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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início ao nosso trabalho. No início desta semana, sábado, recomeçamos 
o Curso de Atualização, o módulo 2, a aula inaugural será no sábado, 
e [ininteligível], portanto. Colaborem, por favor, com a pauta, para a 
Revista de Direito Tributário Atual também; a número 32 será lançada 
no final deste semestre. Em um pequeno expediente, eu queria 
comunicar o lançamento do livro do professor Becho, Renato Lopes 
Becho, sobre responsabilidade tributária, art. 134 e 135, que é uma 
especialidade dele, uma experiência enorme que ele tem na prática 
[ininteligível]. O lançamento será no dia 21 de agosto, dia 21, a partir 
das 19h30, na Saraiva do Pátio Higienópolis. Estão todos convidados. O 
Renato Becho é nosso professor, nosso associado, um grande 
colaborador, querido por todos de nossa comunidade. Tem alguma 
comunicação? Então, vamos à pauta. Raphael está aí? Raphael, ágio, 
aquisição de empresas-veículo, resultante de reorganização societária. É 
o caso do BMF, julgado no Carf faz três, quatro meses, né? 

Sr. Raphael Lavez: Bom, bom dia. Raphael. Eu sugeri esse caso para 
discussão porque ele me chamou a atenção, porque é um dos casos 
recentes que traz à tona o problema do fundamento econômico no 



 

 

laudo, do ágio, justificado pelo laudo. Então, geralmente você vê uma 
discussão da operação em si, a utilização da empresa veículo e aqui a 
gente tem a particularidade basicamente a gente contrapor, o ágio 
fundamentado na rentabilidade futura, de um lado, contra um ágio que 
seria fundamentado na mais valia dos ativos da sociedade adquirida. Só 
para contextualizar, a operação, bem sucintamente, é a seguinte: você 
tem no passo seguinte à desmutualização a BMF S.A e a Bovespa 
Holding. A Bovespa Holding, por sua vez, ela é uma sociedade holding, 
cujas controladas são a Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia, CBLC, e a Bolsa de Valores de São Paulo. Qual é a ideia dessa 
reestruturação, onde eles querem chegar? Eles querem chegar ao final 
em uma única sociedade que hoje, que a gente conhece como BMF 
Bovespa que foi justamente a autuada e com a condição de que os 
antigos sócios da BMF e os antigos sócios da Bovespa Holding, cada 
qual detivesse ao final do processo 50% das ações dessa nova sociedade 
da qual ambas fariam parte, patrimônios de ambas seria vertido. Para 
tanto, qual foi a operação que foi eleita pelo contribuinte? Foi 
constituída uma sociedade, que eles chamam de nova bolsa, com o 
pequeno capital inicial, que no primeiro momento incorpora a BMF a 
valor contábil, emitindo, portanto, ações aos antigos sócios da BMF. 
Operação normal, naquele momento não surge ágio nenhum, você 
simplesmente tem o aumento de capital dessa nova bolsa. Com relação 
à questão da Bovespa Holding, que é o momento em que será gerado o 
ágio, é eleita a operação de incorporação das ações da Bovespa Holding. 
Como isso ocorre? É feita uma avaliação e a nova bolsa emite aos 
antigos acionistas da Bovespa Holding ações suas, e em troca a 
Bovespa Holding torna-se, portanto, subsidiária integral da nova bolsa. 
Para manter aquela premissa da equivalência, são emitidas ações 
ordinárias e preferenciais resgatáveis que são imediatamente 
resgatadas, assim os antigos sócios da Bovespa Holding passaram, 
portanto, a ter o mesmo valor de ações ordinárias dos antigos sócios da 
BMF. O ágio surge justamente no momento da incorporação de ações, 
porque é feito uma avaliação, e aí a empresa traz um laudo para 
justificar o ágio, é feito uma avaliação com base no fluxo de caixa 
descontinuado da Bovespa Holding e chega a um determinado valor de 
mercado daquela sociedade cujas ações seriam incorporadas, e aí dá a 
diferença com o valor patrimonial dela, surge o ágio. Então, essa é 
basicamente a operação. Quais são os questionamentos que surgem? 
Primeiro, existe um questionamento, mas eu acho que nem é tão 
relevante, porque embora seja até fundado [ininteligível], o Carf não 
utiliza como fundamento para manter a exigência, que é a questão de 
que o custo da aquisição da Bovespa Holding estaria limitado ao valor 
pago das ações resgatáveis. Porque na incorporação não teria havido 
desembolso de recurso, mas uma mera troca de ações, então o custo 
efetivo seria somente aquele valor que foi resgatado pelos antigos 
acionistas da Bovespa Holding. Mas esse argumento não foi para frente, 
eu acho que ele não é o mais relevante. O que chama atenção é: a 
fiscalização identifica que, embora dois pontos fundamentais, embora o 
laudo trate da tecnologia de fluxo de caixa, que gera um valor inclusive 



 

 

maior do que o valor avaliado no protocolo de intenção, quando ele vai 
para os órgãos societários(F) e incorporações de ações, o que ele 
verifica? O mecanismo ali foi o valor de mercado das ações da Bovespa 
Holding nos últimos 30 dias, é feito uma média, chega-se ao valor de 
mercado daquele número de ações e avalia-se, portanto, a sociedade 
cujas ações seriam incorporadas por aquele valor. O que ele identifica? 
Ele identifica primeiro, que isso não se trataria, portanto, de 
rentabilidade futura, e sim o próprio valor de mercado daquela 
sociedade adquirida. E qual o principal argumento para ele aprofundar 
nesse sentido? Veja, se houvesse rentabilidade futura, essa 
rentabilidade futura seria, segundo o fiscal, das controladas, que era o 
que efetivamente detinham as atividades que gerassem o lucro. A 
análise da rentabilidade, então, portanto, se essa rentabilidade futura 
seja das controladas, quando eu olho para a holding, eu só analisaria, 
só verificaria em um valor de mercado dos seus ativos, quais ativos? As 
participações societárias daquelas(F) controladas. Esse é o primeiro 
ponto. E o segundo ponto que ele observa, é que, para se discutir se há 
ou não rentabilidade futura na holding, teríamos que analisar não o 
fluxo de caixa das controladas, mas sim o pagamento de dividendos, de 
JCP, a efetiva receita que a holding geraria. Essa basicamente é a 
acusação. Quais questões que eu achei interessante a partir desse 
caso? A primeira delas é se isso pode, se isso seria um problema 
justificável. De um lado você tem em um laudo que avalia a empresa a 
um valor econômico com base em uma metodologia que me parece 
própria, da rentabilidade futura que esse fluxo de caixa 
descontinuar, [ininteligível] etc., e quando eu vou para o protocolo, eu 
observo que o valor efetivo do negócio é baseado em uma outra 
metodologia, que no caso foi o valor, a média do valor de mercado das 
ações adquirida, diga-se assim, nos últimos 30 dias. Essa é uma 
dúvida. A outra dúvida que surge, é se isso é possível. A mais valia, a 
rentabilidade futura da controlada é rentabilidade futura da 
controladora, da holding, ou pelo fato dela ser um ativo no limite da 
controladora, passaria, portanto, a ser um ágio fundamentado na mais 
valia de ativos? Aí tem uma outra questão que é interessante que no... 
tanto na acusação fiscal, quanto no próprio voto vencedor, já se traz, 
embora não se aplica o caso à nova lei, já se traz a ideia de precedência, 
que na época não existia. Então a justificativa por mais valia de ativos 
deveria preceder a justificativa por rentabilidade futura. Isso é um 
ponto que chamou atenção que na lei antiga não existia, e só veio 
realmente com a Lei 12.973. E aí uma última questão que eu acho que 
também está nesse contexto, a gente pode até fugir um pouco do caso, 
que eu tenho uma dúvida que é a seguinte: é evidente que na aquisição 
de um determinado ativo, um imóvel, qualquer artigo que seja, não 
existe a possibilidade, se eu pagar um preço maior do que o valor 
patrimonial, o valor histórico dele, não existe a discussão de ágio. A 
dúvida é: como ficaria se tivesse uma situação em que eu simplesmente 
segrego ativos? Então eu vou em uma sociedade, mas eu não quero 
adquirir tudo que aquela sociedade tem. Eu quero adquirir talvez algum 
passivo, ou talvez nenhum passivo, ou parte da operação, alguns ativos, 



 

 

segrego aquilo, faço uma reestruturação para chegar em uma 
controlada só com os ativos e passivos que eu quero, e aí, por adquirir 
uma sociedade holding, por exemplo, passaria a poder aproveitar esse 
ágio, o que se eu adquirisse diretamente os ativos, talvez eu não 
poderia. Então eu acho que basicamente a discussão seria o fato de 
você adquirir uma holding e se isso geraria algum impacto do ponto de 
vista do fundamento econômico do ágio registrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Raphael, nesse caso aí não 
existe também problema com relação à data da demonstração do ágio, o 
laudo do ágio? 

Sr. Raphael Lavez: É, eu acredito que talvez o laudo que justifica o ágio 
seja do momento da incorporação e não da aquisição, mas o fato é que 
essa não foi uma discussão que reverberou, pelo o que eu li aqui pelo 
menos. Não me parece que seja o determinante. O determinante foi: o 
contribuinte diz que há rentabilidade futura, mas como na verdade ele 
avaliou a expectativa de rentabilidade da sua controlada, eu observo ali, 
a bem da verdade, uma mais valia dos artigos da sociedade holding, já 
que aquelas controladas nada mais são no final do dia do que ativos, de 
uma certa forma, da controladora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pôr um pouquinho 
de ordem que o assunto é bastante amplo. Nós vamos tratar do assunto 
antes ou depois da Lei 12.973? O caso julgado é antes, evidentemente. 

Sr. Raphael Lavez: Eu acredito que antes seja interessante porque a 
gente pode discutir a questão do fundamento econômico. Talvez se ele 
fosse um pouco mais delicado antes, hoje a gente não teria tanta essa 
dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos colocar as 
questões específicas que você está trazendo aí. Rentabilidade futura, ela 
é incorporada ou não incorporadora após a incorporação? É isso? 
Parece que esse é o principal ponto, né? A segunda questão, qual seria? 

Sr. Raphael Lavez: A segunda questão é se existe um problema entre, 
de um lado, um laudo que fundamenta esse ágio adotar uma 
metodologia que é típica da rentabilidade futura, que é o fluxo de caixa, 
e do outro lado, você ir com o protocolo de justificação do ato, e verificar 
que ali há um outro método, por exemplo, valor de mercado das ações 
adquiridas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o último caso? 

Sr. Raphael Lavez: E o último caso é se, qual é a diferença no limite? 
Abstraindo um pouco do caso, qual a diferença entre o adquirir o artigo 
simples, que não seja [ininteligível] societárias, ou esse mesmo artigo 
simples num contexto de uma de uma parte societária com meio 
[ininteligível], etc.. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse último ponto 
evidentemente não tem muito a ver diretamente com a regência do ágio, 



 

 

mas é mais relacionado à liberdade que você teria de organizar a 
absorção dos ativos, não por aquisição, porque não haveria ágios, mas 
por uma locação deles a uma pessoa jurídica, onde adquirindo pessoa 
jurídica, vire ágio. Está em aberto a discussão. Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn. Bom dia. O meu 
compromisso era trazer um caso que pudesse haver discussão da 
questão de partes dependentes, talvez esse seja um caso, inclusive. 
Então, aqui, talvez o próprio caso da Bovespa seja um. Eu queria 
colocar, antes de fazer qualquer consideração, se a gente não deveria 
também discutir a questão que não foi levada às últimas consequências 
nesse caso, o que pode ser visto até como um bom precedente, mas se 
há ágio, há incorporação de ações, e qual é o custo de quem faz a 
incorporações de ações porque existe uma discussão se é o valor 
original do custo ou se aquele novo valor da avaliação das ações para 
entrega para o novo sócio. Então, na verdade eu queria saber se, 
Raphael, acho que é o caso de discutir também o ágio na incorporação 
de ações em geral, pagamento, operação... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou colocar isso no 
quarto item da discussão, então. Não, ao que me consta, não foi esse... 
ponto não foi discutido no processo da Bovespa, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, não foi, muito embora seja um caso de 
incorporação de ações. 

Sr. Raphael Lavez: Até vinha na atuação os fundamentos, mas não foi 
o que... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então, isso é uma coisa interessante. Houve 
autuaçao fiscal nesse sentido, tem até um problema de base de cálculo 
ali que gerou recurso de ofício e que pode... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, Raphael. Neste caso 
parece que foi feito, não sei se a valor de mercado, ou seja, não é 
somente para reação de troca, ou seja, o ativo foi admitido pelo valor 
cheio, ou seja, o problema existe, até onde eu sei, quando você utiliza o 
valor de mercado para estabelecer a relação de troca, mas a 
incorporação de ações é feita a valor contábil. Até onde eu sei, é essa a 
discussão, e não me parece ter sido esse caso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas o fiscal questionou esse fato também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O fiscal... Eu não conheço o 
termo de verificação, mas o fiscal deve ter questionado, vendo aquela 
linha que a fiscalização considera que não é toda e qualquer aquisição 
que gera ágio. Se houver aquisição, com alguns casos, aquisição com 
pagamento em dinheiro no contrato de compra e venda, ou então em 
outros casos, precisa ter ganho de capital naquele que configura as 
ações, se bem que nesse caso houve atuações dos dois lados, né? O ágio 
e tributou... a não tributação do ganho de capital. O assunto está em 
aberto. Vamos por etapa, né? Na primeira questão... A rentabilidade 
futura é da incorporada ou o resultado da operação? Pode falar, 



 

 

Fernando. Eu falo pelo Fernando. Só para abrir a discussão. 
Evidentemente é um ponto muito difícil, né? Porque você avalia uma 
pessoa jurídica naquela rentabilidade que ela pode ter, mas não adianta 
você imaginar aquela pessoa jurídica projetada para o futuro, e nós 
estamos falando em rentabilidade futura sem imaginá-la integrada à 
nova operação, se ela é uma operação isolada, que é o caso, operação 
isolada, não é bem o caso não. Aí, na verdade, se misturaram duas 
bolsas, né? Mas vamos supor que eu faça uma incorporação de uma 
atividade, um empreendimento qualquer, que depois da incorporação 
seja o core business da sucessora. Aí eu tenho praticamente as duas 
situações equivalentes, eu estou falando na rentabilidade futura da 
incorporada. Agora, quando eu trago os empreendimentos da 
incorporada que podem gerar uma expectativa de rentabilidade, mas 
aqueles empreendimentos não vão mais existir tal como eram porque 
eles vão se integrar em uma nova, não incorporação, geralmente ocorre 
isso, se integra em uma nova estrutura, economia de custos e uma série 
de outras vantagens. Não necessariamente, eu não estou dizendo que 
sempre, mas não necessariamente a rentabilidade futura não possa ser 
ou não deva ser a da sucessora, porque a realidade está naquele 
empreendimento incorporado após a operação. Se nós pensamos no 
objetivo da lei, que é permitir que o ágio seja deduzido dos lucros que 
serão tributados, e esses lucros serão os decorrentes da operação de 
incorporação, eu não posso pensar... eu simplesmente... no aspecto 
teórico de como seria aquela pessoa jurídica incorporada se ela 
continuasse operar isoladamente. Isso é só para abrir a discussão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, a dúvida é muito boa porque, 
assim, agradeço que você traga isso, desculpe, Raphael, expande 
demais o caso concreto, porque... e é esse o objetivo acho que 
sinceramente, você não quer a discussão do caso, e sim dos temas que 
ele propõe. Essa dúvida eu já tive também. Vamos imaginar uma 
situação que eu até acreditaria que se seria outras razões econômicas e 
o Ricardo veio me desmentir. A hipótese que eu imaginei, somente 
teórica, imaginem que eu tenha um grande terreno, eu tenho uma 
concessionária de veículos, tenho um negócio de exige exposição em 
uma avenida. Mas a minha concessionária não está na avenida, existe 
um imóvel na frente da minha concessionária que atrapalha muito a 
visão, ou seja, graças aquele imóvel, as pessoas passam ao lado da 
minha concessionária, uma concessionária como qualquer outra. Daí 
eu tomo uma decisão: eu vou comprar aquela oficina mecânica que está 
lá, aquele negócio X, não tem nada a ver comigo, com o único motivo de 
demolir o imóvel, fazer um belo jardim e com isso o meu imóvel, que 
não estava na avenida, passa a estar na avenida, e eu certamente vou 
ter muito mais lucro, não tem dúvida. Ou seja, eu tenho um claro 
business para fazer isso. Eu pergunto: eu posso dizer que eu avaliei, e 
essa é a minha pergunta que eu acho que eu discordo do Ricardo, que 
eu avaliei o ativo que eu adquiri com base na rentabilidade futura? Ou 
seja, a avaliação é daquilo que eu adquiri, ou a avaliação é do negócio? 
O Ricardo está vendo o foco, eu avalio o negócio, o que eu vou ganhar 
com o negócio. A minha visão, claro, sujeita a discussão, minha visão 



 

 

até este minuto, é que é um modo de avaliação do ativo, ou seja, 
quando eu compro um ativo, eu posso avaliá-lo com base na 
rentabilidade futura do ativo. E este caso que eu lhes dei, eu tenderia 
dizer outras razões econômicas, e não rentabilidade futura porque a 
rentabilidade é a que eu terei e não rentabilidade que o ativo vai me dar. 
O ativo não tem, não gera aquela rentabilidade futura. Do meu ponto de 
vista, salvo melhor juízo, não tenho, neste momento, a imediata 
conclusão como o Ricardo, que não significa que não possa mudar de 
ideia, mas nesse momento eu acredito que eu devia avaliar o ativo. E o 
critério de rentabilidade futura é um critério para avaliação do ativo. E 
aquele imóvel X, aquela empresa X não tem, ela não gera rentabilidade 
futura. Eu ganhei muito com o negócio, ou seja, não acho que seja 
rentabilidade futura do negócio, e sim do ativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu entendo é a tua dúvida, mas eu 
não estou entendendo porque você discorda do Ricardo. Eu entendo que 
o Ricardo colocou isso como uma definição, o que eu entendi. A dúvida 
que começou foi: o laudo da rentabilidade é da incorporadora ou da 
incorporada, não foi isso? Essa foi a dúvida. E se a gente está falando 
de um negócio que está em questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo olhou a rentabilidade que eu 
terei de incorporação, ou seja... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O negócio quando ele entra no meu 
patrimônio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que este meu caso fica mais notório, 
porque o negócio não vai, pelo contrário, eu só vou ganhar dinheiro 
porque eu vou destruir aquele imóvel porque eu vou fazer um belo 
jardim, e com isso eu vou ganhar muito mais dinheiro. Eu estou lhes 
perguntando: esta circunstância seria rentabilidade futura? Eu... eu 
vou destruir aquele que eu comprei, o imóvel vai ser demolido, vai virar 
um belo jardim, porque assim todo mundo vai ver minha 
concessionária, e eu vou ter muito mais renda. Eu vou ganhar muito 
dinheiro com isso, não tenha dúvida. É rentabilidade futura? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que tem 
analisar cada caso, nós estamos aqui discutindo em tese. Eu tenho que 
analisar cada caso. Eu comprei um terreno, no seu exemplo, eu comprei 
um terreno, e o meu negócio, por uma razão qualquer, ele não vai, a 
rentabilidade dele não vai aumentar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A hipótese é que ele vai. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou fazendo uma sub-
hipótese, não vai aumentar, então eu estou adquirindo um ativo que 
não serve para nada, um ativo que eu adquiri para aumentar a minha 
propriedade, eventualmente no futuro vender, ou ter a minha 



 

 

propriedade mais bonita, uma frente mais bonita, mas isso não dá uma 
expectativa de melhorar meus lucros. Estou de acordo com você. Agora, 
se eu trouxer aquele ativo e, mesmo destruindo aquele ativo, resta 
alguma coisa dele que é o terreno, o espaço que ele estava, e isso vai 
aumentar a minha rentabilidade, eu viso isto. O mais importante é: 
qual é a motivação do adquirente quando ele paga o ágio? Essa é a 
minha percepção da lei antiga, hoje não é mais assim, mas a lei antiga 
era essa. Então, se eu adquiri porque, com a aquisição, meus lucros vão 
aumentar e eu tenho a possibilidade de provar essa expectativa de 
lucro, o fundamento da aquisição e do ágio é a expectativa da 
rentabilidade. Agora, poderá haver situações que não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, até nesse exemplo que o Schoueri 
deu, o exemplo foi, eu tenho uma concessionária, não está lá bem 
localizada, na frente tem um terreno, na frente de uma avenida, eu 
compro esse terreno porque ele vai me dar melhor visibilidade para o 
meu negócio, então está na cara que existe o propósito de melhorar o 
meu negócio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então a justificativa que o Ricardo falou 
não existe. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O problema é o seguinte, esse é o ponto 
que eu queria, o Ricardo falando foi me convencendo cada vez mais, e 
insisto, de que eu não vou conseguir concordar com o Ricardo. Por quê? 
Todo negócio que eu faça é voltado a um ganho. Se eu comprar um 
imóvel para valorizar, também vou ter rentabilidade futura. Se eu... 
Rentabilidade futura não há negócio que eu faça, a menos que eu seja 
uma instituição de caridade, não há negócio que eu faça que não seja 
para ganhar dinheiro. Então olhar do ponto de vista do próprio 
comprador, desculpe, Ricardo, não me parece objetivo à lei. O objetivo, 
me parece, é qual foi o critério que eu avaliei aquilo que eu comprei. Eu 
comprei, avaliei aquilo que eu comprei porque aquilo, eu olhei para 
aquele negócio e falei, eu gostei desse negócio, eu quero esse negócio, 
ou olhei para os ativos, até para hipótese, olhei e falei, puxa, se eu 
acabar com esse negócio, outra hipótese possível, eu olhei para aquilo e 
falei, o negócio é ruim, mas os ativos isoladamente valem muito, então 
eu comprei para fechar o negócio para vender, eu estou olhando o valor 
do ativo que eu vou revender, ou outras razões. Eu tenho para mim e 
um pouco mais, um pouco mais convicto agora do que antes até, mas 
ainda insistindo com toda discussão disso, eu caminho para dizer que a 
avaliação dos critérios é objetiva, eu olho para o ativo e pergunto, 
quanto vale aquele ativo? Não quanto vale o ativo para mim, quanto 
vale, na minha visão, quanto vale o ativo, insisto, não para mim. Chamo 
o avaliador não para perguntar quanto eu vou ganhar isso, e sim eu 
quero a avaliação do ativo. E vou utilizar o critério valor de mercados 
ativos, bens, vou usar para o critério a rentabilidade futuro do ativo, 
vou utilizar outros critérios, mas não quanto vale para mim. Me parece, 



 

 

eu caminho cada vez mais, infelizmente, Ricardo, para me distanciar do 
seu critério. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu tentar acrescentar 
algo. Essa ideia de que eu vou ter sempre uma rentabilidade, se estou 
falando de uma empresa, sociedade empresária evidentemente que ela 
não faz atos sem visar lucro. Mas ainda assim, eu comprei um terreno. 
O terreno ele em si, eu quero insistir, no meu exemplo, e não acarretou 
aumento de lucros ou acarretou ou aumento de lucros da operação. Se 
ele, terreno, acarretou aumento de lucros da operação, a expectativa de 
lucro maior da operação, eu posso atribuir ao ágio, e eu adquiri com 
essa finalidade, aliás, foi como você colocou, a expectativa de 
rentabilidade. Agora, eu adquiri porque... vou entrar mais no teu 
exemplo, não é para ficar mais bonita a minha fala, é porque eu acho 
que, não a fábrica que estava lá, as outras coisas que estavam lá, mas 
aquele terreno vai valorizar. Aí eu tenho um ágio relacionado ao valor de 
mercado daquele bem. Ainda assim, ele não poderia ser amortizado 
contra os lucros porque ele não contribui para os lucros do 
empreendimento. Então o que eu preciso verificar é, de uma maneira ou 
de outra, e aí é caso a caso, de uma maneira ou de outra ele contribui 
ou não contribui? Por que eu adquiri, eu adquiri para quê? Para 
aumentar os lucros da minha atividade ou porque eu quero fazer um 
investimento para o futuro. Pode ser também. Eu adquiri porque no 
futuro eu quero vender o terreno. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu entendi. Assim, é convincente esse 
argumento, mas o que Schoueri está ponderando e que parece razoável 
também, você tem, você vai analisar os predicados do que você está 
adquirindo, quais são as potencialidades daquilo que você está 
adquirindo, o que ele vai gerar no futuro, como um ativo. O fato de você 
ter um negócio relacionado ou não, ter um negócio relacionado, e você 
com isso ganhar musculatura, é uma outra questão. O fato é que ele em 
si tem aí, pelo laudo, vai ser analisado tudo aquilo que está nesse ativo 
que pode futuramente trazer ganhos para quem adquirir esse ativo, 
qualquer um que seja, mas não é que eu sou somar isto ao meu negócio 
e com isso eu vou ganhar algo, eu vou... Isoladamente analisado aquele 
ativo, ele é suficientemente justificável para aquilo que eu aprendo 
fazer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora que eu conquistei o Fernando, eu 
vou expor a minha fraqueza a partir do que o Ricardo expõe para ver 
como a questão não é fácil. Ou seja, na literalidade da lei, ou no 
sentido, no sentido que está falando, me parece, eu insisto, o quanto a 
realidade do negócio independentemente de quem seja. Mas o Ricardo 
trouxe um argumento, não explícito, mas eu tenho certeza que é 
implícito o que ele disse, e que me faz deixar, espera um pouquinho, 
esse argumento pelo menos é forte. Qual é a lógica de eu poder deduzir 
um ágio por rentabilidade futura? A lógica, isso está no meu livro, eu 
tentei ser explícito nesse sentido, a lógica, a razão por que eu posso 
deduzir é porque se eu paguei um ágio por um lucro que eu vou ter no 
futuro, e no futuro eu tenho aquele lucro que eu já previa que teria, eu 



 

 

não estou ganhando, eu não estou ganhando porque eu paguei um ágio 
por aquele lucro, aquele lucro não é meu. Eu não sei se eu estou sendo 
claro com essa ideia. Ou seja, a lógica da dedução do ágio é: você deduz 
ao ágio porque você não está ganhando nada com isso, e embora você 
esteja realmente gerando contabilmente um bem, esse ganho não te 
aumentou o patrimônio porque você pagou por isso. Então você bate o 
ágio com aquele lucro já previsto para que você não reflita o lucro que 
você não teve. Por este argumento, e o Ricardo está me trazendo, e o 
Fernando está nos trazendo, o Ricardo vai dizer, olha, se o lucro que eu 
previ era com aquisição, eu vou ter lucro e este lucro eu já antecipei, se 
é verdade que o ágio é uma antecipação de um lucro, o lucro que eu 
imaginei não é o lucro daquela empresa, objetivo, e sim o lucro que eu 
tenho com aquela aquisição. Então o que o Ricardo está nos propondo, 
não sei se eu estou traduzindo bem, o que o Ricardo está nos propondo 
é dizendo: enxergue qual é a razão econômica do ágio para que a 
amortização do ágio seja a anulação daquele lucro previsto, e se o lucro 
previsto foi pós-incorporação porque com aquele jardim eu vou ganhar 
dinheiro, vamos voltar ao meu exemplo, eu previ que a briga, com 
aquele jardim eu ganharia R$ 100 mil, e eu pago um ágio de R$ 100 mil 
para abrir o jardim e de fato eu ganho R$ 100 mil. A pergunta clara é: 
Eu ganhei algum dinheiro? Não, R$ 100 mil eu não ganhei, afinal de 
contas eu paguei por isso. Então, eu amortizo o ágio para que eu não 
diga que estou ganhando R$ 100 mil que eu nunca ganhei. O Ricardo 
traz um argumento muito forte, favorável a dizer que se tem 
rentabilidade futura para isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno pediu a palavra, 
mas você quer... Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Olha, eu queria até fazer um desabafo. É 
impossível fazer uma contribuição para o debate depois de falar, eu 
queria fazer um comentário exatamente igual ao que o Schoueri fez, 
resumindo o que o Ricardo falou. Eu ia dizer que a lógica do negócio, a 
lógica da amortização está fundamentada naquele matching principle, 
confrontamento de custos e receitas. Então se eu tenho um custo para 
a aquisição daquele bem, faz sentido que eu deduza este custo das 
receitas que ele vai me gerar, e estas receitas são justamente as receitas 
do novo negócio. Eu ia acrescentar um exemplo em termos de, para 
ficar clara a situação de valor. Muitas vezes o dono da oficina é aquele 
senhorzinho que está bem tranquilo, na beira da avenida, e não quer 
vender de jeito nenhum a oficina; e a oficina, os lucros, a rentabilidade 
futura da hora oficina é muito pequena se você considerar um negócio 
oficina. Mas eu quando eu quero comprar, eu não quero comprar os 
lucros da oficina, eu pago 50 milhões de vezes mais porque eu estou 
querendo comprar o lucro do meu novo negócio. Então... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, é importante só lembrar uma coisa, 
o pressuposto disso é o laudo de avaliação, o fluxo descontado, etc., 
etc., não seja da oficina, e sim do novo negócio. 



 

 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então o meu desabafo, eu queria fazer um 
comentário. 

Orador não identificado: Mas é difícil [ininteligível] depois de 
encerrada [ininteligível].  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa questão realmente que o Bruno 
resumiu coloca que nós estamos tratando de dois aspectos importantes. 
Uma questão é o laudo, de fato, o laudo tem que ser da incorporada, 
olhando [ininteligível], se você contestar. Você tem que olhar o ativo que 
você está adquirindo, se é bem isso que eu entendi, sua opção é o ativo 
que está adquirindo, a rentabilidade futura do ativo que você está 
adquirindo trazida a valor presente. O que o Ricardo ponderou é que 
você tem que justificar o ágio. A justificativa do ágio é o que isto vai 
trazer para você pós-incorporação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu falei algumas. Primeiro lugar, eu tenho 
certeza, aliás, se usei, eu usei mal, apague, a expressão laudo, até 
porque até a Lei 12.973, a expressão laudo nunca apareceu. Ou seja, 
não há, mas não havia exigência de laudo, então a expressão laudo é 
infeliz porque eu preciso ter uma justificação, uma documentação, e 
como não tem-se isso, normalmente é um power point, normalmente é 
outra coisa, essa história de laudo... Porque depois houve tantas outras, 
mas o laudo foi feito posterior, laudo é irrelevante, a data do laudo é 
irrelevante, o importante é saber qual foi a motivação que eu tive, então 
a palavra laudo, então [ininteligível] a palavra laudo. Agora, o Ricardo 
nos convence aqui, eu preciso examinar, ter como motivação o quanto 
aquele ativo vai contribuir para a minha rentabilidade futura, então eu 
não vou, o Ricardo está me dizendo, e com razão, parece, eu não vou 
avaliar simplesmente o ativo, mas o ativo integrado ao meu negócio. O 
Ricardo está propondo, e algo que eu devo dizer que eu nunca vi, até em 
laudos, mas o Ricardo está propondo que na avaliação ou na 
consideração eu considere, uma vez que aquele ativo faça parte do todo, 
ou seja, pós-incorporação, que eu estime a rentabilidade futura como se 
o Ricardo, o Ricardo está, não sei se o Ricardo, eu estou levando a 
consequência do que o Ricardo não falou, mas eu deveria ter o fluxo de 
caixa descontado do meu negócio sem aquele ativo, o fluxo de caixa 
descontado do meu negócio com aquele ativo, e a diferença seria a 
rentabilidade futura que aquele ativo trouxe. Ou seja, curiosamente, 
isso... Sim, gente, o esquema é isso mesmo. Eu vou ter que comparar 
um trabalho bem feito em três etapas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que esse assunto está 
bem discutido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas nunca [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu conheço laudo que estão 
absolutamente imprestáveis. A verdade é que durante muito tempo, as 
pessoas acreditavam que o ágio era um carnaval para a dedução fiscal, 
inventaram ágios dentro das empresas e pegavam laudos sem nenhuma 
consistência. Não estou dizendo que fossem laudos que contivessem 



 

 

tivesse informações erradas, mas sem consistência com o objetivo para 
o qual ele devia ser aplicado, que é exatamente justificar a dedução do 
ágio por um ou por outro critério, ou a não dedução da amortização do 
ágio. Até queria lembrar, Schoueri, só para encerrar aqui se é que é 
para encerrar. Eu posso pagar para o ativo adquirido o valor de 
mercado mais ou menos, mas não me interessa o valor de mercado. Já 
estava até entrando na segunda questão. O critério de precificação do 
negócio é um critério até comercial, onde o valor de mercado das coisas 
evidentemente pesa para o vendedor pelo menos, mas para o comprador 
pode ser que não interesse. Ele, no exemplo do Bruno da oficina, ele 
não vai vender aquela oficina, ele não vai explorar aquela oficina. Ele vai 
usar aquele espaço e aquele local para o negócio dele, não tem nenhum 
sentido econômico, e na lógica de lei, e eu acho que a lei nesse caso tem 
muita lógica, mas nenhum sentido lógico em fazer uma avaliação que 
leve em conta a expectativa de não ter dado o negócio pós a aquisição. 
Agora, os laudos, eu... cada caso é um caso, eu acho que o laudo 
deveria refletir isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até a questão se usa a palavra laudo, 
não usa a palavra laudo, o fato é que, isso é relevante, o fato é que você 
tem que avaliar isso, tem que valorar, demonstrar. Vou falar avaliar, 
não precisa de laudo. Você precisa valorar o que você está fazendo, até 
para justificar, até para dar uma noção do que você quis atingir com 
isso, você vai usar... Até essa imprecisão de termos de laudo gera uma 
confusão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. A palavra é, o termo 
legal é demonstração, porque a gente demonstra. Demonstra o quê? O 
que ele vai fazer. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que no caso aqui tem que distinguir duas 
coisas: se houve pagamento de ágio, eu acho que não há dúvida que, eu 
acho que o Carf não ia cometer um equívoco de quando paga ágio de 
dizer que não é legal. Agora, no caso aí saber se não foi apenas 
manipulação contábil aumentando o valor do ativo sem nenhum 
desembolso de dinheiro ou bens. No caso eu não conheço mais, no caso 
houve pagamento ou apenas...? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi incorporação de ações. 

Sr. Hiromi Higuchi: Hã? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi incorporação de ações. 
A aquisição foi por via de incorporação de ações. Dinheiro não circulou, 
foi ações. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas acontece que a empresa que incorporou essas 
ações na outra empresa deteve o ganho de capital, pagou o tributo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Hiromi Higuchi: Por que não pagou? 



 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque a operação não é 
tributável. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque na opinião de perguntas pessoas a 
operação não é tributável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, você me permite, 
para a gente não perder a sequência. Esse é o último item colocado pelo 
Bruno, né? 

Sr. Hiromi Higuchi: Sabe por quê? Nessa lei também que saiu agora 
também tem um equívoco grande. A empresa ao fazer avaliação ao valor 
justo de um bem, a lei manda ir para resultado, aumentando o 
patrimônio. Isso é um absurdo que não tem tamanho. Então no caso aí, 
se avaliou ações por um valor justo e foi para o resultado, então 
aumentou o patrimônio. Mas aí contraria a lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Raphael, vamos para o 
segundo ponto, que é: o negócio, a operação foi contratada pelas partes, 
foi contratada pelas partes, baseando no valor de mercado as ações a 
serem incorporadas, nas cotações num período de 30 dias a partir de 
uma certa data do passado. Esse foi o critério para estabelecer o preço. 
E a justificação do laudo foi a expectativa de rentabilidade da aquisição. 
Então ele está perguntando se pode ter duas metodologias distintas. 
Também para abrir a discussão, eu quero colocar o seguinte: eu posso, 
eu vendedor, eu posso ter um motivo para vender, não quero mais o 
bem, estou precisando de caixa, vou me separar da minha mulher, vai 
ser difícil fazer a partilha do bem, mas é mais fácil partilhar dinheiro, 
ele está valendo muito, eu quero realizar lucro. Enfim, as minhas 
motivações são minhas, não interferem no negócio, obviamente. O que o 
comprador, o adquirente não tem as mesmas motivação, óbvio, só por 
coincidência. Então o preço estabelecido para o negócio do qual vai 
nascer o ágio, ele é decorrente de um acordo entre as partes envolvidas 
que evidentemente leva em conta os seus motivos, as suas intenções e 
chega a um critério de fixação, pode ser valor de mercado, poderia ser 
da data da operação, de 30 dias antes, chega a um valor. Na minha 
visão, isso não interfere necessariamente com, até por tudo que foi dito 
antes, com o fundamento do ágio. Bom, esse preço é fixo. As mesmas 
razões que levaram as partes a fixar cotação de 30 dias em um paraíso 
de X a X, poderia não ter dado ágio, poderia ter dado deságio, poderia 
ter, por coincidência, ter empatado com o valor contábil, está certo? 
Então esse critério de fixação de preço, na minha maneira, de ver não 
tem nada a ver com a justificação do ágio se houver ágio. Está certo? 
Então não me parece que tem o vínculo direto entre essas duas coisas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu endosso, concordo com o Ricardo, uma 
coisa é o critério, no preço que as partes acertaram é tanto, chegamos a 
tal critério, é o preço. Outra pergunta completamente diferente é se eu 
estou disposto a pagar esse preço ou não. Que motivo me leva... Uma 
coisa, de novo, uma coisa é saber qual é o preço, outra é qual a razão 
que me leva a pagar aquele preço. Eu estou disposto a pagar aquele 



 

 

preço em virtude da rentabilidade que o negócio me dá. Então aqui me 
parece que o fiscal confundiu duas coisas: critério para fixação do preço 
e o motivo pelo qual eu, comprador, pagarei o preço ou o motivo que eu, 
vendedor, pagarei. O ágio é o fundamento porque eu pago, e não qual é 
o critério do preço. Fixou-se R$ 100 mil. Não, não pago. Ah, mas vale. 
Eu não pago. Porque o critério é o que me levou, então me parece, 
concordo com o Ricardo plenamente de que o critério de fixação do 
preço não se confunde com o motivo para o pagamento do preço. E é o 
segundo o fundamento econômico do ágio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só um acréscimo também. Nessa linha também, 
o motivo do negócio que é o fundamento do ágio, e o preço seria um dos 
indícios desse motivo, mas não determinante. Então, se alguém for 
auferir se aquilo que está sendo declarado na demonstração 
corresponde à realidade para fins de discutir se a verdadeira 
fundamentação econômica do ágio é aquela mesmo declarada, você 
pode usar o preço comum dos critérios, mas não determinante, com 
certeza. Ele pode até se você pegar o preço maior do que vale, você fez 
um mau negócio, ou se pagar menos, você fez um bom negócio, não 
influencia no motivo. Mas só para registrar, isso pode ser um indício, 
você pode usar isso como um dos elementos, mas não um 
determinante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando você fala indício, tem que tomar 
cuidado, Bruno, porque você traduz que quando você vai procurar uma 
justificativa do ágio, você vai olhar no preço, e você não precisa olhar no 
preço, no critério de fixação do preço. Eu acho que você, senão você vai 
na linha do que o Fisco normalmente olha, e olha errado, não tem 
como, como todo mundo concordou aqui na Mesa, esse critério é 
absolutamente independentemente da motivação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ninguém quer falar mais. 
Vamos ao terceiro item, que é já um da questão direta do ágio, a 
possibilidade de eu ao invés de adquirir os ativos que compõem o 
negócio, se eu tivesse pagando o mesmo preço e eu não teria ágio, ao 
invés de fazer isto, eu faço uma cisão, por exemplo, da pessoa jurídica a 
que esses artigos pertencem e adquiro a pessoa jurídica decorrente da 
cisão. Quer dizer, adquiri participação societária, e não adquiro ativos 
individualizados. Nesse caso, não teria ágio. Também só para 
encaminhar a discussão, o ágio só aparece na aquisição e participações 
societárias em determinadas circunstâncias de caráter permanente, 
coligadas, controladas, enfim. É o critério legal, bom ou ruim, esse é o 
critério legal. A colocação é: eu posso fazer isso? Eu estou querendo 
adquirir, vamos estressar um pouquinho a pergunta, na verdade eu 
estou querendo adquirir aqueles ativos, porque eu vou vender, porque 
eles valem mais do que eu vou pagar por eles ou porque ao integrá-los 
na minha atividade, eu vou aumentar a minha rentabilidade. No 
fundamento de ágio... Então eu posso não adquirir os ativos simples e 



 

 

fazer a constituição de uma pessoa jurídica? Eu falei cisão, mas poderia 
ser outros métodos para que apareça o ágio? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A primeira hipótese eu seria um bobo, 
porque se eu comprasse diretamente aqueles ativos, eu já incorporaria, 
se fosse por questão meramente a valor de mercado, ou seja, essa 
hipótese é porque eu vou revender? [ininteligível] no preço de mercado, 
não precisa [ininteligível], então essa hipótese não existe. Vamos para a 
segunda hipótese, porque ela existe, ou seja, os ativos, eu quero deduzir 
como rentabilidade futura, e não existe um caminho da lei direto para 
que eu identifique aqui um ativo. Ou seja, vamos voltar ao exemplo 
daquela casinha ali adiante. Agora a casinha já não é mais uma oficina; 
na verdade, aquele idoso mora naquela casinha e eu vou comprar 
aquele imóvel para derrubá-lo e para, com isso, vendê-lo. O mesmo 
exemplo, só que agora eu pus um idoso, não é mais uma oficina, não 
comprei uma empresa, eu comprei o imóvel do idoso que mora lá, e ele 
vai ficar muito bem, não se preocupem, não tenham dó desse idoso, ele 
vai viver muito bem doravante, ele está assegurado, então vamos tirar a 
questão de tirá-lo de onde ele estava porque ele foi para muito melhor, 
ele está feliz da vida, ele se livrou de um abacaxi porque ele morava em 
uma avenida, muito barulho e agora ele está se colocando num lugar 
maravilhoso. Então tiramos o problema. O fato é que eu paguei caro 
pelo imóvel que pertencia ao idoso para destruir o imóvel e ter... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu fizesse diretamente, se eu fizesse 
diretamente, eu teria que ativar aquele terreno, jamais depreciaria, 
jamais depreciaria, e essa seria a situação normal, compraria um 
terreno caríssimo para destruir. Mas eu falo, não, eu tenho um 
consultor tributário, e o consultor diz: não, para que isso, ao invés de 
você comprar o terreno, eu estou desafiando um pouco até a nossa 
cabeça, veja, você compra o terreno e faz o seguinte, talvez não compre 
diretamente, pegue o seu capital, coloque em uma empresa, uma cash 
company, faça com que esta empresa adquira esse terreno e depois você 
faz a incorporação, enfim, faz um ágio, monta o ágio em cima disso. Não 
é muito difícil imaginar como você faria isso. A proposta do Ricardo é 
essa, me parece. Eu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A proposta é do Raphael. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --Eu faço, ou seja, eu utilizei-me de um 
caminho legal para obter uma consequência legal, mas não é a via 
direta. A via direta seria comprar o imóvel, mas a via direta não me 
permitiria a dedução do ágio que o outro modo me permite. Dentro da 
racionalidade do ágio, que é eu deduzo para que eu não diga que eu 
ganhei o que eu não ganhei, ou seja, para que eu não tenha que refletir 
um lucro que eu jamais tive, porque eu paguei por isso, me parece, 
Ricardo, que eu não estaria abusando da figura legal, ao contrário, eu 
estaria apenas me utilizando de uma figura legal para obter um 
resultado que é exatamente aquele visado pelo legislador, que é não 
tributar num lucro que não existe. Ou seja, dado o ordenamento, assim, 
dado que não existe uma moldura legal, poderia existir inclusive, para a 



 

 

circunstância em que eu comprasse o imóvel diretamente que eu 
pudesse amortizar o ágio no imóvel direto, e seria o escopo do negócio? 
Diretamente eu comprei o imóvel para que no futuro eu possa ganhar 
dinheiro, então esse dinheiro que eu ganhei no futuro, eu não estou 
ganhando o que eu paguei. O certo seria não precisar de uma 
sociedade, uma estrutura societária por isso. Certo seria poder comprar 
o imóvel e contabilizar este ágio como algo a ser amortizado no futuro. 
Não existe a figura legal, existe a outra que exige esse passeio, essa 
formalização. Eu acredito que nem passaria pela hipótese de abuso. Eu 
estaria de acordo com a lei, eu te daria um caminho legal previsto pela 
lei para conseguir o resultado. Adequado com a lei. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, não dá para falar nem em abuso do 
direito. Não tem abuso do direito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É a forma que o legislador privilegiou. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É a via correta para você fazer essa 
operação que naturalmente você só pode ter acesso a ela se você pensar 
com cabeça de planejamento tributário. Planejamento tributário é você 
estar usando a correta forma correta, não há outra forma se não 
aquela, então você não está esgarçando a fórmula. Aliás, eu queria só 
acrescentar, tem um artigo muito bem escrito de um menino de 
Pernambuco na última dialética sobre abuso do direito. Recomendo a 
leitura. 

Sr. Daniel: Daniel. O contrário, no entanto, poderia ser válido, ou seja, 
o vendedor poderia constituir uma empresa e vende o terreno 
diretamente, vender para uma empresa. Seria interessante para o 
comprador que quer ter um benefício fiscal no futuro fala, está bom, eu 
vou fazer aqui uma acordo, acertar isso no preço, então eu vou te 
vender o terreno, mas primeiro eu vou abrir uma empresa, construir, 
colocar no capital e você vai vender a empresa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A via é a forma que o legislador privilegiou 
para refletir esse negócio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não muda o propósito negocial, não 
muda, não pode se falar em simulação, abuso de direito, nada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que na verdade se refletiu, só dizendo, o 
que se reflete é uma lacuna da lei. O que é curioso, nós ficamos com 
uma lacuna na lei porque o caminho direto, ou seja, o que não faz 
sentido, voltando ao modelo que eu comprei um imóvel daquele idoso, 
etc., etc., o que não faz sentido é que se eu comprasse diretamente, eu 
tivesse de deixar esse ativo imobilizado, tivesse que tributar lucros que 
eu não tive. A lacuna é contrária aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, difícil vai ser convencer o dono a 
abrir uma empresa. Mas tudo bem. Mas qual seria o ágio em uma 
situação em que você põe o dinheiro que você se propõe a pagar em 



 

 

uma operação que vai trazer uma rentabilidade futura em uma empresa 
com cash, se exatamente o valor que vai ser pago pelo terreno é 
exatamente o valor que vai ser posto no caixa, que ágio vai ser 
contabilizar depois? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por isso que a estrutura tem que ser um 
pouco mais complexa, como foi surgida pelo Daniel, cabe ao vendedor 
constituir a empresa, e você compra a empresa com ágio. Mesmo a 
questão de estruturar é muito difícil. O mérito é que eu seria obrigado a 
me valer em uma estrutura societária quando o negócio em si não teria 
essa característica porque é o único caminho legal, o legislador não 
previu essa outra hipótese. E trabalhar com redução [ininteligível], que 
seria o caso, é bastante difícil, ou seja, na verdade tem que ter uma 
analogia, é muito complexo. Acabamos de descobrir uma lacuna, eu 
acho que, assim, seria necessário uma reforma, seria extremamente 
justificável uma reforma na lei para [ininteligível] o caminho direto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Continuando aqui. Professor Ricardo, 
você deve ter visto esse mês, não sei se você, já deve ter se atualizado. 
Saiu um acórdão do Carf no sentido de que aquelas empresas que 
fazem a saída dos bens da empresa para constituir uma empresa 
exatamente para permitir a venda através dos sócios, como pagamento 
menor na tributação [ininteligível], e , que o dinheiro foi colocado de 
volta na empresa, aquele que você diz que só tem duas possibilidades, 
redução com prejuízo ou então porque é exceção de capital. O 
argumento foi exatamente excesso de capital, o dinheiro voltou para a 
empresa, e o Carf considerou lícita essa operação, pagando, que o sócio 
só paga 15% do valor da operação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essas operações de redução 
de capital eu viria como muita cautela, muitas vezes o negócio já está 
feito na pessoa jurídica, está concluído, já tem um contrato, e você aí 
formaliza através de uma redução de capital e uma venda pela pessoa 
física. É complicado. A situação em que você reduz o capital, depois 
vende o, uma boa hipótese, reduz o capital, passa o bem que não está 
sendo utilizado na pessoa jurídica, está lá parado na conta de 
investimento, reduz para valor contábil, que a lei permite, e venda na 
pessoa jurídica depois em negócio posterior, eu acho que viável e 
tranquilo. Agora, esse dinheiro volta para a pessoa jurídica? Aí depende 
inclusive da cronologia estar muito perto ou muito longe, ou da razão. 
Que se eu reduzo o capital, eu preciso justificar o capital excessivo, e é 
possível que seja porque ele está parado, não está sendo utilizado, mas 
logo depois eu aumento o capital, então aquele capital era necessário, 
não era excessivo. Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado. 
Eu sei que o Carf está sendo bastante liberal nessa questão do art. 22, 
mas na prática eu acho que nós temos que distinguir situações. Eu 
estou discutindo, em tese, aqui uma possibilidade em que não existe 
nenhum vestígio de abuso, pelo o que a gente está vendo no caso aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O tema do Brandão acaba desviando muito 
do que nós estamos tratando aqui, mas só para registrar, se houvesse, 



 

 

se a motivação foi excesso de capital, negócio serve, a causa do negócio, 
redução de capital é o excesso de capital e existe uma comprovação de 
que não era em excesso, tanto é que volta, houve simulação, pelo menos 
a teoria objetivo de simulação demonstra. Agora, só quero lembrar, eu 
acabei de ver uma situação em que eu tinha uma empresa e vai fazer 
uma redução de capital porque a razão é prejuízos e essa empresa faz 
duas coisas, vai reduzir o capital absorvendo prejuízo, que é uma outra 
circunstância, e depois vai aproveitar uma faca que existia e vai 
aumentar. Não existe simulação, situação bem diferente. Ou seja, a 
FAC é, a capitalização em seguida desmentiria o excesso de capital, mas 
se a redução foi por causa de prejuízo, é outra circunstância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas essa redução de capital 
aí... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É outro tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, capital excessivo, na 
verdade esse capital não existe, você tem uma conta capital e tem uma 
conta no patrimônio negativo, quer dizer, é só um ajuste formal, 
escritural, não precisa ser justificar que é excesso, e não produz efeito 
tributário nenhum. Mas é realmente, a questão da justificação e da 
realidade da justificação deve ser levada em conta. Raphael. 

Sr. Raphael Lavez: Só voltando ao exemplo do Daniel, acho que é 
exatamente nessa última questão o ponto que eu tinha cogitado que é 
aquela questão, o comprador não quer comprar tudo, então o vendedor 
reorganiza, não precisa chegar a uma situação tão extrema como a do 
idoso que realmente poderia ser um pouco mais polêmica, mas em uma 
situação intermediária é comum que o vendedor reorganize, até você 
chegar aqueles casos lá da [ininteligível], tinha muitas hipóteses em que 
a própria União realizava essa cisões para venda só de [ininteligível], 
etc., mas o que é interessante, isso como um caso que a gente teve 
contato que o que ocorre, justamente nesse exemplo, e tem a 
fiscalização, que essa sociedade que surge com a obtenção desses ativos 
serem vendidos ser uma sociedade, ou uma sociedade veículo, e aí por 
essa razão o ágio seria dosado seja porque embaixo dela tem uma outra 
sociedade que não vai ser incorporada, então você incorporou o veículo 
de vendas, vamos dizer assim, a compradora incorpora o veículo de 
vendas, mas não incorpora aquela sociedade que está embaixo da 
veículo que seria a operacional, ou por ele se tratar só de ativo, é 
dosado, mas o que é mais interessante. Aí a gente já tem notícias de 
autuação que chamam a vendedora como corresponsável solidário por 
força do art. 124, porque ela coloca que o ganho tributário da 
compradora, por conta desse ágio que tende à fiscalização não 
aproveitável, esse ganho tributário refletiu-se no preço, razão pela qual, 
não faz o menor sentido aquela ideia do preço como fato gerador é uma 
situação completamente diversa, mas é interessante que essa questão 
da aceleração de ativos para [ininteligível] também essa repercussão na 
responsabilidade da vendedora. 



 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos passar ao último 
ponto, que não é mais do Raphael, mas é do Bruno? Incorporação de 
ações existe ágio ou não? Só para encaminhar também, o entendimento 
de boa parcela da fiscalização e do Carf também, é relevante haver um 
ganho de capital na outra ponta da operação na qual a ponta do 
adquirente procura ágio. E a resposta, vou encaminhar o assunto, 
contrapor a esta exigência, entre aspas, o fato de que nem todo ágio 
pode gerar meio de capital. Você pode ter ágio em muitas operações e 
que não há meio de capital. Mesmo usando valor de mercado. Basta 
imaginar que o comprador pode ter adquirido no momento que o preço 
estava mais alto que estava no momento... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O vendedor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O vendedor, desculpe. 
Comprou num momento em o preço estava mais alto, no momento da 
operação que haja o ágio. E também essa ideia, ah não, tem que anular 
o resultado, o efeito fiscal do ágio, da dedução de ágio para a tributação 
da outra ponta não é verdade, porque a outra ponta pode ser isenta, ter 
ganho de capital e ser isenta, pode ser uma pessoa física e pagar 
imposto de 15% sobre o ganho, que pode ser diferente do ágio, e o ágio 
vai ser amortizado a 34%. Quer dizer, nunca vai haver um empate das 
situações entre o alienante e o adquirente. Só para colocar a questão. 
Por outro lado, também ainda colocando, só lembrando que a lei não 
estabelece que o ágio somente nasce em operações de compra e venda, 
com pagamento de preço e também não estabelece com condição de que 
haja ganho de capital, ela se refere à aquisição pura e simples. Nesse 
ponto, o Conselho de Contribuintes, o primeiro Conselho, o Carf, 
encaminharam à jurisprudência, o Bruno pode me corrigir se eu estiver 
errado, mas encaminharam à jurisprudência que não há restrição a 
natureza da operação, ser compra e venda ou tipo de aquisição 
qualquer. [ininteligível], você tem vivência lá na Conselho, podia dar 
uma... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar? Realmente, não é necessária a 
compra e venda. É necessária a aquisição e a compra e venda é um dos 
vários os negócios, basta que haja uma aquisição. Ponto. Também é 
verdadeiro que não existe equivalência entre uma ponta e outra ponta, 
as bases são diferentes, o vendedor e comprador deixa isso claro. Agora, 
uma coisa a gente não tem como, não me parece possível negar: quando 
eu pago um ágio por rentabilidade futura, o vendedor ou alienante, 
desculpa, alienante está tendo uma antecipação de lucros que ele teria 
no futuro. Ou seja, eu estou pagando um prêmio ou... por conta de um 
lucro que viria no futuro negócio e que ele está abrindo mão. Ele falou 
assim: nos próximos anos eu estou te trazendo. E isso me parece, que é 
tributável ou é a base de cálculo é outra história. O dilema é claro, 
Ricardo, a grande questão, claro que é incorporação de ações, claro que 
é o tema de incorporação de ações. Eu não estou conseguindo, Ricardo, 
eu estou fazendo esforço por separar um momento de outro, mas eu 
estou com muita dificuldade de falar de um sem o outro. Na 
incorporação de ações, em que, é importante dizer, existe sim uma 



 

 

alienação de um ativo em troca de ações da chamada incorporadora. 
Embora exista uma forma de incorporação, essa é a questão formal, 
empresta-se a forma da incorporação, de incorporação não se trata, o 
que se tem é um aumento de capital com ações. O tema que não vem 
sendo explorado como deveria, e citam muito um artigo que eu escrevi 
com o Luis Carlos, em que nós não exploramos essa questão, nunca 
exploramos essa questão, é saber se a incorporação de ações que utiliza 
como critério o valor de mercado, um critério de relação de trocas, 
necessariamente deve ser contabilizada a valor de mercado, que são 
duas perguntas diferentes. Ou seja, uma coisa é o critério para relações 
de troca, outra é por que valor o ativo foi incorporado? Se o ativo foi 
incorporado a valor de mercado, o alienante deverá sim refletir no 
ganho de capital, porque houve uma alienação, há um valor de 
mercado. Agora, eu posso utilizar o valor de mercado para estabelecer a 
relação de troca, ou seja, a relação de mando na sociedade futura, mas 
eu posso fazer a incorporação a valor contábil, são questões diferentes. 
Uma coisa é qual é o critério para relação de troca que é relevante para 
saber quantas ações eu vou receber; outra, que não é essa questão, é 
saber por que valor o ativo vai ser incorporado. Se o ativo é incorporado 
a valor de mercado, não há quem me convença de que não há ganho de 
capital para o alienante, que entregou um bem que foi recebido pelo 
valor mercado. Mas não há mandamento legal que eu conheça que exija 
que esta incorporação do ativo na empresa se dê a valor de mercado. Eu 
acho que essa é a grande confusão que tem surgido nesse tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está em aberto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu não vou entrar no tema da tributação da 
incorporação de ações. Voltando ao ágio na incorporação de ações em 
que não há preço. O curioso dessa decisão é que a, curioso não, 
interessante é que a alegação do Fisco de não há ágio em operações em 
que não há de preço, várias atuações nesse sentido, e não há acórdão 
que eu conheça também no Carf, todos podem aqui até acrescentar, que 
diga que o fato de ser a aquisição proveniente de uma incorporação de 
ações, prejudicial a amortização de ágio. O que há é várias situações de 
incorporação de ações em que há glosas em que há manutenção da 
autuação como essa aí por outras razões. Nunca se usou este elemento 
como fundamental. Há também acórdãos que fazem referência à 
ausência de preço no contexto de todo um questionamento da operação 
que gerou o ágio, uma operação interna em que não houve pagamento 
de preço com bases relacionadas e que é uma mera reavaliação dentro 
de casa, e isso não pode gerar dedutibilidade. Então a questão da forma 
de pagamento de preço aparece em alguns acórdãos, mas como um 
elemento para questionar a operação como um todo, e não como um 
determinante. Como a gente está falando aqui, o Decreto Lei 1.598 que 
determina a abertura ágio, fala de aquisição, e é mandatória a abertura 
do custo de aquisição e o valor do patrimônio, e eventual deságio, e 
quando em qualquer situação de aquisição, não havia porque não ser 
também no caso de incorporação de ações. E a nova Lei 12.973, o 
caminho dela mostra também, nesse caso, um efeito bumerangue para 



 

 

o passado porque a Medida Provisória 627 previa a impossibilidade de 
amortização do que é hoje o ágio por rentabilidade futura, em virtude de 
operações em que haja substituição de ações. Isso esteve lá na Medida 
Provisória 627, e a Lei 12.973 não, quando convertida em lei, não 
contemplou essa hipótese. Então essa é a situação em que o 
ordenamento prendeu restringir e depois voltou atrás, e não há essa 
restrição. Então eu acho que isso que eu tinha que comentar, além do 
fato que se haver o ganho na incorporação de ações, ele pode ser 
diferido. Você tem até um ganho, uma riqueza para o titular das ações 
substituídas, mas ele pode ser tributado no momento da realização, 
vamos discutir realização da renda, mas há [ininteligível] ganho que não 
só não está realizada naquele momento, isso não prejudica a 
amortização do ágio, que segue no patrimônio de uma outra pessoa 
jurídica, sob outras condições. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, eu acho que... alguém 
quer falar? Raphael, obrigado, foi muito rica a discussão através do 
tema, que você trouxe vários pontos. Eu acho que amarrando, 
continuando, Bruno, você podia falar um pouquinho do tema que você 
quer colocar que é, agora a gente vai mudar um pouquinho a cabeça, 
vamos passar para a 627. Você já trouxe algumas considerações ao 
longo das suas intervenções, mas eu estou curioso para saber essa 
questão do princípio da proporcionalidade. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora a Lei 12... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto vem vindo na 
pauta desde antes da conversão da medida provisória, né? É, você vai 
falar sobre o tema, com o que restou na medida provisória, não é? A 
12.973. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim, e na verdade é uma continuação de uma 
discussão que a gente teve no primeiro semestre e que eu, na verdade, 
coloquei o tema para discussão, em virtude de um artigo do professor 
Humberto Ávila, em que ele defende que a Medida Provisória 627 nesse 
aspecto feria a proporcionalidade dos três critérios lá, nas três fases, 
adequação, necessidade, aí proporcionalidade nesse sentido estrito. Até 
houve aqui o debate, lembrando vocês, a Clara me ajudou aqui, fez 
algumas considerações, porque existe divergência na doutrina quanto 
ao que sejam esses critérios. E o que ficou para eu trazer de novo era 
uma situação concreta, para a gente analisar à luz de uma situação 
concreta, e nesse Interreg(F) não veio à conversão em lei e o assunto 
ficou aqui na pauta. Eu trouxe uma situação concreta que pode ser 
parecida, inclusive, com a bolsa para a gente pensar. Eu acho que vou 
desenhar lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto ele desenha, eu 
queria aproveitar o intervalo, já que foi mencionado o professor 



 

 

Humberto, para registrar a satisfação de todos nós, o professor 
Humberto foi nomeado professor titular de Direito Tributário da USP 
durante o mês passado, nós estávamos recesso. O professor Humberto, 
além de ser jurista respeitado que é, é nosso Conselheiro, professor do 
nosso curso, de forma que para nós, por essas razões, é com grande 
alegria que ocorreu esse evento, este fato, e eu pessoalmente acredito 
que foi um evento muito positivo para a universidade, para a faculdade, 
para seus alunos e para todos nós, afinal de contas. E ele se junta ao 
nosso professor Schoueri na condução dessa cadeira, que foi do 
professor Rui Barbosa da nossa faculdade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nomeado no Diário Oficial, e já está dando 
aula em duas turmas na graduação, turma de pós-graduação, ou seja, 
já está em plena atividade, já é fato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, esse assunto é 
longo? Porque o tempo... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, não. Na verdade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou preocupado com o 
que está desenhando. 

[risos]. 

Orador não identificado: Eles não estão vendo, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, é só para ficar claro, porque senão... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No microfone, por favor, e tenta descrever 
no microfone. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu quero analisar uma situação concreta, a 
partir da questão do ágio interno. Na Medida Provisória existiu uma 
questão da substituição de ações, e também foi relevante para o 
professor Humberto Ávila colocar a questão da proporcionalidade. E o 
que ficou na lei foi a questão das partes dependentes. E aí eu pesquei 
uma situação concreta, concreta, um exemplo, em que eu tenho uma 
situação de ágio entre partes relacionadas, dependentes e que eu acho 
que caberia a tese dele de, pelo menos tem aqui uma situação de 
perplexidade. Um dos, eu vou ler aqui o 25, art. 25 da Lei 12.973, que é 
o que prevê a impossibilidade de apuração de ágio no caso de operações 
entre partes dependentes. Ele diz: “Para efeito do disposto no art. 20 a 
22, consideram-se partes”, que é o trata do ágio na 
incorporação, “consideram-se partes dependentes quando o adquirente e 
o alienante são controlados direta ou indiretamente pela mesma parte ou 
partes”. É esse o exemplo. Eu tenho o controlador, 51% de B, A controla 
B e C, mas C é uma empresa aberta, 49% no mercado, e B é uma 
empresa aberta com 49% no mercado. Vamos imaginar que B cumpre 
C. A adquirente e o alienante estão sujeitos ao controle direto, são 
controlados pela mesma pessoa. Esta é uma situação, evidentemente, 
que B vai praticar uma operação com C, podia ser uma incorporação de 
ações, em que eu fecho o capital dessa empresa C, mas eu posso fazer 



 

 

uma operação de compra e venda para ficar mais simples, porque tem 
ganho de capital e etc.. Tem o ganho de... O A e mercado alienam C e 
têm ganho de capital, têm que tributar o ganho de capital, mas esse B 
vai apurar ágio, e se houver uma incorporação posterior, eu não posso 
amortizar o ágio. Então o meu desenho aqui fica... É, C está aqui 
embaixo. Antes da lei a sempre discutiu se isso não era um ágio interno 
porque envolvia partes independentes, até porque ágio interno é um 
termo que não está legislado, não está regulado em momento nenhum. 
O fato que causa perplexidade é esse. O fato que causa perplexidade é 
esse. Eu pus, expressei bastante, 49% contra 51%, A tem ganho de 
capital, mercado tem ganho de capital, B tem ágio, mas eu não posso 
amortizar, segundo o novo regulamento. Então na linha do professor 
Humberto, eu teria aí uma presunção, o seja uma norma antielisiva, 
nós até discutimos se haveria teste de proporcionalidade em uma 
norma fiscal ou extrafiscal, existe toda uma discussão doutrinária, e 
para ele isso é uma presunção de ilicitude de uma operação sem o 
devido processo legal, como outros meios viáveis para se aferir e se 
cogitar ilicitudes, e também prejudica uma situação concreta que é 
plenamente válida mais do que beneficia o Fisco, que tem outros 
caminhos para poder chegar ao mesmo resultado. Então essa é visão da 
falta de proporcionalidade da norma em uma situação concreta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O mercado nas duas 
entidades, B e C, são mercados distintos, é mercado, pode ser, pode ter 
uma acionista por coincidência nas duas, mas poderia trocar mercado 
por B, por... desde que seja D e E que não são partes ligadas. Quer 
dizer, na verdade a operação não é interna, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O problema é assim, o valor do ágio que eu 
pago a D, vamos tirar mercado, por favor, Bruno, só para a gente falar a 
mesma letra, vamos chamar os mercados, coloca D e E para a gente 
falar a mesma linguagem. Ou seja, o valor que B paga a E pela 
participação em C é uma transação entre partes independentes. Ou 
seja, o problema, o que o legislador quis atingir é o valor que B paga a A 
pela participação em C, e a letra da lei não faz a distinção. Agora vem a 
pergunta: diante do forte indício de inconstitucionalidade de uma 
norma como essa, eu lhes pergunto se caberia uma redução teleológica 
para entender o texto da lei, para dizer que a dedutibilidade ou a 
indedutibilidade é com relação apenas, que aí faria sentido, faria 
sentido não, estaria de acordo com o escopo que o legislador quis 
restringir, o pagamento de B para A. Vejam, a pergunta que eu fiz é a 
seguinte: tivesse um legislador restringido a dedutibilidade, o 
pagamento de B para A, tivesse ele sido feliz na escolha das palavras de 
tal modo que não houvesse dúvida de que o ágio pago por B a A é 
indedutível, você ainda sustentaria a inconstitucionalidade ou você 
diria, aí é uma norma antielisiva adequada? Veja o seguinte, eu paguei 
o mesmo preço para A e para C, desculpa, e para E. Eu tomo a 
dedutibilidade de E, e não tomo de A. Você consideraria ainda assim, é 
um desafio, ainda assim seria desproporcional, já que afinal de contas 
eu tenho um E? Se eu tivesse um texto que dissesse que o ágio pago à 



 

 

pessoa ligada é indedutível, só este. Também seria inconstitucional? 
Pergunto-lhe isso. Para saber, porque se você concluir que não seria, 
que ele seria justificado, eu posso trabalhar com uma redução 
teleológica para dizer que, tentar tirar do texto da lei o máximo possível. 
Se você me disser, não, seria inconstitucional também, daí eu tenho um 
outro tipo de raciocínio. Então eu faço essa pergunta: seria 
inconstitucional? Seria válido? Como ficaria um texto, o legislador foi 
expresso, ele procurou um professor de gramática, etc., ele chegou 
expressamente, não sei nem como formularia, de tal modo a separar o 
caso do pagamento feito a A e a E e dizendo, o ágio pago a A não é 
dedutível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu acrescentar as 
indagação, mas na linha da indagação, eu estava pensando quando 
você estava expondo, que eu não preciso chegar ao extremo da 
inconstitucionalidade da norma, eu estou partindo do pressuposto que 
a permissão e dedução na amortização do ágio é uma norma que não é 
embasada no princípio constitucional, partindo desse pressuposto. É 
uma norma de permissão de uma dedução que não está embasada, 
senão acaba o assunto... Ela é uma decorrência, é uma concessão, não 
um benefício, mas uma concessão que o legislador deu da dedução, 
como existe outros, que não tem fulcro necessariamente num princípio 
constitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu discordo, eu quero dizer o 
seguinte: é um incentivo fiscal? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é um incentivo fiscal. 
Eu estou colocando o assunto e estou justificando, porque se eu não 
colocar essa premissa, perde o sentido. Quando você estava expondo, 
eu estava pensando como o Schoueri: eu preciso chegar a declarar 
inconstitucionalidade ou eu posso fazer uma interpretação conforme a 
constituição, para evitar uma inconstitucionalidade? E mais do que 
isso, aí no terreno da redução teleológica possivelmente, uma 
interpretação que atinge o objetivo da norma, fugindo da sua 
literalidade, porque a sua literalidade parece que é muito ampla e 
parece, pela literalidade, por todos incisos que estão aí, que eu vou 
acabar, essa norma acaba incidindo nessa incorporação. Mas o espírito 
não é esse, num caso muito claro que você está apresentando. Então, 
ali, as questões que o Schoueri colocou é esta também. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, eu acho que uma possível saída seria 
realmente restringir a aplicação da norma ou afastar ela para uma 
situação, talvez essa situação seja excepcional, não é a regra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você sabe que na 
prática existe muito. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Existe, principalmente em incorporação de 
ações, fecha-se o seu capital de uma, deixa a outra aberta. Agora, eu 
tenho dúvidas, porque e o ganho de capital? O ganho de capital é 
tributado. A gente já disse que não é vinculado aqui uma coisa com a 



 

 

outra, mas não faz sentido nenhum eu dizer que o ágio nessa situação 
isolada, só o de A, não é dedutível e tributar o ganho de capital dele. E 
aí também fica estranho eu dizer, não, entre partes relacionadas é 
neutro, não tributa nem o ganho e não é dedutível, e no resto da 
operação, considerando que nós estamos falando de uma compra e 
venda ao mesmo tempo, eu tenho parte relacionada e não parte não 
relacionada no mesmo negócio, eu deixar uma parte neutra e outra 
parte não neutra. Então eu tenho uma dificuldade, assim, de separar 
coisas. Eu acho que existem situações em que a regra pode se aplicar 
sem inconstitucionalidade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ponto interessante, Bruno, obrigado, o 
que o ponto está trazendo é algo curioso, como é que fica o A? Porque 
uma coisa seria se o legislador tivesse falado assim, não se considera a 
operação, não produzirá efeitos tributários à aquisição entre empresas 
ligadas. Não produzirá efeitos tributários nem para um nem para o 
outro, o A também não tem o ganho. O que o Bruno está nos 
denunciando, esse ponto é importante, é que o legislador não falou isso, 
e existe o risco de uma dupla tributação, porque o A vai pagar o 
imposto no ganho, e o B vai ter indedutibilidade, que significa pagar 
imposto, porque voltando a toda nossa lógica sobre o porquê da 
dedutibilidade do ágio, só lembrar, dedutibilidade do ágio é assegurada 
porque, afinal de contas, eu já paguei aquele lucro, [ininteligível]. Então 
nesse caso teria uma dupla incidência sobre a mesma manifestação de 
capacidade contributiva e teria um problema até de constitucionalidade 
aqui curioso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para a gente tentar fechar em alguns 
aspectos. O legislador pode determinar o que é dedutível e o que não é 
dedutível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem que partir desse 
pressuposto, e alguém pode ter ganho de capital e o ganho não ter 
dedutível. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Agora, quando ele pode dizer o que 
é dedutível, o que é indedutível, tem um certo limite, não pode dizer que 
tem um limite para tal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Justificar. Ele tem que justificar, é o 
seguinte, uma indedutibilidade, Fernando, admite primeiro o seguinte, 
eu não defendo conceito constitucional de renda. Ponto. Mas eu defendo 
sim que o art. 43 do CTN é aplicável. Enquanto eu tiver o art. 43 do 
CTN, eu tenho que me dobrar a ele, ou seja, eu tenho que me dobrar ao 
conceito de renda ali, e para eu considerar algo indedutível, eu tenho 
que ter alguma justificativa. Uma: a transação não aconteceu, que é 
uma boa justificativa. Mas se não aconteceu, não aconteceu nas duas 
pontas, [ininteligível], o que seja. Agora, tornar indedutível de um lado e 
tributável no outro a mesma transação... Desculpe-me, eu não, assim, 
eu não consigo concordar com o Ricardo que o legislador tem plena 
possibilidade. Eu acho até que isso é possível, mas eu preciso de uma 



 

 

justificativa para tanto. Eu não estou, eu não consegui identificar uma 
justificativa para que o mesmo rendimento de um lado seja tributável e 
do outro seja indedutível. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele pode fazer uma limitação, mas ele 
não pode afetar o conceito de renda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso! Eu... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E ele não pode aceitar a igualdade, não 
pode discriminar A e B nesse sentido. Agora, aí eu não tenho uma 
questão de proporcionalidade, eu não consigo enxergar a 
proporcionalidade, eu enxergo mais a questão da 
igualdade, [ininteligível] do que a questão da proporcionalidade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cada vez que eu invoco a capacidade 
contributiva você fica bravo, então... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu fico lisonjeado. Até eu ia 
mencionar que tem um artigo, falando em artigos bons, tem o artigo do 
Sérgio, nosso querido Sérgio [ininteligível], também nessa última 
dialética sobre o que é formalismo, o que ele contrapõe com o Humberto 
Ávila, não contrapõe, ele cita o Humberto Ávila e contrapõe o Alberto 
Xavier e o Ricardo Lobo Torres, fala um pouco sobre essas questões de 
forma, substância, é bem interessante, que de certa forma ajuda a 
esclarecer um pouco o que a gente quer com redução teleológica, ou que 
a gente quer com igualdade, e às vezes não necessariamente com 
proporcionalidade. 

Orador não identificado: Só mais um acréscimo. O ganho por compra 
vantajosa está no artigo próximo aí, esse não tem problema, é tributado 
quando as partes são dependentes. E também [ininteligível] isso é uma 
norma antielisiva. Se você quiser fazer uma operação entre partes 
relacionadas e gerar ganho, é tributado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se a justificativa da norma antielisiva, 
pergunta teórica importante: a justificativa da norma antielisiva é 
suficiente para que se contradiga o conceito de renda do código? Ou 
seja, embora-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Absolutamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --Eu não tenho essa certeza. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa norma não é antielisiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. Quero dizer o seguinte, 
desculpe. Eu não tenho essa certeza, eu tenho para mim, e desculpe, o 
seu absolutamente é até um pouco um debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que é norma antielisiva? 

[falas sobrepostas]. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho para mim que se eu tiver uma 
situação em que haja um grande potencial de revisão mesmo, e o 
legislador resolve, como eu te disse, fechar a porta, ou seja, aquele 
caminho que seria possível ele diz: olha, por aqui você não vai deduzir 
porque eu acabo perdendo um dinheiro, e eu, legislador, fecho a porta. 
Isso é indedutível. É muito comum. É bastante comum. Vamos dar um 
exemplo, me lembrei até de excesso de retiradas, limite, excesso de... 
Era uma norma antielisiva que eu tinha, olha, por favor, não me vá 
pagar muito, porque eu tenho problemas aqui, então mais do que isso, 
e eu que viesse, eu poderia naquela época [ininteligível], não, mas o 
meu diretor, ele tem que ganhar muito mais, afinal de contas ele é 
importante, tem toda uma história, ele foi ministro do Estado, e esse 
valor é pequeno. E eu tinha uma norma antielisiva dizendo mais que 
tanto é indedutível. Do ponto de vista do conceito de renda, isso estava 
absurdo, afinal de contas eu paguei para aquele diretor a mais, afinal 
de contas, ele me gerou uma renda, o fato de eu ter... Oi? 

Orador não identificado: E ele vai ser tributado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E ele vai ser tributado. No entanto, eu 
tinha uma limitação legal, uma norma antielisiva que, claro, aqui eu 
tenho que buscar história, e o Ricardo vai me corrigir e o Brandão, 
porque eu trabalhei como estagiário, mas eu era muito jovem, mas eu 
não tenho conhecimento de que alguém tem constituído a 
constitucionalidade da limitação ao excesso de retiradas. E se eu tivesse 
na minha premissa é dizer, o legislador pode sim, invocando o efeito 
antielisão, limitar uma dedução. Ou seja, de algum modo, o próprio 
conceito de renda, porque eu quero insistir, esse diretor contribuiu para 
o meu lucro, eu o contratei e valeu cada centavo que eu paguei, por 
hipótese. No entanto, eu tinha uma limitação como norma antielisiva, e 
não tenho notícia de que se tenha definido que isso fosse 
inconstitucional. Portanto, assim, neste cenário que fica o desafio, se eu 
der a esta norma um caráter antielisivo, que é uma pergunta, ou seja, é 
para evitar o abuso, a norma antielisiva restringe, sim, a própria 
largueza do conceito de renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas aí precisaria ver 
se a renda que está sendo diminuída pela dedução é uma renda real ou 
não, ou se a dedução é real ou não, né? Eu acho que você não explicou 
bem o que é norma antielisiva, porque os pressupostos de uma norma 
antielisiva precisam ser, eu acho que essa é outra discussão, a gente 
precisaria comprovar quais são os pressupostos para uma norma 
antielisiva ser válida. Eu quero lembrar um acórdão da ministra Eliana 
Calmon, em que ela disse, é a proposta do art. 33 do Decreto-Lei 2.341, 
que veda transferência de prejuízo fiscal da incorporada para a 
incorporadora, e ela disse que esta é uma norma antielisiva e que o 
legislador pode fechar as portas, usando a sua expressão, pode fechar 
as portas, mas precisa respeitar os princípios e limites constitucionais 
do poder de tributar. De forma que para saber se uma norma antielisiva 
é constitucional ou não, primeiro lugar, precisa saber o que é norma 
antielisiva, então tem uma coisa assim meio... Fala-se que preço de 



 

 

transferência é norma antielisiva, que essa norma é antielisiva. Então 
todas as normas que veda dedução são antielisivas? Qual é a diferença 
entre uma e outra? Eu precisaria entrar na autologia da norma aí para 
saber o que é antielisiva. E eu, o meu absolutamente decorre do fato de 
que se fosse possível uma lei ordinária a pretexto de combater a elisão, 
violar o princípio ou o conceito constitucional, não de renda, a realidade 
econômica na renda, aí nós teríamos uma porta aberta para a 
constituição ser violada a todo momento. É claro que cada caso seria 
um caso a ser analisado, mas eu acho que o princípio, você sabe que eu 
combato inclusive todas as normas antidedução, que não permite a 
dedução. Eu acho que elas violam o princípio constitucional da 
universalidade da renda, né, precisa saber o que é universalidade 
também, então eu acho que não é só pelo aspecto da elisão, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o que é importante. Para deixarmos em 
pauta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas eu concordo nesse ponto com o 
Ricardo, quer dizer, eu não vejo, primeiro que essa é a norma... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta aqui? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. Eu tenho uma certa dificuldade de 
enxergar que ela seja. E também a gente tem que ver que muitas vezes 
o legislador anuncia que quer tomar uma medida antielisiva, e quando 
você vai ver, é apenas uma justificativa fiscal, e não é, não dá para você 
interpretar nem teleologicamente a motivação que ele coloca na 
justificação, nos motivos da lei. Ah, ele quer combater a elisão fiscal, so 
what? Só por isso, essa é a intenção, então trata-se de uma norma 
antielisiva? Precisa ter mais estrutura antielisiva para que não 
considere... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu acho que nós temos que por 
esse tema em pauta, sim, o que é uma norma antielisiva, o que é uma 
específica, [ininteligível], a expressão para isso. Porque, a princípio, eu 
discordo de vocês, eu vejo quando eu tenho uma excrescência, uma 
situação que foge a uma regra, eu preciso de uma justificativa, e a 
justificativa, é a partir da justificativa que identifica a norma como 
antielisiva, quer dizer, se há uma fundamentação para tanto e me 
parece que seria o caso aqui. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas aonde que tem ágio? Aonde que tem ágio? Na 
A ou B? 

Orador não identificado: Na B. 

Sr. Hiromi Higuchi: Na B? 

Orador não identificado: Na B. B comprou C. 

Sr. Hiromi Higuchi: B comprou o quê? 

Orador não identificado: B compra C de A e de E. O ágio está aqui. 
Depois incorpora. 



 

 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas eu acho que, ninguém vai comprar... Olha, se 
E é parte dependente, ninguém vai pagar ágio, vai pagar pelo valor do 
patrimônio líquido. Aí eu acho que é, aí é um negócio que... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É independente. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas não tem importância, vai adquirir todas as 
ações... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão que o Bruno está 
apresentando, olha, nós estamos simplificando muito aqui as 
discussões. A questão que o Bruno está apresentando, eu teria que 
perguntar se a norma se aplicaria no caso do ágio na parte 
proporcional, 51% do ágio, ou esta parte também não é sujeita à 
restrição? A própria norma, ela comporta um estudo mais cuidadoso. O 
que o Bruno está trazendo é que parte do ágio realmente é interna, 
entre aspas, outra parte não é de forma nenhuma, eu estou 
acrescentando, não é. 

Orador não identificado: Mais um. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, na lei, está na lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lei não distingue. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós falamos que não seria 
bem propriamente talvez uma questão de proporcionalidade, mas de 
interpretação do alcance da norma. O sentido da norma, do alcance 
dela, empregando ou não empregando a redução teleológica. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas o nosso ordenamento, a nossa legislação de 
imposto de renda não admite consolidação de resultados. Isso é um 
princípio, eu preciso exigir coerência do legislador. Então, se ele, ele 
está admitindo a separação... Então continuamos eventualmente 
depois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agradeço a presença de 
todos. Semana que vem nos encontramos novamente. 
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