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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Pequeno 
expediente, alguma comunicação? Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O rapaz com quem, o rapaz não, o nosso 
pesquisador, o Jeferson Teodorovicz está presente? Eu tive uma entrevista 
com ele e eu fiz um comentário, e infelizmente o comentário que eu fiz com ele 
está se concretizando. Eu disse para ele, que dificilmente se faria uma reforma 
tributária no ICMS se não fosse a partir de um rompimento institucional. 
Porque quando foi feita a grande reforma do ICMS e foi exatamente na época 
de uma ruptura institucional. É impossível se fazer a reforma do ICMS da 
forma ampla como estão querendo fazer com interesses tão dispares, né? 
Ainda mais considerando que os Estados são representados por três 
senadores, então as regiões, não importa o tamanho do Estado tem três 
senadores e as soluções não saem. Tivemos dois exemplos, né? Essa questão 
da ficha de controle de importação que está pendente foi feita uma reunião 
para fazer a... Aceitar praticamente a sugestão da federação das indústrias no 
sentido de facilitar as informações necessárias nas notas. Como a deliberação 
estava sendo de forma eletrônica, precisava ser por unanimidade. E o Estado 
do Ceará pediu vistas, e quer estudar o assunto. Então, não se resolve e todo 
mundo fica preocupado que vai ser autuado. E ontem a gente viu a reação do 
Governo Federal, já ficou praticamente desgostoso com o que foi aprovado no 
Congresso a respeito das alíquotas de ICMS. Eu não sei, realmente, o 
pessimismo continua grande. Vai... Dificilmente sairá uma reforma. Porque 
cada estado procura o seu interesse, não o interesse nacional, interesse de 
todos, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Fernando Zilveti. Eu sou otimista, e 
considero que a reforma deve sair. O que não deve sair é a reforma pretendida. 
Mas eu discordo que uma reforma dessa natureza só pode ser feita num 
Estado de Ruptura ou no Estado de Exceção. A reforma do IVA feita na 
Europa não se fez num Estado de Exceção. As constantes reformas que se 
fazem em matéria de impostos estaduais com reflexos na Federação, nos 
Estados Unidos não são feitas em Estado de Exceção. A reforma recente na 



Suíça sobre o IVA também não foi feita em Estado de Exceção. O que acontece 
é que existe uma necessidade de um debate constante e uma modificação que 
não é fácil de mútuas concessões ou múltiplas concessões num sistema 
tributário complexo. Mas ainda que não seja aprovada a reforma ideal, mas 
seja feita uma reforma parcial, um começo de uma reforma e não vai agradar 
a todos, como nenhuma reforma agrada a todos. E depois vai sendo 
novamente reformada. O que não pode é... Que é o tributarista, o contribuinte, 
simplesmente se frustre na primeira tentativa de uma reforma efetiva no 
campo do ICMS. E essa é uma reforma com muitos reflexos, e claro, não é fácil 
de ser transitada. Vai falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu era otimista, ou pelo menos eu achava que eu 
era otimista, depois eu vi o Fernando, eu estou achando que eu não sou mais 
otimista, porque afinal de contas nós temos que a reforma vai acontecer, como 
disse o Fernando, e vai acontecer logo. Minha realidade é um pouco diferente. 
Nem num regime de exceção, nem em 65 foi possível uma reforma. Nem em 65 
os municípios abriram mão do ISS por direitos históricos, nem em 65 os 
Estados abriram mão do ICM. Portanto, uma reforma tributária no sentido 
estrito não vai acontecer. Porque assim, meu sonho, eu já estou naquela 
história do second best, eu já gostaria muito se nós tivéssemos pelo menos 
uma reforma em obrigações assessórias, os deveres instrumentais já seria o 
máximo que eu quero de simplificação, o máximo que eu sonho todo dia, eu 
falo assim: se Deus quiser, amanhã teremos um dever instrumental a menos. 
Já seria uma grande evolução. Porque o sistema vai ser esse. Agora, pequenas 
mudanças podem acontecer. Não vai ser agora. Existe a única esperança que 
existiria seria por conta desta decisão do Supremo com relação à guerra fiscal, 
porque se nada acontecer todas as indústrias instaladas, hoje, que dizem que 
acreditaram em benefícios fiscais, terão que reconhecer um passivo, e talvez 
por conta deste tema possa haver espaço para uma negociação, e aqueles 
Estados que hoje são inflexíveis, que querem impor mais perdas para a 
indústria brasileira, talvez tenham que repensar sobre pena de... Enfim, existe 
um espaço sim, Brandão, um espaço para negociação política, porque esses 
que hoje na comissão do Senado impuseram essas três alíquotas e puseram 
essa... Conseguiram piorar e assim, conseguiram fazer aquela história da 
viúva do Nero, que todos conhecem, quer dizer, conseguiram piorar o que já 
era ruim. Você conhece? 

Orador não identificado [0:06:51]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, não, não isso é história, desculpe-
me é... Até merece, é curtinha, mas é que é mais ou menos como eu me sinto 
com relação à reforma tributária. Diz que quando Nero incendiou Roma, todo 
mundo achava que Nero era louco. E havia uma viúva que dizia: “Viva Nero, 
saúde ao Nero, longa vida ao Imperador”. E só ela gritando no meio de todos, 
achando-a louca, até que Nero sabendo disso chamou essa senhora e disse: 
“Olha, eu vejo que a senhora é a única que entendeu a minha alma poética”. E 
ela diz: “Não, imperador, eu acho que o senhor é um louco”. Ele diz: “Mas se a 
senhora me acha um louco, como a senhora diz: ‘Viva a Nero’”. “Imperador, 
acontece que de todos aqui, eu acho, que eu sou a que mais vivi. Eu conheci o 



seu avó e dizia que pior que ele não seria. Daí foi o seu pai. Daí eu disse que 
pior que seu pai não seria. Agora o senhor. Imagine quem será depois do 
senhor”? Eu tenho essa sensação com relação ao ICMS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar alguma coisa 
sobre o assunto? Alguma comunicação a mais aí? Então vamos passar à 
pauta. Com este banho de história. Alexandre está aí? Alexandre Dias? 
Alexandre, você tem dois assuntos, né? Primeiro é a possibilidade de pagar 
juros sob o capital próprio de pedidos anteriores, considerando o patrimônio 
líquido de empresas já incorporadas. Eu, só para encaminhar também, eu 
queria dizer que essa matéria tem sido objetivo de muitos estudos, todo 
mundo aqui está a par do assunto, há uma jurisprudência razoavelmente 
pacificada no... Várias turmas do Carf, no sentido do que é possível calcular, 
entre aspas, retroativamente. Que eu saiba apenas uma turma lá por força de 
uma posição muito forte de um conselheiro tem a posição contrária. Mas você 
tem um, você traz, na verdade você traz duas questões, pode tratar das duas 
ao mesmo tempo. Que são específicas, a situação de incorporação e a questão 
dos limites, né? Então, por favor, você precisa falar aqui no microfone. Dr. 
Alexandre Dias. 

Sr. Alexandre Dias: Alô. Bom. A questão como você mesmo falou, a questão 
que se põe aqui não é em relação ao pagamento dos juros sob o período 
retroativo. Mas existe uma questão, gostaria de colocar duas questões aqui 
para debate. Uma seria com relação à possibilidade de você fazer o pagamento 
de juros de período retroativo, sobre empresas ou patrimônio líquido de 
empresas que já foram incorporadas. Por que isso? Considerando que o direito 
ao pagamento dos juros, ele nasce quando você faz a deliberação da ata. 
Existe uma questão que a gente poderia entender, é, e também considerando 
que no momento, a empresa incorporadora ela sucede em direitos e obrigações 
de uma forma universal da empresa sucedida, existiria uma questão aqui se a 
empresa incorporadora ela poderia retroagir a um período passado e tentar 
calcular um juros sobre um patrimônio que ela, que já não existe mais. E aí 
algumas questões, a gente poderia considerar é: Poderíamos considerar que 
essa empresa incorporadora sucedeu em direitos e obrigações e aí eu poderia 
retroagir aquele período. Ou poderíamos considerar que o pagamento dos 
juros, ele era uma mera expectativa de direito e na realidade, e não no direito 
adquirido, então aquele direito ele não se transferiu, por ele ser uma mera 
expectativa e não ter havido uma deliberação de pagamento de juros naquele 
momento, não houve essa transferência do direito para a empresa 
incorporadora, e consequentemente, a empresa incorporadora hoje não mais 
poderia retroagir ao passado para calcular os juros sobre um patrimônio já 
incorporado. Essa seria uma questão. E a outra questão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, vamos ficar nessa 
primeira então. Eu só queria, antes que alguém diga alguma coisa, eu queria 
dizer que eu acho que pode, mas vamos debater. Mas eu tenho uma pergunta, 
porque eu acho que é uma situação em que não pode. A situação é a 
incorporadora era controladora da incorporada? Não. Nessa situação, acho 
que não daria para voltar para traz, entre aspas, porque na verdade o 
patrimônio da incorporada já estaria refletido no patrimônio da incorporadora 



por equivalência patrimonial, não poderia fazer dois cálculos distintos sobre 
uma mesma base, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, por que pagaria para quem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, agora vamos ao debate, 
então. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Começa assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pagaria aos sócios, acionistas da 
incorporadora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, esse é primeiro, não... Essa primeira 
pergunta Ricardo, que eu tenho algumas dúvidas assim para debate mesmo, 
e, por favor, só para debate e para compreensão. Sim, nós sabemos que hoje 
parece bem encaminhada a questão de que eu posso fazer um pagamento 
retroativo. A dúvida primeira que eu tenho é se eu pago porque o direito como 
foi bem posto pelo Alexandre, já existia, eu estou apenas pagando agora juros 
aos acionistas da época, porque na época eles tinham? Ou eu vou pagar agora 
sobre base do lucro passado. Deixa-me trabalhar primeiro, só, Alexandre, para 
tentar raciocinar um pouco nessa ideia. Se eu tivesse uma pessoa que já não é 
mais acionista. Eu tive entre um momento um e o momento três, eu tive uma 
redução de capital, para não dizer que houve alienação. Portanto alguém não é 
mais acionista. Mas ele era acionista no período em questão. Eu só quero 
evitar, depois a gente entra na incorporação. Eu só queria primeiro 
compreender se aquela pessoa que no momento, no período, eu vou chamar o 
período aquisitivo era acionista e no período posterior, o período do pagamento 
já não é mais, se esta, esse posicionamento do Carf, que eu considero 
jurisprudência, no sentido do pagamento retroativo, se ele pela lógica do Carf 
nesta questão, entenderia que este ex-acionista porque na época do período 
aquisitivo de fato teve seus recursos na empresa, se ele faria jus ao 
pagamento, ou se seria feito somente aos acionistas atuais. Eu gostaria de 
entender, perguntar isso, como é, aqueles que conhecem mais as decisões do 
Carf, para responder aquela primeira pergunta, se o direito surgiu por conta 
de haver capital investido, ou se surgiu por conta de ser acionista no momento 
atual. Por favor, Ricardo, você pode me informar essa questão, é mais 
informativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não vou dizer que o conselho 
tenha resolvido isso, mas talvez tenha passado por isso obiter dictum. É um 
caso meu, sim, conselheiro Valentim era o relator. Mas não é, não foi isso que 
é relevante, não. Agora, a questão é importante, o direito é do acionista no 
momento do pagamento. Da mesma forma que ocorre com o dividendo. Se o 
acionista vende as suas ações ou cotista vende as suas cotas antes de receber 
dividendo ou, antes de receber juros sobre capital próprio, provavelmente esta 
possibilidade então, quando muito seria uma expectativa de direito, mas é 
uma mera possibilidade a vir se concretizar no futuro, ou não. Mas 
provavelmente isso interfere com o preço de alienação. Porque você está 
alienando uma participação societária onde tem um patrimônio maior do que 
o valor, como normalmente ocorre, né, do capital, e esse patrimônio gera a 



perspectiva de dividendo ou juros sobre capital próprio, isso vai impactar no 
preço. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quero por isso-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não há nenhuma. Só para 
finalizar, então no aspecto jurídico, porque isso é econômico, mas no aspecto 
jurídico não há nenhuma possibilidade de se imaginar pagamento de 
dividendo ou juros de capital próprio no momento em que foi autorizada, que 
não seja sócio ou acionista. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, por isso-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tanto é que... Desculpa, só para 
terminar. Tanto é que no caso específico de juros sob capital próprio não é que 
isso vai resolver o problema, mas é um dado interessante para ser 
considerado, uma das formas, uma das condições para a dedução é, o 
pagamento ou o crédito, e o crédito tem que ser nominal e você não vai fazer 
um crédito para alguém que não é mais sócio ou acionista. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero por, insistir com a pergunta, eu tomei 
cuidado de não considerar a hipótese de alienação de ações, porque eu teria 
de qualquer modo algum titular de ações. Eu falei em redução de capital. Eu 
vou por num limite para que entendam onde está a minha aflição com isso. 
Vamos dizer que a empresa no momento um, tivesse um patrimônio 
gigantesco. E, portanto, os juros sobre o capital próprio daquele patrimônio 
fosse gigantesco. E eu vou, permita-me que eu trabalhe com a situação limite. 
No momento da deliberação do pagamento houve uma redução gigantesca do 
capital de tal modo que a empresa no momento do pagamento tenha um único 
acionista com um capital de dez reais. E ele delibera, ele que se sempre teve os 
dez reais, ele que (...), ele era o minoritário, ele tinha aquela participação, ele 
delibera um pagamento de juros sobre algo que ele nunca teve. Está um pouco 
estranha essa construção de admitir que seja possível o pagamento sobre algo 
que eu não tinha. Quer dizer, eu conviveria melhor, Ricardo, e você me nega, 
mas eu conviveria melhor de conceber que como o juro é uma remuneração 
por um sacrifício presente em função do futuro, e como eu estou com mais do 
que convencido que a natureza dos juros sobre o capital próprio é de juro, eu 
conviveria muito melhor com a hipótese de dizer: pagam-se juros com base no 
patrimônio antigo, aqui e naquela época sofreu sacrifício ou o seu sucessor se 
houvesse. E no caso, e daí nesse caso a minha resposta seria: Bom, se reduziu 
não se paga ninguém porque não há sucessor. Eu conviveria com isso. Agora, 
imaginar a hipótese de que aquele felizardo, que era o minoritário, que na 
época em que a empresa teve aquele ganho, ele nunca investiu mais que dez 
reais, que ele receba juros sobre um investimento que ele nunca fez, me 
incomoda, eu não estou, eu não tomo esse raciocínio como algo imediato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha é... Nós estamos tratando de 
uma situação bem extrema, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é importante pensar também, 
às vezes, nas extremidades. Primeiro lugar, a remuneração dos juros sobre o 



capital próprio, ele não remunera pessoas individualmente. O que acontece é 
que os juros sobre o capital próprio significa uma remuneração daqueles que 
são os titulares, não individualmente considerados, isso quando se trata da 
questão do cálculo, não é? Por quê? A pessoa jurídica está sendo financiada 
por ela própria. Ela não está indo ao mercado tomar recursos. Ela está usando 
os recursos que poderiam, ou não poderiam, não sei, casos que podem, tem 
casos que não podem ser distribuídos aos sócios, mas de qualquer forma são 
recursos que estão lá. Então, por isso que é juros sobre capital próprio. 
Capital próprio de quem? Da própria pessoa jurídica. Então não há esta 
cogitação, quem é que vai receber. Agora, nessa situação extrema que você 
está trazendo, Schoueri, nós temos duas considerações. Em primeiro lugar, 
talvez se houver(F), talvez, né, porque nós estamos tratando de uma hipótese 
teórica. Talvez se houver uma redução tão grande assim do capital, eu não 
vou só reduzir o capital, eu vou reduzir o capital e pagar também o que está 
embutido lá, nas contas em reserva. Talvez eu não... Claro, ninguém vai 
reduzir o capital e deixar todas as reservas lá? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estranho, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Reduziu o capital, reduziu o patrimônio-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do valor nominal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, a minha hipótese ficou um patrimônio 
mínimo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, aí você não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A empresa sobrou com muitos passivos e muitos 
ativos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí você já reduziu 
substancialmente também a base limite para pagamento dos dividendos, que é 
50% dos lucros líquidos acumulados. Essa base já sumiu. Está certo? Então, 
eu acho que, pode, eu concordo com você, pode haver uma situação estranha, 
mas não é ilegal, não tem nenhuma contrariedade com o objetivo da 
remuneração do capital próprio e as regras precisas, diga-se de passagem, que 
foram fixadas a esse respeito. Bianco. Fugindo um pouquinho da colocação do 
Alexandre. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que é uma muleta, eu propus... 
Desculpe, só explicando, eu propus isso como uma muleta para o raciocínio 
seguinte, Alexandre, eu não quis fugir, eu só achei que esse raciocínio é prévio 
para podermos chegar ao seu raciocínio, por isso que eu propus, como muleta 
e não como desvio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito interessante até. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu só queria acrescentar, que no caso 
extremo do que foi proposto pelo Schoueri, essa situação ocorreria também 
com o pagamento de dividendos. É a mesma situação, é idêntica. Quer dizer, o 
direito ao recebimento daquele valor, ele nasce com o pagamento. E no teu 



caso essa injustiça que você está propondo, ocorreria também com os 
dividendos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sou obrigado a não... Desculpa, eu não posso 
concordar porque no caso dos dividendos eu teria lucros acumulados já 
contabilizados enquanto tal, no momento anterior. Daí eu fiz um redução de 
capital, tenho os lucros acumulados e distribuo aqueles lucros acumulados. A 
situação não me parece igual. Quero insistir, e talvez essa seja certamente a 
razão da nossa primeira divergência, Ricardo, eu tenho certeza de que é essa, 
é que eu fiz uma afirmação aqui de que eu acredito, estou convencido e 
disposto a um outro debate, eu estou plenamente convencido da natureza de 
juros dos juros. Então, está bom... Se você está, é que essa é a primeira 
premissa. Então, é a remuneração pelo sacrifício presente, ou seja, deixo o 
capital presente para receber no futuro, isso se chama juros. Eu estou 
convencido desta natureza, por isso que eu fui. Mas desculpe-me. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrar também, passando a 
palavra para o Fernando, depois para o Brandão. Lembrar também que uma 
situação não contamina necessariamente a outra. Isto é, o direito à adesão da 
despesa é da pessoa jurídica. Remunerando aquele capital que ficou retido 
nela. E o direito a receber os juros, ou o dividendo, já é outra relação jurídica, 
né, envolve terceiros, envolve os sócios acionistas, sejam eles quem for no 
momento da distribuição. Isso vai ocorrer sempre, independentemente de 
casos extremos ou não. Fernando. Depois eu te dou a palavra, pela ordem, por 
favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Discordando frontalmente do Schoueri, 
primeiro em relação a essa questão do sacrifício. Não se cogita sacrifício em 
matéria empresarial em relação aos sócios. O sócio não está sendo sacrificado, 
penalizado ou de qualquer modo aviltado pelo empreendedorismo. Não há 
sacrifício quando ele capitaliza empresa, quando ele põe capital na sociedade. 
Ele está fazendo isso porque ele quer. Ademais, os juros sobre capital próprio 
tem característica nítida de dividendo, não de empréstimo. Aí eu estou fechado 
com o Alberto Xavier nesse posicionamento. De modo que se é dividendo, no 
momento que ele for pago, ele vai ser pago ao sócio que estiver na sociedade, 
seja ele quem for. Não é mais o sócio, puxa um sócio colocou muito dinheiro, 
ai, coitado, puxa vida. Assim que é a empresa. Então, seria até interessante 
que, só para mencionar, temos um artigo muito bem feito na ‘Economy’, um 
ensaio sobre a moral da empresa, que é para entender que a moral da 
empresa nada tem a ver com a moral humana. É outra conversa. Então, a 
gente fala, puxa, esse sacrifício do empresário que existe não tem nada a ver 
com isso. De fato, nessa situação proposta, mudou o acionista? Houve uma 
redução de capital, só tem um acionista? Vai ser pago esse acionista? Bom 
para ele, parabéns. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E não muda o trato jurídico da 
despesa, né? Da dedução da despesa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria discordar do Fernando. Quero não. 
Queria não, quero. Eu acho que eu batalho pela... 

Orador não identificado [0:25:19]: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, quero mesmo. Eu gostaria que ele 
tivesse razão, né, porque o que eu defendo não está sendo acolhido pela 
jurisprudência, que é dar realmente aos juros de capital próprio na 
distribuição a natureza de dividendo, até porque se entende que por ser juros 
sobre capital próprio e não dividendo se tributa ao PIS/Cofins nas holdings 
que recebe esse rendimento. Então, ora, se é dividendo como diz o Fernando, 
não haveria incidência de PIS e Cofins nessa distribuição. E no, entanto, até 
agora a Receita Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem 
um debate lá que está um a um, com um argumento pífio do Ministro (...), 
dizendo que o PIS e Cofins da lei 10.833 só tributa o faturamento. Quer dizer, 
parece que ele está desatualizado, o faturamento é da lei 9.718, não é essa 
citação. Bom, então, juros sobre capital próprio tem natureza mesmo de 
sacrifício, isso saindo do Direito, indo para a economia, a recomendação do 
economista Paul Samuelson era que toda empresa deveria contabilizar juros 
sobre capital próprio a nível de mercado para saber exatamente se os sócios 
estavam ou não ganhando dinheiro. Aqui está uma restrição realmente de 
cálculo, tudo bem, mas deveria ser dedutível na pessoa jurídica totalmente, e 
totalmente tributável na pessoa física ou na empresa que recebesse. Isso era, 
digamos assim, o plano ideal, ok? Com referência àquela questão extrema que 
o Schoueri levantou. Eu acho que o Schoueri tem razão, porque se você faz 
uma redução de capital agora, até para fazer uma incorporação, ou não fazer, 
você faz a redução agora dia 31 de dezembro de 2012, você tem quatro anos 
anteriores que o seu capital era enorme. Qual é o problema, aliás, não, você 
deve fazer o cálculo de acordo com as medida da época. Se em 31 de dezembro 
de 2011 você tinha um patrimônio grande com reserva e estava dentro dos 
limites, aqueles juros que você vai lançar com despesa agora, você não lançou, 
lança agora. Essa questão da faculdade de lançar juros sobre capital, 
[ininteligível – 0:27:35] está resolvida pela jurisprudência, pode ser lançado 
fora do exercício. Que havia [ininteligível] uma faculdade ou se era um juro 
incorrido. Está resolvido que é um juro incorrido. Ora, então não há problema 
se eu reduzir agora o capital e calcular, e quem vai receber é quem vendeu, 
porque quem vendeu, vendeu com essa expectativa. Ou ele ressalvou no 
contrato. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, reduziu o capital. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, reduziu capital e saiu, por exemplo. Mas 
ele pode ter deixado uma ressalva, isso é uma coisa entre terceiros (...), né? De 
dizer: olha, se você lançar juros com capital próprio, tiver dividendos, eu quero 
receber. Ou então, se tiver um problema, aquela restituição de imposto de 
renda que nós estamos brigando desde 1980, que vai entrar um dia, que nem 
ontem foi julgamento da Varig, né? Quatro milhões, vai entrar um dia 85. Eu 
quero uma participação daquilo. Está contratado, aí vai ser uma coisa entre 
eles, mas na verdade é devido a quem é acionista no momento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria... Eu vou passar a 
palavra para o Campos, mas eu queria fazer uma ressalva aqui ao nosso 
debate. Eu, pessoalmente, não estou vendo muita relevância nessa distinção 
para resolver o problema do Alexandre entre ser dividendo ou ser juros. Para 
efeitos tributários, pode falar o que quiser, a CVM e os economistas, e os 



comercialistas. Para efeito tributário é juro, não é tratado como dividendo. É 
dedutível, dividendo não é. É tributável na pessoa que recebe, dividendo não é. 
É retenção na fonte, dividendo não tem. Então, essa distinção aqui, para o fim 
interessante, não estou questionando, mas se nós ficarmos nela, nós fugimos 
completamente do assunto, porque não há relevância realmente, surgiu a 
questão para comparar que quando alguém sai, ou o capital é reduzido, não 
tem mais direito a dividendo. Essa é uma primeira observação. Segunda 
observação que eu queria fazer é que na hipótese de redução de capital o 
impacto que esse ato tem pro rata tempore dali para frente, na redução da 
base de cálculo sobre a qual se aplica a taxa de juros de longo prazo. Afeta as 
demais questões. Campos, faz favor. O microfone aqui. 

Sr. Campos: Quando o Ricardo falou antes de me passar a palavra, ele 
roubou metade da minha palavra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho essa mania, viu 
Campos, você desculpa. 

Sr. Campos: Não, estou brincando. É que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode dar queixa na polícia, isso é 
um crime mesmo. 

Sr. Campos: Não, é, exatamente. É isso mesmo. Uma questão é a discussão 
da natureza jurídica. Eu também não gosto muito de discutir natureza 
jurídica de certos institutos no direito tributário, porque como o Ricardo 
mencionou, às vezes não tem muito a ver. O que vale na questão no que tange 
a argumentação de que isso é juros, se for juros é um juros sui generis, 
porque é o juros que quem decide se vai pagar ou não vai pagar é o devedor. 
Eu não sei se isso pode ser classificado como juros, mas de qualquer forma eu 
prefiro chamar de remuneração de capital. Genericamente. Como 
remuneração de capital sigo a regra de tributação e dedutibilidade nos termos 
do que dispõe a lei. Está certo? Tanto dividendo quanto o juros são 
remuneração de capital. Então, é irrelevante se seja juros ou não. Um outro 
aspecto da redução de capital é o seguinte. Eu posso receber os juros antes da 
redução de capital e em seguida fazer a redução de capital? Isso mudaria a 
situação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como é que é? Eu acho que não-- 

Sr. Campos: Na posição do professor Schoueri, ele fala, houve a redução de 
capital, em seguida um pagamento de juros sobre capital próprio. E se eu fizer 
o pagamento dos juros e subsequentemente a redução de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sob o ponto de vista da dedução 
da despesa não muda nada. 

Sr. Campos: Eu também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Espera um pouquinho, desculpe. Vamos lá. Se 
eu fizer o pagamento primeiro e depois fizer a redução, eu paguei a quem 
tinha o direito de receber, e eu resolveria minha questão inclusive, o que me 
incomodou e, por favor, não existe posição, pelo menos minha, posição minha 
com relação à natureza de juros é posição. Com relação a esse tema é uma 



dúvida. O que me incomoda, e esse é o ponto, eu soltei essa pergunta como 
preliminar para a questão do Alexandre, porque eu gostaria de saber em que 
momento os juros são devidos e a quem são devidos, porque isso vai ser 
importante na hora da incorporação a quem, toda a questão seguinte, por isso 
eu quis trabalhar com uma hipótese mais simples da redução. Porque se eu 
entender, como eu tenderia a entender, que os juros são devidos a quem 
naquele momento sacrificou o seu dinheiro para receber no futuro, e não tem 
nada de sacrifício no sentido citado pelo Fernando, ele foi extremamente infeliz 
na ideia, o Fernando foi extremamente infeliz ao falar em sacrifício, porque o 
conceito de sacrifício é um conceito econômico clássico, já de Adam Smith(F) 
você vai encontrar essa ideia do que é juro. Juro é simplesmente uma 
remuneração pelo fato de que eu não estou usando o dinheiro agora, estou 
usando no futuro, não tem nada de sacrifício, não sou vítima, nem nada. 
Somente estou sendo remunerado por não usar o dinheiro agora, então, por 
favor, não vamos confundir uma coisa com outra. Eu acho que teve uma 
infelicidade total no raciocínio. 

Orador não identificado [0:33:31]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não é aqui e não é essa discussão. Então, 
me faria todo sentido eu pagar a quem naquele momento não usou o dinheiro. 
Estava tranquilo. E como eu disse, incomoda a ideia de que alguém que não 
teve esse sacrifício receba esses juros por um capital que jamais investiu. Isso 
me incomodou. Por isso eu tenderia, eu tenderia e faço questão de usar nessa 
forma verbal, tenderia, porque aí começa a ser um pouco de questionamento, 
eu tenderia a acreditar que o juro remunera àquele que naquele momento teve 
um sacrifício do seu investimento, e isso me ajudaria para a sua pergunta com 
relação à incorporação e não incorporação, que seria o passo seguinte para 
saber se há ou não há direito, saber, afinal de conta, qual é a razão porque eu 
pagaria juros pretéritos. E eu avançaria, Alexandre, mas eu não sei se já é 
hora de avançar, para falar em termos de sucessão mesmo, ou seja, na 
medida em que eu tenho uma incorporação eu teria alguém, eu teria por conta 
da incorporação, eu teria uma sucessão no direito que foi adquirido no 
momento anterior. Ou seja, no momento em que o capital estava investido 
alguém teria o direito aquilo, por isso eu pago retroativamente, e por sucessão 
empresarial na incorporação eu pagaria ao novo acionista, mas não porque 
ele... Por ser acionista e sim por ser sucessor daquele que no momento 
primeiro teria o direito. Então, eu usei a muleta para acreditar que o direito 
surge no momento em que existe o sacrifício, em virtude do sacrifício e iria 
buscar se seria o caso de sucessão ou não, e na incorporação seria afirmativo, 
no caso da redução de capital seria negativo. Mas esse é um raciocínio 
especulativo ainda, não é um posicionamento, Campos, ainda não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos encaminhar o assunto 
agora direto? O amuleto está devidamente utilizado. Eu só quero ao 
encaminhar já, não ficando nesse debate, falar duas coisas. Estou falando 
demais aqui, mas... Primeiro é para você. Eu não te roubei totalmente a 
palavra, porque eu pensei uma coisa que eu não falei e você falou. E isso está 
ligado com a segunda coisa que eu quero falar. O problema é ter dado o nome 
de juros para esta coisa. Esta coisa não é juro, porque a gente associa juros 



com remuneração de um credor, de um titular de um direito pelo devedor. O 
Conselho de Contribuintes, ele, na verdade já era Carf, ele chegou ao ponto 
que está no momento em que caiu a ficha de que existe uma profunda 
diferença, e essa é a questão que eu trazer, uma profunda diferença entre os 
juros normais e esse juro, esse intitulado juros. É um título jurídico e dado 
pela lei 9.249. Que na verdade não é um juro propriamente dito, isso que 
confunde um pouquinho. E a grande diferença para o problema específico é 
que o juro normal ele é incorrido dia a dia, dies interpellat pro homine. O 
decurso do tempo faz nascer o direito de alguém a cobrar juros. Os juros sobre 
capital próprio não é assim, ele não é incorrido dia a dia. Ele só é incorrido no 
momento em que houver uma deliberação societária de pagamento, está 
certo? Ele tem um período de cálculo [ininteligível - 0:37:19], mas ele não é 
acruado, usando uma expressão aí comum, acruado, dia a dia. E nesse 
acórdão cujo número eu não mencionei, porque eu não sei, mas me referi a 
pouco ao conselheiro relator, foi dito inclusive uma coisa muito certa, que 
qualquer reconhecimento contábil desses juros antes de haver deliberação, a 
natureza de despesa incorrida, mas de mera provisão. De forma que isto aqui 
eu acho que é um ponto importante. No momento em que ocorre, após a 
incorporação, a distribuição, a deliberação, aí você tem nascida a obrigação da 
pessoa jurídica, incorporadora, de pagar juros sobre capital próprio. A quem? 
Aos sócios acionistas da incorporadora. Agora, qual base? Será que eu posso 
continuar mais um pouquinho? A base é o patrimônio líquido que estava na 
incorporada e que veio para a incorporadora. Não é para propriamente uma 
questão de sucessão, porque sucessão pressupõe ou um direito ou uma 
obrigação a ser sucedida. Acabei de dizer que não havia direito nem obrigação. 
Então, não é propriamente uma questão de sucessão, é uma questão de saber 
quando nasce o evento que tem repercussão tributária, isso é uma coisa. E 
segunda coisa, qual é a base de cálculo desse evento. Agora, se o patrimônio 
líquido existia na incorporada e veio para a incorporadora, independentemente 
de quem seja o sócio, acionista, eu acho que não daria para fazer se fosse a 
própria controladora, porque aí ela já teria no seu patrimônio, porque 
[ininteligível - 0:39:09] patrimonial é o patrimônio da incorporada. Aí seria 
uma multiplicação de deduções, de uma mesma dedução. Mas, colocando isso 
de lado, supondo que sejam acionistas diferentes, sócios diferentes, e também 
sem entrar em situações extremas, eu acho que não deveria ter reflexo, mas 
não entrando em situação extrema, mas eu não vejo como, à luz até dos 
pressupostos que foram utilizados pelo Carf, diziam que não tem direito a 
cálculo. Schoueri, pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma declaração incidenter tantum. Porque o 
Ricardo num certo ponto falou algo que vira e mexe existe uma confusão e eu 
queria tratar disso. O Ricardo utilizou uma expressão do inglês, accrual, só 
para fins de taquigrafia. A C C R U A L, accrual. E parece que existe uma 
tendência em geral de se confundir o accrual americano com a competência da 
legislação tributária brasileira. Eles são parecidos, mas não são iguais. Porque 
a competência na legislação tributária exige um direito existente. O accrual 
não. Só para dar um exemplo. Se eu tiver um bem meu que vale mais, mas eu 
jamais vendi, não pretendo vendê-lo, existe meu. Pelo accrual eu vou 
reconhecer essa valorização, embora ninguém usaria pelo princípio de 
competência, exigir que eu reconhecesse um ganho se eu não vendi porque eu 



não tenho uma realização. A competência implica a realização. Eu quis 
separar esses dois momentos, Ricardo, porque parece que essa decisão que 
você citou do conselho, pelo menos a razão de decidir está corretíssima, 
dizendo não há o que se pensar, contabilizar os juros sobre capital próprio 
sem que haja deliberação, porque não há direito do acionista. Não há qualquer 
direito. E seria provisão, e o termo que o Ricardo utilizou foi provisão, que do 
ponto de vista tributário seria indedutível, porque não há um direito, não é um 
contas a pagar, não surgiu qualquer direito ao acionista. Agora, se me 
permitir, Ricardo, em termos de accrual, que seria um outro raciocínio, 
contrariaria o accrual eu lançar todos os juros num momento do pagamento, 
se eles foram utilizando o inglês accrued, em momento anterior. Eu iria dizer: 
olha, embora eu pague aqui, embora a competência dos juros seja essa, 
porque aqui surgiu direito, ele se refere a período anterior. Então a nossa 
tendência de dar uma sinonímia entre a competência da legislação tributária 
brasileira e o accrual, que normalmente funciona em situações limites, 
acabamos de ver uma situação limite, não funciona. Se eu tiver uma situação 
que o direito não surgiu, eu não posso deduzir, mesmo por competência, 
embora haja o accrual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só falar... Não, tem 
pessoas na frente. Eu só queria dizer o seguinte, eu não falei accrual, o meu 
acruado bem português foi com um C só. Eu estou brincando com você. Mas 
esta é uma relação importante que o Schoueri está fazendo realmente. Mas eu 
acho que a visão que foi dada aqui, eu usei as palavras, até falei entre aspas 
se não me engano acruado, [ininteligível - 0:42:43] na questão de 
competência, eu quero fazer uma retificação. O acórdão que tratou desta 
questão específica da provisão não é aquele que eu mencionei anteriormente, é 
um outro. Do conselheiro Praga, ex-conselheiro Praga. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Sem responder as críticas do Schoueri 
aqui. Não tem motivação. A gente... Voltando a questão do caráter sui generis 
JCP, de fato é um caráter sui generis, para usar uma expressão ‘tucanês’ aí. 
Os juros sobre capital próprio é... Historicamente foi trazido para o nosso 
direito por um agente especializado em tributação. Ele não considerou a 
hipótese de sacrifício ou a hipótese de capital, outro empreendimento, 
absolutamente. Ele mesmo disse, esse senhor tem RG, CPF, entende de 
tributação, que foi uma negociação entre Fisco e empresa, empresários e ele 
cedeu. Vamos criar então o JCP para compensar uma outra ação do Fisco que 
retiraram o direito do contribuinte. Então, tirou com a mão e pôs com outra. 
Exatamente, com a correção monetária. Então, do balanço. Então tirou a 
correção monetária do balanço e deu JCP. O JCP poderia ser CPC, TCP, 
qualquer nomenclatura. Em cima disto nós nos colocamos a discutir teorias 
de juros, absolutamente tem a ver com o instituto, e que até me espanta que 
eu tenha sido interpretado como(F) alguém que não considera o juro um 
problema de direito econômico ou de economia, ou de realmente, quando é 
juros, e quando é empréstimo. Um sacrifício do credor que não é o caso, o 
número 1. Número 2, a hipótese encaminhada aqui nas transações societárias 
só corroboram para esse caráter sui generis JCP, qualquer alteração societária 
não dá direito ao antigo sócio de algo que ele não tinha posto que a sociedade 
não deliberou, então, de pagar ele seja o que fosse. Eu vou pagar o sócio, eu 



vou pagar porque eu estou (...) afinal. A sociedade decide pagar ao sócio. 
Houve a reestruturação societária, esse não é mais sócio, então vai deliberar 
ao ex-sócio? A que título? A que justifica? Eu não encontro [ininteligível - 
0:46:29]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria mencionar uma questão, Alexandre 
especificamente. Eu estou percebendo uma coisa, eu não sei se eu estou 
acertando. Por dois caminhos nós chegamos a resposta idêntica. Ou seja, do 
meu ponto de vista, por conta da... Embora o direito fosse daquele que na 
época teve o sacrifício, por uma questão da legislação societária que prevê a 
sucessão da incorporação, eu não vejo qualquer óbice ao pagamento ao atual 
acionista pós-incorporação com base no patrimônio pré-existente. Por 
caminho completamente diferente, eu peço que o Ricardo seja... Mencione, eu 
tenho a impressão que nós chegaremos na mesma resposta. Você quer falar, 
Ricardo, só para se confirmar que nós chegamos ao consenso na resposta, 
embora caminhos diversos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Chegamos, sem dúvida nenhuma. 
Eu acho que... Respondendo a questão concreta por duas linhas de 
pensamento, há possibilidade de cálculo dos juros após a incorporação sobre 
patrimônio da incorporada a pro rata tempore, independentemente de quem vá 
receber os juros. 

Sr. Alexandre Dias: Só um comentário. Quando você fala que há possibilidade 
de se fazer sobre o patrimônio, porque esse patrimônio está incorporado 
dentro da incorporadora, ou hoje eu posso fazer uma deliberação para os 
atuais sócios, e aí quando eu falo em olhar, fazer uma distribuição de juros 
retroativos, então eu delibero hoje sobre os juros de 2000, 1996. Então, eu 
olho para o patrimônio anterior pré-incorporação e aí eu faço a deliberação 
hoje, distribuiu hoje para os acionistas existentes hoje. É isso, ou você está 
falando do patrimônio incorporado? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, mais do que isso. Com base no 
patrimônio de 96 para os acionistas de hoje, e limitado ao lucro de hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você pensar para o futuro pós-
incorporação, o patrimônio líquido da incorporadora no momento da 
incorporação ele é acrescido no patrimônio da incorporada. Aí fica uma 
situação mais ou menos parecida quando a controladora é a incorporadora. 
Não dá para calcular duas vezes, né? Então, você vai ter que considerar 
cálculos cuidadosos aí nas próximas distribuições de juros, se não esgotou 
toda a possibilidade de remuneração para o período pré-incorporação. 

Orador não identificado [0:49:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Alexandre Dias: É, não. Isso é uma outra questão. Isso é outra questão 
que eu não estou endereçando aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que foi ao máximo. 

Sr. Alexandre Dias: É, exato. 

[falas sobrepostas] 



Sr. Alexandre Dias: Tem essa questão. Existe essa discussão, eu sei que 
existe essa discussão, mas eu não vou endereçar essa questão aqui não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria... O Ricardo mencionou a questão do 
pagamento em duas vezes. Na linha que eu propus que é a linha de que seria 
devido ao acionista, então, e que é um caso de sucessão, e por isso seria pago, 
não haveria o risco das duas vezes, porque ocorreria o fenômeno da confusão. 
Ou seja, é a própria, é caso de confusão entre credor e devedor daqui, como é 
o juro daquele período que seria devido à própria empresa que confundiu-se, o 
instituto da confusão impediria esse aproveitamento em dobro, talvez venha 
reforçar o caminho que eu propus. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Campos. Alguém mais vai querer 
falar sobre isso? Nós vamos passar para o segundo tema. Então, deixa o 
Campos falar, depois o Hiromi. 

Orador não identificado [0:50:35]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos passar para o segundo 
ponto dele, JCP ou 50% limite.  

Orador não identificado [0:50:43]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é outro assunto que eu 
queria falar. 

Sr. Campos: Ah, tá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o mesmo. É o mesmo. 

Sr. Campos: Não, é... Eu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então-- 

Sr. Campos: Eu tenho um pouco de dúvida, eu tenho receio em afirmar que 
depois de uma operação de incorporação em que a empresa que deveria ter 
deliberado sobre os juros de capital próprio está extinta. A sucessão não é 
capaz de ressuscitar uma entidade que foi extinta. Então, é tratar de um 
patrimônio de algo que já faliu, uma coisa é tratar de direitos e deveres na 
sucessão, outra coisa é tratar de algo que já se extinguiu, é mais ou menos 
como prorrogar o prazo após a extinção do prazo. Claro que isso não é 
prorrogação. Isso é outra coisa, mas prorrogação não pode ser. Além disso, 
deve ser considerado, eu aceito que se os juros de capital próprio tiver previsto 
no balanço de incorporação, claro que ele é dedutível. Mas se ele não tiver 
previsto no balanço e não tiver participado porque a operação de incorporação 
exige um laudo de avaliação. Se esse valor não tiver sido computado no laudo 
de avaliação, como é que fica? Alguma coisa vai ficar atravessado nesse caso. 
Eu tenho minhas dúvidas e tenho receio de falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando... Receio que você tem 
sua razão, não estou dizendo, o conselho não enfrentou essa questão ainda. 
Não sei se teria a mesma tranquilidade que está tendo hoje para apreciar uma 
situação normal de empresa em continuidade. Mas eu quero insistir que não 
vejo que a questão da sucessão seja tão nítida e tão relevante também, porque 



eu quero pensar uma hipótese, uma situação normal de uma incorporação de 
duas pessoas jurídicas que tem sócios distintos e que, portanto não tem 
participação recíproca, não tem participação de uma na outra. Os sócios 
daquela que foi incorporada, eles vêm para a incorporadora, eles trazem 
consigo o patrimônio da incorporada. E é por isso que atrai, na minha 
maneira de ver, a manutenção de base de cálculo anterior. Senão você estaria 
tirando desses sócios, seja eles quem forem, que eu acho que não é um direito 
pessoal específico, né, individualizado já o credor, estaria tirando dessa massa 
de acionistas ou sócios a possibilidade de ser remunerado. Por um tempo em 
que o capital próprio ficou lá na pessoa jurídica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, não dá para negar, você está tirando 
que no mínimo eles têm que dividir com outros agora. Por favor, vamos 
assumir esse fato, na incorporação alguma coisa você está tirando sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é claro, mas é evidente. 
Vamos passar... Desculpa, Hiromi. 

Orador não identificado [0:53:58]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele vai tratar agora do limite de 
50%. 

Sr. Hiromi Higuchi: Minha opinião é completamente diferente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Hiromi Higuchi: Pode falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. 

Sr. Hiromi Higuchi: Hiromi. Eu não concordo com esse negócio de poder 
excluir juros sobre capital fora do período base. Por quê? Porque pela lei de 
sociedade anônima jamais de 50 anos que é obrigado anualmente até 30 de 
abril, quando termina 31 de dezembro, nos quatro meses seguintes fazer uma 
assembleia ordinária para destinar o lucro. E essa obrigação também veio 
agora no Código Civil para outros tipos de societário. Então, mesmo limitada, 
nos quatro meses seguintes ao do encerramento do balanço ele tem que 
destinar o lucro. Agora, se o sócio ou assembleia deliberou que aquele lucro do 
ano vai para a reserva, vai constituir reserva, então, posteriormente nos anos 
seguintes jamais pode distribuir a título de juros sobre o capital. Por quê? A 
distribuição de reserva é sempre como lucro ou dividendo, não há 
possibilidade de... E segundo, onde que, se depois de passado dois anos, se 
vai distribuir aquele lá como juros sobre o capital, como é que vai colocar na 
declaração de imposto de renda para deduzir como juros? Porque está na 
conta de patrimônio líquido, reserva. Então, vai distribuir, quando vai 
distribuir debita reserva e credita a caixa que está pagando. Como é que vai 
excluir sem ter no Lalur aquele valor a ser excluído. A que título? Se não 
entrou no resultado não há como excluir. Agora, sem entrar no resultado 
distribuiu a reserva e vai excluir simplesmente no Lalur, eu acho que não tem 
base legal em lei. Então, essas decisões de Carf que permite isso aí, eu acho 
que está totalmente contrário à lei e à regra contábil, e eu acho que para mim 
não tem base legal nenhum. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Alexandre, então, o Dr. Hiromi 
discorda da sua possibilidade. Ele tem inclusive sido citado nos debates no 
Carf, não se trata, só para explicar um pouquinho mais, não se trata de uma 
exclusão de Lalur, é um débito ao resultado do ano em que ocorre a despesa. 
O que se faz é tomar como base de cálculo o valor que vai lá para o passado. 

Hiromi. A partir da sua posição está encerrada a discussão. Nós estamos 
partindo do pressuposto que pode calcular para trás. Se nós vamos discutir se 
pode ou não pode é outro tema. Porque se não pode calcular para traz, não 
existem as duas questões que o Alexandre está trazendo, né? 

Sr. Campos: É Campos. Só para completar o meu raciocínio. O problema da 
incorporação, Ricardo, que eu vejo é que me parece claro na lei que o 
pagamento dos juros sobre capital próprio tem que ter deliberação da própria 
pessoa jurídica, tendo ela sido extinta, está certo, ela não é mais capaz de 
deliberar por ela mesma. É outra pessoa jurídica é que está deliberando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Campos, eu acho que você, acho 
que você está esquecendo, desculpa, eu acho que você está esquecendo de um 
ponto importante, a extinção da pessoa jurídica na incorporação é uma 
extinção sui generis. Não é uma extinção com liquidação em que desaparece o 
patrimônio. Isto está na lei de sociedades anônimas. Não existe a 
personalidade da jurídica, mas o patrimônio subexiste numa nova entidade 
jurídica aí, o que nós estamos tratando é o patrimônio, seja de quem for, serve 
de base de cálculo. Esse é o ponto. Eu estou de acordo com você. 

Sr. Campos: Ok, está configurado a divergência, ok. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta matéria ainda não está 
tratada no Carf, essa matéria é discutível, mas é diferente, não é o problema 
de ter ou não ter personalidade jurídica mais. Ela não existe mesmo. 

Sr. Campos: É, eu tenho-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daniel, o Daniel tinha pedido a 
palavra antes de voltar. 

Sr. Campos: Segundo o teu raciocínio são dois patrimônios dentro de uma 
mesma entidade? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o mesmo patrimônio vem 
para uma nova pessoa jurídica. 

Sr. Campos: Então, ficam dois patrimônio, patrimônio A e B. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por isso que eu falei para ele que, 
se a partir do momento em que for feita a incorporação, o patrimônio soma-se 
ao da incorporadora, para cálculo ele não pode somar duas vezes dali para 
frente. Supondo, vamos supor que não tivesse havido distribuição de juros no 
ato da incorporação, logo a seguir, vai ocorrer daqui a três anos. Eu vou voltar 
para traz e vou considerar que o patrimônio que veio da incorporadora atuou 
na... Que vem da incorporada atuou para... Ser base de cálculo pelo tempo 
anterior até a data da incorporação. E dali para frente ele já está compondo o 
patrimônio da incorporadora. Não vou fazer dois cálculos distintos. É um 



problema só de cálculo. Depois a gente faz um desenhinho aqui no papel. Pois 
não, Alexandre. O outro ponto está resolvido eu acho, hein? 

Sr. Alexandre Dias: É o outro ponto, eu acho que é relativamente simples. 
Mas eu só queria escutar um pouquinho vocês. Seria em relação à parte da 
limitação do... Também da distribuição dos juros, se haveria possibilidade de 
se fazer, e desconsiderar a limitação de 50% somente no ano da distribuição e 
não no ano do cálculo e no ano da distribuição, como existem decisões do Carf 
falando nesse sentido. Então, no art. 9º, lá da lei 9.249, ele fala basicamente 
que o pagamento ou crédito fica limitado à aqueles valores, 50% do lucro, ou 
lucro líquido ou lucro acumulado e reservas. E quando ele fala que o 
pagamento ao crédito fica limitado a, poderia ser, haveria a possibilidade de se 
entender que essa limitação ela só está sujeita no ano que eu faço a 
distribuição. Então, é, se eu tiver efetuando um pagamento de juros de 
período retroativo, eu deveria olhar essa limitação somente no ano da 
distribuição ou teria também que olhar para o ano do cálculo e para o ano da 
distribuição? Essa seria basicamente a questão que eu colocaria em debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que há uma concordância 
aqui na mesa de que é no ano da distribuição por uma questão até de 
coerência com o que foi falado antes. E alguns acórdãos chegaram a enfrentar 
essa, especificamente essa questão. O que pode representar uma desvantagem 
para a empresa, porque se ela tem uma base de cálculo de patrimônio líquido 
maior, JCP que vai até lá traz, ela tem uma trava no 50% de lucro daquele 
ano, está certo? Em que ela exerce a possibilidade, a faculdade de distribuir os 
juros evidentemente não pressupondo que os juros não estejam previstos 
como obrigação no estatuto social, né? Então eu acho que não tem, o caminho 
certo é esse, você referir alguns acórdãos do Carf, na verdade acho que são 
acórdãos antigos do conselho em que a matéria estava muito conturbada 
ainda, a jurisprudência era favorável, mas com visões muito distintas de 
relator para relator que se refletiram nos acórdãos. Agora, uma coisa é 
verdade também, na órbita prática das coisas, tem sido recomendável tomar 
cuidado com os limites ano a ano para não serem eles também excedidos, 
porque às vezes você tem o limite no ano da distribuição e algum período 
anterior você não teria. Pode acontecer. Entendeu? Então, precisa tomar 
cuidado com isso, e eu mesmo tive um caso em que esse foi um dado muito 
importante. Um caso que eu tive inclusive, o voto que seria o definitivo, que 
era... O possível voto de minerva, se já não tivesse sido voto favorável ele se 
inclinou por essa razão, porque a empresa teve o cuidado de ano a ano 
observar os limites de 50% do ano. Embora o acórdão tenha dito que o que 
vale é o limite do ano do pagamento. 

Sr. Alexandre Dias: Eu tenho conhecimento de acórdãos que ele pede para 
você observar os dois. O do ano do cálculo e do ano da distribuição. Então é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É realmente. Da antiga Primeira 
Câmara do primeiro conselho havia um que dizia isso. 

Sr. Alexandre Dias: É que seguramente observando só 50% do ano da 
distribuição, isso pode representar um benefício adicional forte. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nem sempre, às vezes, é o 
contrário, né? 

Sr. Alexandre Dias: É pode ser. Mas isso pode representar benefício adicional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que é uma medida de 
cautela, viu? 

Sr. Alexandre Dias: Seria isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficar muito esganado com a 
possibilidade de deduzir para o passado, né? 

Orador não identificado [1:04:24]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ao próximo assunto da 
pauta, então? Luiz, Luiz Carlos Junqueira Franco filho. O assunto é seu. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Obrigado. É o seguinte, existe uma 
imunidade sobre, existe uma imunidade de ITBI sobre conferência de imóveis 
em capital de empresas, sobre a incorporação de imóveis e a transferência 
também da desincorporação. Mas essa imunidade ela está condicionada a 
atividade da empresa que recebe o imóvel, ser ou não preponderantemente 
imobiliária. O Código Tributário Nacional, por sua vez, ele repete um pouco 
mais um nível mais detalhadamente essa imunidade, mas ele prevê no art. 37 
que essa restrição à imunidade, essa restrição à imunidade constitucional, a 
questão da atividade preponderantemente imobiliária da empresa que recebe 
imóvel, ela não se aplica quando essa empresa, ela recebe o imóvel no 
conjunto de todo patrimônio da empresa transmitente, ou seja, a empresa 
transmitente ela é inteiramente incorporada pela empresa que recebe imóvel. 
Nesse caso essa empresa, segundo a CTN poderia auferir a atividade 
preponderantemente mobiliária e isso não impediria a desoneração do ITBI. O 
ponto aqui, pesquisando essas normas, eu verifiquei que muitas legislações 
municipais simplesmente não trazem esse § 4º do art. 37 do CTN, e de fato 
esse § 4º ele vai além do que diz a Constituição, porque a Constituição ela 
prevê a condição a... Ele prevê a condição à imunidade, e não traz nenhuma 
exceção, essa exceção está contida no CTN. E eu verifiquei alguns acórdãos de 
Tribunais de Justiça do Sul do país afirmando o seguinte: que essa... esse § 4º 
do art. 37 ele não foi recepcionado, porque de fato ele foi muito além da 
imunidade constitucional, e não caberia, caberia ao CTN disciplinar a 
imunidade, agora não sei se o termo é exatamente esse, mas caberia 
disciplinar as limitações constitucionais, mas não instituir uma limitação que 
a Constituição não prevê. Depois analisando um pouco mais a questão e 
analisando um pouco os conceitos do que se chama das categorias técnicas de 
desoneração, me veio um argumento que poderia ser usado para rebater essa 
questão da não recepção da Constituição, que seria o seguinte: esse § 4º ele 
não faria, ele não se refere propriamente a uma imunidade, ele simplesmente 
está declarando que esse tipo de operação em que uma empresa incorpora 
todo o patrimônio da outra, esse patrimônio tem imóveis, ele não seria 
alcançado pelo campo de incidência do ITBI, porque ele não teria 
propriamente até uma natureza de uma transmissão de imóveis intervivos. 
Isso por quê? Porque nessa operação você está tratando de uma transferência 



de um patrimônio, de uma transferência de uma universalidade de bens em 
que vem nessa universalidade você tem imóveis também, mas nesse caso o 
todo não seria confundido com a parte. Seria até possível fazer uma analogia 
nesse caso, apesar das hipóteses de incidências diferentes, com o artigo da lei 
complementar de ICMS que diz o seguinte: “Que na transferência de um 
estabelecimento inteiro, também não incide o ICMS sobre as mercadorias, 
porque justamente essa transferência ela não tem a natureza mercantil”. Nesse 
caso a pergunta é: Essa transferência da totalidade do patrimônio da empresa 
para uma outra também ela perderia a natureza de uma transmissão 
imobiliária intervivos por conta disso, e aí não haveria que se falar em 
imunidade porque o art. 37, § 4º, ele simplesmente, ele teria um caráter 
pedagógico, ele está declarando, está esclarecendo que aquela situação não é 
uma transmissão imobiliária e por isso não estaria no campo de incidência do 
ITBI. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar reduzindo, 
embora esteja muito clara a sua exposição, o professor Bonilha pediu a 
palavra, também, várias pessoas pediram. Só para encaminhar, na 
Constituição atual continua previsto que não se, somente se aplica a 
imunidade se não houver a preponderância de atividades imobiliárias. Essa é 
a norma. O CTN no art. 37 você se referiu muito ao 4º, mas o 2º já vem 
tratando do que quê se considera atividade preponderante, né, então só para 
colocar a questão em outros termos ou termos mais específicos, nós 
estaríamos perante uma isenção dada heterogeneamente, né, ou nós 
estaríamos perante uma norma que de alguma maneira se enquadraria no art. 
146 do Código Tributário Nacional, essas são as dúvidas que me ocorrem. 
Schoueri pediu primeiro, depois o professor Paulo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos, em primeiro lugar eu quero 
mencionar a minha simpatia pela sua tentativa e eu confesso que de imediato 
lendo a sua, ouvindo você agora, já quando eu vi que você escreveu o tema, eu 
falei, nossa, o Luiz Carlos viu uma coisa que eu nunca tinha visto e é muito 
gostoso quando a gente relê um texto que a gente já viu “n” vezes e descobre 
alguma coisa de novo. Então, primeiro lugar, cumprimento-o pela ideia. Agora 
eu vou te dizer o que me parece nesse momento como raciocínio que me 
convence mais nesse momento. O art. 37 regula um dispositivo da 
Constituição pretérita. E o § 4º que você cita, você não se refere como você 
propôs agora ao fato gerador do ITBI, isso está antes no Código Tributário 
Nacional. E o § 4º diz: O disposto neste artigo, ou seja, a restrição da 
imunidade não se aplica, desculpe, a restrição da imunidade não se aplica 
neste caso. Então você procurou ler no § 4º algo que ele não disse. Se o § 4º 
tivesse, pode projetar o artigo anterior, João? Provavelmente, o anterior, algum 
artigo. O anterior vai dizer sobre um imposto que quando ele incide e quando 
ele não incide. Se ele tivesse aparecido no outro artigo e dissesse o disposto 
neste outro artigo, eu iria com você e diria a lei complementar está definindo 
fato gerador e dizendo, isto não é fato gerador, isto está fora do campo da 
incidência, art. 146, 3-A definiu o fato gerador. A Lei Complementar poderia 
definir o fato gerador dizendo que nesses casos não há transmissão de 
propriedade, poderia definir o que é transmissão de propriedade e o que não 
é? Sim, poderia. A lei complementar definiu nos termos como você propõe 



dizendo, não há transmissão no caso de incorporação do patrimônio como um 
todo? Não. Não definiu. O João disse que não entendeu a conclusão. A minha 
conclusão, desculpe é ser claro, é que lamentavelmente eu penso que o art. 37 
versa sobre a questão de uma restrição à imunidade constitucional, e quando 
ele o faz, ele põe um elemento a mais dizendo a restrição à imunidade 
constitucional não se aplica no caso de incorporação total, mas este elemento 
que era previsto no texto constitucional anterior já não é mais previsto. Então, 
como a imunidade constitucional está restrita apenas às transmissões que 
não sejam para a atividade preponderante imobiliária, essa segunda restrição 
à imunidade, desculpe, melhor. É que é confuso mesmo. A restrição da 
restrição da imunidade, é isso mesmo, o § 4º é uma restrição à restrição da 
imunidade. Imunidade constitucional, transmissão no caso de incorporações 
fusões. Restrição: Se a adquirente for imobiliária. Restrição da restrição: 
Incorporação total. A restrição da restrição já não é mais prevista no texto 
constitucional. Portanto, não foi recepcionada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. Sr. Presidente, meus caros 
colegas, eu quero apenas garantido pela minha idade fazer uma lembrança. 
Este assunto foi muito discutido quando da época em que vieram à luz,  
primeiro o Código Tributário Nacional que foi a lei federal que promulgou o 
código para que ele pudesse vir à luz, porque se fossemos seguir, o Governo 
Federal se fosse seguir as prescrições do Congresso Nacional como o Código 
necessitaria de mais discussão, mais debate, só poderia ser no ano seguinte. 
Então o que eu tenho, sai uma lei federal editando o código, dia 25 de outubro 
de 1966. Mas então eu tenho um dispositivo, e agora essa discussão é 
imunidade, isenção, enfim que cria um campo de não incidência no imposto, e 
que pela primeira vez vai aparecer nesta lei e logo em seguida, na Emenda 
Constitucional nº 18, menos de um mês e meio depois a emenda 
constitucional estabelece um novo regime tributário, uma nova distribuição de 
impostos e aí a discussão toda fica maior ainda quando, em 67, logo em 
seguida sai a nova constituição. Porque, a Emenda Constitucional 18 foi, 
repetiu o que estava na lei federal. Ou seja, o art. 36 e o art. 37. Mas excluiu 
esse § 4º que é o objetivo da questão levantada pelo nosso amigo Junqueira. E 
aí a Constituição de 67 repete novamente esta, digamos agora, imunidade, que 
são as operações entre empresas, na incorporação, absorção de uma pela 
outra, etc. Se houver bens imóveis não há incidência, etc. Aí na mesa se 
discutiu muito esse § 4º, porque ele continuou vigorando no corpo do Código 
estava em vigor, mas teria força de lei? Aí então, nós temos, tivemos duas 
correntes. A primeira que ele estaria revogado, porque não foi reproduzido nos 
textos constitucionais. E a segunda a de que seria uma isenção determinado 
pelo Governo Federal. E por isso mesmo, o Junqueira que hoje nós temos que 
admitir, a meu ver, que esse dispositivo está totalmente derrogado porque o 
art. 151, inciso III da Constituição proíbe isenções heterônomas, então esta 
isenção de origem numa lei federal não poderia ser aplicada. E pelo o que eu 
sei não nos esquecemos que antes era a competência dos Estados para cobrar 
o ITBI e hoje é dos municípios. Eu não conheço nenhuma legislação de 
município que manteve, poderia manter, não poderia? Poderia. Como lei 
municipal. A lei municipal poderia conceder essa isenção para essas 



operações de empresas preponderantemente com receita de negócios 
imobiliários, mas eu não conheço nenhum município que deu essa isenção. 
Portanto, o dispositivo, a meu ver, está devidamente morto e enterrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que eu me 
enganei, falei heterogênese, foi heterogênese? Eu vou passar para o Brandão, 
mas o Luiz tinha pedido desde que eu passei para o professor Paulo. Luiz, Luiz 
Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: A minha questão, eu entendo o 
posicionamento dos professores, mas assim, o que eu estou tentando aqui 
desenvolver vai um pouco além. O ponto em que não seria, na verdade não 
seria nem uma opinião, mas o que eu, a linha que eu quero chegar não seria 
nem propriamente uma isenção, seria simplesmente a... Exatamente a 
declaração de uma não-incidência. E aí a questão seria o seguinte: Essas 
normas de não incidência muitas vezes elas têm esse caráter pedagógico e 
declaratório, tem casos, aí voltando para o ICMS, por exemplo a Lei 
Complementar 87 diz que não incide ICMS sobre leasing, e a questão é, [falha 
no áudio – 01:20:33] nem precisaria dizer que não incide ICMS sobre leasing, 
porque se partindo do pressuposto que circulação de mercadoria, que a 
circulação de mercadoria pressupõe a transferência de domínio e que no 
leasing não há uma transferência de domínio, o leasing tem uma aproximação 
como uma natureza locatícia, você nem precisaria dessa hipótese de não 
incidência. Mas ela é declarada e ela é enunciada no texto legal justamente 
para não haver dúvidas, porque são hipóteses que estão num campo cinzento, 
mas que o legislador para evitar conflito simplesmente declara e anuncia que 
aquela hipótese para que não haja dúvidas, aquela hipótese, olha, não incide 
imposto. A linha de raciocínio do ITBI vai nessa linha. Quer dizer, se não 
houvesse o § 4º e o ponto é um pouco ousado, mas se não houvesse § 4º 
mesmo assim nessas operações por não ter uma natureza imobiliária na 
operação, por essa ser uma operação que envolve um todo, um patrimônio e 
não apenas uma parte, não incidiria ITBI, ainda que o CTN não dispusesse 
dessa forma. Tem também um outro raciocínio que eu vi num precedente do 
TJ, eu tenho mais dificuldades, mas também reforça a ideia de que se trata de 
uma declaração de não-incidência e não uma isenção heterônoma, ou uma 
disciplina da imunidade, que seria o seguinte: Uma incorporação a empresa 
se, a empresa transmitente, ela se extingui e perde a personalidade jurídica. 
Então, não seria propriamente. como a empresa transmitente ela não, ela 
deixa de existir, não seria propriamente uma transmissão intervivos, porque 
não... o transmitente não subsiste. Então, é um outro caminho que também 
corrobora essa ideia de que estamos falando de uma hipótese, de uma 
declaração de não-incidência e não de uma imunidade ou isenção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou acrescentar alguma coisa 
para você, acho que nessa linha. É que nós temos que olhar que esse imposto 
tinha uma outra feição em 1965, ele unificava a transmissão intervivos e 
causa mortis, né? Hoje nós temos uma situação bem diferente. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vou encerrar porque, minha parte, né? 
Porque na verdade quando você passou para ele, ele roubou todas as minhas 
palavras. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está uma roubalheira aqui, uma 
roubalheira incrível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estou de pleno acordo [falha no áudio]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar um minutinho? Ah, Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Deveriam existir essas operações ou 
mutações societárias, absorção societária de empresas preponderantemente 
com Receita e [ininteligível - 1:23:50]. Agora, eu acho difícil conseguir isenções 
em todo o Brasil dependendo de tantos municípios. Só mesmo a Constituição 
poderia [ininteligível - 1:24:06]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que o professor Paulo está insistindo na 
palavra isenção, e na verdade como diz o Luiz Carlos, eu concordo que essa 
operação se trata de não-incidência que não precisaria a norma do § 4º de 
nenhuma norma municipal sobre o assunto, né? A operação-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Seria imunidade. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não-incidência-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Está falando isenção porque-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho. Eu posso 
dar uma opinião aqui? Que eu acho que muda bastante esse enfoque aqui, 
mas a minha cabeça está pensando. Primeiro, eu acabei de dizer, precisamos 
lembrar que na época do CTN o art. 37 tratava do mesmo tema das 
transmissões intervivos e causa mortis. Segundo lugar, hoje que eles são duas 
coisas distintas, nós sabemos que nas incorporações não existe alienação, 
existe transmissão de propriedade, mas não existe alienação, existe 
transmissão por sucessão universal. Não vejo relevância nisso. Não vejo 
relevância nisso. Por quê? A Constituição estabelece o imposto sobre a 
transmissão de bens ou direitos sobre imóveis. Mas a terceira coisa que eu 
quero falar, mais assim diretamente relacionada ao ponto, é que eu não vejo 
propriamente, professor Paulo, uma incompatibilidade entre o 37, § 4º e a 
Constituição atual. Porque o 37, § 4º dentro de um campo de abrangência 
bem amplo da incidência do imposto de transmissão, ele excluía a 
transmissão de bens do direito quando realizada em conjunto com a totalidade 
do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Tirando o uso da palavra alienante 
talvez imprópria, mas quando se dá a transferência com a totalidade? Na 
sucessão universal. E é isto que está previsto hoje no § 2º, inciso I do art. 156 
da Constituição. Então, eu não estou entendendo bem qual é a importância de 
ficar discutindo se houve revogação ou não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do § 4º. É que o problema é o seguinte, que a 
Constituição não tinha a ressalva do § 4º, que é a ressalva da ressalva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas qual é a ressalva? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É a ressalva da ressalva. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou vendo utilidade 
nisso. Eu não estou vendo utilidade nisso. Eu acho que nós estamos 
discutindo bastante, mas com pouca utilidade. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: É que pela, é que pela-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que interessa o que antes estava 
dito, olha, se houver incorporação, vamos ficar só na incorporação, né, você 
tem, você não se aplica? Não se aplica? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, você não paga imposto. Se houver 
incorporação, não paga imposto-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Significa a, há(F), a imunidade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos lá, dizia. Dizia se houver incorporação, 
não paga imposto. Continuo dizendo, se houver incorporação, paga imposto. 
Dizia. Agora, se a incorporadora for e tiver atividade imobiliária, paga. 
Continuo dizendo, se a incorporadora tiver atividade imobiliária, paga. Mas 
dizia, mesmo que seja imobiliária não paga se for incorporação total. Não diz 
isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é a mudança. Posso mencionar um ponto 
que eu quero-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mencione então, também a 
questão do 37 a preponderância, critério de preponderância. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ia entrar naquele tema. Só queria mencionar, 
só chamar a atenção, tem umas coisas, existem alguns conceitos básicos que, 
às vezes, a gente fala: ah, mas isso é problema da doutrina e que agora 
aparece num problema aqui e nós não estamos conseguindo resolver por isso. 
Eu não tenho certeza mais se nós sabemos, se nós estamos falando de uma 
imunidade, se nós estamos falando de uma não-incidência ou até da hipótese 
dada, de uma isenção heterônoma. Porque tradicionalmente, e devo dizer que 
até hoje eu sempre li esse dispositivo como uma imunidade. Ou seja, eu teria 
uma tributação, uma regra e teria uma imunidade constitucional. Imunidade, 
competência negativa que seja, seria uma regra de imunidade. E nesse sentido 
o art. 37 aqui apenas trataria dessa imunidade, regularia essa limitação ao 
poder de tributar. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Schoueri o importante é-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso continuar? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só uma-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, Paulo, por favor, a palavra com o Paulo.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Um pequeno. O art. 36 em abono da sua 
argumentação, o art. 36 começa dizendo: “Ressalvado o disposto no artigo 
posterior”, quer dizer, o 37, então, quando trata da imunidade nesse 
dispositivo ele exclui essa hipótese de operações com empresas, transmissões 



de imobiliárias que tenham receita preponderantemente proveniente de 
operações imobiliárias. Então, aí é que está a ressalva, a retirada do campo, a 
Constituição seguinte só colocou o 36 e não o 37. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Voltando. Concordo Paulo. É que eu estava 
propondo que a gente voltasse um passo para tentar entender essa questão. 
Nós estamos diante de um dispositivo que regula uma limitação ao poder de 
tributar, portanto nós estamos numa hipótese do art. 146, inciso II. Ou nós 
estamos diante de um dispositivo do 146, 3ª, porque está definindo o fato 
gerador de um imposto. Eu tenho dúvida com relação a isso. A terceira 
hipótese da isenção heterônoma daria pela inconstitucionalidade imediata. 
Nós estamos começando a ver... Vamos dizer, doutrina caminha para um 
sentido e que, às vezes, tem que tropeçar, um modelo em que não haveria 
distinção entre isenção e não-incidência. E vamos ser bem claros, do ponto de 
vista da técnica, o resultado, a chamada regra-matriz sem dúvida é fruto da 
isenção e não-incidência chega à regra-matriz. Agora, quando nós vimos 
desafios como esses nós percebemos que com quanto seja verdadeiro, que a 
regra-matriz seja o resultado, nós não podemos abrir mão da distinção entre 
isenção e não-incidência, até porque, e redução não importa que seja, até 
porque existem consequências diversas, uma isenção não pode ser dada de 
modo heterônomo. Agora, a definição do fato gerador é dada pela lei nacional, 
pela lei complementar. Então, não cabe se quer falar em isenção heterônoma, 
e se o Luiz Carlos estiver certo, eu creio que não ainda, Luiz Carlos, eu diria o 
seguinte: Se a lei complementar no seu papel do 146, 3-A, disser, para efeitos 
do sistema tributário, não é transmissão esta operação, ela está simplesmente 
definindo um campo de competência e aí curiosamente eu estou no 146, 1, 
inclusive. Está definindo e dizendo: Isso aqui já não é mais transmissão de 
bens imóveis. Não se chama transmissão de bens imóveis, não está na 
competência dos municípios essa operação. Estaria na competência 
residencial que fosse, mas certamente não estaria diante do ITBI. Note a 
diferença enorme. Porque se estiver no campo de competência residual, agora 
me ocorre até esse detalhe, eu admitiria que a União amanhã por uma lei 
complementar criasse o imposto sobre a incorporação de todos os bens de 
uma empresa. Luiz Carlos, a consequência do seu raciocínio, é até bom e 
interessante mencionar isso, é que se município não pode cobrar porque não é 
transmissão de bens imóveis, então a operação sujeita à União por meio de 
uma lei complementar nos termos do art. 154, 1. Essa é a consequência 
maior. Acho que a lei complementar poderia fazer isso. Mas como eu já disse, 
e infelizmente mantenho, Luiz Carlos, o legislador que poderia tê-lo feito no 
art. 35, o art. 35 do Código poderia ao definir transmissão dizer, isto não é 
transmissão. Ele fez no 37 e falou disposto neste artigo. Então me parece que 
você está pondo no legislador palavras que ele não disse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É nessa linha que eu tinha até 
pedido [falha no áudio] para você fazer uma referência, há uma concordância 
aqui entre nós de que o 37 e os demais parágrafos são, perfeitamente 
compatível com a Constituição atual e é recepcionado pela Constituição atual. 
Quando eles definem o que é a [falha no áudio] preponderância da atividade 
então ele está dentro do 146. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: 37, o primeiro, segundo e terceiro. Agora, quer 
me parecer que o § 4º, Ricardo, este não foi recepcionado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Olha, eu simpatizo com essa tese de que 
realmente o art. 4º seria, o § 4º esclareceria uma questão necessária e que, 
portanto, não sofreria esse problema de recepção. Mas olhando tecnicamente, 
é difícil discordar de tudo que foi dito aqui pela mesa. Precisaria refletir um 
pouco mais porque eu entendi que a intenção do legislador é justamente dizer 
que na incorporação total não há uma transferência de bens, não há uma 
alienação de bens, apenas há uma sucessão de bens para o patrimônio da 
incorporadora. O que não faria sentido sequer discutir, é restrição de atividade 
imobiliária. Realmente eu concordo com o Schoueri quando, ele falou, se é 
esse o primeiro ponto que a gente concorda hoje, que... A tristeza também do 
nosso querido São Paulo, a tristeza vira logo uma alegria em comum. Então, 
eu concordo que esse... Para mim faz todo o sentido que nós estamos tratando 
de uma outra operação que não uma alienação de bens e com fim 
preponderante ou não de atividade imobiliária. Aqui esse, o intuito desse 
parágrafo é justamente esclarecer que é outra coisa. Pode ser que esse 
parágrafo esteja colocado no artigo errado, pode ser que como de fato está, 
mas que o efeito é esse, não tenha dúvida. Mas é uma tese e como uma boa 
tese deve ser melhor estudada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom. Nós temos, só mais um 
minuto. Agradeço a presença de todos. Nos reunimos a semana que vem. Bom 
dia a todos. 

 

 

 

FIM 
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