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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados amigos, 
companheiros aqui do IBDT, com muita satisfação que eu abro os 
trabalhos desta Mesa. Professor Ricardo não pode vir hoje, está viajando 
a serviço, então vamos dar início aos trabalhos. O Bruno não está, né?! 
Com a palavra, Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Eu queria só informar 
aos associados que a edição da revista Direito Tributário Atual 35 foi 
encerrada com sucesso, teve 22 artigos e já está na gráfica para 
impressão, provavelmente em abril vocês vão começar a receber o 
exemplar. É uma edição feita pelo IBDT, né, com a revisão, o editor-
chefe que é o nosso querido Roberto, o editor assistente, o Jefferson, e 
com todo mundo que ajudou a fazer essa revista possível. Já 
infelizmente sem a editora Dialética, mas uma edição com a mesma 
equipe da Dialética, uma grata novidade para a gente que nos ajudou a 
colocar essa revista de pé. Então vocês devem receber a revista, se tudo 
der certo, com a mesma qualidade que estavam recebendo até então. É 
isso. 
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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Meus 
caros, vamos passar então para os assuntos da pauta de hoje. O 
primeiro item seria relatado pelo Bruno, que não está presente, pelo 
menos ainda não chegou. O segundo item, ‘stock options’ perante a 
contribuição previdenciária. Valdirene, também não. Finalmente, a 
terceira, o protesto das certidões da dívida ativa, CDA. Discussão sobre 
decisão da 11ª Câmara de direito público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que determinou o cancelamento de protestos de CDA’s (ICMS) 
pela fazenda paulista. Abertura da discussão sobre a aplicação do artigo 
620 do Código de Processo Civil e o princípio da menor gravosidade da 
execução para o devedor. Fernando Zilveti e Luiz Eduardo Queiroz. O 
Queiroz não está presente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele está. Ele está, mas eu queria só 
pedir, para a gente aproveitar que o Humberto está aqui, e a gente 
inverter com a questão que o João preparou carinhosamente aqui para 
o debate. Assim o Eduardo respira, né, e faz logo em seguida. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O último item da 
pauta que está sendo solicitado, fronteiras entre o jurídico e o 
econômico no Direito Tributário. João Francisco Bianco, com a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Eu tomei a liberdade de 
pedir ao Fernando que a gente mudasse a ordem da pauta por que eu 
queria aproveitar a ilustre presença aqui do professor Humberto Ávila 
para provocar um debate e ouvir a opinião dele sobre esse tema, e na 
verdade ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo, então por isso 
que eu tomei a liberdade de pedir a inversão da ordem.  

Essa questão dos limites e das fronteiras entre o econômico e o jurídico 
no direito tributário é um tema que vem nos preocupando já há algum 
tempo, e eu, se vocês me permitirem, eu vou fazer um brevíssimo 
histórico aqui.  

Até 2007 nós tínhamos os princípios de contabilidade geralmente 
aceitos, mas na verdade quem mandava realmente na contabilidade era 
o fisco, era a legislação fiscal. Então os contadores eles eram obrigados 
a deixar de lado um pouquinho aqueles princípios puros de 
contabilidade e tinham que atender a legislação fiscal. Mas isso gerava 
um certo desconforto nos contadores, e eles conseguiram em 2007 – a 
partir de 2007 mudou a legislação – eles saíram muito fortalecidos 
porque eles têm agora o amparo da legislação societária que permite 
que eles então efetivamente apliquem na contabilidade os princípios 
puros de contabilidade, e o grande dogma, o grande valor hoje, maior da 
contabilidade é o que eles chamam de prevalência da substância sobre 
a forma.  

Esse princípio na verdade é uma tradução literal de uma expressão que 
nasceu no direito americano, prevalência da ‘substance over form’. Eu 
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acho que é uma tradução completamente errada e que não espelha 
aquilo que se quis dizer, na verdade a prevalência da substância 
econômica, na verdade é a prevalência da aparência econômica. E sobre 
a forma jurídica, não é sobre a forma jurídica, é sobre a natureza 
jurídica do ato. Então o contador ele olha a operação de "leasing" e fala, 
olha, isso aqui é um "leasing", essa é a verdade jurídica, é uma 
operação de "leasing", a natureza jurídica dessa operação é de "leasing". 
Só que ele olha sob a lupa da aparência econômica e fala, ah, não, isso 
aqui é um "leasing", mas parece um mútuo, parece um financiamento, 
então eu vou contabilizar como se fosse um financiamento. Então eu, 
pessoalmente, acho que a melhor tradução para essa expressão é 
prevalência da aparência econômica sobre a natureza jurídica.  

Mas o que eu queria trazer aqui é que a partir de 2007 e a partir da Lei 
12.973/14, com essa força ou essa influência gerada pela mudança na 
legislação contábil houve uma influência desse princípio que nasceu na 
contabilidade, mas houve uma influência no direito tributário. Eu vou 
dar dois exemplos de casos que tem acontecido e que eu me deparei 
recentemente.  

O primeiro exemplo é o seguinte, a empresa no exterior faz um aporte 
de capital, uma ‘holding’ no Brasil, essa ‘holding’ no Brasil pega esse 
dinheiro e compra um investimento de terceiro e paga esse investimento 
e apura um ágio ao comprar uma empresa operacional no Brasil. Então 
essa ‘holding’ recebeu dinheiro do exterior, comprou uma empresa 
operacional no Brasil, apurou um ágio, incorporou a empresa 
operacional na ‘holding’, começa a deduzir o ágio. Aí vem o fisco e fala 
assim: “ah não, espera um pouquinho, não foi a ‘holding’ que comprou 
esse investimento, foi a empresa no exterior, porque a empresa no 
exterior deu o dinheiro, logo o ágio foi apurado no exterior, logo o ágio 
não pode ser deduzido aqui no Brasil”.  

Então veja, diante de uma realidade jurídica clara, quem foi que 
comprou investimento? Foi a ‘holding’ no Brasil. O contador vende isso, 
olha, essa aparência econômica me diz que quem comprou esse 
investimento não foi a ‘holding’ no Brasil, o contador vende isso, olha 
essa aparência econômica me diz que quem comprou esse investimento 
não foi a ‘holding’ no Brasil, foi a empresa no exterior que deu o 
dinheiro, logo, não há ágio a ser apurado. Aí vem o fisco e diz, 
realmente o contador está certo, a aparência econômica deve prevalecer 
sobre a realidade jurídica. E aí vem o CARF e diz, é isso mesmo. 

Segundo caso que eu queria comentar com os senhores. As pessoas 
podem fazer investimentos na Bolsa ou no mercado financeiro sob duas 
formas, a pessoa física ou jurídica, ela pode ir diretamente à Bolsa, 
pode ir diretamente ao banco fazer uma aplicação financeira, mas se a 
empresa ou a pessoa física tem muito volume de operação, ela pode 
constituir um fundo fechado, ou um clube de investimento, só para ela. 
Ela não quer pagar a taxa de administração do banco Itaú ou do banco 
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Bradesco para administrar os recursos dela juntamente com outros 
clientes, ela quer ter um fundo só dela, porque ela também quer, além 
de negociar uma taxa de administração melhor com o banco, ela quer 
também dar uns palpites aonde o dinheiro vai ser aplicado, então ela 
faz um fundo fechado ou faz um clube. É muito comum, famílias fazem 
clubes de investimento. 

Eu estou acompanhando um caso de uma grande empresa que tem um 
grande fundo próprio porque ela – por causa desses motivos que eu 
acabei de comentar aqui – ela quer participar da administração e quer 
negociar taxas melhores, então ela tem um fundo fechado de 
investimento, onde ela faz aplicações na Bolsa, no mercado financeiro, 
compra ações, compra título de renda fixa, etc.  

Então, nós temos dois regimes de tributação aí, se a pessoa jurídica vai 
direto na Bolsa, ela vai apurar ganho de capital nas suas alienações e 
ações, se ela vai no mercado financeiro ela vai reconhecer por 
competência do título de renda fixa, vai sofrer retenção na fonte sobre 
os pagamentos de juros, etc.. Se ela fizer uma aplicação via um clube de 
investimento ou via um fundo fechado, o regime tributário é diferente.  

Todas as operações feitas dentro do fundo são isentas. As compras e 
vendas de ações não são tributadas, não há que se reconhecer por 
competência a renda fixa, os juros pagos são isentos de tributação. Por 
quê? A lógica do sistema é a seguinte, tudo que o fundo fizer é isento. 
Mas quando o cotista do fundo resgata a cota do fundo ele vai ser 
tributado naquele momento, mas só quando houver o resgate da cota.  

Escuta, isso está na lei, não é interpretação, isso tem norma expressa 
que prevê que todos os fundos administrados pelo banco Itaú ou pelo 
banco Bradesco opera todos os fundos que nós fazemos aplicações, as 
nossas aplicações financeiras operem dessa forma.  

Bom, aí vem o contador influenciado pelo princípio da prevalência da 
aparência econômica sobre a natureza jurídica e ele olha para essa 
grande empresa que tem volumes significativos aplicados num fundo 
fechado e ele diz, “ah não, espera um pouquinho, esse fundo fechado 
aqui não existe, ele é transparente”. Então na sua contabilidade você 
não deve contabilizar cotas de um fundo fechado, você não tem cotas de 
um fundo fechado, aquele dinheiro lá é seu. Então você vai abrir o 
fundo e vai contabilizar diretamente no seu ativo as operações que você 
faz. Então, não contabilize cotas de um fundo, contabilize os títulos de 
renda fixa que você investiu, as ações na Bolsa que você comprou. Por 
quê? Porque a realidade econômica é essa, ou, a aparência econômica é 
essa, você não é dono de cotas de um fundo, esse fundo é transparente, 
ele não existe, do ponto de vista econômico ele não existe. Aí vai o fiscal 
do Imposto de Renda na empresa e fala, opa, você tem aplicações 
financeiras na Bolsa e aplicações de título renda fixa, por que você não 
reconheceu por competência o rendimento desse título de renda fixa? 
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Por que você não tributou esse ganho dessa ação quando você vendeu 
na bolsa? Eu falei, uai, não tributei porque tenho cotas de um fundo, eu 
não sou titular direto dessa. Ah não, mas veja, de acordo com o 
princípio da prevalência da substância sobre a forma você tem que 
tributar diretamente as suas operações e esse fundo aqui é 
transparente.  

Aí esse tipo de questão, essa influência dessa realidade econômica no 
âmbito do Direito Tributário é que nós estamos vendo, eu citei dois 
casos aqui, existem vários outros casos, e o que me preocupa é até que 
ponto, quais são os limites, vamos estabelecer uma fronteira entre o 
econômico e o jurídico, qual é o fundamento do Direito Tributário? Nós 
vamos, vai haver incidência de tributo sobre a aparência econômica ou 
sobre a natureza jurídica das operações realizadas. Mudou o CTN? Essa 
é a questão que eu queria colocar e eu, sem detrimento da opinião de 
todos vocês, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Humberto Ávila. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Humberto 
com a palavra. 

Sr. Humberto Bergmann Ávila: Bom dia a todos. Eu queria agradecer 
a gentileza, a manifestação do Dr. Bianco. Eu na verdade havia me 
preparado para dois outros pontos que tinha sido dito que seriam 
tratados, mas esse tema é da mais alta relevância. Eu já me pronunciei 
várias vezes sobre esse assunto, sobre as perspectivas das mais 
diversas, mas eu estou de pleno acordo com o Dr. Bianco, relativamente 
a esse assunto. Me recordo inclusive de um evento que foi realizado no 
ano passado com contadores organizado pelo Professor Quiroga, ainda 
sobre a influência da Dialética, né, que se discutiu precisamente esse 
assunto. Eu faria duas considerações muito breves e muito banais 
inclusive.  

As finalidades da contabilidade são diferentes das finalidades do 
Direito. Aquilo que o contador faz tem um destinatário diverso e tem 
uma função distinta. Então o que o contador quer retratar é uma 
realidade econômica, então dependendo da situação aquilo que deveria 
estar no ativo circulante, por exemplo, vai ter que estar no patrimônio 
líquido e vice-versa. Mas porque o contador ele visa, digamos, retratar 
uma realidade econômica para um eventual investidor, então o olhar do 
contador é um olhar diferente do olhar do jurista. É por essa razão que 
algumas questões podem ser contabilizadas de um jeito, mas terão 
efeitos jurídicos diferentes.  

Mas existem questões, digamos, mais triviais ainda na minha avaliação, 
relativamente a essa questão. Eu até peço vênia para os colegas tal a 
trivialidade daquilo que eu vou dizer agora. Mas constituição reserva a 
lei complementar estabelecer normas gerais. Toda regra de reserva 
constitucional funciona como uma permissão para o legislador tratar de 
determinada matéria com determinada fonte. Então tem que ser uma lei 
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complementar e, reversamente, funciona como uma proibição: é a 
proibição de outro ente tratar determinada matéria com outra fonte.  

Com isso eu quero dizer que questões relacionadas a contribuinte, fato 
gerador e base de cálculo são questões reservadas a lei complementar, 
sequer lei ordinária poderia adentrar. Mas a nossa constituição, além 
de ter essa regra de reserva, ainda estabelece o princípio da legalidade 
que todos nós conhecemos, só se pode tributar por meio de lei. E 
mesmo a capacidade contributiva, que é muito utilizada para tributar 
diretamente, mesmo na inexistência da lei, foi estabelecida na nossa 
constituição de uma maneira muito particular. São detalhezinhos que 
tem um impacto importante.  

Então, em primeiro lugar, no artigo 145 está escrito que sempre que 
possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo 
com a capacidade contributiva. Em outras palavras, para se tributar no 
Brasil tem que ter regra de competência atribuindo poder, o poder tem 
que ser exercido por meio de uma lei e quando for graduado, aí a 
capacidade contributiva entra.  

O que eu quero dizer com essa singela observação é que capacidade 
contributiva não é causa de tributação direta no Brasil, não pode haver. 
Isso pode ser tanto por interpretação, pode ser por, enfim, analogia, não 
importa o meio: a mera capacidade contributiva não pode, digamos, 
ensejar tributação porque tem que ter uma lei. E mesmo a igualdade 
poderia ser um fundamento para essas questões, tendo em vista que 
um vai abrir um clube de investimentos e o outro, supostamente na 
mesma situação, vai ser tributado diretamente, o que haveria, o que 
provocaria, digamos assim, uma desigualdade do ponto de vista do 
fisco. A igualdade é colocada na nossa constituição como limitador, 
como limite ao poder de tributar.  

Isso tem um significado na minha avaliação. É como, para usar uma 
metáfora, a igualdade fosse um escudo na mão do contribuinte frente à 
espada do estado e não uma espada para ser utilizada contra o 
contribuinte. Então, assim, do ponto de vista constitucional eu não 
tenho como aceitar que o contribuinte se valendo de determinada forma 
prevista em lei possa ter essas atividades desconsideradas, porque no 
fundo é uma desconsideração, única e exclusivamente com base na 
igualdade e na capacidade contributiva. Isso não é admitido no direito 
brasileiro.  

Mas tem uma outra questão também. E aí eu termino. No fundo, no 
fundo, a utilização desse, enfim, denominado princípio da prevalência 
da substância sobre a forma, implica indiretamente numa 
desconsideração. E eu particularmente só consigo aceitar uma 
desconsideração quando houver simulação, dissimulação, fraude a lei 
ou abuso de forma. Não havendo nenhuma dessas situações – então, 
não tendo o sujeito passivo inventado que fez uma coisa sem fazer, dito 
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que fez uma coisa quando fez outra, contornado uma proibição legal se 
utilizando de maneira aparente de um negócio jurídico ou simplesmente 
utilizando uma forma e adulterando seus elementos essenciais – a 
operação, ela tem que valer. E aqui me parece é que no fundo a 
autoridade sem o dizer, está promovendo uma desconsideração. Com 
base em pronunciamentos contábeis, ou seja lá o que for, que no meu 
entendimento, não tem força. No fundo, no fundo o Fisco usa a 
desconsideração de forma simulada, porque não pode citar o parágrafo 
único, do artigo 116, porque não tem uma lei ordinária, então fica essa 
confusão.  

Você analisa determinados autos de infração e tem pronunciamento 
contábil, tem norma do Código Civil novo, tem um pouquinho de 
capacidade contributiva, mais uma pitadinha de igualdade, mas a 
organicidade do Direito Tributário termina sendo desprezada.  

O que talvez nós devêssemos discutir seria a reabilitação da forma no 
Direito, ou uma diferente forma de ver a forma. Porque nós todos, 
digamos, temos a impressão de que há de um lado a desvinculação 
entre forma e conteúdo – o que me preocupa – e de outro lado, uma 
desconsideração de elementos formais, e os elemento formais são 
essenciais para o Direito, não é à toa que os autores mais antigos, vou 
citar o Berliri, por exemplo, tem um capítulo inteiro sobre forma.  

Então a forma na verdade muitas vezes é o próprio conteúdo 
aparecendo no âmbito do Direito. Então, nesses casos que foram 
mencionados eu não teria dúvida nenhuma de que questões 
procedimentais são descumpridas e questões de fundo são também 
descumpridas. Agora, a contabilidade está com essa, digamos, com esse 
prestigio todo e está, digamos, adentrando em searas antes muito bem 
ocupadas pelo Direito Tributário, inclusive foi essa a afirmação que eu 
fiz no evento, que provocou, digamos assim, uma reação bem 
humorada, mas firme de um professor titular de contabilidade da USP, 
com quem eu terminei discutindo na ocasião, civilizadamente, claro, 
mas com conclusões bastante opostas. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pediu a palavra, 
Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, de fato eu não tenho como 
discordar dos dois amigos que me antecederam com a precisão que o 
Humberto trouxe em relação à estrutura do sistema tributário, e 
realmente a estranheza que a gente tem quando a gente ouve falar 
sobre posições contábeis, e posições contábeis absolutamente estranhas 
para a gente, que não se aplicam ao Direito Tributário.  

Até o primeiro caso, Bianco, quando você fala de um aporte de capital 
estrangeiro para uma ‘holding’ que adquire uma empresa no Brasil e 
essa ‘holding’ quer aproveitar o ágio, eu acho que aí a questão da 
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prevalência econômica sobre o Direito Tributário é totalmente 
despropositado, não faz o menor sentido, eu acho que realmente é uma 
escusa que o fiscal encontrou, que os agentes fiscais encontraram para 
atuar o contribuinte aplicando um princípio que não é para isso. Um 
princípio contábil realmente é para a contabilidade, exclusivamente 
para a contabilidade e não gera efeitos sobre o Direito Tributário. Até 
nós tivemos uma conversa aqui semana passada sobre ‘stock options’, 
que eu acho que vai ter que ficar para um outro dia, porque eu não 
estou vendo a Valdirene aqui hoje, mas podemos até abordar.  

E em relação ao investimento em Bolsa, Bianco, a operação sugerida 
pelo contador, de considerar o ganho como sendo do cotista para fins 
contábeis, pode ser uma forma para ele, entendendo este contador que 
quem detém a cota é que deve contabilizar o ganho. Para fins 
societários pode parecer alguma coisa interessante porque você 
transmite para os acionistas uma noção adequada do que ele está 
ganhando ou perdendo ou do que ele está tendo no fundo, enquanto 
estivesse no fundo ele não teria essa visibilidade, ele não conseguiria 
enxergar, mais para prestação de contas, entendo eu, mais para 
prestação de contas para o cotista, aliás, para o acionista do que está 
acontecendo com o seu dinheiro. O que a empresa está fazendo com o 
seu dinheiro dentro de uma estrutura de fundo. Mas de novo, não tem 
nada a ver com o Direito Tributário, e nem precisa ser considerado pelo 
Direito Tributário desta forma. E erra o agente fiscal que assim 
interpreta como um ganho efetivamente do cotista enquanto a operação 
está restrita ao fundo.  

E uma outra observação que eu fiquei bastante grato de ouvir do 
Humberto, é sobre a capacidade contributiva, que a gente escuta muito 
falar até em palestras, em áudios, e de manifestação de capacidade 
contributiva como um elemento a ser apreciado para geração ou 
nascimento da obrigação tributária. O que me parece adequado, essa 
manifestação, já disse aqui algumas vezes, ela não cria direito algum, 
né? Com muita propriedade que o artigo 145 apenas autoriza 
graduação, segundo a capacidade contributiva, então é um 
mandamento dirigido estritamente ao legislador para a prática de criar 
tributos, e claro, com algumas restrições quanto aos quais tributos 
podem ser informados por tal princípio. Mas pelo menos no que diz 
respeito ao direito do brasileiro, o sistema tributário brasileiro, deve 
observar essa restrição. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Gerd, com a 
palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, hoje nós temos uma Mesa unânime, 
pelo visto, né, a nossa posição eu acredito que Mesa com isso também, 
vocês são Mesa também, eu até gostaria de ouvir alguém que defenda a 
posição contrária.  
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Eu achei muito interessante essa colocação do Humberto no sentido da 
visão. É claro que o contabilista tem uma visão diferente do jurista e o 
Humberto, né, que é formalmente doutorado na Alemanha, ele sabe 
muito bem que no direito fiscal alemão nós temos exatamente o balanço 
fiscal que é diferente do balanço comercial. E é claro, porque no balanço 
comercial qual é a intenção do empresário? Mostrar que faz lucro 
fabuloso, que é sólido, que vai distribuir, etc., mostrar uma posição 
excelente. Aí vai no balanço fiscal, coitadinho, está à beira da falência. 

São visões distintas, não é? Então, eu acho que essa é uma observação 
muito importante. E de resto, aí eu lembro um artigo de um professor 
de Coimbra, a Civilização do Direito Tributário. Naturalmente eu logo 
usei duplo sentido da palavra civilização do Direito Tributário porque 
realmente é bárbaro, hoje é caótico, bárbaro, mas o que ele quis dizer 
naturalmente não foi isso, a civilização e a fórmula dele é tão simples 
que também tem que pedir licença, que nem o Humberto.  

É simplesmente o seguinte, nós temos que respeitar o direito, ou 
melhor, o fisco, tem que respeitar as normas de Direito Civil e o 
contribuinte tem que respeitar as normas de Direito Tributário. Cada 
um dentro das suas finalidades específicas. E evidentemente, precisa 
haver inclusive para qualquer divergência da forma civil escolhida, 
precisa haver a autorização legal, não pode ser simplesmente como 
alegada capacidade contributiva ou o princípio da igualdade. Mas como 
é possível que fulano tenha o mesmo bem econômico, um tem que 
pagar, o outro não tem que pagar? Isso simplesmente não existe. Aí, 
claro, nós valorizamos nossa profissão dizendo: é, tem que escolher o 
melhor contador ou o advogado. Não é?!  

Então, eu acho muito importante esse aspecto. E o uso desse "princípio 
importado" da ‘substance over form’, eu gostei muito também dessa 
tradução mais apropriada pelo João Bianco quando fala em aparência 
econômica versus natureza jurídica. É claro que aí nós não podemos 
lançar mão do parágrafo único, do artigo 116, porque não temos, ele 
não é uma norma anti-elisão, ou como dizem elisão, não é, que é errado 
por que, como você é anti uma forma lícita de estruturação? Mas de 
qualquer maneira, não é, é uma simples cláusula anti-dissimulação. 
Não temos uma base como existe, por exemplo, no § 42 do Código 
Alemão, que tem essa fórmula geral do abuso das formas de 
estruturação do direito. Isso nós não temos. E mesmo na Alemanha eles 
não estão nada felizes com esse parágrafo. Tanto é assim que por uma 
alteração relativamente recente desse § 42, eles dão prevalência às 
regras anti-abuso da própria lei.  

Então, no nosso caso aqui do ágio, caberia à lei tributária que disciplina 
o ágio, também prever as formas de burlar, as forma para coibir certos 
abusos. Se isso não está na lei não está no Direito. Simplesmente essa é 
uma fórmula bem simples com a qual, eu acho, nós deveríamos poder 
conviver de uma forma um pouco mais tranquila. Obrigado. 
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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Bruno com a palavra. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Sem discordar de todos da Mesa, 
queria defender um pouquinho a contabilidade em alguns aspectos. 
Mais uma vez, sem discordar da Mesa.  

Eu concordo plenamente com o que foi dito em relação à 
desconsideração para fins de tributar algo que a legislação não prevê 
como tributável. Para fins de busca de evitar planejamento tributário, 
desconsideração sem simulação. Mas acontece que o tema aqui é de 
fronteiras entre o jurídico e o econômico. Existem várias situações em 
que o econômico da contabilidade, o efetivo da contabilidade tem 
relevância para fins fiscais e é utilizado pela própria lei fiscal como 
índice de quantificação do fato gerador. Então nem sempre aquilo que é 
registrado segundo critérios econômicos na contabilidade deve ser 
desconsiderado para fazer tributação.  

Existem diversas situações em que a própria legislação tributária toma 
como base a contabilidade. Começando pelo lucro real, que tem como 
ponto de partida o lucro líquido e contábil, que é aquele tal como 
apurado segundo a legislação comercial, que faz referência a esses 
princípios de contabilidade internacionalmente aceitos. Temos outros 
exemplos: juros sobre capital próprio calculados, dedutibilidade de 
juros sobre capital próprio calculados com base nas contas do PL, PL 
registrado segundo a contabilidade, método de equivalência patrimonial 
calculado sobre o balanço de contas do PL. Diversas situações em que a 
própria legislação tributária se vale da contabilidade que toma 
substância econômica, etc., como fundamento, são utilizados para fins 
de tributação.  

Então se a gente for definir uma fronteira, a contabilidade não pode ser 
usada para permitir a tributação sem base, sem base na lei, sem 
competência tributária. Mas isso não quer dizer que a lei tributária não 
possa se valer da contabilidade em algumas situações. Lembrando 
também que a contabilidade muitas vezes vê o fato econômico de uma 
forma diferente da jurídica sem violar nenhum princípio constitucional. 
Existem situações, por exemplo, em que a contabilidade vê um ‘leasing’ 
como uma propriedade e dá um ativo imobilizado e atribui ao resultado 
a diminuição desse custo por depreciação.  

A Lei Tributária, a Lei n.º 12.973/14 neutralizou esse efeito contábil, 
que é uma visão econômica de um bem que gera lá riscos e benefícios, 
mas não está na propriedade da pessoa. A lei tributária neutralizou. 
Mas e se ela não tivesse neutralizado e dado a dedutibilidade de cotas 
de depreciação contábil de um bem do ativo que não está, não é de 
minha propriedade? Eu teria ao invés da dedutibilidade com base nas 
remunerações dos ‘leasing’, mas contraprestações mensais, eu teria 
mesmo a dedutibilidade com base num outro critério que é da 
contabilidade. Então é algumas situações, sem violar nenhum princípio 
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constitucional, ninguém vai dizer que permitir a dedutibilidade com 
base na depreciação é violar o conceito de renda, contrariamente a 
deduzir as despesas de ‘leasing’ com base nas contra prestações 
mensais. É só um critério de quantificação do lucro.  

Então existem situações em que a contabilidade não violaria nenhum 
princípio de tributação e às vezes por praticidade é até mais simples já 
tomar o lançamento contábil como bom para fins tributários. Então, 
sem discordar do que foi dito, quer dizer, não podemos usar 
contabilidade para prevalência da essência econômica em qualquer 
situação, mas há situações em que a prevalência da situação econômica 
pode servir para fins de tributação sem nenhuma vinculação, sem 
nenhuma violação constitucional legal. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, Mara. 

Sra. Mara Caramico: Bom dia. A minha preocupação é que hoje o 
balanço ele é usado, como sempre foi, para efeitos tributários. Quer 
dizer, o fisco utiliza o balanço para fazer toda a adequação de tributos, 
a prova dos tributos, de como ele foi calculado e etc. Então me preocupa 
um pouco hoje o balanço estar na mão de um contador de decide como 
tem que ser contabilizada uma determinada receita ou um determinado 
bem, porque a forma com que ele for classificar isso dentro de um 
balanço vai poder gerar efeitos tributários, como a gente está vendo em 
relação a esse exemplo que o Bianco deu. E se não está previsto na lei 
um fator ou uma forma de neutralidade vai ficar muito questionável 
como você vai fazer isso e se vai fazer isso. Então hoje se um contador 
resolver contabilizar essa cota, não como cota, mas como investimento 
da própria pessoa jurídica, isso vai ter um impacto, e como fazer 
quando a empresa não está de acordo com este tipo de classificação, 
está certo? Tudo bem, mas hoje a forma que você contabilizar esse ativo 
vai refletir no seu balanço, e é quase que como uma confissão do que 
aquilo que você acha em termos econômicos pelo menos.  

Me preocupa se a visão do fisco quando olha um balanço e vê que você 
classifica dessa forma e você não tem uma conta de ajuste para esse 
tipo de investimento prevista. Preocupa-me como você vai justificar, se 
você mesmo está classificando daquela forma, ou seja, se você mesmo 
está despersonalizando o fundo, como você vai justificar de outra forma 
que você não concorda com aquela classificação, que aquela é 
meramente uma classificação econômica e não uma classificação fiscal 
ou legal, ou legítima. Então me preocupa um pouco isso, quer dizer, 
você poderia colocar uma nota técnica, dizendo que aquilo é uma visão 
econômica. Eu entendo que o balanço na verdade, essas avaliações, 
essa forma de demonstração de balanço veio para justamente dar uma 
informação ao investidor, quer dizer, ao mercado, aos credores, aos 
fornecedores, aos investidores de como é a empresa, o que ela está 
gerando de resultado, o que ela tem como investimento, o que ela pode 
valer naquele momento e para o futuro. E em outros países em que se 
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adota essa mesma forma de contabilização, você tem um balanço fiscal 
para contrapor esta realidade, porque evidentemente você tem um 
imóvel, por exemplo, que hoje a mercado vale, sei lá, cem e está 
contabilizado a dez, você não realizou o lucro, então o ganho de capital 
então realmente tem uma forma de você contabilizar o que aquilo reflete 
no balanço em termos contábeis e termos de valutação, de valor justo 
do bem, mas são simplesmente formas de demonstrar um Valor 
Econômico.  

Agora, se trazer o Valor Econômico para efeito de tributação, isso eu 
acho, e fazer um balanço só, não mais um balanço com todas as 
adições, que a contas de ajustes sejam taxativas, eu acho preocupante, 
acho perigoso. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, 
Marcelo. 

Sr. Marcelo: Bom dia a todos. Eu queria só, professor Bonilha, fazer 
uma observação rápida, [ininteligível] com o professor Humberto Ávila. 
Uma observação rápida... eu acho que é quase um consenso, de que 
qualquer efeito contábil, enfim, qualquer aplicação contábil ela só pode 
surtir efeito na seara tributária se esse efeito, se essa aplicação seja 
reconhecida pela legislação tributária. Então isso, eu acho que não 
existe uma grande discussão a respeito desse tema. E a minha 
pergunta, aproveitando, professor Humberto Ávila, a sua presença aqui, 
eu tenho uma questão abstrata e que eu já me deparei algumas vezes 
com essa questão e não tenho uma posição firme sobre essa questão, 
eu gostaria de saber sua opinião, por favor.  

Utilizando o exemplo do professor Bianco, de um caso quando a 
‘holding’ ela adquire uma empresa operacional que utiliza o ágio para 
fins de dedução do Imposto de Renda, existem alguns posicionamentos 
fiscais que dizem o seguinte: bom, esse ágio ele poderia ser utilizado 
como dedutível se nessa operação existir algo além da mera redução 
tributária. Então, por exemplo, se essa ‘holding’ comprou uma empresa 
operacional e ela não tinha nenhuma empresa em que atuava naquele 
setor, então, se existia uma razão econômica para essa aquisição, então 
esse ágio nesse caso específico poderia ser utilizado como uma despesa 
dedutível. Ao passo que numa situação hipotética também, se essa 
‘holding’ adquire uma empresa comercial e ela já possui, antes, uma 
outra empresa no mesmo âmbito de atuação, aqui o que prevaleceria 
não seria um fim econômico, mas sim uma questão meramente 
tributária, e redução da carga tributária, e nesse sentido esse ágio não 
seria dedutível.  

Então eu queria saber, professor Humberto, o que o senhor acha a 
respeito dessa visão, se isso é correto ou não. Por favor. 
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Sr. Humberto Bergmann Ávila: Bom, queria agradecer a indagação, e 
certamente é da mais alta importância. No fundo a pergunta nos remete 
à necessidade ou não de propósito negocial no âmbito do Direito 
Tributário.  

Há quem sustente de um lado que nenhum ato poderia ser considerado 
vago no Direito Tributário se não houvesse um propósito negocial 
subjacente, há muitas autuações e muitas decisões no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais nesse sentido, que poderia ser 
resumido da seguinte forma: se não há um propósito negocial, se não 
há um propósito econômico justificador da operação, no fundo essa 
operação não aconteceu. É isso que na minha avaliação está por trás. E 
naturalmente há a negativa de que a econômica tributária não seria um 
propósito negocial. E há outros que sustentam que o propósito de 
economizar tributos é ele próprio o propósito negocial, tanto que a 
legislação societária não só permite como impõe ao administrador o 
dever de maximizar os lucros, e não haveria no direito brasileiro 
nenhuma regra que permitisse as conclusões a que chegam as 
autoridades fiscais. 

Eu particularmente, e até aproveitando aqui a manifestação do 
Professor Gerd, retomaria essa questão fundamental. No direito 
brasileiro não há regra geral anti-abuso, não há. Nós terminamos 
modificando o Código Tributário Nacional com a introdução do 
parágrafo único, do art. 116, mas o parágrafo único, do art. 116 não 
constitui uma regra geral anti-abuso, é apenas uma regra específica 
anti-dissimulação – não regulada ainda e por isso impassível de ser 
aplicada.  

Mas por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente são essas 
regras gerais anti-abuso que são estabelecidos os critérios na presença 
dos quais os atos podem ou não ser desconsiderados, inclusive com a 
introdução ou não da obrigatoriedade de propósito negocial. Nós não 
temos essa regra. Houve uma tentativa frustrada por meio da Medida 
Provisória n.º 685, editada no ano passado, e depois de muita 
discussão, discussão da qual eu participei ativamente, a medida foi 
rejeitada no Congresso Nacional, mas lá no artigo 7º, se não me engano, 
estava previsto que os atos ou negócios jurídicos que não envolvessem 
finalidades extra tributárias relevantes deveriam ser objeto de 
informação e poderiam, pelo artigo 9º, ser objeto de uma 
desconsideração. Isso não passou.  

Então, o meu primeiro argumento seria no sentido de que não há uma 
regra prevendo. Mas mesmo que tivesse eu acho que a gente ainda 
assim deveria discutir se isso é compatível com o princípio da liberdade 
se existe atividade econômica. Porque até onde eu sei, o que não está 
proibido, está permitido. O legislador tributário só pode tributar se 
houver lei prevendo se o particular não pratica nenhum ato envolvendo 
vício de existência ou de validade dos atos ou negócios jurídicos que 
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pratica. Portanto, se os atos existiram, ocorreram como informados e 
não houve nenhum abuso de forma ou fraude a lei, os negócios 
jurídicos terão de valer, e eu não consigo encontrar nenhum 
fundamento normativo válido hoje para negar validade a esses atos e 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de economizar tributos.  

E eu refaria todas as observações que eu antes já fiz relativamente à 
proibição no direito brasileiro de tributar diretamente com base na 
igualdade e na capacidade contributiva sem intermediação do 
legislador, isso não há. Agora, há uma urgência no sentido de nós 
termos uma norma geral anti-abuso. A confusão toda parte desse 
problema, dessa ausência de uma norma adequada. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Fernando 
tem a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A colocação do Bruno Fajersztajn chama 
a atenção, tive que fazer um realinhamento, qual é a proposta feita pelo 
Bianco. Não, eu achei muito interessante que o Bruno é um cara que a 
gente gosta muito, e ele sempre faz colocações provocativas, né, e por 
isso a gente tem a liberdade da tratar com ele sobre qualquer assunto, 
né, tem que fazer isso mesmo. Mas quando você disse que saiu um 
pouco em defesa à contabilidade, só esclareço que ninguém está 
atacando a contabilidade no Imposto de Renda, é que, como você disse 
também, também há uma divergência, o Imposto de Renda autoriza em 
determinadas questões e por isso precisa autorização da lei, a lei 
tributária, que capte elementos de outros ramos do conhecimento. 
Então, e quando a lei permite isso, cláusulas gerais quanto à 
dedutibilidade, se você mantiver algum ramo de conhecimento que 
balize ou que congregue conceitos e considerações necessárias para 
você poder entender o que é uma dedutibilidade, realmente você não 
chega a lugar algum. Então é importante que se diga isso.  

Outra coisa é a questão da sustância econômica sobre a forma jurídica 
que eu vejo com bastante preocupação e até me preocupo ainda quando 
o Humberto traz aqui uma afirmação dessa importância, de que nós 
precisamos de uma norma geral anti-elisiva no nosso ordenamento 
porque existe uma bagunça. De fato, existe uma bagunça, eu só não 
tenho essa certeza se a norma geral anti-elisiva resolveria a bagunça ou 
criaria uma outra bagunça, como aconteceu na Alemanha e como 
aconteceu recentemente no Chile.  

O Chile passou por uma reforma fiscal recentemente e introduziu a 
norma geral anti-abuso. E eles estão de cabelo em pé, porque virou 
totalmente a questão tributária de uma maneira avassaladora dando 
um instrumento muito poderoso para o agente fiscal entender como 
tributável tudo aquilo que para ele não há um propósito negocial. Ou 
propósito negocial se resume no próprio negócio e quando isso fica num 
campo de uma norma geral anti-abuso, se ela não é feita com muito 
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cuidado, e aí não seria uma cláusula geral, às vezes ela é feita para ser 
um cláusula geral e aí para não deixar uma bazuca na mão do fiscal, 
eles restringem, aí ela já não é mais uma norma geral, o que realmente 
me preocupa.  

Eu reconheço Humberto que não ter é ruim, mas eu também não 
consigo enxergar qual o benefício que a norma geral anti-abuso trouxe 
para determinados sistemas jurídicos. Desculpe, determinados sistemas 
tributários. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Humberto, 
eu queria apenas lembrar que são nove horas e vinte minutos, eu já 
autorizei antecipadamente a saída do professor. Já tinha solicitado 
porque tem um outro compromisso. E eu quero, pois não. 

Sr. Humberto Bergmann Ávila: Eu queria só por alguns segundos 
dizer que as observações do Dr. Zilveti são muito oportunas. Talvez eu 
retificaria aquilo que eu disse: nós precisamos de alguma norma, se vai 
ser um conjunto de normas específicas anti-abuso, ou uma norma geral 
bem feita, aí é uma questão a ser discutida. Agora, do modo como está 
hoje é uma bagunça, e eu acho que está acontecendo no CARF é 
espelho disso. Houve duas tentativas, MP n.º 66/2000 não deu certo, 
MP n.º 685/2015 também não deu certo. Enquanto isso acontece, as 
empresas são autuadas com base no parágrafo único, do artigo 116 ou 
não, e as autuações tem sido mantidas todas, todas têm sido mantidas, 
com multa qualificada. E agora nós vamos poder ir ao judiciário.  

O judiciário está preparado para julgar esses planejamentos tributários 
complexos com reestruturações societárias sofisticadíssimas? Eu tenho 
dúvidas.  

Mas de qualquer modo, eu queria agradecer a atenção dos colegas. Eu 
tenho uma reunião na Congregação da Faculdade de Direito e eu 
preciso me ausentar. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O IBDT agradece a 
presença do professor Humberto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que volte mais vezes, né?! 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Que volte mais vezes. 
Muito bem. Com a palavra, dando sequência a intervenções, Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia a todos. Eu queria lembrar que essa 
discussão ela é antiga, né, é a velha questão da interpretação 
econômica da norma tributária. Que é acolhida inclusive por alguns 
países aqui perto como Argentina, essa forma de representação, né, 
visando principalmente as finalidades econômicas dos atos e negócios 
praticados mais do que a forma jurídica utilizada. 
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Essa questão foi bastante discutida na doutrina brasileira: 
majoritariamente se posicionou contra essa interpretação econômica, 
até por uma falta de uma norma específica que determinasse isso, e 
também já foi discutida no próprio Poder Judiciário, né?  

Eu lembro aqui a questão do ‘leasing’, que muitas vezes o ‘leasing’ era 
desconsiderado para ser equiparado a uma compra e venda a prazo, e 
essa questão foi bastante discutida no judiciário, inclusive tendo sido 
objeto de uma súmula do STJ que considerou que o ‘leasing’ era um 
contrato específico e a compra e venda a prazo era outra, então 
permitindo a dedutibilidade das parcelas várias a título de ‘leasing’. 
Essa é discussão já antiga, mas que foi abordada pelo nosso judiciário e 
decidida de uma maneira a meu ver correta, e de acordo com a 
legislação tributária em vigor aqui no Brasil.  

Outra questão é em relação a que o Marcelo abordou, essa questão 
também, ao meu entendimento, também não é acolhida expressamente 
no direito brasileiro. E eu cito aqui dois exemplos que a gente pode dar 
que às vezes a consideração de uma economia tributária também tem 
um propósito negocial. Então, vamos dizer que eu sou um advogado 
pessoa física, eu optando pela pessoa física eu posso ser tributado em 
até 27,5%. Se eu abri uma empresa seja no Presumido, seja agora no 
Simples, eu posso reduzir bastante essa tributação. Muitas vezes o meu 
objetivo pode ser preponderantemente tributário, eu visando uma 
economia tributária.  

Outro exemplo que eu posso dar é com relação ao ISS. Quando havia 
uma diferenciação grande entre as alíquotas aplicáveis pelos 
municípios, era muito comum empresas aqui de São Paulo que 
simulavam uma mudança, vamos supor, para Barueri, onde a alíquota 
do ISS era bem menor para justamente para pagar menos ISS. É lógico 
que a simulação de uma mudança de sede deve ser combatida a uma 
evasão fiscal. Mas eu pergunto, se a empresa muda efetivamente a sede 
para Barueri, deslocando o seu estabelecimento, seus funcionários para 
Barueri e dessa forma obtém economia tributária, muitas vezes a 
mudança pode se dar justamente e somente por esse motivo – 
economizar o ISS – e a meu ver não há nenhum empecilho no abuso de 
formas, não há simulação nessa mudança. Então eu acredito que isso 
tudo não é acolhido pela legislação brasileira. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Bruno. 
Seu assunto entra em pauta? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu ia fazer mais um comentário desse, mas 
também é só a última reflexão. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Você queria então 
falar sobre o mesmo assunto? 
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Sr. Bruno Fajersztajn: Esse tema, do primeiro ainda. Só uma reflexão 
baseada nessa questão, envolvendo o Imposto de Renda.  

Como foi passado aqui, existe a possibilidade da legislação tributária 
dar o efeito tributário da avaliação econômica da contabilidade e etc., e 
não há nenhuma afronta nisso, até porque o próprio artigo 109 do CTN, 
embora não fale de contabilidade, fala em princípios de direito privado, 
etc. Dá para fazer um paralelo aqui de que o CTN autoriza então que a 
legislação tributária dê efeitos diferentes daqueles próprios do Direito 
Tributário, desde que não haja violação à competência tributária. É o 
caso de tributação de pessoa física como pessoa jurídica, no caso de 
corporação imobiliária e alguns outros.  

Nesse contexto, pensando no Imposto de Renda, o que eu acho que é 
principal, o principal limite de uma possível requalificação que a 
contabilidade faz de um fato jurídico é o princípio da realização da 
renda. Então, o limite é tributar renda não realizada. Isso acontece 
muitas vezes na contabilidade por conta dos critérios de mensuração e 
de identificação de uma riqueza prospectiva, que ainda não foi 
realizada, mas a contabilidade já reconhece. Então, nessas situações, 
de mensuração contábil que há realização da renda tem uma usurpação 
do limite do efeito tributário, então eu diria que de forma geral o limite é 
o princípio da realização da renda, no caso do Imposto de Renda. Salvo 
esses casos de simulação e etc.. E relembrando também, quando a 
gente conversou com o Brandão, o valor é o livro de apuração do 
Imposto de Renda cuja legislação prevê, cujo artigo, o Decreto Lei n.º 
1.598, no art. 6º, prevê ajustes ao lucro líquido, que é o ponto de 
partida do lucro real, para situações em que as receitas são 
reconhecidas na contabilidade, mas não são tributadas segundo a 
legislação do Imposto de Renda, e os custos, né, quando há adições. 
Então, o valor é o instrumento próprio para equalizar essa conversa 
entre contabilidade e direito no caso do Imposto de Renda.  

Então, voltando aqui ao começo do tema, a fronteira na minha visão a 
grosso modo é a realização da renda e o valor é o instrumento para que 
sejam feitos esses ajustes. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alexandre Dantas 
com a palavra. 

Sr. Alexandre Dantas: Obrigado, professor. Essa discussão eu vejo que 
precisamos realmente de uma lei no caso concreto e uma lei que 
previsse no devido processo a ampla defesa no processo administrativo 
com a perícia. O que acontece com essas desconsiderações é que não se 
pode fazer perícia contábil em um processo administrativo e prevalece a 
opinião do fiscal que tem fé pública, etc..  

No meu caso concreto, o fiscal desconsiderou uma usina de açúcar 
como empresa agrícola, por desatino eles deixaram um posto de 
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gasolina lá, da empresa agrícola que tinham os contratos de 
parceria, com várias... para cortar cana e o posto serviu como, forneceu 
óleo diesel para os tratores. Por força disso, o fiscal da previdência 
desconsiderou o FPS, o código foi previdenciário, como empresa 
agrícola, aí como urbana, autuou a empresa por força disso porque 
tinha um posto, então não era empresa agrícola, porque 99% do 
faturamento era da cana, mas 1% era do óleo diesel que era vendido, 
naturalmente, não era doado, era vendido para os próprios tratoristas, 
os terceiros que cortavam cana, etc., então o problema é que o 
judiciário também – aí eu trago outra questão que foi dita aqui – o 
judiciário não está preparado.  

O juiz de Direito por delegação inclusive, julgou antecipadamente ali 
sem permitir a prova, ou seja o fiscal está certo, ter a certeza de 
liquidez, foi e pimba! Mesmo se pedindo prova. Hoje o Tribunal Regional 
Federal, os juízes convocados para esses mutirões, também julgou 
antecipadamente, nem permitiu a prova. Ou seja, os contribuintes 
ficam totalmente à mercê de julgamentos que eu vejo, no caso, que aqui 
se desconsiderou o contrato, a pessoa jurídica – se desconsiderou tudo, 
sem o devido processo, sem uma ampla defesa e o judiciário vai 
chancelando. E são valores [ininteligível] esse é o nosso problema, que o 
Imposto de Renda deve ser muito pior. Então, é esse o problema. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Vamos 
passar, vamos passar para um novo item. Pela ordem, Bruno.  

CSL, normas exclusivas do imposto sobre a renda. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia de novo. Vamos lá apanhar mais um 
pouco da Mesa. Com respeito aos mais velhos. A gente começou a 
discutir esse tema a semana passada, e foi até o Brandão que colocou 
uma oposição ao que eu tinha dito em relação à jurisprudência do 
CARF, não que minha informação sobre a jurisprudência estivesse 
errada, mas que ele não concordava com o entendimento da 
jurisprudência. E eu, no momento, concordo com o entendimento da 
jurisprudência, no princípio, na maior parte dos casos, e eu sugeri a 
gente aprofundar o tema porque realmente é uma questão que não 
demandaria ali os dois minutos que a gente estava debatendo na 
semana passada.  

O tema então é quanto a aplicação das normas próprias do Imposto de 
Renda para fins de determinação da base de cálculo da CSL. Há um 
entendimento na jurisprudência administrativa – mesmo na volta do 
CARF agora, em dezembro – no sentido de que as bases de cálculo da 
Contribuição Social e do Imposto de Renda são diferentes, e que ajustes 
previstos na legislação do Imposto de Renda próprios da legislação do 
Imposto de Renda só se aplicam para CSL com disposição específica da 
legislação. Então, tudo aquilo que está, foi originalmente criado – por 
exemplo, restrições a dedutibilidade de certas despesas como ‘royalties’, 
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que são da Lei n.º 4.506, muito anteriores à lei que instituiu a CSL – só 
seriam aplicáveis ao Imposto de Renda se houvesse uma norma 
posterior prevendo essa aplicação. Não havendo, essa seria uma 
despesa registrada na contabilidade e que não seria, não deveria ser 
adicionada ou condicionada a limitações de valor e etc. pela base de 
cálculo da CSL. Eu procurei pensar, estruturar o meu pensamento 
então para resolver essa questão e a gente discutir se faz sentido ou não 
a jurisprudência.  

Para começar, apesar de serem tributos parecidos, o Imposto de Renda 
é um tributo, a CSL é outro tributo. São espécies tributárias diferentes, 
baseadas em dispositivos constitucionais diferentes, como o artigo 153 
para Imposto de Renda, e o artigo 195 para CSL. A própria competência 
constitucional do Imposto de Renda, do termo utilizado na Constituição, 
é renda e proventos de qualquer natureza. No caso da CSL é lucro. 
Trata-se, portanto, de uma das facetas da renda, mas obviamente que 
quando estamos falando do imposto da pessoa jurídica que incide sobre 
o lucro real, existe uma aproximação muito grande, mas são tributos 
diferentes.  

E segundo o Princípio da Legalidade, na [ininteligível], artigo 97 do CTN, 
estrito, base de cálculo do tributo deve estar previsto em lei. Como se 
deu a criação da base de cálculo da CSL? O Imposto de Renda já existia 
lá desde os anos 40, em 1988 saiu a Lei n.º 7.689 criando a CSL. E o 
que diz o artigo 2º da Lei n.º 7.689/88? A base de cálculo da CSL é o 
resultado do exercício, com as seguintes adições – e prevê lá algumas 
adições. Algumas parecidas com a do Imposto de Renda, mas não 
todas.  

Então, a lei que instituiu a CSL poderia ter feito, determinado a sua 
base de cálculo dizendo: a base de cálculo da CSL é o lucro real próprio 
do Imposto de Renda. Poderia, não teria nenhuma violação 
constitucional para isso. Talvez por uma questão de discussão, se seria 
um adicional do imposto com destinação específica, etc., a opção do 
legislador ordinário na Lei n.º 7.689 foi estabelecer uma base de cálculo 
específica para a CSL com adição, baseado no resultado contábil do 
exercício e adições e exclusões expressamente previstas. 

Evolução histórica da legislação depois da Lei n.º 7.689. Eu dei uma 
olhada em legislações de Imposto de Renda posteriores. Em 1991, por 
exemplo, saiu a Lei n.º 8.200 estabelecendo normas de tributação do 
lucro inflacionário, e correção monetária de balanço, etc., tratando 
especificamente do lucro real, e parágrafos atribuindo os mesmos 
efeitos para CSL. O mesmo na Lei n.º 8.383/91, que também 
determinou aplicação das disposições para a CSL. A Lei n.º 8.541, da 
mesma forma. A Lei n.º 8.981, prevendo diversos dispositivos próprios 
no Imposto de Renda falando de lucro real e de depois, por exemplo, 
dedutibilidade de tributos, ela fala especificamente do lucro real, e 
depois tem um artigo 57 da Lei n.º 8.981 que também já existia na Lei 
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n.º 8.383 que contém uma disposição que gera dúvida – não sei se a 
gente pode colocar, João, o artigo 57 da Lei n.º 8.981. Ele diz que se 
estende à CSL, se estendem à CSL as normas de apuração e pagamento 
próprios do Imposto de Renda, é o artigo 57: "Aplicam-se à Contribuição 
Social sobre o Lucro (Lei n.º 7.689, de 1988) as mesmas normas de 
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das 
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, 
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em 
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.”.  

Para que tem esse dispositivo, né? Se a base de cálculo da CSL fosse a 
mesma do Imposto de Renda, por que toda legislação, desde a 
instituição da CSL, foi prevendo expressamente a aplicação da norma 
do Imposto de Renda para CSL. E esse dispositivo ainda diz: “Aplicam-
se para fins de apuração” – o que geraria uma dúvida para nós, mas ele 
ressalva que “devem ser mantidas a base de cálculo e as alíquotas da 
legislação em vigor”. Quer dizer, o próprio dispositivo que gera dúvida 
faz exceção de que a base de cálculo da legislação em vigor deve ser 
mantida. Depois da Lei n.º 8.981 outras Leis, 9.430, 9.249, foram 
tratando de Imposto de Renda e CSL sempre fazendo referência 
expressa. No artigo 13 da Lei n.º 9.249, que fala da indedutibilidade de 
provisões, por exemplo, ele fala que são dedutíveis da base de cálculo 
do Imposto de Renda e da CSL, as provisões, as boas ações, etc., etc., 
etc..  

Então na evolução histórica da legislação está claro que as normas de 
Imposto de Renda só se aplicam à CSL por disposição legal expressa. E 
a Lei n.º 12.973, depois de tudo isso que eu falei, fez a mesma coisa. O 
artigo 50 da Lei n.º 12.973 depois de todas as alterações da legislação 
tributária para fins de Imposto de Renda contempla disposição expressa 
dizendo que aplicam-se os artigos tais e tais para fins da CSL – 
mostrando então que é necessária haver disposição legal expressa nesse 
sentido.  

O que diz, o que entende o fisco a esse respeito? Instrução Normativa 
da CSL n.º 390/2004 dá a entender que é tudo igual. Então, ela pega e 
expressamente vai regulando as adições e exclusões da CSL baseada 
nas normas do Imposto de Renda. Então a Instrução Normativa n.º 390 
dá a entender que seriam iguais e que a interpretação então desse 
dispositivo aqui é que toda a legislação agora do Imposto de Renda se 
aplica para CSL.  

Acontece que a própria Cosit tem manifestações recentes nas soluções 
de consultas divulgadas no site em sentido oposto. Em relação a alguns 
temas, aplicam-se às normas da CSL por disposição expressa da 
Instrução Normativa n.º 390, por que eles estão vinculados. E em 
algumas situações que não estão na instrução normativa, por exemplo, 
conselho de despesa necessária, há manifestações da Cosit 
interpretando o artigo 57 da Lei n.º 8.981 nos dois sentidos – algumas 
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dizendo, se aplica para a CSL com base no artigo 57; e as outras 
entendendo que o artigo 57 ressalva que a base de cálculo é separada e 
que a unificação é para as formas de apuração, quer dizer, lucro real, 
lucro arbitrado e lucro presumido, como de fato é assim. 

E a jurisprudência? Majoritariamente no Conselho, como eu já disse 
para vocês, em situações como conceito de despesa necessária do artigo 
47 da Lei n.º 4.506, dedutibilidade de perdas de rede, que a legislação 
falava especificamente de lucro real, e a própria amortização fiscal de 
ágio tem decisões recentes do novo Conselho, vamos dizer assim, 
Conselho pós retorno, no sentido de que a norma de indedutibilidade da 
amortização contábil do ágio só se aplica para a CSL. Então a 
jurisprudência está bem majoritária no sentido de que são hipóteses 
diferentes.  

E por isso que eu disse, por essa evolução histórica, por uma opção do 
legislador, eu acho que ele poderia ter sido simplesmente incorporado a 
norma de Imposto de Renda, mas por uma opção do legislador decidiu-
se que as bases de cálculo seriam diferentes. Então, pena que o 
Humberto Ávila saiu daqui, mas parafraseando o que ele disse, como 
interpretação é um ato de humildade do intérprete, eu respeito a opção 
do legislador de estabelecer bases de cálculo diferentes.  

Então esse é o tema que eu queria colocar para vocês. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, então esse assunto é bem 
interessante, Bruno, porque reflete um pouco o estrago que o 
positivismo estrito fez no Direito Tributário.  

De fato, a CSL foi criada com cuidado muito grande de não declarar na 
lei que instituiu um adicional de Imposto de Renda, justamente porque 
o adicional de Imposto de Renda tinha sido rejeitado pelos tribunais. 
Mas olha que interessante, então eu crio uma nova legislação, eu crio 
um novo tributo para evitar resvalar no que já havia sido discutido 
pelas Cortes brasileiras e a rejeição de um adicional de Imposto de 
Renda, eu mudo a base de cálculo, faço uma base de cálculo um 
pouquinho diferente, ligeiramente diferente, com algumas 
particularidades, e consequentemente estaria afastada a hipótese de 
um adicional de Imposto de Renda.  

Mas como você mesmo historiou, de lá para cá a legislação do Imposto 
de Renda é a legislação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
sem tirar nem por. O que de novo, existe um cuidado, é apenas 
mencionar que vai ser tratado da Contribuição Social sobre o Lucro em 
muitas remissões na verdade. Então o legislador trata, a legislação 
fiscal faz muito uso de remissões, que é natural para justamente não 
ficar repetindo toda vez, até pela praticidade que você mencionou, que 
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deve se nortear pela igualdade, então no sentido que você faz, você 
cumpre o Princípio da Igualdade com a praticidade. Sempre que você 
olha um número grande de contribuintes que por meio de instrumentos 
práticos você consiga atingir o maior número de contribuintes e 
principalmente, chegando aonde a riqueza é expressa. Essa é a ideia da 
praticidade no Direito Tributário, estudado aí por grandes tributaristas 
mundo afora, e aqui no Brasil pela Regina Helena Costa, que trabalhou 
a praticidade de forma muito acurada, vamos dizer assim. 

Mas o que a gente vê é que, embora seja uma forma prática, uma forma 
de legislar e separar o que é Contribuição Social do que é Imposto de 
Renda, você tem efetivamente um adicional de Imposto de Renda, você 
tem um Imposto de Renda sobre todos os argumentos jurídicos, só que 
a lei fala outra coisa. Será que, esse é o estrago, né, será que a lei pode, 
com base numa segmentação original, desnaturar aquilo que é o 
Imposto de Renda? Poderia ter um Imposto de Renda único, né? E 
tenho dois, porque o legislador não quis aumentar o Imposto de Renda. 
Claro, isso geraria um impacto eterno nas questões internacionais, só 
que ao fazer isso eu gerei outro impacto, interno e externo, tanto no 
âmbito do Direito Tributário brasileiro quanto no Direito Tributário 
internacional em relação aos tratados, e fica tudo isso como está.  

E não há uma insurgência porque já se sabe que quando subir este 
assunto para o Tribunal, fala não, a lei estabelece claramente o que é 
imposto, o que é outra contribuição social. O que eu acho que não é 
próprio em termos de interpretação, né, então as questões de 
humildade então realmente tem um exercício de humildade de 
interpretação. Vocês precisam também entender que os intérpretes 
também do direito romano faziam muitas interpolações, eles mudavam, 
tinham os copistas, então eles faziam, eles queriam trazer no direito 
para a atualidade deles, eles faziam interpretações e aí misturavam 
uma coisa com a outra – estuda o direito, história do direito a 
interpolação, misturo tudo e fica tudo uma bagunça que no final de 
contas eu não tenho nenhuma coisa, nem outra. Isso é um problema 
que levou a derrocada de vários sistemas tributários, justamente por 
essa confusão imposta pelo legislador. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, 
Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, realmente essa questão da 
Contribuição Social sobre o Lucro ela começou muito mal, né, e a gente 
sabe e até com quem foi feita, né? Em 1988 quem era o responsável por 
elaboração das leis. De qualquer maneira, o seguinte-- 

Sra. Mara Caramico: Quem era? 

Sr. Salvador Candido Brandão: O Everardo. 
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Sra. Mara Caramico: O Everardo Maciel? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É. Não era ele? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, nessa época não era não. 

[Falas sobrepostas]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, para deixar o Everardo de lado, a 
questão foi a Constituinte de 1988. Por que ele tirou receita da União, 
deixou as atribuições com a União que, portanto, não tinha recursos 
para financiar. Para não compartilhar o Imposto de Renda adicional 
com os estados e municípios, inventou esse monstrengo. É porque é 
típico, é muito estranho, mas na verdade é o quê? É um animal muito 
grande, orelhas nomes, rabinho pequeno, mas não é elefante. Então, é 
justamente, e com isso inclusive não só não compartilha receita, como 
está livre de princípios econômicos incômodos que regem o Imposto de 
Renda, porque a contribuição não se aplica em certos princípios 
constitucionais. Então, realmente foi um achado fantástico muito 
explorado pelo legislador federal. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então, em 1988 realmente se queria 
criar o adicional do Imposto de Renda ou uma alíquota de Imposto de 
Renda que já beirava os 30%, né, na época, e se fez essa adaptação da 
contribuição social, e inclusive a diferença era, vamos supor assim, 
realmente muito grande. Por quê? Porque a contribuição, não obstante 
chamada contribuição social sobre o lucro, ela era uma despesa 
dedutível do Imposto de Renda. Então, deram até essa conotação, que 
numa evolução posterior, em 1997, transformou-a em realmente uma 
parte do queijo, quer dizer, ela é um pedaço do lucro igual tão qual o 
Imposto de Renda, mas já tinha passado toda aquela fase em que os 
Estados e Municípios talvez quisessem, fala assim, não, é igual, a 
contribuição social é igual ao Imposto de Renda. Bom, se é igual, então 
nós queremos a participação. Não, mas não é igual porque ela é até 
uma despesa. Bom, essa coisa mudou em 1997 e a evolução da 
legislação, como até o diesel deu exemplo, está trazendo a Contribuição 
Social para o Imposto de Renda, para a igualdade que ela deveria ter, 
quer dizer, ela deveria realmente ter a mesma base.  

Teve uma época que foi muito favorável, que aquelas indeduções que 
haviam no Imposto de Renda como excesso de retirada, na base de 
cálculo e da Contribuição Social não se precisava adicionar, então foi 
uma época assim, que dava essa diferença, e essas diferenças foram 
diminuindo, porque se acabou com todas essas indedutibilidades.  

Bom, hoje nós temos um quadro em que a Contribuição Social 
realmente é um adicional de Imposto de Renda até reconhecido, essa 
última lei que saiu o ano passado sobre os tratados é uma amostra 
disso, porque havia discussão, né – ora, nós pagamos, temos um lucro, 
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tiramos o Imposto de Renda, tiramos a Contribuição Social. 
Contribuição Social não poderá ser compensada no exterior já que nós 
temos tratados, inclusive tratados anteriores e tratados posteriores. 
Existe o argumento de que os tratados posteriores já deveriam prever 
também a Contribuição Social, essa lei vem dar forma a isso: a 
Contribuição Social se aplica aos tratados. Bom, essa é uma coisa. 
Agora, realmente a jurisprudência, ela está assim, quando interessa, 
né? Você falou da Lei n.º 8.200, e a Lei n.º 8.200 ela tinha um aspecto, 
ela falava do lucro real, e veio o Decreto 331, 332 que excluiu aquele 
IPC 90 da base de cálculo, não permitindo que seja deduzida a base de 
cálculo da Contribuição Social. Todo mundo alegou a ilegalidade do 
decreto.  

A jurisprudência da primeira instância é favorável, o Tribunal Regional 
Federal da 3a região, realmente dizendo que era ilegal. Chega no STJ o 
que ele diz? Não, realmente não se aplica Contribuição Social, só se 
aplica ao Imposto de Renda. Levou toda aquela estrutura, né, que se 
tinha formado sobre o assunto, já estava toda a doutrina nesse sentido. 
Bom, então o que pensa o STJ é coisa diferente? É coisa diferente então. 
Se a lei falava, e a Lei n.º 8.200 dizia mesmo que se aplicava ao lucro 
real, mas todo mundo levava o lucro real tanto quanto o Imposto de 
Renda e Contribuição Social. Bem, agora vem uma outra jurisprudência 
sobre a dedução dos tributos discutidos judicialmente com liminar ou 
com depósito. Agora a jurisprudência da 3a Região fala que é tudo igual, 
embora a lei só se refira expressamente ao Imposto de Renda, a 
jurisprudência fala que não, a indedutibilidade dos tributos e 
Contribuições que se encontram prejudicados e suspensos com base de 
cálculo do IRPJ e Contribuição Social, não considerando as obrigações, 
mas onde está escrito isso nas leis?  

Nós temos aquela questão das provisões, provisões tem um artigo de 
indedutibilidade, é outro artigo. As provisões já estavam previstas na 
Lei n.º 7.689 o tempo todo. Então, se tributo discutido judicialmente 
fosse provisão, já seria indedutível desde 1988, e não era, tanto não era 
que foi por insistência do Professor Ricardo que levantou a tese em 
1991, dizendo que tributo discutido não poderia ser dedutível e tal, e 
veio a lei e criou aquela situação acertada pela Lei n.º 8.541/95, né, 92. 
Não, a 8.383, depois a 8.541, exatamente. E só se referia também ao 
Imposto de Renda, a questão era Imposto de Renda. Então, a Lei n.º 
9.249 quando fala que toda a provisão, exceto aquelas especificadas são 
indedutíveis tanto para a Contribuição Social como para o Imposto de 
Renda, se tivesse a provisão, se os impostos estivessem dentro do 
capítulo de provisão ali, não precisaria estar num artigo extinto.  

Então assim, se traz a discussão dos tributos para a provisão quando 
interessa para a Contribuição Social e leva para o Imposto de Renda o 
artigo específico quando, então realmente está assim, bagunça, né? 
Então, considerando tudo isso, o que se vai fazer, o que se vai 
entender? Vou continuar entendendo dessa forma. Espero até que o 
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STJ quando chegar a questão da Contribuição Social sobre os tributos, 
não é, dê o mesmo tratamento que deu na Lei n.º 1.200, espera-se isso, 
mas esse artigo 50, ele fala, aplica-se a apuração da base de cálculo, os 
artigos 2º a 8º, o 2º já é um caminhão de artigo porque ele altera o 
1.598 em muitos artigos, então é quase tudo. O art. 9º que está 
excepcionado aí, ele próprio já prevê a incidência da Contribuição 
Social, a equalização da Contribuição Social, ele mesmo, lá dentro dele 
já é previsto isso. Então, é 2º ao 8º, 9º, 10º ao 42, o único que tem a 
diferença é o 43. O 43 cuida da dedução da compensação do prejuízo 
não operacional com lucro operacional. Vai dizer então que para efeito 
de contribuição social a base de cálculo negativa eu posso compensar 
com prejuízo fiscal referente a não operacional? Não, ninguém vai fazer 
isso, né? Porque se está desse jeito equiparando tudo. Porque o único 
que está diferente é o 43, que cuida de compensação de base negativa, 
perdão, de prejuízo fiscal operacional com prejuízo fiscal não 
operacional, se está excepcionado a Contribuição Social, então a gente 
pode simplesmente compensar o prejuízo operacional com lucro 
operacional no exercício seguinte? É assim que está o quadro.  

Eu entendo que no ponto principal, que a gente tem hoje presente a 
questão dos tributos, eu acho que tem normas específicas, que se é 
para [ininteligível] que há uma diferença entre Contribuição Social e 
Imposto de Renda, então que seja para valer. Agora, se ficar assim, 
quando interessa, aplica-se para todos, quando não interessa, quando 
interessa para o fisco, aí basta simplesmente a alegação de que é tudo 
igual. Aí realmente é uma bagunça, né? 

 Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Luciana, temos dois 
minutos. 

Sra. Luciana: Sim, senhor. Eu só queria fazer aqui duas observações 
remetendo ao tema anterior que eu acho que há uma conexão.  

Primeiro, o erro de origem talvez nessa legislação de tentar aí dar um 
adicional de arrecadação sem compartilhamento, dá essa roupa ao que 
talvez fosse o adicional de Imposto de Renda, é um erro que está posto, 
legislado, e enfim, a partir daí todo o resto da legislação ou vai ser 
coerente com isso ou a gente vai ter que revogar aquela primeira 
legislação de 1988 que constituiu a contribuição social. Então, não 
podemos agora também de jurisprudência ou de doutrina ou de 
qualquer outro tipo de entendimento transformar Contribuição Social 
em Imposto de Renda porque isso sim seria uma violação, uma 
extrapolação em todos nós que trabalhamos com direito.  

Então, lembrando aqui o professor Humberto Ávila, há necessidade que 
o legislador atue nesse sentido. Me parece que o legislador tenta atuar, 
mas atua com defeito, não somos nós que vamos corrigir os defeitos da 
legislação, muito menos para aumentar a carga tributária ou a base de 
cálculo do tributo sem que a lei tenha previsto.  
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Em relação aos tributos cuja atividade suspensa e a tentativa de 
enquadrá-los no conceito do artigo 13 da Lei n.º 9.249 de provisão, eu 
me remeto de novo aos conceitos contábeis e aí já faço aqui um aparte 
em relação ao anterior. Conhecer a diferença de contas a pagar, um 
passivo e uma provisão nos termos das normas contábeis é relevante 
para a gente poder bem defender essa questão e entender que há um 
passivo, um valor líquido, certo e que só não está sendo exigido por 
força de uma das medidas de suspensão prevista no artigo 151 do CTN.  

Isso não entra, não está, não faz parte do conceito de provisão que é 
sempre uma mera estimativa bem feita, confiável, mas uma mera 
estimativa no momento do conceito da provisão contábil. Então eu acho 
que para bem defender e bem definir essas fronteiras entre não só o 
econômico e o jurídico, mas o jurídico e o contábil, a gente precisa levar 
essas distinções com respeito, porque a ciência contábil é também uma 
ciência e ela também não é tão aberta ao subjetivismo do contador 
como parece ser.  

Eram essas as minhas considerações. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Nosso 
tempo está esgotado. Eu agradeço a presença de todos e faço o convite 
para na próxima semana estarmos aqui para continuarmos o nosso 
trabalho e examinarmos as normas fiscais. 

Revisado por VJL. 


