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João Francisco Bianco 
Gerd Willi Rothmann 
Salvador Cândido Brandão 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início à nossa Mesa de 
debates. Eu pergunto, no pequeno expediente, se alguém tem alguma notícia 
para nos dar. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Em matéria de notícia, nós todos estamos 
acompanhando nos jornais as idas e vindas do projeto de repatriação de 
recurso no exterior. Na verdade, o que está acontecendo é: o Congresso está 
causando mais insegurança ainda para os contribuintes; sob o pretexto de 
afastar a insegurança, eles estão agora criando mais insegurança porque o 
tempo está passando, o prazo fatal está chegando e o Congresso está nessas 
idas e vindas, não sabe se altera a lei, se não altera. O presidente do Congresso 
disse que não vai mais alterar; os governadores, agora, querem que alterem, 
porque eles querem participar no que for arrecadado. Já se fala em cifras 
bilionárias, que vão desde R$ 20 bilhões até R$ 100 bilhões – não sei de onde 
que eles estão tirando esses valores, essas estimativas. Os olhos dos políticos 
estão crescendo, todo mundo gostaria de receber esse dinheiro para gastar um 
pouquinho mais, e o contribuinte está assistindo a tudo isso e aguardando o 
prazo chegar.  

Então, é só para efeito de notícia, eu queria só registrar essa insegurança 
generalizada entre os contribuintes que estão aguardando para ver se 
ingressam no regime, ou não ingressam. 

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrar que, se houver qualquer mudança, 
essa mudança vai ter que ser acompanhada, também, de alguma medida sobre 
o prazo. Porque, se mudarem somente um artigo, então, nós teremos ainda 
válida a lei que diz que 210 dias após a regulamentação é que haveria a 
regularização. Então, não existe a possibilidade de se alterar algum dispositivo 
sem que se discuta novamente o prazo – então, é muito possível que qualquer 
mudança implique também numa mudança do prazo ou, então, isso vai junto.  

Esse projeto, do ponto de vista tributário, nós já discutimos o suficiente para 
sabermos que, assim, não existe qualquer fundamentação do ponto de vista do 
Direito Tributário. Nsse projeto, tudo que se olhe do ponto de vista Tributário 
merece críticas – seja porque já teria decadência com relação à boa parte da 
renda, seja porque a lei foi publicada no mesmo ano em que é cobrado o valor. 
Enfim, eu posso fazer um rol de questões tributárias.  

O que nós temos, ali, é uma questão penal sob o manto de uma tributação. E, 
do ponto de vista penal, essa é a pena, a insegurança é enorme. Fala-se muito 
da foto e filme, que, aliás, essas inseguranças, eu diria, é menor porque eu 
tenho muita dificuldade em acreditar que seja possível uma leitura sobre o tal 
do filme lendo o texto da Lei quando fala sobre o saldo existente em tal data. 
Então, assim, eu diria, vai ser uma discussão – é lamentável que haja uma 
discussão, é lamentável essa posição do fisco, mas é questionável.  

Eu confesso que eu me preocupo muito mais com o tema muito menos 
discutido, que foi trazido aqui à Mesa, que é a questão da bitributação – dessa 
possibilidade do bem ter pertencido a várias pessoas. Porque essa, realmente, 
no texto da lei, parece levar mesmo a possibilidade que o bem ter sido doado do 
A para o B, e que os dois tenham que fazer a declaração. Esse tipo de 
esclarecimento me pareceria até mais importante. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Realmente, é muito difícil dizer alguma coisa 
porque... qual é a natureza desse tributo?  

Inclusive essa questão da participação dos estados e municípios... se foi 
Imposto de Renda, é natural. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eles querem participar da multa.  

O que se noticia é que como havia uma expectativa inicial de R$ 35 bilhões, 
então, que aquele valor que ultrapassasse os R$ 35 bilhões – como o Governo 
Federal já não contaria com isso – sobre aquele valor, a multa fosse repartida 
com os estados e municípios. Essa é a discussão na mídia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas quer queira o Governo Federal ou não, ou 
o estadual, ou qualquer... no caso, o município é o último elo da cadeia, a 
multa e juros etc. faz parte do bolo, a jurisprudência já é pacífica neste sentido. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho dúvida porque a multa – permita-me, 
Brandão – a multa não é do Imposto de Renda. A multa é em virtude de uma 
inflação administrativa perante o Banco Central.  

Embora esteja na mesma lei, parece que a multa tem outra natureza, ou seja... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A multa do Banco Central é outra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, justamente. Esta multa... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, a multa do Banco Central é outra... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Permita-me. Eu acredito que no Projeto de Lei, os 
15% iniciais são do Imposto de Renda e a outra parte é a multa administrativa. 
Não é multa por conta do Imposto de Renda, não é uma multa de 100% do 
Imposto. São dois. É como dizer que, na mesma lei, eu tenho dois objetos 
diversos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, hoje mesmo, no jornal, eu acabei de ver 
que a multa é de 100% do valor do imposto. Quer dizer, fala o jornal.  

Então, essa multa não tem... eu acho que não tem natureza administrativa 
porque o Banco Central, inclusive, já resolveu, é uma declaração só, se tiver 
que pagar aquela multa, vai estar bem... acho que está anistiada e essa multa 
é em função do imposto, porque, se fosse administrativo, seria uma outra base, 
né? E essa que você disse, de 31 de dezembro de 2014, eliminaria essa 
hipótese da dupla ou tripla. Tem casos que pode se estender. Se é o saldo em 
31 de dezembro de 2014, quem doou lá atrás não tem mais saldo, né? Mas 
tem... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas tem bem inexistente. Nesta hipótese, a 
pessoa tem o bem inexistente. A hipótese que foi trazida aqui na Mesa, de uma 
pessoa que tinha um imóvel, que doou o imóvel. Nós temos que considerar 
isso. 

Ainda no pequeno expediente, algum tema?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu posso lembrar uma coisa? Eu sei que vai 
ser uma semana em que o nosso IBDT vai estar ocupado com o Tax Moot né? 
Mas parece que vai haver um seminário do Superior Tribunal de Justiça, 
especialmente para os juízes, para ver essas teses judiciais que estão sendo 
discutidas, estão sendo judicializadas. Acho que vai ser difícil alguém 
comparecer, né, mas de qualquer maneira. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, já que o Brandão mencionou, eu quero 
lembrar que, não na próxima, mas na outra semana, nós vamos ter 
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Internacional Tax Moot e também o Observatório Ibero-Americano de Tributação 
Internacional.  

O evento acontece todo ano, nós somos sócio fundadores do Observatório, esse 
evento tem acontecido em vários países. E, dessa vez, nós somos anfitriões 
aqui em São Paulo, aqui na Faculdade de Direito. Recomendo muito.  

Só para que entendam o perfil, nós temos 12 professores ibero-americanos que 
vêm para cá – além de nós mesmos – a temática é bastante variada, incluiu 
desde questões de Preço de Transferência, inclui a Transferência Indireta de 
Ativos, inclui Estabelecimento Permanente, inclui Convenção Multilateral e 
seus efeitos. São vários temas e vários painéis.  

Como é que funciona em termos de dinâmica?  

Já foram feitos questionários para os diversos países. Ou seja, nós, aqui no 
Brasil, respondemos. E os diversos países responderam os questionários dos 
relatores. Em cada painel, o relator – e o termo é relator, não é conferencista –
em 20 a 25 minutos, relata o que ele viu nesse questionário e nos dá o estado 
da arte, nos diz o que vem acontecendo na Ibero-América sobre aquele tema. 
Passados os 25 minutos, nós temos o para nós é familiar, nós temos uma 
grande Mesa de Debates. Ou seja, todos participamos, todos discutimos. Não é 
aquele conjunto de conferências. A ideia é que aprendamos a partir da 
discussão que faremos na hora. As inscrições serão gratuitas, vão ser 
divulgadas brevemente. A única peculiaridade que nós fizemos é que, como 
existe um espaço limitado – entendam, nós não podíamos fazer no Salão Nobre 
porque, no Salão Nobre, perderíamos essa ideia do debate... de todos nos 
vermos. Então, escolhemos o Auditório do 1o andar da Faculdade de Direito 
que tem uma capacidade de 100 pessoas. Então, a inscrição vai ser feita por 
painel e não para o evento todo, com a esperança de que aquele que se inscreve 
para aquele painel entende que se comprometeu em participar daquele painel. 
Lotando cada painel, termina e, a partir dali, nós teremos outros e outros e 
outros.  

Então, recomendo que fiquem atentos para as inscrições que serão divulgadas. 
É oportunidade única.  

Sobre o idioma, o Observatório é muito informal. Por exemplo, Yariv Brauner 
costuma falar em inglês; muitos falam em espanhol; alguns falamos ‘portunhol’. 
Então, o que é importante – entendam a informalidade – e que nós nos 
comuniquemos, nós nos façamos entender. O próprio Yariv entende espanhol 
também, entende até o ‘portunhol’. Então, faremos o que for necessário para 
nos comunicarmos. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, ainda no pequeno expediente, eu queria 
trazer aqui uma... na verdade, não é uma questão, mas eu queria fazer umas 
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observações sobre umas andanças que eu tenho feito por aí com relação ao 
CARF, a existência do CARF. Na verdade, eu tenho participado de vários 
grupos, painéis e eventos que são organizados pelas mais diferentes entidades. 
E eu queria trazer para vocês um pouco do que eu tenho sentido dessa minha 
participação e ouvindo diferentes pessoas.  

Recentemente, eu participei de um painel que estavam presentes os 
representantes do Fisco e da Procuradoria da Fazenda Nacional aqui de São 
Paulo. O pessoal do Fisco está satisfeitíssimo com a atual estrutura do CARF. 
Eles dizem que o CARF está funcionando, está decidindo, e que o fato de que, 
antigamente, o índice de provimento de recursos dos contribuintes era em 
torno de 50% - quer dizer, o que se dizia na década de 1990 é que no CARF, 
metade dos processos eram julgados a favor do contribuinte, metade a favor do 
fisco. E que o fato de hoje esse incide estar em 99,9% a favor do Fisco e 
0,000001% a favor do Contribuinte é decorrência direta do aumento da 
qualidade dos Autos de Infração.  

Eles estão firmemente convencidos de que eles melhoraram muito a qualidade 
dos autos de infração e que, como consequência, o CARF, então, reconhece 
essa qualidade e nega provimento ao recurso dos Contribuintes.  

Então, do ponto de vista da Receita Federal, o CARF está excelente e isso é 
resultado do excelente trabalho que é desenvolvido pela fiscalização.  

Já o pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional diz o seguinte: Olha, 
primeiro problema do CARF: o prazo de julgamento é muito longo. Quando 
chegam os processos na Procuradoria da Fazenda, não há mais bens a serem 
penhorados, há muita dificuldade em localizar o devedor. Não há mais condições 
de recuperar o crédito tributário.  

E, por outro lado, segunda observação, a grande dificuldade em se discutir 
questões tributárias no Judiciário. O que eles dizem é que eles vão discutir 
casos de ágil, de preço de transferência com os juízes e eles reconhecem que os 
juízes estão completamente despreparados para julgar casos complexos de 
Direito Tributário. Então, qual é a proposta da Procuradoria? Fortalecimento 
do CARF. Eles acham que o CARF tem que ser fortalecido, tem que ser 
privilegiado e que a decisão do CARF tem que se tornar definitiva – porque, 
então, não há condição de discutir questões tributárias no Judiciário, logo, a 
definição do CARF tem que ser definitiva. Para ali e já vai para a execução.  

[Risos] 

Então, eu realmente queria expressara minha surpresa. Porque é interessante 
a gente verificar com pessoas esclarecidas, pessoas todas bem-intencionadas – 
ninguém ali está de má-fé. Mas como têm visões completamente diferentes de 



 6 

uma mesma situação, como é possível ter opiniões tão diferentes sobre uma 
mesma situação.  

Eu, da minha parte, eu tenho pensado muito nessa questão do CARF, eu acho 
que o que... veja, eu tenho atuado no CARF desde o início dos anos 1990 – o 
Schoueri não era nem nascido ainda, mas eu, no comecinho da década de 
1990, já atuava no CARF, são quase 30 anos de atuação no CARF – e eu me 
lembro, eu costumo fazer uma comparação entre o CARF da década de 1990 e 
o CARF de hoje, e o que eu acho que aconteceu com o CARF foi a perda da 
independência. Eu tenho dito isso em vários locais.  

O CARF, ele era um tribunal independente. O CARF não tinha que dar 
satisfação a ninguém sobre as decisões que eram tomadas ali. E, hoje, o que 
está acontecendo é que o CARF perdeu a independência. Então, quem perde a 
independência passa a ser dependente de alguém. E esse alguém, na minha 
opinião, é a Receita Federal.  

O que houve foi que a Receita Federal abraçou o CARF, tomou conta do CARF. 
Hoje, o Tribunal é um adendo da Receita Federal. Eu costumo dizer que o 
CARF, hoje, se tornou uma grande DRJ; os conselheiros do CARF, 
representantes do fisco, são pessoas que têm a mesma independência que têm 
os julgadores da DRJ. Uma ou outra decisão as DRJs proferem a favor dos 
contribuintes, mas é absoluta exceção. A regra é votar a favor do Fisco.  

Então, diante desse cenário, o que eu acredito é o seguinte: há que haver um 
distanciamento do CARF da Receita Federal. Na minha opinião, uma solução 
simples, fácil, barata de promover esse distanciamento é fazer com que os 
Conselheiros da Administração Pública sejam não só os membros da Receita 
Federal, mas de outras carreiras jurídicas da Administração Pública também 
podem ser indicadas pela Fazenda para compor o CARF. Por exemplo, por que 
os procuradores da Fazenda Nacional não podem ter representação no CARF? 
Aqui no TIT, os representantes do Fisco são os agentes fiscais e são os 
procuradores de estado. E, depois, tem os representantes dos Contribuintes.  

Então, eu acho, estou convencido que se a representação fiscal no CARF fosse 
composta de metade membros da Receita Federal e a outra metade de 
membros da Procuradoria da Fazenda, haveria um distanciamento da Receita 
Federal. Porque o Procurador da Fazenda não deve satisfação a um Secretário 
da Receita Federal. Os representantes do fisco no CARF, por outro lado, devem 
satisfação ao Secretário da Receita Federal – é o chefe deles. Então, se a 
representação do Fisco fosse composta igualmente de membros da Receita 
Federal e membros da Procuradoria, eu acho que já haveria um passo no 
sentido de o Tribunal se tornar mais independente.  
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Mas, de qualquer forma, fica o registro, aqui, da minha surpresa de ver como é 
que os debates estão se encaminhando, hoje, no âmbito da administração 
sobre o CARF. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É difícil usar o termo surpresa, João, porque eu 
não fiquei nem um pouco surpreso pelo o que você disse. Ao contrário, parece 
que é claro que isso acontece. 

Com relação a propostas para independência, são várias. Assim como você 
propõe uma, eu também já pensei... Aliás, ontem mesmo, lendo uma entrevista 
do Ministro Luís Roberto Barroso quando falava sobre uma proposta no 
Judiciário, ele falava que poderia haver juízes já escolhidos que não voltariam 
ao seu posto de origem, que já saberiam que de lá já iriam para o Tribunal. 
Algo nesse sentido também se poderia ter, que aquele que fosse para o CARF 
tivesse assegurado que, do CARF, ele só iria para um cargo superior. Ou seja, 
fora da Receita Federal, um cargo diferente no Ministério. Algo no sentido de 
dizer: “Olha, daqui para melhor e não daqui, voltando”. Já seria um grande 
caminho para dar independência deles, para não dizer: “Olha, você vai voltar a 
abrir mala se você não se comportar bem”. Já melhoraríamos muito.  

Eu confesso que eu tenho até alguma dúvida sobre se nós temos que ter 
tribunais paritários. Hoje em dia, eu não sei se a ideia do paritário é boa. A 
origem foi boa, a origem de pessoas com experiência... mas a ideia do 
representante gerou, hoje, o voto de bancada. Quer dizer, você... não há como 
negar que raríssimas vezes vemos conselheiros do contribuinte tomando 
decisões porque estão convencidos de que o contribuinte tem razão. Um ou 
outro sim – mas, vamos ser claros, alguns outros simplesmente acompanham. 
No CARF, nós temos diferentes padrões, e do Fisco, idem. No Fisco, também, 
alguns conselheiros pensaram a questão e outros tantos, simplesmente, 
seguem a bancada. Não preciso dar nomes, mas existem os que seguem a 
bancada e existem aqueles que, realmente, lideram. E o advogado da área – o 
João pode testemunhar – ele sabe, inclusive, quais são os Conselheiros do 
Fisco que vale a pena investir, tentar convencer, porque, se este votar 
favorável, ele ganha a causa. E os outros tantos, ele sabe: “Não vou nem perder 
tempo porque esse voto é de bancada”. Infelizmente, isso se tornou algo claro.  

Um desprestígio do CARF é danoso para a Fazenda. Este é um ponto de 
cidadania que nós não temos discutido. Ou seja, esses casos todos vão ao 
Judiciário e, no Judiciário, nós temos o risco da sucumbência. E a 
sucumbência já não é mais simbólica, nós temos um Novo CPC. É curioso o 
número de seminários sobre impactos do Novo CPC em matéria tributária e eu 
não vi, ainda, uma relação do Novo CPC e o CARF. Sabemos que, hoje, nós 
temos a questão dos honorários da sucumbência, mas um CARF tomando 
decisões extremamente questionáveis – ou seja, já não sendo mais um filtro – o 
que nós vamos ter é Fazenda Pública pagando honorários altíssimos. Não é 
ruim para os advogados, mas para o erário, para o Tesouro, nós vamos ver o 
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dano enorme para o Tesouro em decorrência deste CARF como órgão de apenas 
de passagem. Aquilo que parece uma coisa muito boa se torna, na verdade, 
muito ruim.  

Não surpreendente que eles queiram dispensar o Judiciário, mas não vão 
conseguir dispensar o Judiciário porque isso eu acho que a cidadania não 
tolerará. Então, nós vamos ter o Judiciário; e se nós temos um Judiciário a nos 
proteger, nós vamos ter, infelizmente, o erário pagando um preço caríssimo por 
conta desta... como eu vou dizer, assim, eu queria usar um termo... esse 
sentimento... essa prepotência da parte dos representantes do Fisco. Porque, 
desculpe, João, o que você citou da Receita Federal é prepotência, essa ideia do 
dono da verdade, essa ideia do que eu faço é bem feito. Essa prepotência vai ter 
um preço caro para nós, porque nós vamos ver o nosso Tesouro, nós vamos ver 
os recursos brasileiros sendo pagos em honorários advocatícios por conta da 
prepotência da Receita Federal. Esse é um tema que deve ser discutido como 
cidadania, não pode deixar isso passar, considerar tranquilo isso.  

Com relação ao despreparo do Judiciário, e é verdade, eu diria que isso é uma 
questão de tempo. É uma questão de tempo e uma questão de trabalho 
também nosso. Ou seja, cabe-nos ajudar o Judiciário. Cabe-nos publicar, 
cabe-nos trazer informações. Porque do Judiciário podem dizer o seguinte: 
podem não ser tributaristas, mas são pessoas independentes. Os juízes são 
independentes. Se não tem conhecimento técnico suficiente, pode adquiri-lo. 
Claro, com todo termo, com todo jeito que se faz isso. Mas também cabe a nós 
trazer a informação, traduzir o Direito Tributário a algo compreensível para o 
julgador. Esse é o nosso papel. Então, eu ainda conto com o Judiciário.  

Claro, nós vamos ter uma via crucis. Claro que seria muito melhor se o nosso 
julgador, de antemão, conhecesse, tivesse vivência. No tempo do Conselho de 
Contribuintes, havia julgadores que entendiam, e é claro que, para o advogado 
ou para a Procuradoria, era muito mais fácil porque o linguajar já era técnico, 
porque a resposta já era imediata. Vamos ter que passar, agora, para outro tipo 
de advocacia, em que não adianta adotar apenas o linguajar técnico, é 
necessário traduzir esse linguajar técnico em algo convencível. Mas façamos 
isso, vamos tornar compreensível. Eu acho que vai ser isso o caminho do 
futuro. A advocacia do futuro vai ser no Judiciário, sim, e nós vamos ter que 
nos preparar para isso. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu concordo perfeitamente porque, no meu 
julgar, é uma questão de especialização. É o absurdo que isso querer suprimir 
esse recurso da decisão do CARF e torná-la definitiva. Isso é um absurdo total. 
A grande vantagem desses órgãos administrativos paritários, como o João 
mesmo disse, é que funcionavam como filtro. Funcionava, realmente. E, com 
isso, descarregava o próprio Poder Judiciário.  
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Agora, isso não impede, como você falou, que o Judiciário também se 
especialize um pouco mais. Aliás, eu lembro um trabalhinho que fiz em 1966, 
que era o anteprojeto de Processo Tributário do Gilberto de Ulhôa Canto, 
comparado com o ordenamento processual tributário da Alemanha. Eu sei de 
um que leu, o Miguel Reale, porque, na constituinte, o Miguel Reale, 
justamente, propôs uma alteração quanto ao processo judiciário e eu, 
justamente, indiquei esse trabalho comparativo. Ele achou ótimo, não 
aproveitou quase nada e a questão, vocês sabem como foi.  

Aliás, vocês sabem por que nós não temos Justiça Tributária na Constituição 
de 1988? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Professor Alcides Jorge Costa contou. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É, exatamente. Mas... não sei se vocês sabem. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não me lembro. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, é o seguinte.... o pessoal dos ruralistas, do 
Direito Agrário, disseram: “se acertarmos um Tribunal Tributário, nós queremos 
um Tribunal Rural por causa da reforma agrária, etc.”. E, por causa disso, como 
não teria Tribunal Rural, nós estamos sem Justiça Tributária especializada.  

Quer dizer, veja como as coisas são altamente científicas, altamente racionais. 
E nós sofremos com isso de qualquer maneira. Mas eu acho que o primeiro 
passo – porque uma reforma, a introdução de uma justiça fiscal, é um tanto 
quanto difícil, principalmente quando a questão se raciocina em quatro anos 
por conta das eleições, né, períodos de quatro anos. O que não der para fazer 
em quatro anos não interessa. Então, seria ajudar a especialização, talvez, das 
instâncias judiciais especializadas em matéria tributária. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nesse ponto, digamos, a minha esperança, com 
relação ao Judiciário, é que... como disse alguns, no CARF nós temos 
conselheiros muito bons. Não quero dar nomes, até porque eu pensei agora em 
um que, por acaso, é membro do IBDT. Mas o papel que os Conselheiros vêm 
fazendo com votos substanciais, mostrando a razão, pode ser um caminho, 
porque esse juiz não especializado, ao encontrar uma decisão e ao ler uma 
decisão, não vai encontrar apenas a decisão, vai encontrar o voto divergente. E 
quando a qualidade do voto vencedor e do voto divergente é diversa – e eu 
estou tranquilo em dizer que é – esse juiz pode, a partir do voto, aprender e 
pode decidir.  

Então, João, esse despreparo do Judiciário é temporário. Na leitura desses 
votos e o papel... ou seja, o papel que os Conselheiros dos Contribuintes vêm 
fazendo nos torna muito responsáveis em procurar indicar excelentes 
Conselheiros dos Contribuintes – não esperando que, com isso, vamos ganhar 
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no CARF, mas esperando que haja votos divergentes – e, graças a Deus, temos 
alguns conselheiros que estão longe de estarem encostados, estão, ali, 
construindo uma reputação e construindo uma bela reputação, com votos de 
excelente qualidade. E nós vamos, logo, ter a esperança de encontrar, depois, 
decisões judiciais citando esses votos, tomando por base porque são votos que 
são, na verdade, lições e que um julgador independente vai ler. Eu acho que 
esse é o caminho que nós vamos ter no futuro, João. Eu sou menos pessimista 
que você por conta disso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, eu também quero acreditar, talvez, eu 
não chegue a ver isso acontecer, a esperança que o Prof. Schoueri tem com 
referência à questão dos Procuradores. Não foi boa experiência aqui no TIT os 
Procuradores participarem do processo de julgamento, o que eles trazem um 
vezo próprio, assim, praticamente, a posição deles é assim: tudo que o 
Judiciário for a favor da Fazenda deve ser mantido, tudo que o Judiciário é 
contra deve ser mudado. Então, aqui no TIT, tem coisas que já estão sagradas 
no STJ e, aqui, a Procuradoria não permite que se mude, que se faça um ato 
dispensando o processo administrativo. Tem muita pouca esperança em que os 
Procuradores da União venham para fazer algum contraponto. Eu acho o 
contrário.  

E mais, os... na Receita Federal, me parece que os concursos agora são 
direcionados, né? Quando se faz um concurso para auditor fiscal, a pessoa tem 
que escolher se quer ser auditor na aduaneira, se quer ser auditor externo, se 
quer trabalhar interno ou se quer ir para julgamento, ou até mesmo separado. 
Pelo menos, os dois últimos que eu vi, os editais, eles estavam dessa forma. E, 
então, na verdade, o julgador tributário que vem pela Fazenda deveria ter ou 
deve ter uma formação jurídica melhor do que aqueles auditores que estão 
especializados em Contabilidade. Tanto que a parte de testes para o julgador é 
muito mais voltada para o Direito do que para a Contabilidade, que é própria 
do auditor de fiscalização, né? Assim é que está ocorrendo.  

Agora, eu estou acompanhando um projeto – eu até já citei-o aqui – só não 
recordo mesmo se o número está certo, me desculpe se não for esse número, o 
6.460, e ele está prevendo duas coisas. Primeiro que o voto de qualidade no 
CARF vai provocar uma possibilidade, porque pode ser a favor, o voto de 
qualidade não vai ter o efeito de ficar definitivo. Se for a favor da Fazenda, a 
Fazenda vai poder ir ao Judiciário. Não, é assim que está na lei. Mas se for 
contra o Contribuinte, este terá a possibilidade de ir ao Judiciário sem garantia 
e, até a decisão de primeira instância, ele estará livre de sucumbência e de 
fazer a garantia para fazer esses embargos, exatamente em função dessa 
judicialização das teses judiciárias.  

E, quanto à sucumbência, Prof. Schoueri, realmente, eu tenho pouca 
esperança. Na mudança do Código do Processo Civil, a gente acompanhou, lá 
no Congresso, só tinha Procuradores fazendo lobby para sobre como é que vai 
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ser a questão dos honorários dos procuradores. Então, eles conseguiram todos 
os honorários de sucumbência, passa a ser deles. Quer dizer, eles têm uma 
clientela cativa e não têm nenhuma responsabilidade se a União vai perder ou 
vai ganhar. Quer dizer, eles querem que a União ganhe porque os honorários 
são deles, mas, se perder essas causas bilionárias ou fizerem acordo, isso é 
problema da União. O que a gente tem visto é uma verdadeira 
irresponsabilidade em geral, em geral é... em geral mesmo, e que os 
Procuradores não estão nem um pouquinho preocupados com as aventuras 
que eles, eventualmente, levam porque eles deveriam, segundo o próprio 
Código ou segundo toda a doutrina, ser o filtro final. Você recebe um processo 
administrativo do CARF e ele ser filtro final de decidir se vai fazer a inscrição 
da dívida ou não. Ninguém faz filtro nenhum, aqueles pacotes todos, vai para o 
Judiciário e enfim. Quer dizer, essa preocupação de que vão causar dano à 
União, enquanto não houver uma responsabilidade pessoal do servidor público, 
isso não vai acontecer. Infelizmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação a esse projeto, a única coisa que eu 
comentaria a mais é que deveriam discutir a não incidência de multa no voto 
de qualidade, para cumprir o Código Tributário Nacional. Eu acho que esse é o 
grande mérito, o grande tema é esse: como multar se houve voto de qualidade? 
Como multar se existe dúvida? Esse seria o tema. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso está, viu? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom... agora, outra questão, para terminar o 
pequeno expediente.  

O Estadão de hoje noticia que a Câmara tenta acelerar projeto que parcela 
dívida de empresas por 20 anos. Obviamente, a Receita Federal é contra, 
obviamente, a Câmara é favorável e nós podemos repassar. Eu só preciso 
reiterar aqui, que eis aqui mais um passo para a desjudicialização do 
planejamento tributário; mais uma oportunidade em que o contribuinte – 
diante desse cenário que o João nos apresenta, em que se vê diante de 
execuções enormes – é convidado a aderir a um parcelamento – agora, 20 anos 
– com multas baixíssimas. E é uma questão de sobrevivência.  

Quem de nós tem a ousadia de dizer a um cliente que ele mantenha o seu 
planejamento, que essa acusação de falta e propósito negocial não tem base na 
lei, que a simulação não aconteceu? Quando ele virar e disser: “Mas eu tenho 
uma multa de 150% em cima disso”. Quando ele vira, quando ele vira e fala: 
“Doutor, cite-me um precedente, um caso em juízo em que o Judiciário tenha dito 
que, realmente, não existe propósito negocial”. E a sua resposta é: “não há”. Ele 
diz: “mas, doutor, é recente isso?” Você responde: “não, desde 2002, já temos o 
CARF com essa posição”. E ele: “mas, doutor, o senhor não disse que o CARF é 
um órgão técnico?” “Sim, eu disse.” “E agora o senhor quer que eu mantenha 
essa briga, correndo o risco de morrer?”  
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Eu não gosto de raciocínio de Law and Economics em geral, eu não acho que 
seja Direito, eu acho que isso é matéria dos economistas. Mas os economistas 
têm o raciocínio no Law and Economics que deve ser citado. Pensem numa 
situação em que nos perguntam: “você já jogou na Loteria?” E você, talvez um 
pouco envergonhado, vai responder: “sim, já joguei”. E então eles dizem: “qual é 
a sua chance de ganhar?” E a sua resposta é: “zero”. Bom, tendo essa situação, 
pensemos em outra em que uma pessoa fala: “bom, eu vou lhe dar uma pistola 
com uma bala, de oito. Portanto, você tem sete oitavos de chance de ganhar, e 
você dá um tiro para testar a roleta russa e saber se você ganhou ou perdeu”. E 
você diz: “eu não sou louco”. E ele fala: “mas veja, você tem mais de 80% de 
chance de ser vitorioso”. E você pensa: “é, mas o dano que eu vou ter nos 20% é 
tão grande que pouco me interessa minha chance de êxito”.  

Do mesmo ponto de vista, temos esse contribuinte. Esse contribuinte, quando 
mede um dano – porque o dano é a bala – se ele perder esse processo de 
planejamento tributário, é a bala na cabeça, é a morte. E, quando o seu risco é 
a morte, você não tem opção, você adere.  

Esse projeto, aqui, é apenas mais uma consequência desse cenário que nos foi 
criado. Vocês sabem, eu já publiquei um artigo sobre a desjudicialização do 
planejamento tributário. Eu só alerto que está aqui a confirmação de que vai 
acontecer. João, seus casos não vão ao Judiciário. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exato. Vejam, desde 2000, quantos programas de 
parcelamento tiveram? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Somou 27. 

Sr. João Francisco Bianco: Queria dizer duas coisas. Primeiro, eu não sou a 
favor da teoria da conspiração. Eu não vejo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Eu também não preguei. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não vejo nenhum tipo de conspiração dos 
órgãos públicos fazendários contra os contribuintes, mas que é estranho, é. É 
estranho, é. Autos de infração exagerados, multas qualificadas com 
consequência penais exageradas, multas qualificadas sendo mantidas na 
Câmara Superior, multas que não eram mantidas, agora, vêm sendo mantidas 
em caso de planejamento tributário. Ou seja, aumento do índice de processos 
criminais contra os contribuintes. E, de repente, vem os parcelamentos 
salvadores.  

Então, veja, eu não estou dizendo que eu sou a favor da teoria da conspiração e 
que existe uma grande política fiscal que está sendo engendrada pelo Fisco, eu 
não estou dizendo isso, mas que parece, parece. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, eu só não endosso como conspiração desejada 
porque o Fisco se coloca contra o parcelamento. Eu fico me perguntando o que 
ele quer? Porque, quando ele se coloca contra esse parcelamento, parece que 
ele quer que a bala seja tirada, parece que ele quer a morte mesmo, a morte. O 
Prof. Roberto Quiroga tem aquele artigo delicioso sobre a Galinha dos ovos de 
ouro, que me parece que é quem morre – morra a galinha dos ovos de ouro. 
Quando o fisco se coloca contra esse parcelamento, que é a única alternativa 
que é colocada ao contribuinte, eu fico mais pasmo ainda. 

Sr. João Francisco Bianco: E o segundo comentário que eu ia fazer, 
rapidamente, é o seguinte. Nesse recente Congresso na IFA, conversando com 
os nossos amigos italianos – e a gente estava tratando sobre lei de repatriação – 
e eles diziam: “lá na Itália, teve a lei de repatriação, a alíquota do imposto era 
3%, que foi cobrado”. E eu dizia: “mas e o pessoal aderiu?” “Aderiu, todo mundo 
aderiu, e continua aderindo”. Aí, eu não entendi: “mas como continua 
aderindo?”, “Sim, porque, depois que você adere, você continua sonegando, você 
continua recebendo o dinheiro não declarado”. E, aí, vem uma nova lei de 
anistia, uma nova lei de repatriação, e são seguidas leis de repatriação que são 
votadas e aprovadas na Itália. Então, parece que o nosso caminho vai ser 
esse... 

[Risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho muito medo de comparar os sistemas, 
esse é um ponto importante porque nós temos falado dessa onda de 
transparência, de regularização ligada ao próprio BEPS. Só lembrar: o nosso 
cenário não é igual ao desses países. Quando se discute a questão de 
regularização, em geral, discute-se um problema Tributário. No Brasil, nós 
discutimos um problema criminal cambial. Então, o nosso cenário é outro, isso 
explica, inclusive, os percentuais de pagamento serem diversos.  

Eu tenho atuado nessa área – muitos de nós temos atuado – mas eu não sei 
qual a experiência de vocês. Para mim, foram pouquíssimos os casos que, do 
ponto de vista Tributário, houvesse algo a ser regularizado que já não tivesse 
operado a decadência. No entanto, as regularizações têm sido feitas por uma 
questão criminal. Usa-se uma etiqueta para dizer que isso ocorre em outros 
países, mas o nosso cenário é único.  

Bom, vamos à Pauta? Para o primeiro tema, como o Fernando Zilveti não está 
presente, vou deixa-lo de lado. Então, com isso, nós entramos no tema da 
Mesa, do João Bianco: lucros de controladas no exterior, não constituição de 
reservas de lucros a realizar.  

Se bem lembram, eu, quando apresentei esse tema de lucros no exterior, eu 
coloquei, sim – e pus à discussão – a ideia de que seria relevante determinar 
se, no caso de equivalência patrimonial, o valor da equivalência patrimonial 
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havia sido contabilizado como reserva de lucros a realizar, ou não. E eu 
sustentei e sustento que, ao contribuinte, contabilizar um valor como reserva 
de lucros a realizar, ao contribuinte, negar até mesmo ao acionista minoritário 
o seu dividendo mínimo (dividendo obrigatório), existe uma evidência contábil 
de falta de disponibilidade dos recursos.  

E tive que assumir o passo seguinte, a dizer que, se o administrador não faz a 
reserva, se ele coloca o valor em lucros – portanto, passíveis de plena 
distribuição – a contabilidade está a dizer, no meu caso, existe disponibilidade 
e, portanto, não haveria o problema da tributação.  

Trouxe isso para testar, para saber qual seria a opinião dos colegas, o 
raciocínio. E o João Bianco, na época, teve alguma dúvida sobre esse assunto. 
Então, a proposta é voltarmos a isto para perguntar se esta decisão do 
administrador – de reconhecer como disponibilizado, ou não – produz, ou não, 
a consequência do ponto de vista tributário, tomando o artigo 43 do CTN, 
lembrando que, ali, existe a disponibilização, a disponibilidade econômica ou 
jurídica da renda. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu, na semana passada, manifestei o meu 
desconforto com relação a esse entendimento do Prof. Schoueri e... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa proposta. 

Sr. João Francisco Bianco: Essa proposta. Na verdade, não é entendimento, é 
uma proposta. E eu continuo mantendo o meu desconforto. Eu acho que são 
coisas diferentes aqui.  

Eu identificaria uma primeira situação em que a contabilidade é condição para 
não tributação – por exemplo, reserva de reavaliação, antiga reserva de 
avaliação. A constituição da reserva seria tributada, mas ela deixaria de ser 
tributada caso fosse contabilizada uma reserva de reavaliação. Quer dizer, a 
reavaliação seria tributada, mas essa tributação seria afastada se, na 
contabilidade, fosse constituída a reserva.  

Isso não quer dizer que, com a constituição da reserva, eu teria aquisição da 
disponibilidade daquela renda. O mecanismo fiscal previu uma espécie de 
controle, mas o fato, se eu for examinar o artigo 43 do CTN, eu não posso 
concluir que a simples constituição da reserva já seria um indicativo da 
existência de um acréscimo patrimonial ou uma aquisição de disponibilidade 
de renda. É uma questão contábil para efeitos de controle.  

Outro exemplo: a subvenção para investimento. Subvenção para investimento é 
uma doação do Poder Público. E, de acordo com a legislação ordinária, ela seria 
tributada, mas essa tributação poderia ser afastada caso fosse contabilizado 
uma reserva especial no patrimônio líquido. E também aí, eu não vejo que a 
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subvenção seja um acréscimo patrimonial passivo, uma aquisição de 
disponibilidade de renda. Ela é uma doação, é uma transferência patrimonial – 
não poderia, em hipótese alguma, ensejar a sua tributação. Mas a lei ordinária 
vem, para efeito de controle: eu vou criar uma espécie de uma pena aqui, para 
efeito de controle, só para eu saber o que está acontecendo, para controlar, para 
evitar distribuição, a capitalização. Não sei.... 

Terceiro exemplo, recente agora, da Lei n. 12.973/2014: o reconhecimento do 
valor justo, do acréscimo do ativo em função do valor justo, ele não é tributado, 
mas será tributado se não for feito o controle em subconta. Quer dizer, quando 
visitou o artigo 43 do CTN, não há aquisição de disponibilidade de renda, mas 
a lei ordinária prevê, novamente, uma espécie de uma consequência penal, é 
uma espécie de uma norma sancionatória: eu vou tributar se você não abrir, na 
sua contabilidade, uma subconta. Quer dizer, melhor seria se ela previsse uma 
penalidade pelo descumprimento de uma obrigação acessória, mas, ao invés 
disso, o legislador ordinário, de uma forma discutível, prevê a tributação 
daquele acréscimo como se fosse aquisição de disponibilidade de renda.  

Então, eu colocaria essa reserva de lucros a realizar dentro desse contexto. Não 
é condição para a não tributação. Quer dizer, não é que é possível tributar e eu 
não tributo porque eu adoto critério contábil. Eu já questiono o seguinte: não é 
possível tributar. O critério contábil é inserido, aí, não como uma condição, 
mas uma espécie de uma norma sancionatória de cumprimento de obrigação 
acessória. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, eu quero pegar e agradecer pelos exemplos, 
você criou a discussão e eu gosto disso. Ou seja, até porque, quando você pega 
equivalência patrimonial, e a reavaliação, e o valor justo, quer me parecer que o 
problema é comum aos três. Ou seja, o que falarmos para um vale para os três. 
Eu discordo só na questão da subvenção para investimento, porque, aí, eu 
teria uma outra natureza do próprio tipo de transferência patrimonial que 
houve. Então, se você concordar, eu gostaria de manter esses três porque esses 
três têm muito em comum, ou seja, a equivalência patrimonial, o lucro 
fracionário, o valor justo – a reavaliação do lucro fracionário, eu puxei a mais. 
Então, são quatro situações que tinham em comum esta ideia de um 
reconhecimento, com base no que a gente chama de “accrual”. Veja, não é 
competência, só esclarecer esse ponto. A gente traduz, mas não é a mesma 
coisa. O regime de competência implica um fato, sempre um fato, não um 
caixa, mas um fato que implique a realização da renda. “Accrual” é aquela 
marcação a mercado, então, pouco interessa que haja um fato – e eu avalio 
para mais ou menos em todo tempo. Existe uma tradução errada de “accrual” 
como competência. Então, na medida que eu, por questões de “accrual”, eu 
lanço o valor a mercado, claramente, eu não tive realização. Agora, na medida 
que eu perco o controle, eu sou tributado.  
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O que me incomoda com a postura do João? Em primeiro lugar, eu sou 
obrigado a dizer: “olha, considerar como multa, não”. Eu não vou considerar 
tributo como multa porque eu rezo pelo artigo 3º, do Código Tributário 
Nacional. Então, multa por ato ilícito, não. Eu poderia, João, considerar isso 
como uma norma específica antielisão ou que tais... então, justificado como tal, 
o que, em outro país se justifica – em vários países, eu posso, em nome da 
norma anti-abuso, tributar situações que não seriam renda. No direito 
brasileiro, nós nunca enfrentamos essa questão como mereceria. Mas, 
considerando a repartição de competências tributárias – a ideia que em outros 
países se justifica e que eu faça uma ponderação entre capacidade contributiva 
de um lado e, aí, eu teria praticabilidade ou o que seja do outro, para justificar 
uma tributação de situações que poderiam implicar uma revisão tributária – no 
nosso país, isto, eu não vi ainda uma discussão. No nosso país, eu tenho uma 
regra de competência, e, quando eu tenho uma regra de competência – renda, 
tributa-se a renda – regra não se pondera. Pelo menos, não é essa ideia de, em 
nome da praticabilidade, eu vou abrir mão da regra de competência. Ou seja, 
se não há renda, eu não tenho como tributar. Essa é uma discussão que nós 
não fazemos e que mereceria outra discussão à parte para saber como 
justificar, ou seja, nós não podemos, simplesmente, importar raciocínios 
estrangeiros sem entender que nós temos regra de competência. 

O que o João está nos trazendo aqui, e isso já seria mais antigo - João, eu 
gostaria de pensar um pouco sobre isso, na medida em que você me diz, e com 
razão, que, no regime de reserva de reavaliação, eu tenho exatamente a mesma 
consequência, esta armadilha me obriga a dizer: “bom, das duas, uma: ou eu 
tenho uma inconstitucionalidade de 60 anos, mais antiga que o próprio CTN....” 

Quando eu vejo uma regra muito antiga, eu tenho muita desconfiança de que a 
minha leitura pode estar errada se eu a vejo contrária ao ordenamento – eu 
desconfio de que Imposto de Renda é assim mesmo. Eu desconfio, João, de que 
disponibilidade, o conceito de disponibilidade do CTN não é aquele que você 
está imaginando. Eu desconfio de que, quando o administrador reconhece a 
disponibilidade – esse é um ponto que eu quero insistir, o administrador 
reconhece a disponibilidade, o acionista tem acesso àqueles valores. O que mais 
me incomoda – e isso vale para a reserva de reavaliação também – o que mais 
me incomoda é que, se não for posto em reserva, essa empresa pode distribuir 
lucros com base nesta reavaliação. Então, negar a disponibilidade para a 
empresa se já existe disponibilidade para o seu acionista é algo que me 
incomoda.  

Eu estou pondo em debate, por favor, aqui, não existe posição de um ou de 
outro. O que eu gosto do que o João está nos trazendo é dizendo: “deixemos a 
questão dos lucros no exterior” – é uma questão atual, questão moderna. E 
tomemos questões antigas, tomemos o que é estrutura do Imposto de Renda 
para nos perguntarmos o que é disponibilidade, e nos perguntarmos se é 
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viável, se existe sentido em dizer: o recurso não é disponível para a empresa 
embora já o seja para os seus acionistas.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com referência a essa questão, é lógico, tem 
esses exemplos todos, mas, justificando, a minha questão agora seria com 
referência ao MEP. Porque o MEP, via de regra ou quase sempre, decorre de 
lucros, da combinada controlada – pode ter uma outra situação tipo, antes, 
havia a reavaliação das coligadas também, mas, no exterior, basicamente, digo, 
esse que é o ponto que a gente estava levantando. Bem, existe mais um 
acréscimo, é que, realmente, o MEP integra a conta reserva de lucros, né? E ele 
pode, pode, a empresa querendo, fazer a reserva de lucro a realizar. Porque o 
artigo 202 é um lei especial, é a Lei das SAs, o artigo 202 prevê exatamente 
isso, para evitar descapitalização da empresa... contabilizada no ativo, como 
um outro qualquer, porque poderia estar contabilizada num ativo mais difícil 
de realizar, que é uma usina, mas está lá no ativo a aplicação em controladas, 
e o fato de deixar... dispensar, quer dizer, haver uma regra que diga: “olha, você 
pode”, não quer dizer que aquilo não deve ser. Se pode ser excluído apenas 
para efeito dos dividendos, significa que integra todo o patrimônio da pessoa 
jurídica. Porque o Ricardo trouxe um exemplo extremo, uma holding impura 
que tem uma aplicação no exterior e quem recebe... faz uma avaliação pelo 
MEP e tem, lá, um aumento, mas não tem dinheiro para pagar o acionista. 
Bom, é a forma que foi escolhida, ela tem que aumentar o capital porque, 
depois, se ela for uma SA, com 50% do capital de reserva, tem que aumentar o 
capital. É um patrimônio dos sócios, então, não precisa distribuir. Mas pode 
ser aumentado o capital? Sim, pode. O valor que integra o patrimônio líquido já 
integra o patrimônio dos sócios? É uma outra discussão. No meu entender, sim, 
integra, porque o que fica, o patrimônio líquido é exatamente aquilo que sobra 
para os sócios, né, bens de direito menos as obrigações, e aquilo tudo pertence 
aos sócios. O Superior Tribunal de Justiça soltou uma decisão outro dia – mas, 
para variar, eu discordo da forma como foi feita – dizendo que o lucro que está 
na reserva não pertence ao sócio enquanto não capitalizado, uma história 
assim. Mas pertence aos sócios. O capital social é uma dívida da empresa para 
com os sócios, isso é uma regra... já que vem dos anos anteriores a nós no 
sentido de que o capital é uma dívida que a empresa tem para os sócios, por 
isso, constava no passivo, até era essa a explicação; hoje, temos o patrimônio 
líquido e tudo pertence aos sócios.  

Então, só para evitar que a empresa seja obrigada a fazer a distribuição do 
dividendo obrigatório, no caso das SAs, a Lei diz: faculta ele fazer aquela 
questão de reserva de lucros a realizar, e não aplica só para o MEP, aplica-se 
para outras contas que, também, implicam em não realização imediata, tipo, 
você vende para uma coligada e ela ainda não efetuou a venda, aquele valor é 
colocado em reserva a realizar, para evitar, exatamente, que se faça o que se 
faz na Enron: faça uma venda enorme para uma coligada cujo valor de mercado 
é dez vezes inferior e aquilo sirva para distribuição de resultado.  
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Então, essa regra é assim, já está disponível. Se a empresa quiser – e muitas 
vezes elas querem, eu já vi a Vale distribuir dividendo em cima de resultado de 
coligadas. Aliás, a discussão que ela tem com imposto é outra coisa, mas, se 
tem dinheiro ou não, ela faz empréstimo, ela vai buscar em outro lugar e paga. 
Ela tem, tinha esse hábito de pagar altos dividendos com a consolidação de 
todos os resultados das controladas no exterior, e não só o artigo 202, mas, se 
ela quisesse usar o artigo 202, sim, mas, de qualquer maneira, está lá 
disponível, né? Eu entendo assim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitir, eu penso que o Código Tributário 
Nacional abre uma opção ao legislador se ele quer fazer a tributação com base 
na disponibilidade jurídica ou econômica. E acredito que o legislador pode fazer 
uma opção: doravante a tributação vai ser com base na disponibilidade 
econômica.  

Agora, esta opção não foi feita, e eu, nesse ponto, eu sigo muito a lição do 
Professor Klaus Tipke no sentido de que, quando o legislador toma uma 
decisão, ele deve ser consistente na decisão. Ou seja, seria viável, sim, que eu 
tivesse uma nova Lei do Imposto de Renda que desconsiderasse elementos 
jurídicos e que considerasse apenas fenômenos econômicos – o que poderia 
levar, Brandão, nessa consistência, a dizer que o valor é do sócio, porque, 
economicamente, é do sócio, e o passivo já é do sócio. Agora, seria necessária 
uma reforma de todo o Imposto de Renda; e poderia, por lei ordinária fazer a 
reforma de todo Imposto de Renda com disponibilidade econômica.  

A opção do legislador foi a disponibilidade jurídica. E, quando ele faz essa 
opção, ele tem que ser consistente sob pena de se tornar arbítrio, ou seja, às 
vezes econômica, às vezes jurídica – se torna um legislador arbitrário. Então, a 
opção do nosso legislador, hoje, é pela disponibilidade jurídica e é pelo 
reconhecimento da pessoa jurídica. 

Então, Brandão, por conta disso, eu te diria que esse raciocínio de dizer “o 
dinheiro é dos sócios quando a empresa recebe”, não é verdade. Aliás, o 
dinheiro também da coligada é da coligada, não é sequer da empresa, no 
mesmo sentido – porque a disponibilidade é jurídica e não econômica.  

O que eu pus é que, quando a empresa – quer insistir na coligada, 
mantenhamos, mas eu queria insistir na ideia da reavaliação porque, na minha 
visão, e eu acho que, nesse ponto, concordo com o João, equivalência 
patrimonial é mera reavaliação, eu posso ter a reavaliação do ativo, e eu posso 
a avaliação da empresa. A avaliação da empresa se faz por um método 
chamado Método da Equivalência Patrimonial (MEP), a avaliação dos ativos se 
faz por avaliadores. Mas uma e outra têm a mesma natureza, apenas estou 
avaliando na minha empresa o meu investimento da minha coligada. Estou 
tranquilo com relação a isso, por isso que eu acho que o nosso paralelo é 
idêntico. Mas, então, em um ou em outro caso, o que me incomoda é esse 
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preceito – eu gostaria, de repente, ouvir o Professor Gerd sobre isso: é possível 
um valor estar disponibilizado para o acionista e, ao mesmo tempo, não haver 
disponibilidade para a empresa? Ou seja, quando essa empresa toma essa 
decisão e disponibiliza, não seria uma disponibilização da empresa 
reconhecida? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a minha opinião sobre essa questão toda, da 
CFC – aliás, eu fico um pouco acanhado de falar sobre CFC aqui nessa Mesa 
porque nós temos um Doutor em CFC [João Bianco]. Mas a questão, eu não sei 
bem se é jurídica, tributária ou psiquiátrica... esquizofrenia, ou o que é que é. 
Para um efeito, é, para outro, não é, e assim por diante. Eu acho que tudo isso 
peca pela origem. Porque, quando foi alterado o artigo 43 – sendo 
acrescentados os demais parágrafos pela lei complementar – isso já foi para 
preparar o ambiente da legislação CFC completamente fora dos padrões 
internacionais – porque no Direito Comparado, nós vemos isso, realmente, 
como medida contra elisão. Aqui, foi escolhido como medida simples da 
arrecadação normal. Aí, já é completamente diferente. O que diz o Código no § 
2º? Diz que o legislador, a lei, pode escolher o momento da realização. Mas no 
sentido de permitir qualquer ficção? Eu acho que não. Não é possível inventar, 
pegar qualquer... claro que o legislador, a lei tem que dizer o momento, por 
uma série de motivos, mas não o momento ficto. Isso não está dentro. Então, 
começa por aí.  

E nós quebramos a cabeça como, então, unia coisas completamente díspares. 
Uma coisa para efeito de tributação em 31.12 é disponível, mas nós sabemos 
que, para efeito societário, ainda não é disponível – inclusive porque, primeiro, 
ainda pode-se ter alterações quanto ao valor, eu posso ter um destino 
completamente diferente, fazer uma capitalização. Isso por quê? Porque eu 
quero ser competitivo com a minha controlada no exterior, eu preciso que 
tenha aporte, quer dizer, tenha recursos suficientes em vez de pegar um 
empréstimo. Então, eu capitalizo. Tudo isso está fora daquela ficção. Agora, o 
fisco diz: “nada disso me interessa, o que me interessa é receber mais cedo”.  

Estado democrático de direito ou de direita? Isso que é a questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd, desculpe-me. Concordo com tudo 
que o senhor disse, mas eu quero insistir na minha pergunta porque ela é 
muito direta: lucro no exterior ou reavaliação, no caso é o mesmo, se o valor 
está disponível para o acionista, não interessa se a empresa foi buscar o 
recurso no banco, o que seja, o fato é que o acionista, numa Assembleia, ele 
olha o balanço e encontra um valor com lucro a distribuir e fala: “eu quero a 
minha parte”. É possível o Judiciário dizer que, a partir do fato disponível, para 
o acionista, dizer: “este valor não está disponível para a empresa?”. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu vejo assim, o juiz poderia simplesmente dizer: 
“não, isso é só, exclusivamente, para efeitos tributários e não para societários”. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Eu quero insistir, a minha premissa é para 
efeitos societários, o valor está disponível para acionista.  

Veja, a empresa poderia ter lançado a reserva e, se lançou a reserva para fins 
societários, não está disponível. Mas a empresa não usa essa faculdade, a 
empresa põe à disposição dos acionistas. Então, a partir deste fato, para efeitos 
tributários, seria possível alegar a não disponibilidade? O debate está nesse 
ponto.  

Porque a minha – eu não vou chamar a minha tese ainda porque não é uma 
conclusão, eu estou caminhando muito, e peço, divido com vocês, estou 
caminhando muito para entender que, quando o valor é disponível para o 
acionista, de fato, juridicamente, societariamente, o pressuposto é que esse 
valor esteja disponível para a empresa. Então, a empresa tem, e, nesse sentido, 
essa faculdade da empresa de lançar a reserva ou não produz um efeito 
tributário e me parece... produz, hoje, como produzia desde a época da 
reavaliação. Então, não mudou nada.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma agora, 
depois dessa nossa discussão, eu estou caminhando para firmar a minha 
convicção, aqui, no sentido de que uma coisa não tem nada a ver com a outra.  

Você pode ter aquisição; a renda pode estar disponível e não ser distribuível; e, 
ao mesmo tempo, ela pode não estar disponível, não ter a sua aquisição, a sua 
disponibilidade adquirida, e ser distribuída – e é o caso da reserva de 
reavaliação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor, explique. 

Sr. João Francisco Bianco: Na reserva de reavaliação... você faz a reavaliação 
do ativo e não constitui a reserva de reavaliação, você vai para resultado e ela é 
distribuível, mas isso não quer dizer que ela é tributável porque não houve a 
aquisição da disponibilidade dessa renda. E eu queria voltar aqui... eu queria 
registrar aqui, publicamente, que um dos trabalhos que mais formou a minha 
formação jurídica tributária, nos últimos 61 anos, foi o artigo escrito pelo 
Brandão Machado, sobre o artigo 43 do CTN que está publicado no livro em 
homenagem ao Professor Henry Tilbery. Na verdade, aquele artigo foi um dos 
poucos artigos que representaram, para mim, uma espécie de um toque, um 
estalo de vieira, porque, realmente, ele tem uma lógica interna que é fantástica. 
E eu parei ali e eu, depois daquele artigo, eu não li nada que me convencesse 
do contrário, apesar de todos os esforços do Prof. Schoueri nesse sentido.  

Mas eu estou na linha do Brandão Machado no sentido de que o artigo 43 
prevê a tributação sobre o acréscimo de patrimônio – e patrimônio é conjunto 
de direitos e obrigações. E se você... você tem um acréscimo patrimonial toda 
vez que você adquire o direito a uma renda, e o direito adquirido é aquele 
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incondicional, não sujeito à condição. Então, aí, eu olho, eu aplico esse 
raciocínio sobre a reavaliação de um ativo, sobre a avaliação a valor justo. E eu 
pergunto: e sobre resultado de equivalência patrimonial e sobre avaliação de 
investimento no exterior, será que esse acréscimo patrimonial é definitivo? Será 
que ele é incondicional? Será que eu tenho direito adquirido àquela renda?  

Não, não tenho, em hipótese alguma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na sua visão, é distribuir o que eu não tenho? 

Sr. João Francisco Bianco: Exatamente. Isso sabe como é que se chama? Isso 
se chama irresponsabilidade do diretor financeiro da empresa. Porque ele 
tomou dinheiro emprestado para pagar dividendo para um sócio. Isso é um ato 
de irresponsabilidade de gestão financeira, mas em nada altera a aquisição 
definitiva daquela renda. Então, são coisas completamente diferentes.  

Então, eu, da minha parte, hoje, acabei de firmar a minha convicção. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você está melhor que eu. Estou em dúvida ainda. 

[Risos] 

Sr. Diego: Bom dia. Eu gostaria de colocar três questões para detalhar mais o 
debate. 

O primeiro ponto é que, na doutrina contábil, a constituição de reserva de 
lucros a realizar parte do pressuposto de que o lucro foi economicamente 
realizado e contabilmente realizado, mas ainda não financeiramente – tanto 
que o valor da reserva que é constituída leva em consideração o lucro 
econômico realizado e o lucro financeiro realizado; e a diferença, então, que 
serviria como base para a constituição da reserva.  

Então, o primeiro ponto é: se a gente parte do pressuposto de que o resultado 
positivo de AVJ ou de equivalência é economicamente realizado, existiria uma 
interferência com relação ao artigo 43 do CTN de aquisição de disponibilidade 
econômica de renda? E se a distribuição ao acionista ou a disponibilidade 
colocada para o acionista não seria algo na linha de compartilhar uma 
disponibilidade econômica, talvez não jurídica? E se isso interferiria na questão 
de tributar ou não resultado de AVJ ou equivalência?  

O segundo ponto é: como que funcionaria, assumindo que a reserva 
constituída demonstra indisponibilidade, portanto, não permitiria a tributação, 
se no exercício em que há o resultado positivo de equivalência ou AVJ, há 
outros resultados negativos que levem a um resultado nulo, zero, de receitas 
menos despesas e, portanto, não teria nenhuma reserva a constituir? Só que, 
indiretamente, com relação aos exercícios subsequentes, provavelmente, esse 
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resultado positivo de AVJ ou equivalência teria aumentado a disponibilização 
dos acionistas. Então, se numa situação dessa, tem alguma conclusão que 
seria diferente? 

E o terceiro ponto é: considerando que a contrapartida, tanto do AVJ ou 
equivalência patrimonial, como regra, é um aumento do ativo, um lançamento 
a débito do ativo, se o fato de você ter direito, principalmente no caso de 
investimento, a utilização daquele custo seria isso, um acréscimo patrimonial 
jurídico – por exemplo, se um investimento é avaliado por 100, fazendo a 
equivalência patrimonial, ele é majorado em 30, então, lança-se 30 a débito no 
ativo e a 30 a crédito no resultado. Se, no mês seguinte, eu vendo essa 
participação por 130, o meu resultado tributável seria zero. Então, o fato de 
você apropriar o custo, para fins tributários, interfere na questão de um 
possível acréscimo patrimonial, poderia considerar esse acréscimo do custo 
que eu tomo a dedutibilidade em eventual realização como um acréscimo 
patrimonial, em contrapartida a um resultado economicamente realizado?  

Eu não sei se ficou muito claro, mas são dúvidas que eu tenho. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Diego nos trouxe três questões. Não sei se a 
gente debate as três ou não.... 

A primeira que você trouxe – a questão da disponibilidade econômica – eu me 
manifestei no sentido de que, se o legislador ficou na disponibilidade, ele 
poderia ir para a econômica, mas ele teria que ir do começo até o fim. Mas, na 
medida em que ele adota a disponibilidade jurídica, não é dizer – por favor, que 
fique claro – que ele não pode criar uma exceção para a econômica, mas ele 
tem que ter uma justificativa para a exceção para atender o princípio da 
igualdade. Ou seja, não havendo uma justificativa forte, eu diria que ele tem 
que ser consistente na disponibilidade jurídica.  

Agora, a segunda e a terceira questão que você traz são mais complexas. Eu 
gostaria... não sei. Vocês querem manter a primeira ou vamos para a segunda 
e para a terceira?  

Alguém quer falar sobre a primeira? 

Sr. Diego: Só um complemento com relação à primeira. Então, se é uma 
disponibilidade econômica – se a gente assume que houve disponibilidade 
econômica – poderia concluir que, então, a distribuição para acionista de uma 
disponibilidade econômica não representaria um fato tributável? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na minha opinião, não. A minha posição, nesse 
momento, é: se distribui para acionista, ela não é mais econômica, ela é jurídica. 
O que eu disse é: já não é mais econômica, ela se tornou jurídica, já 
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reconheceu o direito e a empresa reconhece o direito. Se reconheceu mal, se foi 
uma irresponsabilidade, seria um outro tema.  

Assim, então, você teria que reverter a contabilidade porque, afinal de contas, 
não havia, ali.... responsabilize esse administrador, coloque o... destitua-o do 
cargo porque ele reconheceu algo que não existe, o balanço é falso e vamos 
refazer a contabilidade porque estamos diante de uma demonstração falsa, de 
uma mentira.  

Mas não sendo caso de uma mentira, eu te diria, eu estou ainda caminhando 
numa direção diversa do João – o que é bom, na verdade, porque assim 
discutimos isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Veja, eu não sei se eu estou fazendo uma 
pequena confusão, porque nós temos um caso do MEP do exterior, dois 
momentos, né? A questão da tributação como lucro disponibilizado, que é uma 
coisa; e tem a questão dos dividendos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, só para a gente manter a discussão, e 
como a discussão é a mesma, pra evitar a poluição do exterior/ não exterior, e 
a discussão é a mesma, vamos manter a reavaliação do ativo. Porque fica muito 
mais notória a questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A reavaliação do ativo, embora, não sei... 
João, você acha que concordou comigo com a definição do que seja a questão 
do patrimônio líquido, que vem realmente...  

A reavaliação do ativo, ela, inicialmente, sempre foi tributada, quer dizer, não 
tinha essa questão de reserva. Um dado momento, alguém falou assim: “mas 
estão usando essa conta para distribuir, descapitalizar”. Então, vamos fazer 
uma coisa. A reavaliação, ela é diametralmente oposta à questão do MEP, 
porque o MEP significa, regra geral, lucro auferido por uma controlada. 
Reavaliação era uma coisa que se fazia que, hoje, inclusive, é proibida. Por que 
foi proibida? Exatamente para evitar essa questão: ah, reavalia, deprecia... até 
houve o nosso amigo Alessandro, eu...ele faz um comentário jocoso sobre isso, 
mas um pouco sem razão. Ele diz que nunca a empresa dava lucro porque 
reavaliava, depreciava – mas tinha um mecanismo de compensação que parece 
que ele não vislumbrou ainda. Uma hora, eu vou conversar com ele sobre isso.  

Mas veja, a reavaliação era uma coisa assim, que... digamos assim, uma ficção, 
né, uma ficção. Porque você tem um valor que você bastava um laudo e se fazia 
a reavaliação, se fazia um patrimônio líquido bonito, o ativo. Então, vai 
distribuir aquilo? Não, não tem relação nenhuma, aquilo não gerou uma 
riqueza nova, a riqueza só iria ser gerada se e quando o ativo fosse 
eventualmente vendido. Naquele momento da reavaliação, não, aquele 
momento lá, era um momento simplesmente ilusório, você tinha um balanço, 
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como diz o Professor Gerd: para os sócios, um balanço maravilhoso e, para o 
fisco, um balanço pobre. Agora, o MEP diferencia um pouco da reavaliação no 
sentido de que se origina de uma atividade econômica própria, válida e 
realizável. Ou não. Porque, para a controlada, eventualmente, até pode-se 
analisar se foi ou não financeiramente realizada, isso tem consequência na 
formação da reserva.  

Não vamos falar da questão da tributação do lucro, parece que é isso que você 
está falando, né? A questão dos dividendos, nós temos dois momentos, um é da 
incorporação da reserva no patrimônio líquido, e que fique claro, tem as regras 
da Lei das SAs que vai dizer se você é obrigado a distribuir, você tem a questão 
dos preferencialistas, por que tem a questão do artigo 202? Porque os 
preferencialistas têm direito à distribuição do lucro. E o artigo 202 fala assim: 
não, então, vamos fazer o seguinte, se você pode fazer uma separação no 
patrimônio líquido daquilo que é realizado e do que aquilo que está a realizar. 
O que está a realizar, você pode deferir, entre aspas, a distribuição. Mas, 
mesmo assim, aquela reserva de lucro que está no “patrimônio líquido 
disponível” [entre aspas] – constitui o patrimônio dos sócios já, incorporado ao 
seu direito – ele só vai se disponibilizar para ele no momento que a assembleia 
disser: “olha, eu vou destinar do lucro já realizado tanto 25% vai para a conta de 
passivo exigível”. Nesse momento, torna-se, claro, uma obrigação jurídica da 
empresa para com o sócio, naquele momento. Mas, antes, já há a questão da 
disponibilidade do direito para os sócios. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu... para efeito de simplificação, Brandão, a 
legislação de tributação da reserva de reavaliação foi alterada ao longo do 
tempo. Mas quando eu comecei o meu raciocínio, eu estava me referindo na 
origem da legislação. Porque, realmente, o que as empresas faziam era 
reavaliar o ativo, não constituir a reserva, compensava o prejuízo porque o 
prejuízo tinha quatro anos para compensar e, quando ele estava próximo a 
perder o direito de compensar, então, a empresa reavaliava, compensava o 
prejuízo e ganhava o acréscimo na depreciação. E para evitar isso é que a 
legislação foi alterada, dizendo: “não, você só vai poder oferecer a tributação 
quando houver a realização do ativo”. Então, foi uma alteração na legislação 
meio maluca mesmo, porque ela pretendia uma coisa durante muito tempo e, 
depois, mudou a pretensão.  

Mas o fato é que, conceitualmente, quando eu dei o exemplo aqui, eu estava me 
referindo à origem, a legislação na sua forma original. Quer dizer que, na 
verdade, essa reavaliação de um ativo nada mais é do que uma avaliação a 
valor justo, e nada mais é do que o resultado de equivalência patrimonial. O 
resultado de equivalência patrimonial é uma espécie de avaliação a valor justo. 
E qual é o valor justo? É o valor do patrimônio líquido na empresa controlada. A 
natureza jurídica é a mesma. Agora, é uma avaliação estimada, é uma 
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estimativa. Ela é uma espécie de um chute. É como disse: a avaliação a valor 
justo é um chute, é uma avaliação. Aí, o Professor Eliseu Martins diz o seguinte: 
“olha, é melhor uma avaliação aproximadamente certa, do que seguramente 
errada”.  

Se você avalia pelo custo, aquele valor lá, seguramente, está errado. Então, se 
você avalia pelo valor justo, ela é um aproximadamente certo, mas é melhor 
aproximadamente certo do que seguramente errado. Mas isso do ponto de vista 
do contador, que tem que mostrar a situação financeira econômica da empresa 
para o acionista, para o banco; mas não para o Fisco. O Fisco não tem ganho 
nenhum, não tem perda nenhuma. Isso, aí, tudo é completamente irrelevante.  

Por quê? Porque o Fisco tem que se guiar pelo artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, que diz que você só tem fato gerador se houver aquisição definitiva do 
acréscimo patrimonial. E se for condicionada a qualquer evento, se ainda não 
for definitiva, está sujeito a variações, não há acréscimo patrimonial a ele. 
Porque o resultado de equivalência, um ano, é uma coisa, o ano seguinte, é 
outra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas tudo é assim. 

Sr. João Francisco Bianco: Tudo é assim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, João, me explica porque esse é o único 
ponto que nós estamos divergindo. Tudo que você falou, eu concordo, exceto 
por um ponto. Houve uma distribuição, o valor está disponível para 
distribuição. Se você me disser: a distribuição foi irresponsável – irresponsável, 
eu não gostei do adjetivo – ela foi ilícita, não havia possibilidade, o 
administrador que o fez agiu contra o interesse da empresa, ele deve ser 
afastado, entra um novo administrador que vai retificar as contas. Aí, 
conversamos a mesma história.  

Ou seja, houve um ilícito, não havia disponibilidade. Via de regra, o que eu 
tenho visto é que as empresas distribuem, distribuem e esse ilícito não tem 
sido configurado e eu não tenho visto republicações de balanço por conta de 
uma distribuição ilícita. Então, eu posso acreditar – e não estou falando em 
ficção – que a distribuição foi lícita, que o administrador agiu de acordo com o 
que podia fazer. Agora, eu tenho meu raciocínio, que eu não vi você ainda 
conseguir enfrentar, e que é lógico: eu não posso distribuir o que eu não tenho.  

 
Então, eu tenho que ter tido uma disponibilidade jurídica – não é econômica –
para que eu possa fazer uma distribuição, porque o meu acionista, ninguém 
porá em dúvida, terá disponibilidade econômica e jurídica sobre o valor que 
recebeu. Não é econômica, é jurídica: é dele, para todos os efeitos, recebeu 
licitamente segundo a distribuição. E, se ele tem uma disponibilidade jurídica, 
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é uma questão lógica que, por um segundo mágico, a empresa o teve. E eu 
gostaria que me convencesse do contrário, porque esta é a barreira para poder 
concordar com você. E, desculpe-me, eu não vi o seu argumento nesse sentido 
– antes de entrar nas questões dois e três do Diego. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu volto a insistir aqui, eu não acho houve 
ato ilícito aí, houve um ato de irresponsabilidade quando a empresa distribuiu 
aquilo que ela não tinha.  

Se você faz uma avaliação de um ativo pelo valor justo e, na contabilidade, se a 
contrapartida pode ir para patrimônio líquido – ou pode ir para resultado 
também – você faz uma avaliação a valor justo e, se a contrapartida vai para 
resultado, você distribui esse resultado, então, na sua linha, esse seria 
tributável? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na minha linha, por enquanto – eu não sei o final 
– mas eu diria assim: você já está convicto, eu estou caminhando para a 
convicção de que, se existe uma disponibilidade jurídica para o acionista, 
existe um pressuposto lógico de que esse valor era juridicamente disponível 
para a empresa.  

O meu raciocínio lógico é dizer: ninguém pode distribuir aquilo que não tem, 
juridicamente. Então, ou bem você nega o direito do acionista e dirá: “não há 
disponibilidade”, o que não é o caso, pois houve uma assembleia, uma 
deliberação, ele recebeu aquilo; ou bem você confirma que existia a 
disponibilidade jurídica sobre aqueles recursos. Diego. 

Sr. Diego: Seria possível, para enfrentar essa questão, entender que as regras 
societárias partem de uma premissa diferente de que o que é distribuído não 
necessariamente é juridicamente realizado? Por exemplo, um ajuste de um 
título que a empresa tem na carteira pode gerar um resultado que, dá 
perspectiva societária certa ou errada, se é irresponsabilidade ou não, ela pode 
ser passível de distribuição econômica, tanto que se... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Jurídica! Desculpe-me. O ponto, Diego, só... sem 
querer interromper. O termo é claro: distribuição jurídica.  

Eu queria que você me afastasse o título jurídico do acionista e dissesse: “o 
acionista não tem...” 

Sr. Diego: Eu entendo que o acionista pode ter uma disponibilidade jurídica a 
partir de uma disponibilidade econômica da empresa, mas não 
necessariamente ela teria disponibilidade jurídica da renda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão. 



 27

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é que nós, talvez, estejamos nos pegando 
nos conceitos. Eu também confesso que até eu mesmo posso gerar alguma 
distorção. Mas o que eu tenho, assim, presente: reserva de reavaliação não 
existe mais. Ajuste de ativo imobilizado, aquele ativo permanente, também não 
existe mais. Você não faz ajuste. Você faz ajuste para baixo. E, depois, você 
pode voltar para o valor de custo. Você não faz ajuste para cima, você faz 
ajuste num ativo realizado, que são, exatamente, a marcação a mercado, que 
pode ter grande representatividade, mas representa aquele valor, naquele 
momento.  

Nesse momento, você tem já uma disponibilidade, como você disse, você tem 
100, faz um MEP de 30, você tem 130. Se, no dia 1º de janeiro, você vender, 
você não vai vender por 100, você vai vender por 130; pelo mercado, você vai 
vender por 130 e vai realizar o 130. Se acontecer alguma coisa no futuro – essa 
que é a questão – eu posso ter um... claro que tem mecanismo de acertar, mas 
se você, no dia 31 de dezembro, tem um patrimônio que, no dia 30 de janeiro, 
se queima, a fábrica pega fogo, já aconteceu, eu sou testemunha disso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você perdeu dinheiro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas não deixa de pagar o Imposto de 
Renda que está lá provisionado. Você não... o 31 de dezembro está sagrado, 
você vai se virar para o ano seguinte, ter que arranjar o seguro, fazer uma série 
de coisas. Mas a questão, assim, então, se você tem essa disponibilidade, a lei 
societária quer evitar a irresponsabilidade do administrador que o João 
levantou. Ela permite isso. Quando? A empresa pode estar absolutamente 
líquida. Os bancos são basicamente líquidos. As usinas siderúrgicas não são 
líquidas, elas têm um imobilizado muito forte, mas, então, ela dá essa 
possibilidade no artigo 202 que, por prudência, você não é obrigado a incluir 
na reserva de distribuição de resultado possível, pode nem distribuir, pode 
incorporar o capital, pode fazer outra coisa, mas pode distribuir também num 
dado momento.  

O artigo 202 diz o seguinte: se você quiser, você pode criar reserva de lucro a 
realizar. Ora, isso aí é uma faculdade e, se é uma faculdade, é porque já existe 
a disponibilidade, pelo menos do ponto de vista econômico. Do jurídico, você 
não vai poder cobrar o MEP, né, você não tem essa... mas você tem, lá, o seu 
ativo, que é uma disponibilidade para você fazer com aquele bem naquele valor 
que você desejar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu vou usar uma expressão aqui que eu 
detesto usar, mas eu vou ser obrigado a usar. Esse reconhecimento desse 
resultado é para fins meramente contábeis, não representam um acréscimo 
patrimonial do ponto de vista jurídico. E eu vou dar aqui um exemplo. 
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Logicamente, eu estou dando exemplo hipotético, mas imaginem que a TAM ou 
a Gol, elas requeiram falência e, aí, elas vão levantar um balanço para mostrar 
para o juiz da falência. E, aí, elas, no seu balanço – seguindo a linha do 
Alessandro Eduardo, que tem sustentado isso em várias palestras – no ativo da 
TAM e da Gol tem lá 500 aviões, porque, de acordo com a contabilidade, esses 
aviões são do ativo, devem ser lançados no ativo dessas empresas. Então, o 
Alessandro vai assinar esse balanço e vai dizer: “a TAM tem 500 aviões em seu 
ativo”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas tem um baita passivo.... 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, tem um baita passivo.  

Aí, o juiz da falência vai dizer assim: “ah, beleza, esse passivo aqui, ele é 
quirografário, eu vou vender esses aviões aqui e vou pagar os funcionários da 
TAN e da Gol porque esses têm prioridades sobre os passivos quirografários”. Aí, 
ele vai pedir os documentos de lançamento dos aviões na ANAC e vai ver que a 
TAM não tem avião nenhum porque são todos objetos de operação de 
arrendamento mercantil. Aí, o juiz vai mandar prender o Alessandro, dizendo 
“opa, esse balanço é falso, houve falsidade, houve fraude no levantamento desse 
balanço”. Aí, o Alessandro vai dizer: “não, mas é que, do ponto de vista contábil 
e econômico, a TAM é titular de uma série de direitos e assumiu uma série de 
riscos com relação a esses aviões que justifica que, para fins meramente 
contábeis, eles sejam lançados no seu ativo”. Aí, o juiz vai dizer: “bom, mas 
então, isso quer dizer que ela não tem direito de propriedade sobre aqueles 
ativos?”, “Não, não tem direito de propriedade”. Houve o lançamento na 
contabilidade para fins meramente contábeis”.  

Então, é isso que está acontecendo aqui. Do ponto de vista meramente contábil 
– porque a contabilidade é baseada no princípio da prevalência da substância 
econômica sobre a natureza jurídica da operação – aqueles ativos, aquela 
receita, aquele ganho tem que ser reconhecido na contabilidade. Mas, do ponto 
de vista jurídico aquela renda não representa um efetivo acréscimo 
patrimonial. E se você distribuir para o acionista, o acionista tem direito 
realmente, ele recebeu aquilo ali, e ele não vai ser obrigado, em hipótese 
alguma, a devolver aqueles dividendos que ele recebeu, porque ele recebeu em 
cima de um lucro que foi reconhecido para fins meramente contábeis.  

E, aí, a legislação societária, ela dá instrumentos para o gestor financeiro para 
ele se precaver, para ele proteger a empresa para evitar a distribuição de um 
lucro que a empresa não tem. Mas é um instrumento que ele pode usar ou não. 
Se ele quiser, ele pode ter uma renda que ele vai receber depois de um ano, 
mas ele pode assumir um passivo para dez anos e distribuir dividendo sobre 
aquela receita que ele tem certeza que ele vai receber em um ano, e o passivo, 
ele vai pagar só daqui a dez. Então, isso, aí, é gestão financeira.  
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Agora, a aquisição da disponibilidade da renda, nos termos do artigo 43, não. 
Por quê? Porque o que existe é uma renda meramente contábil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, com todo respeito, a sua argumentação, 
depois dessa retórica, é interessante, você falou uma verdade, mas fez uma 
conclusão desconexa. Você disse: “Olha, a maçã cai na terra. Portanto....” 
Desculpe-me, mas essa sua conclusão não tem nada a ver com a maçã caindo 
na terra.  

Eu concordo que existe... o que o Alessandro fala é tudo certinho, mas você 
não conseguiu me trazer, ainda, um argumento jurídico para explicar como é 
possível surgir a disponibilidade jurídica se ela não preexistia.  

Eu queria convidar, eu não sei se ele aceitaria, o Diego nos trouxe três temas e 
eu trouxe o primeiro. Nós estamos adotando aqui na Mesa, Diego, já várias 
vezes, a ideia de temas quentes. Em vez de simplesmente manter na Pauta, nós 
buscarmos um Relator, alguém que estude a matéria, alguém que vá verificar a 
jurisprudência desde a reserva de reavaliação e tudo mais, para nos trazer um 
estudo sobre o tema. Como você parece bastante familiarizado com a questão 
contábil, a questão jurídica, eu queria saber se você não gostaria de assumir 
esse cargo para nós, aqui, na Mesa. Sem prazo, você escreve o tema quando 
tiver pronto, para nós entendermos essa matéria a fundo. Pode ser? 

Sr. Diego: Claro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, com isso, eu agradeço a presença de todos, 
convidando-os para a próxima semana. 
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