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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Nós temos algumas 
comunicações iniciais, o Dr. Professor Schoueri está me entregando aqui a 3ª 
edição do Direito Tributário, obra que já conhecida, obra que está no assim, 
patamar assim de consulta por alunos e profissionais. Certamente, vai se 
transformar em um clássico. Muito obrigado, vai para a biblioteca. Direito 
tributário.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o mesmo? Na verdade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é livro novo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só explicando, como acaba sendo fruto de aulas, 
cada vez que eu dou aula que um aluno faz uma pergunta você é obrigado a 
refletir um pouco e põe no livro, ou muda de ideia, e registra, ou seja, a ideia é 
registrar e atualizar, o livro vai se tornando um pouco de obra coletiva, cada 
aluno que vinha e dava uma opinião é um pouco autor, mas vai crescendo e 
obrigando ele a publicar novamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No próximo mês haverá também 
um lançamento de mais uma edição do Tributos e Preços de Transferência do 
professor Schoueri. Estou anunciando isso juntamente com o seminário onde 
haverá o lançamento dia 25 de abril, realizado pela dialética, coordenação do 
professor Schoueri, evidentemente sobre o preço de transferência. Eu acredito 
que esse seminário vai ter um sucesso muito grande pelas novidades que nós 
temos discutido aqui e pela qualidade da maioria dos expositores. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A maioria dos expositores na verdade como eu 
escolhi, os expositores serão seminário no primeiro painel, eu anotei sobre o 
que vai tratar mais para determinadas numa perspectiva constitucional, 
ponderação de princípios, renda, praticabilidade [ininteligível - 0:02:57] o 
professor Humberto Ávila. Depois do segundo bloco, que se trata do PRL nós 
vamos ter o professor João Bianco que vai falar sobre o PRL, o método, o PRL 
60, esta questão da lei versus Iene, ou seja, mostrar a discussão como 



atualmente está no Carf. Mas no mesmo bloco do PRL uma visão mais 
prospectiva, o novo PRL com essas margens de diversos setores e também se o 
frete seguro como vai ficar, doravante, nós convidamos o professor Sérgio 
André Rocha, que é nosso conselheiro aqui e que é Rio de Janeiro. No terceiro 
bloco, o método dos preços comparados e suas variações, primeiramente a 
questão de produtos idênticos e similares, ajuste possíveis, dificuldades 
práticas, elementos complementares de prova, professor Paulo Aryes Barreto. 
E no mesmo bloco os métodos PCI e PECEX que é a questão da commodity e a 
provocação, o novo caso de confronto entre lei e instrução(F) normativa(F), o 
nosso presidente Ricardo Mariz de Oliveira. E o último bloco, juros e preço de 
transferência, disciplina dos juros, critério e fixação dos juros, os professores 
Roberto Quiroga Mosquera e Elidie Bifano, vai sair sim uma obra coletiva que 
os artigos estão chegando nessa semana para tributos e preço de 
transferência, esse é o quatro volume, e também na mesma época deve sair a 
3ª edição do meu livro Preço de Transferência no Direito Tributário Brasileiro, 
já atualizado com a jurisprudência até agora e com a nova legislação também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, com relação ao seminário eu 
recomendo quem tiver interesse que faça a inscrição mais rápido, porque nos 
local que a IOB normalmente utiliza não são muito grandes, a dialética, 
desculpe. E vai ser no Caesar Business, na Paulista, então essas vagas não 
são...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda em pequena expediente, nos dias 20 e 21 
de março, com entrada franca, deve ser noticiado brevemente, porque 
possivelmente a organização, a inscrição deve ser feita pelo 11 de Agosto, 
porque tem espaço físico limitado, nós vamos fazer na sala do primeiro andar 
do prédio antigo, a chamada sala Pedro Conde. Nós vamos ter o primeiro 
seminário do Planejamento Tributário Internacional no atual contexto das 
discussões de transparência fiscal, onde existe um grupo de pesquisa na 
faculdade, me deixa explicar um pouquinho desse grupo, talvez possa 
entender o contexto, oito universidades se uniram para uma pesquisa 
financiada pelo governo da Noruega, onde nós temos Noruega, Viena, Oslo, 
Viena, Salerno, Itália, na Colômbia, é o Instituto Colombiano de Direito 
Tributário agora, nós aqui na USP, nós temos na África do sul, nós temos em 
Uganda, eu acho que foram todas. Enfim, todas essas universidades, enfim, a 
ideia é um grupo central na Europa que elabora perguntas atuais sobre o 
tema de transparência fiscal e esse grupo central passa para chamadas 
antenas, antenas brasileiras somos nós, mas haverá outras antenas, as 
antenas em paralelo fazem o mesmo seminário, a mesma temática, debate e 
temática, depois em junho, julho eu vou como representante da antena à 
Viena me reunir com as demais antenas para apresentar o resultado desses 
vários seminários. Então não estranhem, esse é o primeiro de alguns 
seminários que vão acontecer nesse período desse semestre, onde nós vamos 
coletar as informações e trazer isso com papers, para depois uma publicação 
que vai ser feita dessa pesquisa que vai durar cinco anos com o tema, o título 
da pesquisa geral é [ininteligível - 0:07:03] em direção à transparência fiscal 
global. Para esse nosso evento de transparência fiscal nós temos vários 
debatedores já confirmados, eu posso falar aqui por ordem alfabética, Elidie 
Bifano, Elisabeth Lewandowski Libertuci, Eurico Marcos Diniz de Santi, 



Everardo Maciel, Gustavo Haddad, Isaías Coelho, João Alfredo Bianco, não 
João Alfredo Branco, João Francisco Bianco, poxa, precisa, né? José 
Henrique, o Branco é da Deloitte, que a gente conhece, né? O José Henrique 
Longo, Marco Aurélio Greco, Mauro Silva, Paulo Ayres Barreto, Ricardo Mariz 
de Oliveira, Roberto Queroga e Sérgio André Rocha. Temas, são quatro mesas, 
a primeira mesa é planejamento tributário internacional e iniciativas de 
transparência no contexto brasileiro. Segunda mesa: Medidas de 
transparência fiscal frente às diferentes peculiaridades do planejamento 
tributário efetuado por pessoas físicas e jurídicas. Até a pergunta, 
curiosíssima, de uma delas é saber se na experiência brasileira os 
planejamentos fiscais, feito por pessoa física, são tão sofisticados quanto de 
jurídicas ou não, a comparação que eu não me lembro de alguém ter feito esse 
tipo de pergunta. O terceiro: O planejamento tributário por meio de holding, a 
questão das empresas veículo. E o quarto Conduit Characters International 
Arbitrage [00:08:31], no inglês arbitrage não tem nada a ver com arbitragem, é 
a escolha, quando você pode escolher onde você quer ser tributário, você 
escolhe livremente a sua jurisdição, então essa é a ideia de arbitrage. A forma 
é de mesas de debates, ou seja, não são conferências, nós temos por proposta, 
como disse, das universidades centrais à pesquisa, mandaram para as 
antenas já algumas questões, então como é que vai funcionar? A gente joga 
uma questão e os debatedores começam a conversar sobre esse tema, debater 
o tema, explorar o tema, isso vai ser registrado para depois ser informado lá. 
Então, do ponto de vista prático, possivelmente a inscrição vai ser feita no 11, 
tem que ter uma inscrição somente por que o auditório não cabe muita gente, 
e o termo de planejamento tributário existe um grande risco de muita atração, 
informo para vocês para que acompanhem de perto isso que logo a gente vai 
informar a respeito desse evento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, ainda em termos de 
realizações, eu quero registrar aqui que semana passada começou o curso de 
especialização do IBDT, condução do professor Zilveti, Luiz Flávio, foi o início 
bastante auspicioso, não é, e está previsto para hoje participação do professor 
Humberto e o do professor Tércio, de forma que realmente o curso vai bem e a 
tendência é ir para melhor sempre. Também no sábado começamos o curso de 
atualização, estamos próximos de 40 anos do curso de especialização, 
primeiro deles foi em 1975, então esse curso que é o tradicional curso nosso 
também começou muito bem e, o professor Gerd Willi Rothmann, o Professor 
Jeferson Teodorovicz, a segunda aula, e eu queria registrar com grande alegria 
aqui que as inscrições preencheram todas as vagas, podemos dizer assim. E 
também, na semana que vem, não é João, que começa o curso de 
especialização de direito tributário internacional também com número recorde 
de inscrições.  

Sr. João Francisco Bianco: É, na segunda-feira começa o terceiro módulo, 
né, do nosso curso já tradicional curso de direito tributário internacional. 
Quem vai abrir o curso é o professor Yariv Brauner, da universidade da 
Flórida. E na segunda-feira também começa, na segunda de manhã, às oito e 
meia da manhã, começa a primeira edição do nosso grupo de estudos de 
direito tributário internacional. É uma tentativa de discussão de temas de 
direito tributário internacional semelhante ao grupo de estudo de preço de 



transferência, que já está sendo desenvolvido aqui pelo IBDT já há alguns 
meses sob, com o auxílio do Diego. E é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pedi para o Fernando falar um 
pouquinho sobre o curso de especialização, inclusive o modelo que estamos 
usando que é muito interessante.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o curso de especialização desse ano 
nessa única edição tem um formato de três aulas, né, na quinta, na sexta e no 
sábado. Na quinta-feira nós convidamos dois conferencistas para seguir o 
programa do curso de preferência dividindo o programa em duas partes e 
seguindo a risca aquilo que está previsto no programa. Na sexta-feira nós 
conduzimos uma aula para manter a linha de condução do curso com os 
textos dos professores da quinta-feira e as decisões do Supremo do STJ, do 
Carf sobre os temas e muitas vezes sobre aquilo que os mesmos 
conferencistas trataram.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pela ordem, desculpe-me, nós conduzimos foi por 
ordem de modéstia. O Fernando todas as sextas-feiras durante esse ano vai 
passar quatro horas dando aula nesse curso para manter a linha do curso, e 
considerando que os professores que dão aula não são remunerados, porque a 
ideia do curso, a gente sabe, é a fazer um caixa, um fundo para uma grande 
doação para a faculdade, para uma sala na faculdade, então, desculpa, eu 
não posso permitir o “nós conduzimos”, nós temos que agradecer e registrar 
esse sacrifício enorme do Fernando por essa obra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Obrigado, mas o que eu quis dizer com o que 
nós conduzimos, a ideia de aplicação do que foi falado na quinta-feira que não 
a minha doutrina, a minha preocupação na sexta-feira é de não falar para os 
alunos o que eu penso, mas sim os que me antecederam pensam e o que a 
jurisprudência dos tribunais confirma ou não. A maior parte das vezes 
confirma, outras nem tanto, mas a ideia de aplicação mesmo, de você 
realmente trazer para o aluno, olha aquilo que o professor falou na quinta-
feira não é só acadêmico, foi testado pelos tribunais superiores e vem sendo 
acatado ou não, de certa forma, o tema é muito importante e o que é curioso é 
que por enquanto estamos tendo a alegria de encontrar várias decisões do 
Supremo mencionando os professores palestrantes na sua doutrina. Então 
essa é a ideia de manter uma linha de especialização em que os alunos vejam 
que como se aplica o direito, como se instrumentaliza o direito tributário na 
prática. E no sábado os professores assistentes se dividem em salas e aplicam 
também o direito tributário, o tributário de algumas formas que nós 
propusemos, a primeira dela já é conhecida de todos, colocar tribunais, e 
nesses tribunais os alunos defenderem teses, tanto do lado físico quanto do 
lado contribuinte, e ao final isso se transformar num julgamento simulado. Ao 
longo do curso a gente vai testar também outras formas de aplicação, como 
ensinar os alunos a responder consultas, a elaborar consultas, técnicas e 
porque não também elaborar leis. Trabalhar na elaboração de leis.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, parabéns Fernando, você 
antecipou o agradecimento que eu ia fazer e também ao Luiz Flávio, o Luiz 
Flávio não está aqui hoje, a gente pode falar sem ferir a modéstia dele, é uma 



dedicação ao instituto acima do normal até. Ele na parte organizacional de 
convites, de textos, de divulgação, e na parte de condução das aulas é 
realmente uma dedicação enorme, nós temos muito a agradecer a ele. E eu 
acho que um registro interessante no sábado após esse julgamento simulado 
terminou o tempo e a aula e os alunos continuaram em sala, né? Discutindo e 
debatendo, né? Sinal muito positivo de que houve aproveitamento e interesse.  

Ainda no pequeno expediente o professor Paulo Bonilha quer comentar uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal. Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Caros associados e colegas. Eu propus 
ao professor Ricardo incluir esta comunicação que me parece importante. No 
boletim informativo do Supremo Tribunal Federal, o número 694, é o 
penúltimo, nós temos a notícia de que uma decisão do plenário reviu uma 
interpretação fixada pelo Supremo já há a mais de 10 anos, praticamente doze 
a treze anos, que é sobre a alíquota progressiva. Todos estão lembrados em 
decorrência de impostos da cidade de São Paulo ao tempo da prefeita 
Erundina que tentou tornar as alíquotas progressivas de IPTU, ITBI, etc. O 
Supremo Tribunal Federal quando examinou essa questão a partir de 1999, 
ele adotou a tese de que só poderiam ser progressivas as alíquotas de 
impostos previstos na Constituição, ou seja, a matéria dependia da expressa 
disposição constitucional, que só previa como nós sabemos o imposto de 
renda, alíquota progressiva e aquela alíquota que constituiu uma penalidade 
do IPTU, do mau uso da propriedade, etc. Como estava antigamente no texto 
original da constituição de 88. Todavia, graças à renovação, né, das cabeças 
no Supremo Tribunal Federal, o assunto foi revisto tendo em vista uma 
alíquota progressiva do ITCD, imposto de transmissão causa morte, doação do 
Rio Grande do Sul, que este processo no recurso extraordinário 562045 do Rio 
Grande do Sul. E então, prevaleceu e o voto, portanto, da ministra Cármen 
Lúcia e ficaram vencidos os que defendiam a tese anterior o tempo todo, que 
era o ministro Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Então, eu acho que esta 
notícia merece atenção, mesmo porque esta posição do Supremo baseava-se 
naquele critério de divisão ou classificação dos impostos em reais e pessoais. 
Reais seriam aqueles que incidem sobre a coisa, e pessoais aqueles que levam 
em conta as condições pessoais do contribuinte.  

Esta classificação já há muito tempo, aliás, eu me lembro das aulas do 
professor Ruy Barbosa Nogueira na década de 80 no curso de especialização, 
que eu era aluno, e que ele já dizia que esse critério que tinha fundamento 
nas coisas e na pessoa não tinha mais sentido, porque o imposto é sempre 
uma obrigação pessoal. E o fenômeno, naquela época, já em 1980, já era bem 
claro, era de que a tendência era personalização dos impostos. Então, veja o 
IPI de acordo com o entendimento de que aquelas mercadorias de maior 
interesse social merece um tratamento privilegiado pelas pessoas que vão ser 
os consumidores da mercadoria.  

Então, eu acho que com esta decisão o Supremo volta para uma posição bem 
mais compatível, não é, com os princípios que regem o direito tributário. 
Então, por isso eu fiz esta comunicação com esse objetivo, de lembrar a todos 
que há uma mudança. Fica, fica com essa, o número do recurso, recurso 
extraordinário 562045, barra Rio Grande do Sul, Rs. Relator originário, 



ministro Ricardo Lewandowski, redação para o acórdão, ministra Cármen 
Lúcia.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, um esclarecimento sobre o imposto que 
você conhece mais que eu. O contribuinte do imposto é o de cujos ou é o 
herdeiro, no Brasil? Só para lembrar, em termos internacionais existe o estate 
tax(F), ou seja, você pega o... O imposto que o contribuinte é o de cujos, 
portanto, você calcula o todo... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri:... Ou tem o inheritance(F) tax que você considera 
fato gerador de cada um que está herdando. E a pergunta não é irrelevante 
porque se eu considerar o imposto do tipo estate tax(F), eu posso imaginar 
uma situação em que eu tenho um grande montante, que na tabela 
progressiva daria uma alíquota muito alta, no entanto, cada herdeiro 
individualmente, eu poderia ter também milhares de herdeiros, imagine 
aquele dono de empresa que resolva todos os seus empregados, seus 
herdeiros, só pegar um absurdo, você teria um grande state, mas não 
significativamente, não significativos em inheritances (F), ou seja, os herdeiros 
seriam cada um com o pedaço pequeno. E quando se cogita progressividade 
qualquer que seja a justifica, eu não quero entrar no mérito da justifica, fica 
bastante difícil imaginar um imposto tipo estate tax(F) com progressividade, 
tendo em vista que afinal de contas eu tenha herdeiros individualmente 
falando que podem receber valores muito pequenos. Então, essa pergunta 
previa, eu não tenho certeza mesmo. No Brasil, o nosso imposto, o 
contribuinte é cada um dos herdeiros, ou seja, a progressividade vai se 
aplicar? Essa é a minha pergunta.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A cada um.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A cada um conforme o montante que recebe ou a 
progressividade se aplica ao monte mor como um todo? Essa pergunta se 
torna relevante só para--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, essa colocação, essa 
pergunta é muito importante realmente porque não somente para a 
progressividade, se tiver cinco herdeiros você divide a progressividade por 
cinco. Por outro lado, nós precisaríamos saber como é que é a lei estadual 
específica. Porque teoricamente ela poderia estabelecer a progressividade em 
função do monte mor ou do quinhão de cada parte. Eu não sei se o Supremo 
entrou nesse detalhe que-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É o primeiro esclarecimento que eu acho 
importante é o seguinte: O estate tax(F) a que se refere o professor Schoueri 
nunca foi utilizado no Brasil. Na Europa sim, Itália, França, etc. Que é um 
imposto sobre a massa de bens deixada pelo de cujos. E na verdade tinha esse 
sentido, era o pagamento do imposto pelo falecido. Então, tudo que ele 
deixava em geral, pelo o que eu sei, professor Schoueri, o estate tax(F) na 
Europa era sempre cobrado com uma alíquota. Já a inheritance tax, que é a 
quinhão hereditário, que é então a parte individualizada de cada um dos 
herdeiros, aí então é um outro imposto. Então o inheritance tax, a este sim é 



que ficaria sujeito a uma alíquota progressiva, o que tem sentido e coerência 
do ponto de vista da personalização.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria registrar que... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Quanto maior o... Quanto maior o 
quinhão maior a incidência do imposto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, não houve mudança na jurisprudência do 
Supremo, porque assim em inheritance tax...  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, a interpretação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sendo um inheritance tax, ou seja, a 
pessoalidade em que se firmou o Supremo com tanta força no precedente do 
IPTU, no caso do inheritance tax que eu vou olhar cada herdeiro quanto você 
está recebendo, fica bem mais tranquila de se considerar, ou seja, não me 
parece uma mudada de rumo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o 
Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, de fato essa discussão de estate tax(F) e 
inheritance tax é só. Nós estamos tratando do inheritance tax aqui no Brasil, 
nós estamos tratando do estate tax(F).  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Modalidade em inheritance .  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E o estate tax(F) você tem uma forma de 
cobrança cujo sujeito passivo não é o morto. Certo? Porque senão seria uma... 
É, seria uma contradição em termos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cujo contribuinte não é o morto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, o contribuinte não é o morto. 

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque no caso do estate tax(F), o contribuinte 
seria o morto. Seria realmente espólio.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, o estate tax(F) o objeto é o monte mor. O 
contribuinte, os contribuintes são os herdeiros, eles sim, sem dúvida. Sujeito 
passivo nunca tem morto pagando imposto. Não, não é o espólio que paga.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, não é por que... Vamos lá, a pergunta é a 
seguinte, o espólio pode ser contribuinte, é o espólio que está transmitindo, se 
o imposto é sobre transmissão nada impede que o espólio, aliás, como paga, o 
espólio pode pagar o ITBI o que seja. Então, poderia dividir sim, o espólio.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, por uma ficção, então o espólio é criado 
uma ficção como se fosse PJ, e como se PJ-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não apoiado, não é caso de ficção. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como universalidade de bens fosse, e essa 
universalidade de bens está sujeita a alguns tributos. Essa universalidade de 
bens não é uma pessoa física e tão pouco uma pessoa jurídica. Certo? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, o espólio é o espólio, não cabe falar 
em ficção ou não, é uma pessoa, o espólio tem personalidade para efeitos 
tributários como a pessoa física tem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma universalidade de bens. Foi o que eu 
disse. De bens de direito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só não gostei dessa expressão ficção. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma universalidade de direito 
que tem por objeto bens, materiais ou imateriais, mas isso estava no artigo 57 
do velho código. A herança e a propriedade são universalidades de direito. Não 
mudou nada com o novo, né?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quis tirar a expressão ficção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só acrescentar aqui a lembrança 
de que o CTN, que não trata muito detalhamento desse imposto porque ele 
tem, estava vinculado a distribuição condicional de rendas de 1965, da 
emenda 18, ele tem um artigo, alguns artigos sobre a transmissão de bens 
imóveis apenas. Mas o Parágrafo Único do art. 35 deixa muito claro a 
natureza desse imposto aqui como inheritance tax. Ele diz assim: Nas 
transmissões causa mortes ocorrem tanto os fatos geradores distintos quanto 
sejam os herdeiros ou legatários. Então isso conduz... Parece-me que conduz 
a condição de que no caso a morte cada herdeiro é contribuinte do imposto. 
Embora, o art. 42 diga que o contribuinte do imposto é qualquer das partes 
na operação tributada. O que tem muito a ver nas transmissões intervivos, né, 
que está abrangida também por essa sessão do código. Alguém mais quer 
falar sobre o assunto? Alexandre, por favor.  

Sr. Sr. Alexandre: Quanto ao espólio na prática, eu tive que estudar bastante 
porque uma questão de uma sucessão de registro da propriedade perante o 
cartório de imóveis e eu tive que entrar com um dúvida, tive que estudar 
quem teria a legitimidade para entrar com a dúvida. E o espólio é como figura 
processual era o transmitente, então é uma figura processual da doutrina. E 
no sujeito passivo do ITCMD, no caso ITCD, eu estou com um caso concreto 
também de espólio em que o problema de São Paulo é a base de cálculo do 
imposto versus a base ficcional criada pelo valor de referência, não é o valor 
venal do imóvel e sim o valor de referência. E no espólio tem que se fazer a 
declaração e dar ao (...)(F) sem declarar o valor, o valor venal, e o Fisco está, 
imputou aos sucessores, inclusive já incluí-los no Cadin, então ao 
entendimento do Fisco estadual, claro de que o sujeito passivo é os 
sucessores.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão quer falar sobre o 
assunto. Mas lembrando, também, que você faz tantas guias de recolhimento 
quantos são, se nós vamos para a parte burocrática, você faz tantas guias de 
recolhimento quanto são os herdeiros, cada um faz o seu recolhimento à 
parte.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Inclusive, claro, a condição subjetiva dos 
herdeiros ou legatários também é observada, porque tem legatários que tem 
imunidade condicional, então não tem nada a ver com o pagamento.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é um argumento fundamental, Brandão, 
desculpe-me, esse não é um argumento secundário. Na medida em que você 
conhece a imunidade, a imunidade não se dá sujeito passivo, a imunidade se 
dá contribuinte. Vamos lá, a imunidade pessoal se vincula ao contribuinte, 
não sujeito passivo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na medida em que se reconhece a imunidade do 
herdeiro já não há qualquer dúvida com relação a quem é o contribuinte de 
direito.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, e é o caso nosso aqui que eu estou 
sempre trabalhando em conjunto com a Santa Casa, ela recebe legados e 
grandes e apresenta certidão de imunidade e não paga o imposto de 
transmissão no caso(F) de morte. Mas o que eu queria apenas ressaltar que 
eu sou a favor dessa progressividade, mas de um outro contexto. Não em 
relação ao valor que cada herdeiro recebe, mas eu acho assim, como é o no 
Japão, em relação à distância que o herdeiro está em relação ao de cujos. Por 
exemplo, o filho, não o filho, acho que deve ser pago um imposto X. Ah, o 
bisneto, ah... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é bem comum.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar a pauta, então, já 
terminamos o longo pequeno expediente, não tão pequeno. E o Fernando está 
me lembrando, realmente, já tinha me esquecido, estava me esquecendo da 
segunda vez, me desculpe, é importante dizer que até dia 30 de março nós 
estamos recebendo contribuições para o número 29 da revista de direito 
tributário atual do IBDT, que agora é semestral, precisamos receber até essa 
data porque há revisão, seleção de contribuições pelo conselho editorial, e a 
dialética tem uma cronologia, um cronograma para as edições muito restrito. 
Então quem quiser colaborar e puder colaborar, nós receberemos, pode 
mandar para Eloíza na secretaria que ela distribui para a revisão.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos combinar uma coisa? 20 páginas. Pode 
ser 18, pode ser 22. Não mude muito disso. Vamos combinar outra coisa? Se 
seu artigo tiver colando algum trecho, tira. Faz o discurso indireto, o que seja, 
mas nós não vamos admitir artigo com um monte de colagem, um monte de 
reproduções, tá? Assim, vamos começar a entender qual é o objetivo da 
revista. Olha os volumes passados e entenda como é que nós queremos os 
artigos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse ponto é bom inclusive, está 
sendo divulgado hoje, mas é de conhecimento geral, a maneira formal de 
apresentar os artigos para atender as exigências, de forma que seria bom dar 
uma olhadinha realmente na revista anterior para se familiarizar com o 



aspecto formal e o conteúdo também. Eu acho que, às vezes, recebe-se artigos 
que tem, usou bem a palavra, são colagens. Então, páginas e páginas e 
páginas citando outros autores, ou decisões judiciais, aí não tem interesse 
nenhum, o interesse é a participação do autor, concreta, sua contribuição, as 
suas ideias. Mais alguma coisa?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda dessa história de dica. É muito comum a 
pessoa que não tem experiência, achar que precisa escrever tudo naquele 
artigo. Não precisa, escolha um tema e trate de um tema só, deixa outro tema 
que você gosta, ainda que correlato, para um segundo artigo, que bom você 
tem um segundo artigo pela frente. Faça um artigo, explore esse tema e não 
queira achar que você precisa cobrir tudo que você sabe num artigo. Você não 
vai cobrir. Então, limite-se a um tema e faça-o bem feito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para a pauta. O 
assunto que o Dr. Bruno Fajersztajn já colocou há bastante tempo, ele ficou 
sendo retirado da discussão por várias razões, inclusive a ausência dele de 
férias, depois eu fiquei sabendo da minha ausência. Esse assunto foi trazido à 
pauta em função de uma decisão do Carf, no caso Globo Comunicação e 
Participações S.A., e foi objeto de uma excelente palestra do Dr. Ricardo 
Kracoviak no nosso congresso de direito tributário brasileiro do ano passado. 
Até convidei, tentei convidar o Ricardo para participar dos nossos debates 
hoje, mas não houve encontro assim de comunicação. O Bruno tem estudado 
muito essa matéria, estudou muito o acórdão, de forma que será um bom 
relator para o tema. Com a palavra o Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Eu queria só começar dizendo que o 
Ricardo Kracoviak vem. A gente está, definir datas, porque não podia hoje, 
semana que vem teremos o Tércio aqui, na outra semana é véspera de feriado, 
talvez não tenhamos reunião, não sei como vai ser, então a gente vai marcar, 
confirmar data com ele, ele participará, a gente pode discutir hoje, debater o 
assunto, depois ele contribuiu, foi o advogado da causa, certamente vai saber 
melhor quais foram os argumentos por ele defendidos e como foi a 
fundamentação da turma julgadora lá no Carf. A gente sabe também que o 
inteiro teor nesse caso é um acórdão extenso, ele está bem fundamentado, 
mas ele nem sempre revela 100% daquilo que foi determinante para a decisão. 
Então é interessante ter mesmo o responsável pela condução do caso que ele 
vai dizer o que pegou efetivamente para os julgadores.  

Eu vou então relatar aqui, começar dizendo como funciona a discussão, qual 
que é a discussão e depois dizer o que acórdão entendeu a esse respeito. A 
discussão é a seguinte: Eu tenho aquisição de um investimento relevante e 
por conta de determinação legal da legislação societária e fiscal eu tenho que 
reconhecer, desdobrar o custo de aquisição desse investimento no valor do 
patrimônio líquido da empresa investida e ágio(F) ou deságio(F) na... Que seria 
a diferença entre o valor pago e o valor do patrimônio líquido da investida. 
Isso tem repercussão depois na apuração de um possível ganho ou perda de 
capital na alienação desse investimento, ou temos a famosa amortização fiscal 
do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura nos termos da lei 
9.532 quando há incorporação da investidora pela investida, ou vice-versa. É 
um tema também conhecido, bastante discutido na jurisprudência. O tema é 



aqui é então saber como calcular o valor desse ágio na situação em que o 
patrimônio líquido daquela investida é negativo.  

Vou dar um exemplo, então. Imagine que uma empresa adquiriu por 100, 
uma outra empresa que tem patrimônio negativo, patrimônio líquido negativo 
de 10. Se eu aplicar a literalidade da lei, literalidade aqui para dizer, sem 
nenhum demérito, se eu aplicar a letra da lei eu tenho que desdobrar esse 
custo e se faz uma operação aritmética da seguinte forma: Valor pago, menos 
o valor do PL. Esse vai ser o meu ágio. Então, antes do PL negativo vamos 
para um exemplo mais simples, o meu valor pago é 100, o patrimônio líquido 
é 50. Eu desdobro o meu custo de 100, 50 em patrimônio líquido, 50 em ágio. 
Esse é o básico. No caso do patrimônio líquido negativo, vamos imaginar que o 
meu patrimônio líquido negativo seja de menos 10. A operação aritmética 
ficaria da seguinte forma: Eu tenho 100, menos, menos 10. Então eu teria um 
ágio de 110. E a dúvida então é saber se esta operação aritmética está correta 
segundo a legislação, e o meu ágio então é 110, mesmo eu tendo pago pela 
aquisição daquele investimento apenas 100, ou se o meu ágio se limita ao 
valor efetivamente pago, que seria 100. O contribuinte, a tese de defesa do 
contribuinte no caso Globo aqui, foi uma operação societária parecida com 
esse exemplo que eu dei, lá na verdade era uma reorganização societária 
dentro do grupo Globo por conta de dividas, de crise, provavelmente em 2008, 
e até se sugeriram ali, naquele processo, discussões sobre se haveria ágio por 
ter sido decorrente de uma aquisição dentro do grupo, e etc. Mas o fiscal, 
embora tenha feito essa alegação, ele reconheceu o ágio sobre o valor pago e 
glosou a diferença do menos 10, no nosso exemplo aqui. Então o fiscal alegou, 
esse é um ágio interno, não é possível a sua constituição, mas de qualquer 
forma aqui o ágio é, na hora de glosar o critério jurídico que ele adotou foi 
glosar o menos 10. Então ele reconheceu que 100 no nosso exemplo seria ágio 
passível de amortização. Esse ponto até foi objeto do acórdão que também é 
uma questão interessante, né, que a julgadora quando foi analisar a 
discussão disse: “Olha na minha visão esse ágio é interno, a todo vigor eu não 
concordaria com a constituição do 100, mas o fato é que o fiscal aqui adotou 
um critério e eu não posso mudar o critério no momento do julgamento”. 
Então só um parêntese processual que foi bastante interessante aqui, pode 
ser usado em outros casos. Qual então é o argumento do contribuinte para 
defender o ágio de 110 nesse caso? Primeiro, aplicação efetiva da norma legal 
fiscal, decreto lei 1.598/77(F), refletido no regulamento, que determina essa 
operação aritmética de valor pago menos o PL. Se o PL é negativo, menos, 
menos, dá mais, eu tenho 110. Bom, eu não tenho, a minha contabilidade 
auditada e etc., confirma esses valores, eu tenho aqui um regime fiscal 
apoiado nos critérios de reconhecimento do MEP(F), o meu MEP(F) nesse caso 
é válido, então eu tenho a operação aritmética, a lei fiscal aplica aqui o 
conceito contábil, o conceito contábil está ok, então eu tenho o ágio, de 110. E 
a demais não é só a literalidade da lei que me apoia nesse caso, é certa a 
contabilização de menos 10, porque a equivalência patrimonial visa refletir 
corretamente no patrimônio da investida, o patrimônio da investidora, o 
patrimônio da investida. Se ele é negativo, é da essência do MEP(F) que essa 
parte negativa se reflita também na investidora. E mais do que isso, se eu 
estou pagando um ágio como era no caso, e aí um argumento específico para 
o caso baseado em rentabilidade futura, a minha rentabilidade futura só vai 



ser efetiva, do ponto de vista econômico, depois que eu absorver aquele 
prejuízo, aquele patrimônio líquido negativo que estava lá registrado na 
investida. Então, faz sentido, pela letra da lei, faz sentido pela contabilidade e 
faz sentido do ponto de vista econômico, já que se eu estou comprando 
rentabilidade, em última análise eu vou ter mesmo que saudar aquelas 
dívidas do patrimônio líquido negativo para conseguir a rentabilidade.  

Então, basicamente é essa a linha de defesa do contribuinte. Acrescentando 
que a doutrina contábil, algumas manifestações reconhecem essa 
possibilidade, cita-se muito o professor Eliseu Martins que tem uma visão 
justamente dessa questão do MEP(F) refletir o patrimônio grande ou pequeno 
da investida na investidora. Então, além de tudo isso ainda tem argumentação 
de autoridade de uma pessoa reconhecida na área contábil que é o professor 
Eliseu Martins.  

Por outro lado, o Fisco e foi o entendimento que prevaleceu no acórdão, 
entende o seguinte, na verdade é controvertida a terminologia patrimônio 
líquido negativo no âmbito da contabilidade. Há doutrinadores como o Eliseu 
Martins que reconhecem ela, mas outras oportunidades a legislação e 
doutrinadores entendem que na verdade não existe patrimônio líquido 
negativo propriamente dito, mas sim um passivo a descoberto. Então, quando 
a lei fiscal falou em patrimônio líquido, na verdade ela pressupôs que ele fosse 
negativo. Que se ela quisesse que o patrimônio líquido... Desculpe, positivo. 
Exatamente. Então, se ela quisesse tratar do patrimônio líquido negativo ela 
falaria, patrimônio líquido ou passivo a descoberto. Como a legislação usou o 
termo patrimônio líquido, entendeu-se lá no Carf, entende o Fisco que na 
verdade esse patrimônio líquido é só o positivo.  

Além disso, o Fisco prevaleceu o seguinte entendimento, que o ágio em última 
análise, ele decorre de uma aquisição. E nós estamos aqui falando, então, de 
custo de aquisição. E custo de aquisição é aquilo que eu incorri para obter 
aquele, é o sacrifício econômico que eu tive para obter aquele ativo. E aqui o 
sacrifício, eu disse econômico, mas ele tem que ser entendido do ponto de 
vista jurídico. Então, são as obrigações nas quais eu incorri para obter aquele 
custo. E qual foi a obrigação na qual eu incorri para obter aquele custo? 100. 
A dívida decorrente do patrimônio líquido da investida a rigor no momento da 
aquisição quando eu tenho que fazer o desdobramento, ela não é custo para 
investidor. Ela vai ser custo para investidor um dia se houver incorporação, e 
ela precisar obter recursos ou capitalizar de novo recursos naquela empresa 
antes de uma incorporação, para saudar essas dívidas. Mas no momento em 
que eu adquiro aquela sociedade, a dívida daquela sociedade não é dívida 
minha, eu tenho duas personalidades jurídicas diferentes. E eu tenho então 
custos apenas de 100 e isso me levaria a não reconhecer o menos 10 como 
custo de aquisição do investimento. Outro argumento que se usa nesta linha 
também é que a responsabilidade do sócio, acionista, está limitada ao valor 
integralizado de capital. Então, aí não está no acórdão, mas trazendo um 
exemplo para vocês, se aquela empresa falir, a responsabilidade do sócio 
perante a falência está limitada àquilo que ele integralizou. E o que ele 
integralizou foi o 100, não todo o resto da dívida. Então, aquela dívida, 
segundo o entendimento do Carf, não estaria incorrida ainda. E como refletir 
na contabilidade então para esta linha de argumentação essa diferença de 



patrimônio? Por meio de uma provisão, que há uma obrigação ainda futura e 
incerta ainda não incorrida de possível realização, mas ainda não efetivamente 
incorrida. Então, o menos 10 para o entendimento do Fisco e do Carf seria 
mera provisão da investidora, não custo. Então ele não integraria o cálculo do 
ágio no caso.  

Ainda foi dito que em relação à contabilidade, a opinião do Eliseu Martins, foi 
dito, que há controvérsia na contabilidade e que a visão dele está mais 
fundamentada numa visão econômica da situação de contador, sem nenhum 
demérito, mas é uma visão que não considera esses aspectos jurídicos da 
responsabilidade do acionista, em relação ao valor integralizado. De fato, 
quando o investimento é relevante, uma empresa adquiriu outra, no fundo 
economicamente ela incorreu naquela dívida, então para os contadores até 
faria sentido eu reconhecer o ágio de menos 110, mas que esta visão contábil 
da coisa, certa ou errada, porque havia controversa, ela não tem reflexo na 
seara fiscal, e aqui tem um voto do conselheiro guerreiro que não era o 
relator, bastante interessante até para outras questões, dizendo justamente 
isso, que, tratando de divergências entre a contabilidade e as regras fiscais 
que são jurídicas, e em quais situações então houve a importação de um 
conceito. E para o Guerreiro(F) a importação do conceito está limitada ao valor 
do patrimônio líquido positivo. Então ele diz: “Olha, ainda para fins contábeis 
eu tivesse que reconhecer o PL negativo, conforme opinião do professor Eliseu, 
e até tem um ofício circular da CVM nesse sentido, está lá citado, 01 de 2005 
para fins fiscais eu não deveria reconhecer, por todos esses outros 
argumentos”.  

Então, acabou prevalecendo essa linha, foi uma decisão por maioria e os votos 
vencidos, houve uma declaração de voto do conselheiro Benício, e ele, o 
curioso foi que ele disse que, ele não discordou da tese propriamente dita, 
pelo menos pelo que eu entendi da leitura aqui, o que ele disse foi que no caso 
concreto tinha havido o incorrimento no custo, então ele disse que o PL 
negativo se justificava pelo fato de que não era uma mera provisão a dívida da 
investida na investidora, ela tinha pago aqueles valores, ela tinha incorrido, 
então o ágio se justificava pelos próprios fundamentos da decisão 
desfavorável.  

E aí o curioso é que se nota então que essa é uma primeira decisão do Carf 
que se tem conhecimento, nota que pelo menos na minha visão houve um 
certo conceito quanto a fundamentação jurídica. Então, quando o advogado 
da causa tiver aqui ele vai expor melhor qual foi a sensação dele. A sensação 
que eu tive ao ler foi que ninguém discordou da tese, discordaram, aqueles 
que votaram contra votaram por conta dos fatos do processo e não da tese. 
Então, foi isso que foi decidido, eu honestamente tenho grandes dúvidas sobre 
qual posição seguir, então eu me reservo o direito de não emitir opinião, eu 
quero discutir e ver outras decisões, discutir com o Ricardo Kracoviak que eu 
também não tive oportunidade, e é isso, o tema está aberto aí para 
comentários.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. O assunto está 
em aberto, eu queria fazer só para complementar informações. Já foi dito que 
houve a decisão por maioria. Além disso, dois que votaram, votaram pelas 



conclusões apenas. Mas aqui estou muito interessado na fundamentação, no 
porque da decisão. Então, há bastante controversa, não sei, da própria 
Câmara, turma que prolatou esse acórdão, dois votos contrários que dá 
provimento ao recurso, quatro contra, dos quatro, dois, pelas conclusões, não 
pelas razões da relatora. À medida que o Bruno foi expondo as razões da 
relatora, nós internamente aqui estávamos detectando uma série de 
ponderações absolutamente improcedentes, o método da equivalente 
patrimonial, só para ficar nisso meu comentário, o método da equivalente 
patrimonial é o método de avaliação apenas, ele não representa 
responsabilidade pelo passivo ou pelas dívidas da [ininteligível – 53:58] 
invertida como também não representa direito aos lucros dela. É um mero 
critério de avaliação. Então, trazer a consideração, limite de responsabilidade 
em caso de falência, [ininteligível] irrelevante. E se nós pensarmos também no 
inverso, no caso do deságio, nós vamos verificar que se reconhece 
contabilmente na avaliação um lucro ao qual não se tem direito ainda, que é a 
diferença entre patrimônio líquido contábil e o custo. Uma coisa que sempre 
me preocupou lendo a lei tentando interpretar a lei, é que ela determinada o 
desdobramento do custo em ágio e valor de investimento no patrimônio 
contábil, o valor de equivalência. O que significaria que ao desdobrar 100 eu 
não poderia ter 110. Mas é um raciocínio que comporta discussão porque no 
caso de deságio acontece exatamente isso. Eu trago para dentro da 
contabilidade um valor maior do que aquele que foi despendido, não é? E a lei 
diz que é uma forma de desdobramento do custo obrigatória até. Forma do 
desdobramento não está necessariamente limitado ao valor do custo. Alguém 
quer comentar o assunto? João, por favor. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que se o 
patrimônio líquido é negativo e a empresa o subescrever capital, e continua 
ainda negativo, 100% do pagamento é ágio, não há dúvida, eu acho que não 
há dúvida. Se, depois de subescrever ainda o patrimônio líquido continua 
negativo todo o valor pago é ágio. Agora, se subescrevendo o patrimônio 
líquido fica positivo, aí uma parte é custo, e outra parte é ágio. Será que eu 
posso demonstrar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor. Lembrando também 
que pode acontecer uma situação em que a aquisição de investimento é 
perante terceiros, não há aumento de capital nem nada, o patrimônio não se 
altera pela operação que gera a obrigação de avaliar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto o Hiromi faz o desenho, uma 
perguntinha que eu tenha aqui: Se eu adquirir o investimento de graça, eu 
não paguei um centavo, mas a empresa vem com prejuízo, eu não paguei 
nada, me deram de presente uma empresa com prejuízo. Nada. O prejuízo é 
de 100. Numa das visões eu teria uma ágio de 100 sem ter pagado um 
centavo. É um ágio por algo que eu não paguei. É assim? Eu também tenho 
dúvida, é que fica uma certa contradição ter um ágio por algo que eu não 
paguei. Eu não paguei o ágio e tenho ágio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, enquanto ele registra lá o 
exemplo.  



Sr. Hiromi Higuchi: Não, se a empresa investida tem 50 de capital e tem 200 
de prejuízo, em contábil(F), então tem perda(F) negativa de 150. A outra 
empresa ao investir vai participar com 50%, entrou com um capital de 50. 
Então o capital ficou 100, mas o prejuízo é 200, então, continua ainda 
perda(F) negativa. Se ele pagou ágio de 80, por exemplo, ainda continua 
negativa. Então, todo valor pago 50 de capital, mais 80 de ágio, continua ágio. 
Agora, se digamos que aqui, o prejuízo é pequeno, digamos que o prejuízo 
aqui ao invés de 200 é 50, não é, então aqui... Não, 50 não, fica 80. Então, 
tem prejuízo contábil de perda negativa de 30, né, perda negativo de 30, 
prejuízo contábil 80, capital. Agora, se a outra empresa investe mais 50, 
porque vai ter 50% cada uma, então, investindo 50 fica com capital 100. 
Então, se entrou com ágio, digamos, de 70, então esse ágio também vai 
contabilizar como reserva, então, tem 100 mais 170, menos 80, então aqui 
fica positivo, não fica? Porque tem... Fica 90 positivo, não fica? Então nesse 
caso aqui a totalidade da subscrição não é ágio, uma parte é subscrição 
porque ele tem 50% de positivo. Então, 45 é o valor do investimento como 
capital e o restante é ágio. Eu acho que não tem dúvida nenhuma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu estou um pouco como o Bruno, né, 
também tenho uma série de dúvidas, mas eu estou tendente a achar que a 
decisão da primeira turma está correta, viu. A minha linha de raciocínio é a 
seguinte, se eu tenho um investimento num patrimônio positivo 
periodicamente eu vou fazendo a equivalência patrimonial. Se a empresa 
controlada, ela tem uma grande perda e o patrimônio dela fica negativo, 
quando eu vou fazer a equivalência patrimonial daquele investimento eu vou 
parar no zero, né? Eu não vou ficar com investimento negativo em função do 
patrimônio líquido negativo da minha empresa investida, eu vou sempre parar 
no zero, ou fazer uma provisão como foi o linha da [ininteligível - 1:01:05] 
salvo melhor juízo. Mas eu vou parar, a avaliação de investimento vai parar no 
zero. Então, quando eu pago 100 por um PL que é negativo em 110, se eu 
usar o raciocínio da interpretação literal eu vou ter um ágio de 110 e um 
investimento negativo de menos 10. O que está me parecendo é contra a 
lógica da sistemática da avaliação do método de equivalência patrimonial, 
então em função disso eu estou achando que o raciocínio da turma foi correto. 
Agora, eu gostaria de pensar um pouco melhor nos argumentos do Eliseu 
Martins, para ver como é que ele explica esse meu raciocínio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou no mesmo time, Bruno, dessa vez a 
gente está no mesmo time, ou seja, no time dos que estão em dúvida. Primeiro 
ponto assim, de início me incomoda uma ideia de que eu possa ter um ágio 
que eu não paguei. Ou seja, a ideia de ágio, paguei, a impressão seria assim, 
paguei um ágio e de repente teria uma situação extremamente esdrúxula, 
volto ao exemplo, de que eu adquiri investimento por zero e registro um ágio 
que eu não paguei, simplesmente porque eu resolvi participar de uma 
empresa que tem prejuízo e surge um ágio. Isso me causa uma extrema 
estranheza, o que me leva a jogar para o lado de concordar com a tendência 
do acórdão. Por outro lado, e é assim que eu digo que eu estou mais confuso 



ainda, João, é que eu não vejo a equivalência apenas como avaliação, ou seja, 
eu vejo na equivalência um modo de eu levantar a barreira da pessoa jurídica 
e revelar no meu balanço aquilo que acontece nas minhas subsidiárias, ou 
seja, o resultado da equivalência é o resultado, é o meu lucro indireto, é o 
resultado que eu tenho por meio da minha subsidiária. Ou seja, no modelo em 
que eu paro no zero, como você diz e, portanto, imagine uma empresa que 
parou no zero, eu adquiri uma empresa, parou no zero e que tem portanto 
patrimônio negativo lá embaixo. Aí vamos admitir que nos próximos três anos, 
eu tenho uma gestão extremamente competente nessa empresa e a minha 
subsidiária tenha lucro, e tenha lucro, e tenha lucro. Eu não refletiria no meu 
balanço todo aquele meu sucesso empresarial, que afinal de contas meu 
grupo está se recuperando, eu não informaria aos meus credores, ou enfim, a 
comunidade, que nós estamos caminhando no bom sentido. Eu teria uma 
falsidade, eu mentiria, eu falaria assim eu estou zero, estou estagnado, quer 
dizer, todo aquele esforço, eu não consigo imaginar, como é que é isso, esse 
camarada adquiriu esse investimento e está lá parado a zero. É um 
investimento inativo quando... Ou seja, se a função da equivalência, é essa 
que me incomoda, é refletir o meu esforço empresarial por meio da minha 
subsidiária eu estaria mentindo me mantendo no zero. Então, nesse sentido e 
por essa segunda razão, João, e por isso que eu digo que eu estou assim, 
Bruno permita-me, também em dúvida, eu... Me agrada uma solução que 
permita que eu revisse ali na equivalência não apenas o valor estático do 
investimento, mas o resultado da equivalência, ou seja, aquilo que eu ganhei 
naquele ano, aquele ano eu fui bom, naquele ano eu trabalhei direito, meu 
grupo está se recuperando e invista em mim porque nós estamos cada vez 
melhores. E na sistemática do zero eu não mostro isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar ao Bruno, eu vou 
passar para o Brandão, mas queria até fazer uma observação aqui, Bruno. 
Esta, Schoueri, esta parada no zero é uma prática contábil. Não existe 
disposição legal nenhuma, nem em instituição(F) normativa, nem nada. Então 
não existe, é uma prática contábil, o que me leva a questionar se este fato tem 
relevância mesmo na interpretação jurídica. Eu concordo inteiramente com o 
que o Schoueri colocou aqui, com um detalhe apenas que eu discordo, eu 
acho que é uma avaliação e não é propriamente uma participação no lucro, 
uma expectativa de participação no lucro, né? Mas isso não afeta muito essa 
discussão nossa aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deixa-me só mencionar, só para esclarecer. 
[ininteligível - 1:05:42] concordamos. Não é um direito ao lucro porque não há 
direito. O que eu quero dizer é que a [ininteligível] contábil revela 
economicamente o fenômeno econômico, ou seja, a equivalência mostra, 
procura mostrar economicamente aquilo que está acontecendo no que a gente 
chama de lucro indireto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E isto somente fica completo 
mesmo se nós considerarmos o PL para efeito de ágio, da mesma forma que eu 
pago 10, e desdobro o meu 10 eventualmente em 80 ou 90, se for uma 
situação de deságio. Então, a lógica do método não... E a letra da lei, não se 
acomoda bem com a conclusão aqui da decisão, né? Brandão?  



Sr. Salvador Candido Brandão: Também realmente é um assunto 
tormentoso, não dá para dizer que você tem uma posição formada. Mas eu 
queria apenas separar, nós podemos ter dentro do universo da contabilidade o 
patrimônio líquido negativo e podemos ter o passivo descoberto, nas situações 
em que o patrimônio líquido é sempre decorrente negativo de prejuízos. 
Quando o passivo é descoberto é decorrente de investimentos. Eu posso ter 
um empréstimo grande, um capital pequeno e investir tudo no, eu estou 
numa fase pré-operacional, tipo essas empresas do nosso amigo Batista. 
Então, são realmente institutos diferentes, eu estou com passivo é descoberto, 
porque o meu passivo é muito maior do que o meu capital, inclusive até para 
conceito do thin capitalization, né, você tem situações, tem que ter o 
patrimônio líquido negativo registrado, mesmo com o patrimônio líquido 
negativo para poder fazer o cálculo ou no caso ser passivo descoberto, não é 
incompatível esses conceitos. Eu acho que quando alguém adquire alguma (F)  
empresa com perspectiva de rentabilidade futura, no caso dela pagar 100 e ter 
um 10 negativo, o 10 negativo deve ser acrescido ao ágio sim, porque ela vai 
recuperar isto na perspectiva de rentabilidade futura e o 10 negativo para ela, 
isso assim em termos assim de demonstrar contábil, ela tem os 110 com ágio 
e tem um 10, entre aspas [ininteligível - 1:08:03] uma provisão de um possível 
mau negócio. Se acontecer ela vai fazer uma conta, né, de tal sorte que volta 
novamente ao 100, que vai ser exatamente o valor que ela pagou. Então, eu 
acho que nesse ponto que mereceria maior consideração da decisão, que eu 
acho que não foi certo, eu acho que realmente o 10 é um ágio, porque ela vai 
pagar esse ágio na perspectiva de uma rentabilidade futura, que é esse o 
objetivo de dizer por que você paga ágio. Não que pagou 10, é como eu 
comprar um imóvel com dívidas, qual é o valor do meu imóvel? O valor do 
meu imóvel é um milhão de reais, mas eu só pago 500, mas eu assumo a 
dívida de 500, quer dizer, então o meu custo é, meu preço, meu valor de 
imóvel é um milhão de reais. É isso aí.  

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um detalhe aqui, assim, tentando no campo 
da dúvida, Bruno, tirando alguns argumentos pelo menos, esse argumento 
que eu já ouvi muitas vezes da responsabilidade que eu tenho que parar no 
zero, porque eu não respondo mais que o zero, se fosse sério também 
implicaria que não haveria nenhuma empresa com patrimônio negativo. 
Porque também a própria empresa alvo pararia no zero já que não haveria 
algo além do zero, ou seja, e à medida que é prática contábil corrente eu 
admitir o patrimônio negativo na empresa alvo, fica inconsistente eu não dizer 
que o sócio não revela essa mesma realidade. Ou seja, fosse a 
responsabilidade item relevante para uma demonstrar contábil, eu não teria 
patrimônio negativo em nenhum caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Schoueri, você tem razão, mas a coerência da relatora 
é interessante nesse aspecto, porque ela disse que não mesmo. Não tem 
patrimônio líquido negativo na contabilidade. E ela não faz esse link com a 
responsabilidade direto, mas está no voto logo a seguir, então para ela é isso 
mesmo, para no zero porque eu não tenho responsabilidade. E o que eu faço 



com o menos que eu tenho que ser transparente com as pessoas que tem 
interesse no meu balanço, credores, investidores e o Fisco? Eu lanço a 
provisão. Que não é meu custo de investimento, é uma possível dívida que eu 
posso ter o dia que eu aplicar aquele capital. E aí na sua visão, também 
pensando aqui, se eu paro no zero e lanço uma provisão que é uma obrigação 
da própria investidora, que não é custo de investimento segundo o 
entendimento da relatora, quando eu vou melhorando aquela empresa a 
minha provisão vai sendo revertida. Então a transparência, a sua 
preocupação quanto a transparência talvez possa ser resolvida, por conta 
dessa reversão da provisão que vai sendo feita a medida que for melhorando o 
resultado. O que eu queria dizer... Você quer comentar alguma coisa sobre 
isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre exatamente isso está sendo 
criado uma norma, né? Porque eu não vejo que tem que constituir provisão. 
Eu estou falando sobre o ponto de vista estritamente legal. A provisão é uma 
despesa que eu vou pagar no futuro, mas que é formada no presente em 
exercício. Provisão não é uma coisa, ah, se eu tiver que pagar. Não, a provisão, 
a despesa está sendo formada. A diferença entre provisão e reserva de 
contingência exatamente isso, a reserva de contingência é uma previsão de 
fatos futuros poderem determinar uma perda. Eu não vejo que tenha natureza 
de provisão esse lançamento, e depois é uma condição contábil, quando na 
verdade se eu aplicar a lei eu teria que reconhecer [ininteligível - 1:11:58] do 
PL negativo, o critério da lei é este, não é de criar provisão. Esse é o 
comentário.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Faz todo sentido, alguém para fazer o contra ponto 
poderia dizer que eu quando eu adquiri eu criei a despesa, eu só não sei 
quando eu vou incorrer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, você não criou. Você não 
criou, porque você não está sendo responsável e não poderá ser responsável, 
supondo que o capital esteja integralizado por cobrir esse passivo, jamais, 
jamais. Você vai perder o seu investimento, mas nunca você vai ter uma perda 
correspondente às dívidas da empresa, não justifica a provisão. O que eu 
poderia dizer economicamente é, ah, eu tenho que limitar no zero porque o 
máximo que pode acontecer para mim é perder esse 100, eu não vou perder 
110. Mas por outro lado se eu pensar num método, na sua mecânica, no seu 
critério, o ponto fundamental importante esse que foi levantado pelo Brandão, 
pelo Schoueri, eu estou comprando menos 10 com a expectativa de recuperar 
isso em X anos, para recuperar isso em X anos eu vou ter que superar aquele 
negativo para depois entrar no... Sair do vermelho e entrar no azul. Então o 
método reflete isso. A expectativa de rentabilidade representa inclusive a 
recuperação do prejuízo. Porque cada recuperação de prejuízo obviamente é a 
rentabilidade na empresa investida.  

Sr. Bruno Fajersztajn: E nesta sua linha o que também me sensibilizava 
sempre a questão do custo, isso não é custo, isso não é custo. Mas eu 
concordo que na essência do MEP(F), eu, não necessariamente considero o 
valor pago e a prova disso é o deságio. Eu pago 50, o negócio vale 100. 
Aparece lá no meu patrimônio 50 que eu não paguei, do mesmo jeito. E se eu 



incorporar eu tenho que reconhecer a receita. Não é verdade? Então, isso me 
sensibiliza, quer dizer, não é da essência do MEP(F) e do desdobramento do 
custo que eu considero o valor pago apenas. Eu considero o valor econômico.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez eu vá te sensibilizar um 
pouco mais então na questão da provisão. O deságio ele estaria para o ágio 
negativo no contraponto da provisão. O que seria? Seria um reconhecimento 
de lucro a realizar. Mas quando você compra bem, você não registra o lucro a 
realizar. Você registra o que? Um deságio. Se você compra mal, entre aspas, 
você não registra provisão, você registra um ágio. Essa é a lógica do método. 
Agora, nós conhecemos essa turma, não é, conhecemos como as coisas 
ocorrem lá, talvez o fato de ser um ágio de operação interna tenha já 
predeterminado uma predisposição para procurar argumento. Até porque o 
fiscal fez o que não deveria ter feito, ele devia era ter, se fosse ágio interno, 
devia ter glosado tudo. Não existe ágio, não interessa se é 110 ou se é 100, 
não existe ágio. Por favor. Lucas.  

Sr. Lucas: Bom, dois comentários que eu queria fazer e achei um pouco na 
linha do Mariz e do Brandão, que eles puseram agora no final. Primeiro que 
talvez outra coisa que tenha ajudado a predispor a turma foi o fato de que  
não era o ágio, eu não paguei 100 e tinha um PL negativo de 10. Eles pagaram 
50 milhões e tinham um PL negativo de 2,5 bilhões. É quase a situação do 
zero que o Schoueri pontuou, então eu acho que juridicamente pode não ter 
nenhuma relevância, mas na cabeça do julgador pode levar a uma 
predisposição.  

E outro comentário que eu queria fazer, que me fica a dúvida de como... No 
caso de você considerar que esse ágio realmente não pode ser aproveitado, 
não pode ser... Como ficaria o ganho de capital numa posterior alienação, 
porque na verdade eu estou pagando 50 milhões porque eu estou comprando 
uma casa que está sem janela, que está com o portão quebrado, que está com 
a fundação estourada e para que se eu quiser vender um dia depois por 2,5 
bilhões eu vou ter que consertar tudo isso. Então, existe uma expectativa de 
rentabilidade futura, claro que existe, mas ela está limitada... Você paga o 
pagamento do preço está limitado ao custo que você vai ter para colocar essa 
empresa nos eixos. Então, o fato de você ter uma aquisição por um valor baixo 
porque existe o PL negativo elevado, não tira o mérito da expectativa de 
rentabilidade futura que foi reconhecida por um laudo. No caso em questão. 
Eu queria saber como é que ficaria se essa questão do ganho de capital numa 
posterior alienação, porque foi um dos argumentos da defesa que eu não me 
recordo muito bem, parece que não foi muito bem debatido no acórdão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, quer esclarecer esse 
argumento?  

Sr. Bruno Fajersztajn: No relatório não tem o argumento do contribuinte, 
mas tem um contraponto da Edilie(F), relatora quanto isso, e ela diz que o 
ganho de capital é o valor pago, você considera o custo o valor pago. Então, no 
seu exemplo, se eu comprar uma casa com a porta quebrada, sem porta, com 
a janela quebrada, eu reconheço a provisão, na linha da relatora, eu 
reconheço a provisão para conserto de portas e janelas, o dia que eu consertar 



a porta e a janela eu tenho custo. Então, quando eu vender, se eu vender já 
consertado quando eu paguei para ter a porta e a janela consertadas, eu 
tenho custos que vai ser apurado o ganho de capital. Ela tem até um 
parágrafo sobre isso e não dá para entender direito a discussão, porque ela 
fala e não procede ao argumento do contribuinte, talvez apresentado em 
memorial(F) e etc. E um parágrafo ela diz isso, na verdade o valor de ganho de 
capital, o custo [ininteligível – 01:18:40] é o valor pago.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria confirmar uma coisa assim, num caso 
como esses, se eu recusar o argumento do ágio interno o que eu tenho na 
prática é dizer o seguinte, a seguir o argumento do contribuinte. Toda vez que 
eu tiver um grupo, eu tenho uma empresa com patrimônio negativo, eu tenho 
uma outra empresa com o patrimônio positivo, em vez de fazer o que eu fazia 
no passado que era incorporação reversa, que afinal de contas vem sendo 
muito questionada, porque eu tenho que mudar o nome, etc. etc. Fica mais 
fácil, eu simplesmente faço uma aquisição chamando de ágio o patrimônio 
negativo, e em seguida incorporo e passo a aproveitar nos próximos cinco 
anos o patrimônio negativo da minha outra empresa. Essa é a consequência 
prática de... Ou seja, o caso concreto tem a fragilidade do ágio interno, mas 
ultrapassada a questão do ágio interno se tornaria possível esse novo caminho 
para um aproveitamento de prejuízo, é isso mesmo, Bruno?  

Sr. Bruno Fajersztajn: É sim, mas os fiscais de plantão vão dizer para você 
que você está abusando do direito, está fazendo uma fraude à lei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não falaram.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, estou aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque veja o seguinte, eu estaria abusando 
em toda a questão no sentido do ágio interno, que o primeiro problema, 
problema maior aqui é o ágio interno. Mas em si, a segunda parte do que eu 
falei agora é bem mais interessante do que aquela incorporação que se faz, 
aquela incorporação que se faz que se incorpore, muda-se o nome, muda-se o 
endereço, objeto, etc. etc. Aqui parece um caminho alternativo que foi 
encontrado pelo contribuinte.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Realmente faz sentido, é uma, outra forma de trazer a 
despesa para dentro da investidora.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Trazer o prejuízo sem a trava dos 30%.  

Sr. Bruno Fajersztajn: O que eu disse e concordo com você que é o uma 
alternativa, mas o que eu disse é que vão dizer que você está cumprindo a 
literalidade da lei e contrário, você está overhead(F) à norma de vedação do 
mesmo jeito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para registrar, me incomodo com o ágio 
interno, ou seja, o ágio que não há ágio, que não há pagamento algum. Essa é 
questão prévia, mas em si o efeito é, que quando eu fazia a incorporação 
reversa eu mantinha o prejuízo, mas eu tinha a trava dos 30%. Nesta 
operação nem trava eu tenho.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma coisa a mais, alguém quer 
falar alguma coisa? Hiromi? Faz favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, esse, quando tem patrimônio negativo e 
subescrevendo ainda continua negativo, considerar como zero, já é aceito na 
parte tributária também. A parte societária já é aceito, porque na parte 
tributária também tem que aceitar, porque ele não tem mais responsabilidade 
além daquela... Agora, o Dr. [ininteligível - 1:22:00], se pagou zero não tem 
nenhum ágio, porque o ágio é no momento de aquisição do investimento, né, 
por isso, se não pagou nada então não vai ter ágio nenhum. Agora, eu 
também quero falar, Dr. Brandão. Não, porque o balanço que tem que 
verificar para fazer desdobrar esse custo, né, é sobre o balanço que a empresa 
apresentou na declaração de renda. É o prejuízo contábil. Agora, se o passivo 
é maior do que porque investiu com empréstimo, isso daí não entra no caso, 
porque o patrimônio líquido negativo é só do prejuízo contábil demonstrado no 
balanço que ele entregou à Receita Federal. Por isso que para mim, se como 
novo investimento continua ainda PL negativo, a totalidade é ágio. Porque não 
pode lançar como perda, porque se lançar como perda é uma amortização de 
ágio antecipada, então é indedutível. Então, tem que deixar como ágio a 
totalidade. Se pagou 200 e tem PL negativo ainda com essa substituição, 200 
é ágio. Eu acho que... Olha, para mim...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom, Hiromi, obrigado. Eu 
queria só acrescentar para a gente encerrar esse assunto, já que introduziram 
aqui a questão do custo zero, isso parece que confundiu um pouquinho a 
discussão original. Eu só quero dar uma opinião rápida sobre o custo zero. Se 
no momento da aquisição eu não reconhecer o ágio, eu não estou aplicando a 
norma legal. Todo valor do patrimônio líquido será ágio se adquirir com zero. 
Está certo? Se eu não fizer o registro do ágio no primeiro encerramento, o 
valor patrimonial vem para a minha contabilidade, a título de ganho de 
equivalência patrimonial. E a lei distingue claramente o método, distingue 
claramente, o que é ganho de equivalência patrimonial, que é a variação entre 
o PL no início e no fim de cada período. E ela abre esse ponto inicial de 
comparação com ágio e deságio.  

Então, se por acaso alguém teve a sorte de receber um investimento que deva 
avaliar por equivalência patrimonial a custo zero, tudo é ágio, na minha 
maneira de ver. Tudo que eu estou trazendo como ágio agora, e esse é o 
momento que eu tenho que trazer, se eu não tiver agora eu vou trazer no 
primeiro fechamento como ganho de equivalência, só que não houve a 
variação no patrimonial na pessoa jurídica investida. A equivalência, o ganho 
de equivalência, ou a perda, deveria refletir os ganhos ou perdas do período da 
investida. Então eu vou criar uma segunda distorção, um segundo 
descumprimento da lei, eu vou trazer a título de ganho de equivalência 
patrimonial o que foi ganho lá na aquisição.  

Bom, pessoal, eu acho que está bem discutido, né, concluímos que o acórdão 
está errado. Eu acho que o assunto é realmente é bastante complexo e vamos 
continuar insistindo com o Ricardo e esperar que ele venha. Eu também tinha 
pedido para ele isso lá atrás, eu tinha pedido para ele escrever sobre essa 
matéria para a nossa revista. Ele infelizmente está muito atarefado. Diego, 



você tem tempo para... Você que colocou o assunto? Ah, então desculpa, eu vi 
Diego na abertura. Diego Sampaio está aí? Bruno, você de volta. [ininteligível - 
1:25:47], dá tempo ou não? Ah, então, está bom. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Vocês vão querer me matar no fim da reunião, 
só eu que ponho o assunto aqui. A gente discutiu já a semana passada, 
também em quinze minutos e eu incluí o tema na verdade durante a reunião 
imaginando que a gente não fosse discutir. A questão é saber se o qual é a 
extensão da hipótese de incidência do IOF nas operações de crédito entre 
empresas que não são parte do sistema financeiro, não são factory(F). A lei 
9779, art. 13 fala de operações de crédito decorrente de mútuos de recursos 
financeiros. E eu tenho visto algumas fiscalizações em curso de contribuintes 
com esse foco, em que o fiscal está alegando que operações que tenham 
efeitos econômicos semelhantes aos dos mútuos de recursos financeiros, 
seriam tributáveis pelo IOF com base no art. 13. E na minha visão, a gente 
tinha começado a discutir, quando a lei no art. 13 especificou, conhecendo a 
sistemática de tributação do IOF, competência constitucional ampla, já 
conhecida e o tributo tal como instituído desde os primórdios para as 
instituições financeiras, em que as operações de crédito em geral, não só 
mútuo, que são aquelas operação que envolvem uma prestação presente e 
uma contraprestação futura seriam tributáveis pelo IOF em geral. E aí vem o 
decreto e cita lá todas as hipóteses de operação de crédito passíveis de 
incidência lá no sistema financeiro, por exemplo, desconto de título, etc. O 
legislador em 99, já com uma história toda de incidência do IOF no sistema 
financeiro, criou então esta hipótese de incidência dizendo: operações 
correspondentes a mútuos de recursos financeiros. Então, na minha visão só 
operações decorrentes de mútuos de recurso financeiro é que estão sujeitos ao 
IOF, no caso de operações fora do sistema financeiro. E aí eu comento que 
existe um acórdão de STJ que deu uma interpretação, no meio do caminho, 
na minha visão então, só o mútuo segundo o código civil é que seria tributado. 
E o STJ no Recurso Especial, 1239101 Rio de Janeiro, julgado em setembro 
de 2011, entendeu que na verdade operações de... Ele chamou de conta 
corrente, mas é a conta corrente no sentido de colocação de recursos a 
disposição de uma empresa e não aquele contrato de conta corrente de 
postergação do vencimento das obrigações para um determinado período, isso 
é uma coisa diferente que, a meu ver aqui, pela análise do acórdão não foi 
abordada. Mas o STJ entendeu o seguinte, que neste caso de colocação de 
dinheiro à disposição de uma outra pessoa que não é exatamente mútuo, 
salvo engano aqui, o mútuo pressupõe a entrega efetiva, um contratado que 
pressupõe a entrega de recursos efetiva. O STJ entendeu que a simples 
colocação à disposição seria uma operação de crédito, e ela seria 
correspondente ao mútuo de recurso financeiro e entendeu que cabia o IOF 
aqui. Então, não qualquer operação de crédito como parece que está 
entendendo o Fisco nessas fiscalizações, mas o STJ entendeu que colocação 
de recursos à disposição seria mútuo para efeito de incidência do IOF. Então é 
esse o assunto em debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Precisa registrar que esse acórdão 
ele trata, bom, o acórdão misturou um monte de coisa, falou em contrato 
concorrente que não tinha sido falado nas instantes inferiores, não era 



contratado de conta corrente, né? O contrato real, os contratos reais que 
estavam sendo julgados no aspecto do IOF, eram contratos de abertura de 
crédito com vencimento para a restituição. Então a diferença é, quando que se 
perfaz o fato gerador na simples abertura de crédito ou a cada saque por 
conta do crédito aberto, quando se configura efetivamente mútuo, não é? 
Então eu não acho que esse acórdão seja um acórdão que oriente muito uma 
discussão que procura ser técnica. Até pelas falhas dele. Mas o que me 
chamou a atenção nesse acórdão é simplesmente julgar do jeito que julgou 
sem atentar para as diferença entre a tributação quando a operação é na 
instituição financeira, e aquela feita em pessoas jurídicas não financeiras. 
Quer dizer, a lei não falou operação financeira, ela teve o cuidado de 
especificar que operação financeira. Operação financeira a título de mútuo, 
então eu tenho que saber o que é mútuo. O acórdão não procurou entrar 
nessa discussão. Por outro lado ele simplesmente nem mencionou o art. 109, 
110. Simplesmente disse que a operação de mútuo prevista no art. 13, né, o 
art. 13 não tem a limitação do direito civil. Isso é preocupante. Alguém quer 
falar? Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só complementar a minha exposição. Bruno. Só para 
ilustrar quais são as situações aqui que podem gerar discussão que eu 
vislumbrei. Uma venda a prazo tem lá um financiamento embutido, isso daí é 
operação de crédito em tese é, mas é tributada pelo IOF das não financeiras? 
Pagamento antecipado para posterior reembolso. Acontece muito em cost 
sharing de empresa do mesmo grupo. Prestação presente em troca de uma 
prestação futura. Isso aí é tributado pelo IOF? Adiantamento para futuro 
aumento de capital. Este nem o fisco questiona. Prestação presente contra 
prestação futura. Tem incidência de IOF? E uma sessão de crédito com a 
assunção depois de uma posterior dívida de quem assumiu perante o devedor 
original. Essa também é uma outra operação que pode [ininteligível - 1:33:26] 
discussão. Na minha visão tudo isso está fora do conceito de mútuo lá do 
código civil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível] Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu entendo que mútuo civil, né, entre particulares, por 
exemplo, sem conotação de lucro ou juros, pode haver de familiares que 
declararam no imposto de renda, qualquer pessoa declara no imposto de 
renda que fez o mútuo com outra, isso é comum. E vai se deparar de repente 
com uma auto de inflação por um IOF declarado no imposto de renda numa 
operação que não tem, nem é operação, seria o sentido da operação seria: 
operação no sentido do lucro, eu faço isto para ter um lucro, eu estou usando 
meu dinheiro como mercadoria, e esse seria o sentido do IOF. Se não for nesse 
sentido de obter um lucro, não pode se enquadrar como operação mercantil, 
ou operação com fins financeiros, isso é uma primeira distinção que eu 
gostaria, para evitar, porque essa equiparação decorrente é muito ampla. Eu 
acho que na questão da tributação a gente tem que ser mais restrito, o 
princípio da [ininteligível] da legalidade e essa interpretação no ponto de que, 
de não dificultar que as pessoas possam de uma maneira mais... Calma, mais 
barata, vamos dizer assim, o termo, não terem que se socorrer do mercado 
financeiro, ou seja, eu não sou obrigado a ir ao mercado financeiro ou porque 



se eu fizer uma operação particular eu vou pagar IOF também? Então eu 
perco essa atratividade(F). Esse é um ponto que gostaria de colocar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, desculpe gente eu vou tentar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Descobriu, o que ele estava 
tentando descobrir. Nós temos dois minutos ainda, no meu relógio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não vou entrar no mérito, a questão do 
mérito eu já falei na última reunião que eu tenho dúvidas, se o legislador 
quando utilizou a expressão “mútuo”, quis dizer o contrato mútuo ou 
qualquer operação, enfim, é uma questão de interpretação da lei. Mas eu 
queria sim, entrar, desculpe, quando admitindo que a legislação fale mútuo, 
me lembrou uma palestra uma vez do professor Alberto Xavier que se referiu à 
correspondência de Fradique Mendes de Eça de Queirós. E eu estava 
procurando aqui e viva a internet eu estou na página 17 e 18 da obra, nessa 
parte, relata a seguinte história, enfim. “Depois de ler a carta, Fradique 
Mendes abriu os braços num gesto desolado e risonho implorando a 
misericórdia de Vidigal, tratava-se como sempre da alfândega, fonte perene de 
suas amarguras. Agora tinha lá encalhado um caixote contendo uma múmia 
egípcia. Uma múmia? Sim, perfeitamente, uma múmia histórica, o corpo verídico 
e venerável de Pentaour, escriba ritual do templo de Amnon em Tebas, o 
cronista de Ramsés II mandara o vir de Paris para dar a uma senhora da 
ligação da Inglaterra, Lady Ross, sua amiga de Atenas que em plena frescura e 
plena aventura colecionava antiguidades funerárias do Egipto e da Assíria. Mas 
apesar dos esforços sagazes não conseguia arrancar o defunto letrado aos 
armazéns da alfândega que ele enchera de confusão e horror. Logo na primeira 
tarde quando Pentaour desembarcara enfaixado dentro de seu caixão, a 
alfândega aterrada avisou a polícia, depois calmadas as desconfianças de um 
crime surgia uma insuperável dificuldade. Que artigo da pauta se poderia 
aplicar ao cadáver de um hierogramata(sic) do tempo de Ramsés? Ele, 
Fradique, sugerira o artigo que tacha o arenque defumado. Realmente no fundo 
o que é um arenque defumado, se não há múmia, sem ligaduras, sem inscrições 
de um arenque que viveu. Ter sido peixe ou escriba nada importava para os 
efeitos fiscais, o que a alfândega via diante de si era o corpo de uma criatura 
outrora palpitante, hoje secada ao fumeiro. Se ela em vida nadava num 
cardume nas ondas do mar do norte ou se nas margens do Nilo, há quatro mil 
anos a rolar as reses de Amnon e comentava os capítulos do fim do dia, não era 
certamente de conta dos poderes públicos, isso parecia ilógico. Todavia, as 
autoridades da alfândega continuavam a exitar coçando o queixo diante do 
cofre sarapintado que encerrava tanto saber e tanta piedade”.  

Vou continuar aqui, mas assim, o arenque defumado e a múmia, o contrato 
de abertura de crédito e o mútuo talvez seja tema interessante sobre analogia 
em matéria tributária, que toda vez que eu vejo esse tipo de tema eu me 
lembro do nosso querido Alberto Xavier citando Eça de Queirós, 
espirituosamente Eça de Queirós. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, só para fechar esse tema, 
eu queria lembrar um acórdão antigo da segunda, não sei se era segunda 
câmara, que era do segundo conselho de contribuintes que tratou de uma 
abertura de crédito e o contribuinte tentou dizer que era um contrato de conta 
corrente. E o acórdão não era contrato de conta corrente, tinha nome de 
contrato de conta corrente, mas era abertura de crédito. E o acórdão negou o 
provimento ao recurso fazendo as considerações que foram feitas aqui, sobre o 
que é mútuo, o que é conta corrente. Bom...  

Queria fazer duas comunicações para encerrar. Nós estamos decidindo aqui 
não realizar a nossa mesa do dia 28. É quinta-feira santa, muita gente está já 
viajando ou com pressa de ir embora. Então, dia 28 foi suspensa a reunião, 
eliminada. E eu queria lembrar que na semana que vem o professor Tércio 
estará aqui para falar sobre simulação e negócio [ininteligível] direto e 
[ininteligível] ao Fisco. Eu não preciso pedir para virem, porque todo mundo 
tem interesse de vir, mas é uma questão de prestigiar nosso querido professor. 
Muito obrigado, então. Até a próxima semana. 
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