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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início a mais uma Mesa. Acabamos de receber o número 12 da nossa 
série de doutrina tributária, que será distribuída a todos, a Tributação 
Internacional da Renda, Dr. Carlos Otávio Ferreira de Almeida. É a tese 
de doutoramento dele na faculdade, sob a orientação do professor 
Schoueri. Quer falar alguma coisa, Schoueri? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade todos vão ler e vão conhecer a 
qualidade do trabalho a partir do estudo. Eu acho um ponto 
interessante desse trabalho é que ele vai examinar a consistência do 
sistema brasileiro com relação à, afinal de contas, nós queremos ou não 
queremos incentivar investimentos estrangeiros? Ele começa a discutir 
contradições ou não do sistema tributário a partir, ou seja, vários textos 
legais que não parecem compatíveis com a mesma linha, então ele 
procura testar, até o método, assim, de teste mesmo, ele propõe um 
teste pra saber a partir das premissas o que seria a política pública 
definida, ele ia testando cada lei e verificar, olha, isso é consistente, isso 
confirma, ou esse tem contradição, então é um tema interessante de 
exame da legislação, muito em termos de preço de transferência, 
[ininteligível],  lucros no exterior, a legislação brasileira relativa a temas 
internacionais para tentar descobrir se nós temos uma política pública 
com relação a isso, se a nossa lei é consistente com relação a esse tema. 



Eu acho que é uma leitura bastante interessante para conhecer por 
dentro da área de imposto de renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma publicação no 
pequeno expediente? Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, é exatamente o que o Schoueri 
está dizendo, eu quero comentar três decisões do Supremo nessa última 
semana, né, uma foi a respeito de um assunto muito caro ao meu 
colega que faz tempo que não comparece aqui, o Roberto Siqueira 
Campos, que é a incidência de ICMS sobre ‘leasing’, orçamento ‘leasing’ 
operacional, aquele que não há opção de compra, o Supremo decidiu 
que sobre esse ‘leasing’ não há incidência de ICMS. E ontem tivemos as 
duas decisões do Supremo, esperadas até, mas o que mais, assim, 
angustia, é a pouca reverência que o ministro Luís Fux dá à 
repercussão geral. Foram julgadas incondicionais duas Adins referentes 
ao Protocolo 21. Tudo bem. Aí os procuradores, representantes dos 
estados, pedem a palavra e começam a falar de modulação, ele fala. 
Não, é a partir da liminar, liminar foi concedida em 2012, ela teve efeito 
retrospectivo, mas vamos ressalvar as ações que estão em andamento. 
Quer dizer, quem não entrou com ação não vai poder repetir a partir da 
decisão, quer dizer, fica um troço, e ele, assim, fala mesmo assim, não, 
mas quem entrou, quem contestou, meio deixa para lá, né, o Estado... 
Aí o Marco Aurélio falou uma coisa muito séria, isso é um incentivo ao 
descumprimento da Constituição, porque o Estado descumpre a 
Constituição, passam dois anos, é considerada inconstitucional, mas 
ressalva o que ele cobrou, o que ele recebeu, e não foi uma coisa muito 
certa. Então vamos aguardar a publicação para ver em que nível foi 
modulado... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa questão da modulação dos efeitos e 
seus limites, realmente merece ser trabalhada e discutida, porque a 
primeira tendência nossa é de falar: “Que absurdo! Onde já se viu uma 
norma inconstitucional ter os seus efeitos resguardados?”. O tema que 
existe aqui, Salvador, para a gente poder entender essa questão, é 
lembrar que também existe na Constituição uma coisa chamada 
segurança jurídica. Ou seja, nunca a gente deve entender que quando o 
Supremo faz a modulação dos efeitos, ele está dano validade à norma 
inconstitucional. A norma inconstitucional é inconstitucional ‘ex tunc’. 
O que ele está fazendo é outra coisa, ele está aplicando o princípio da 
segurança jurídica, porque esse continua válido, para dizer as relações 
jurídicas estabelecidas devem ser mantidas, ou seja, o Supremo não 
está aplicando, nunca diga o Supremo aplicou uma norma 
inconstitucional, ele aplicou uma lei que trata, em vigor, que trata de 
modulação de efeitos, fundada no princípio da segurança jurídica. 
Agora, o Salvador tem razão ao dizer que nós temos que, o Supremo 
deve explicar ou justificar por que a segurança jurídica nesse caso 
estaria abalada, onde há casos e casos. Ou seja, para que haja temas 
com esses, para que haja modulação, me parece, é necessário que 
realmente se tenha estabelecido uma situação em que já se acreditava 
que aquele era o direito bom, em que as partes, inclusive o Estado, já 



confiava que isso era um direito pacífico. Ou seja, pode buscar vários 
exemplos de modulação de efeitos em que de repente você é 
surpreendido com uma reviravolta da jurisprudência em tema que 
parecia pacífico. Me ocorre agora, Salvador, ISS quando de repente 
inventam que o serviço é somente uma prestação, que é necessário um 
fazer. Uma invenção do Supremo num caso que reverteu toda uma 
jurisprudência, tudo que se acreditava que era direito bom e que 
felizmente voltou a ser agora com o ‘leasing’, o Supremo retomou o seu 
marco, retomou a sua linha de dizer que o serviço não exige o fazer, ou 
seja, o ponto fora de curva foi aquela decisão dos guindastes, e não o 
que acontecia [ininteligível]. Mas pegando um caso como esse, ou seja, 
aquilo que se entendia como direito bom, se um tribunal de repente 
fala: “Não é isso”, a mudança atingindo casos passados fere a 
segurança jurídica. Agora, eu concordo se você me disser, um protocolo 
como esses que desde o dia 1 já havia posição doutrinária, posição e 
outros tantos, isso aqui é inconstitucional, claramente inconstitucional, 
alguém dizer que a segurança jurídica deve ser prestigiada porque os 
estados acreditavam que fazia uma coisa boa, eu não me convenço. Ou 
seja, vamos separar, eu não me ponho contra a modulação dos efeitos, 
mas certamente eu não consigo ver uma fundamentação para que haja 
modulação dos efeitos para uma situação como essas que desde o dia 1 
jamais gerou qualquer expectativa na comunidade de que isso fosse 
direito bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, mas aí nós ficamos 
com o problema de que a segurança jurídica fica insegura, né? Nós 
nunca sabemos quando é que o Supremo vai entender que aqui a 
segurança jurídica requer a modulação ou não requer. Eu acho que 
essa matéria precisamos realmente estudar, estudar, fazer uma análise 
do que tem acontecido até agora e uma análise crítica, né? Então eu 
vou pedir para os colegas mais ligados à área processual, a não ser que 
alguém aqui queira relatar esse assunto numa próxima reunião, não 
precisa ser a semana que vem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Aline fez comigo um trabalho sobre esse 
tema de segurança jurídica, ela... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então está ótimo. Aline, 
você viu que infelizmente você veio à Mesa hoje. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então eu acho que é 
excelente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós trabalhamos juntos nesse tema 
especificamente, então por isso eu estou tranquilo em falar que a Aline 
poderia relatar aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aline, por favor, você só me 
comunica com certa antecedência, por e-mail, para mim, que você vai, 



que dia você quer que coloque na pauta, porque aí eu vou pedir também 
para alguns companheiros do escritório se preparem também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já viu, hein? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu concordo inteiramente com o que o 
Schoueri acabou de dizer, eu só fiquei com um pouco de desconforto 
aqui com uma passagem dele, com relação a essa crítica que ele fez à 
jurisprudência do Supremo nas decisões do ISS. Então eu ia sugerir 
que alguém se voluntariasse para estudar a compatibilidade entre essas 
duas decisões do supremo, uma na questão dos guindastes e a outra na 
questão do ‘leasing’. Quer dizer, são incompatíveis, são irreconciliáveis 
essas decisões, ou existe uma lógica nessas decisões? Então, quem 
quiser se candidatar, quem sabe... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu me candidato em nome 
do Luís Carlos, que não está presente. Ele tem estudado muito essa 
matéria também, eu acho que ele pode... 

Sr. João Francisco Bianco: Porque eu, quando eu li a decisão do 
‘leasing’, eu não fiquei com a impressão que eram incompatíveis as 
duas orientações, mas fica a dúvida lançada pelo Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade houve uma monografia em 
uma tese que no ano passado que eu orientei, um aluno de graduação, 
levantou esse tema sobre a perspectiva que eu não havia pensado, essa 
questão de dizer, “Olha, não é dizer que o ‘leasing’ é incompatível com o 
passado, ao contrário, o ‘leasing’ segue toda a jurisprudência do 
Supremo com relação ao que é serviço, como utilidade, como bem 
imaterial”. Incompatível, ponto fora da curva foi quando o Supremo, 
num único caso, de supetão, fala em obrigação de fazer e aquela 
separação que não fazia sentido com tudo o que o Supremo sempre 
tinha dito e que volta a dizer, então esta é a linha que eu falei, “Olha, 
esse menino tem razão”. 

Sr. João Francisco Bianco: E finalmente, com o Ricardo, eu queria 
agradecer até a publicação do artigo do nosso colega, sobre o, não sei, 
do balanço, sobre o adicional de 10% do fundo de garantia. É um artigo 
de simples comunicado, o Valor Econômico, muito bem objetivo, eu 
realmente gostei muito do que li. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação mais? 
Quer falar alguma coisa sobre ele, [ininteligível], aproveitando? Um 
pequeno expediente só. Um mérito. Essa é uma matéria de grande 
repercussão, né? Bem lembrado pelo Brandão. 

Orador não Identificado: Bom dia. [ininteligível]. Um artigo breve 
publicado no Valor, que está [ininteligível] eu acho que já foi discutido 
aqui, é a contribuição de 10% no FGTS do caso de demissão sem justa 
causa, um tema que houve no passado algumas ações, já em 2007, mas 
quando as configurações, a situação de fato não estava tão bem 



fundamentada, de uns meses para cá outras empresas começaram a 
entrar. E o ponto principal é que essa contribuição foi criada em 2001 
como uma lei complementar visando suprir o FGTS de recursos para 
pagar aos correntistas o FGTS expurgo de correção monetária de planos 
econômicos passados conforme o Supremo havia decidido. O FGTS não 
tinha recursos para arcar com essas obrigações, então para isso foram 
criadas essas duas obrigações, uma delas com o prazo definido, e a 
outra com o prazo indefinido e essa vigora até hoje e é sobre essa 
contribuição que está se discutindo na justiça. O FGTS já tem recursos 
suficientes, já houve a recomposição patrimonial, não são mais 
necessários os recursos dessa contribuição para suprir 
patrimonialmente o FGTS, todavia, a contribuição continua a ser 
cobrada. Então, o que está se discutindo é que uma contribuição sendo 
um tributo vinculado a um fim, e esse fim já tendo sido atingido, então 
se esgotou o fundamento da contribuição, ela perdeu a sua vigência, a 
sua validade, e é isso que está sendo discutido, está sendo [ininteligível] 
algumas liminares, antecipações de tutela, discussão que me parece 
bastante bonita para fins jurídicos e volto à questão de desvio de 
finalidade, e [ininteligível] relevante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não tem uma decisão do STJ recente sobre 
esse tema? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não temos STJ ainda, né? 

Orador não Identificado: Não, não, não. O que tem, tem algumas 
discussões aí antigas que começaram algumas ações antigas, que 
começaram em 2007 até, e decisões que daí na ocasião foram 
desfavoráveis considerar que não estava claro ainda se havia sido 
atingido o objeto da contribuição ou não, em alguns casos até se 
falando daí que simplesmente porque não estava estabelecido um prazo, 
então a contribuição vigoraria indefinidamente. Me parece que casos em 
que a discussão foi, não estava tão bem fundamentada, as ações não 
estavam tão bem fundamentadas, diferentemente do que vem 
acontecendo agora. Então a discussão toda ressurgiu nos últimos 
meses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Schoueri? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, esquece. Eu confundi. Talvez essa 
notícia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de uma nova notícia, 
eu queria lembrar a todos que o nosso número 32 o prazo se esgota dia 
20, chegou uma ‘procuraçãozinha’ aí. Já temos uma quantidade 
bastante apreciável de colaborações, nós continuamos abertos à 
recepção de novos trabalhos. E eu queria também aproveitar para fazer 
uma comunicação mais explícita de algo que já está sendo falado entre 
nós. Dia 16 de outubro, próximo mês, nossa Mesa será realizada na 
sala, antiga sala Pedro Conde, na faculdade, numa sessão solene de 
comemoração de 40 anos de existência do Instituto. A fundação do 
Instituto na verdade não é no dia 16, mas não coincidirá com uma 



quinta-feira, então, a mais próxima foi essa, dia 16. Nós vamos ter a 
presença tanto quanto possível de todos os fundadores, hoje entre os 
fundadores só o professor Gerd costuma nos frequentar, a maioria, 
infelizmente, já se foi, mas entre os que estão vivos, nós vamos ter a 
presença deles, vamos ter a presença do diretor da faculdade e de 
algumas pessoas que serão especialmente convidadas. Então, também 
convido a todos para este, será uma Mesa diferente, mas envolve os 
presentes também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, eu vou pedir 
a contribuição apenas, só para registrar apenas que esta é a primeira 
turma do STJ que conheceu a consagrada contribuição para o 
Funrural, em julgamento de recurso especial, a primeira turma do STJ 
por maioria de votos decidiu alinhar a sua posição ao do Supremo e 
reconhecer a extinção definitiva da contribuição ao Fundo de Apoio ao 
Trabalhador Rural, Funrural, incidente sobre a comercialização de 
produção do entregador rural pessoa física. O recurso especial foi 
interposto pelo contribuinte que além de pedir o reconhecimento de que 
a retenção e o recolhimento da contribuição foram extintos, reivindicou 
o ressarcimento dos valores recolhidos desde a extinção do Funrural, 
em 91. 

Sr. João Francisco Bianco: Pelo o que eu percebi, não pega a lei nova. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos também dedicar 
alguns segundos aqui desse momento para lembrar que amanhã o 
professor Rui Barbosa Nogueira faria 95 anos de idade. Nosso 
queridíssimo professor, fundador aqui do Instituto, nosso mestre, 
primeiro catedrático da faculdade de Direito, e que nos faz muita falta, 
evidentemente, do ponto de vista pessoal e tributarista. Então vamos 
durante alguns segundos aqui pensar na figura ímpar do professor. 
Convido a todos a imitarem o gesto do Schoueri. 

Sr. João Francisco Bianco: Também que alguém faça uma vibração 
pelo espírito dele, onde ele estiver, tenha paz, sossego, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como em aniversário se 
bate palma... 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à pauta, então? 
Patrícia? Bom, sem a presença dela não vamos ao assunto. O Bruno 
Fajersztajn colocou o assunto de ágio na aquisição em função de uma 
decisão da terceira região, não é? RF terceira região 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos, Bruno Fazersztajn. Essa 
decisão foi publicada essa semana, dia 15 de setembro, e pelos meus 
registros, é a primeira divulgação de TRF em acórdão sobre o tema. 
Então eu achei interessante a gente trazer aqui em alguns aspectos, né, 
provavelmente ainda ninguém teve a oportunidade de analisar. Eu vou 
fazer um relato breve do assunto e alguns comentários para depois a 
gente debater. O caso libra, ele primeiro, ele foi julgado pelo Carf, antigo 



Primeiro Conselho de Contribuintes, e esse é um mandado de 
segurança contra a decisão do Carf, que manteve o auto de infração. 
Qual que é a operação? A operação é aquela conhecida por todos nós 
como o ágio interno, é uma operação em que uma empresa, aquelas 
típicas operações em que uma empresa ‘holding’ detém uma 
participação numa empresa operacional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que fica 
interessante se ele fizer um ‘esqueminha’ aqui para o fato ficar claro. 
Porque existem ágios internos e ágios internos, e existem muitas 
variáveis de estruturações, então já que ele tem condições de fazer... 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu nem me propus a fazer diretamente porque 
é o mais clássico caso de ágio interno, mas eu vou fazer mesmo assim. 
No momento um, a empresa A detém participação em empresa B. 
Controle. Momento dois, os sócios de empresa A detêm participação 
numa outra empresa C. Momento 2: empresa A confere um capital de 
uma nova empresa, empresa chamada de veículo, um investimento em 
B. Então, temos A, nova empresa C e a antiga B aqui. Essa empresa C 
foi criada pelos mesmos sócios da empresa A. Neste momento, então, a 
empresa C, nova empresa C, apura o ágio. Ela passa a ter investimento 
em B e apura o ágio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, só para completar 
aqui, foi conferência da participação societária? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, a transferência 
foi por aumento de capital? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Aumento de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Subscrição e interiorização 
de capital de C? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Em bens em que os bens eram o B. Certo? O 
investimento em B. Então A tinha ações em B, criou uma nova 
empresa, constituiu, aumentou o capital dessa nova empresa com o 
investimento que ela tinha em B. Ficamos A, nova empresa, e B, aqui 
apura o ágio. É um novo investimento, sujeito à avaliação do mérito da 
equivalência patrimonial, o custo de aquisição dessa empresa em A, a 
diferença do custo de aquisição dessa empresa em A pelo investimento 
em B, que foi objeto de um laudo, está sujeito, é significa o... Terceiro 
momento, B incorpora C, e o ágio fica aqui, passa a ser amortizado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. Você falou na 
passagem aí que o sócio de A tinha uma outra empresa, onde é que ela 
entrou aí? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Não, os sócios de A constituíram C, eu só não 
fiz esse desenho. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me faz um favor, então, nesse desenho, só 
para ficar claro, por gentileza vamos trabalhar com números, coloca 
aqui, B tem um patrimônio de cem, só para a gente falar claramente 
alguma coisa, porque depois eu vou entrar no mérito, e o investimento 
de A, portanto, é de cem. Por favor. Coloca aqui, em seguida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esso é outro ponto 
importante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Coloca em seguida que C tem um capital 
de 600. Menciona, portanto, o que investimento de A em C foi de 600, e 
que C tinha o ágio 100 mais 500. E mencione que finalmente B tem o 
capital de 600, depois da incorporação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como é que é? Desculpa, 
onde apareceu 600 em A? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o ágio, 500. Ou seja, A tinha 100, eu 
peguei um número qualquer. A tinha 100, veja, daí ele capitaliza por 
600, aplica o art. 36, pode pôr assim entre parênteses art. 36, ou seja, 
porque A teve um ganho de capital não tributável. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Não tem referência, provavelmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, ou seja, porque A teve um ganho de 
capital. 

Sr. Bruno Fazersztajn: [ininteligível]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que seja, A teve um ganho de capital, 
[ininteligível] eu gostaria só de mencionar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso não é importante, 
senão não ia dar ágio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que é importante a partir daqui a gente 
possa discutir o tema, Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Está bem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora você, por favor, rebate a decisão, 
você já percebeu o meu posicionamento. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Ganho de 500, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. Ganho de 500, ágio de 500, depois 
uma empresa de capital de 600, amortizando o ágio a 500. Está claro. 
Então falando a mesma linguagem agora. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Dois meses. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tudo bem. Fica à vontade agora para falar. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Qual foi o ato de infração? A alegação foi de que 
a operação não é efetiva, a situação inicial societária é igual à final, 
empresa de curta duração, mesmo grupo econômico e um período curto 



de espaço de tempo, simulação, amortização dos ágios é irredutível, 
multa agravada de 150%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: TRF? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Conselho de contribuintes, primeira turma, 
primeira Câmara, Sandra Faroni e outros antigos componentes dela, 
por unanimidade entenderam que a operação é simulada e que a 
amortização do ágio não era válida. Então uma citação, um relato da 
teoria do Marco Aurélio Greco em planejamento tributário, etc., mas foi 
tudo isso superado, tendo em vista que se considerou como se fosse um 
simulado. TRF. Inicialmente, o TRF entendeu, ele manteve o auto de 
infração, manteve a regência fiscal, então negou o provimento a 
apelação possível que foi interposta pelos advogados que já tinha 
perdido na primeira instância. Diferentemente do Carf, o TRF entendeu 
que a operação não fala de simulação, ele faz uma crítica à Lei 9.532, 
diz que ela é um convite ao planejamento tributário, porque ela não 
excepcionou as situações em que a operação é praticada dentro de casa, 
nem vinculou a amortização efetiva à realização de lucro, porque a lei 
fala em expectativa, faz essa crítica, mas em seguida ela segue por um 
caminho diferente daquele adotado pelo Conselho de Contribuintes, ela 
não cita nada em relação à simulação. Ela fala que operação é regular 
do ponto de vista contábil, mas que ela não tem fundamentação 
econômica hábil a justificar a amortização do ágio. Ele usa como 
fundamentação para dizer que não há fundamentação econômica o 
princípio da primazia da essência sobre a forma da contabilidade. Então 
é até contraditório, eu não sei se o advogado vai defender isso, mas ele 
diz que a operação é regular do ponto de vista contábil, mas ofende o 
princípio da essência, primazia da essência sobre a forma da 
contabilidade. E faz diversas críticas no sentido de que como a operação 
foi dentro do grupo, não se pode auferir de lá uma substância 
econômica para justificar a dedutibilidade do homem. Então o que 
pesou, grosso modo foi isso que foi decidido. Uma outra coisa que pesou 
e foi muito rebatida no voto vencedor, foi o fato de que o laudo que foi 
elaborado, embora ele tenha sido feito por uma empresa de auditoria 
independente, ele não era minucioso, não era detalhista, e ele fez 
questionamentos sobre aquelas ressalvas, que quem está habituado a 
trabalhar com esse assunto sabe que as empresas de auditoria fazem, 
de que foram, o trabalho foi elaborado a partir das informações 
oferecida pela empresa e que isso não representa a avaliação das 
demonstrações financeiras da empresa, uma questão de avaliação 
econômica exclusivamente. 

Orador não Identificado: Não fizeram laudo judicial, então? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Não, é o laudo que está na ilusão. Só tem um 
mandado de segurança aqui, o curioso até, há quem discuta esse caso 
de mandado de segurança nessa situação, mas o fato é que isso não foi, 
os fatos discutidos são aqueles discutidos no processo administrativo. E 
curiosamente, no processo administrativo ninguém discutiu a validade 
do laudo, talvez por desnecessário, vamos entender o que era 



simulação, nem foi discutida a questão do laudo. Nesse caso, o laudo foi 
utilizado como um dos fundamentos para dizer que não há 
fundamentação econômica e que por conta disso, então, o princípio da 
primazia da essência sobre a fórmula estaria sendo ofendido. Outras 
observações interessantes é que a questão do ágio interno que tem sido 
bastante discutida na jurisprudência administrativa, eles não se 
posicionaram firmemente, mas deixaram isso um pouco de lado. Até 
consta aquelas referências à doutrina e atos normativos contábeis que 
dizem que o ágio não deve ser apurado regularmente em operações 
entre empresas vinculadas, mas ele consigna também que em situações 
excepcionalíssimas isso pode acontecer. Então um ponto interessante é 
que no Carf e na jurisprudência administrativa tem sido muito 
discutida a possibilidade ou não de aplicação do Regime 9.532 para o 
ágio interno. E o acórdão aqui, de uma forma não muito consistente, 
mas ele admite a possibilidade de apuração de ágio dentro do grupo, em 
situações excepcionalíssimas e até faz referência de que a lei na época 
não continha a vedação que contém hoje, não assim, de forma tão clara. 
Então dá para inferir de lá isso. Então o que foi fundamental para o 
entendimento da turma foi o fato de que a operação era dentro de casa 
e ela não tinha nenhuma substância econômica que justificasse a 
apuração do ágio. Uma outra questão interessante é que tem o voto 
divergente do desembargador Mendes Júnior em que ele questiona essa 
questão do laudo e diz que caberia ao Fisco, muito interessante o 
posicionamento dele, dizendo que caberia ao Fisco questionar a 
validade do laudo elaborado por uma empresa de auditoria 
independente de idoneidade reconhecida, não poderiam meras 
considerações ali sobre uma possível imprecisão do laudo serem 
suficientes para ele ser desconsiderado. Então o desembargador 
Mendes Júnior divergiu e daria provimento, dizendo que era ônus do 
Fisco comprovar a invalidade da operação, o que quer dizer que na 
visão dele pode haver ágio interno, que não há simulação e etc. Eu acho 
que era isso, a minha análise primeira aqui do caso, como foi publicado 
agora a decisão é no sentido de que comparando o viés do judiciário 
com o viés da jurisprudência administrativa, a simulação não foi 
discutida, nem tem debate sobre a multa agravada, o que eu achei até 
curioso, e a questão do que foi mais fundamental para o judiciário é 
uma questão de essência sobre a fórmula, eu acho que chegaram à 
mesma conclusão, mas por fundamentos diferentes. Então se a gente 
fosse analisar como entende o judiciário, como entende a esfera 
administrativa, poderia dizer que a esfera administrativa está olhando 
mais para os fatos, se tem ou não tem uma operação dissimulada, 
nesse caso, e o judiciário sem muita fundamentação está entendendo 
que não tem essência econômica, sem muita fundamentação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Por enquanto é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: O primeiro ponto que o Bruno esqueceu de 
mencionar, é que o acórdão começa mencionando, dizendo que o 
contribuinte entrou no Refis, [ininteligível] apesar disso eu vou julgar. 
Então nós não vamos tomar como jurisprudência um caso em que o 
próprio advogado certamente não sustentou, não deve ter apresentado 
memoriais e que nunca vai ao tribunal superior e que portanto somente 
uma das partes esteve lá conversando com o desembargador para 
convencer dos argumentos, então se alguém dizer que isso é posição do 
judiciário, está mal informado. Isso aqui é um acórdão conduzido por 
um dos lados sem que o outro advogado tivesse qualquer interesse, 
porque infelizmente entrou no Refis, então cuidado para dizer que a 
jurisprudência e o TRF tem posicionamento, isso é uma afirmação 
fortíssima para um precedente péssimo já que não teve advogado, não 
posso falar de precedente num caso em que o advogado não trabalhou, 
até porque a parte desistiu, a parte desistiu do processo. Então primeiro 
ponto, assim, vamos tirar a palavra judiciário do caso. Segundo ponto 
que eu gostaria de ser bem claro com relação a esse tema, assim, eu 
estudei um pouco disso aqui. Vamos parar de falar de simulação 
quando simulação não existe. Não existe simulação de pessoa jurídica. 
Pessoa jurídica é uma realidade jurídica, eu me refiro aqui ao artigo do 
Luís Carlos junto com o Madeira que foi muito bom, depois eu fiz um 
trabalho em cima disso. A pessoa jurídica, na medida que o Direito a 
reconhece, deu personalidade jurídica, pessoa jurídica existe. Eu posso 
ter simulação do envolvimento da pessoa jurídica, que é outra coisa, 
simulação de pessoa jurídica não existe. No caso concreto aqui, e por 
isso eu pedi números, o Bruno repetindo o acórdão disse que a situação 
3 é igual a A, e não é. A situação 3, B tem um capital de 600. B, 
credores podem exigir 600 num caso qualquer, não havia esse capital 
de 600, B em 1 e em 3 está numa situação diversa, eu não posso falar 
em simulação se eu tenho uma situação 3 diferente da 1. Criou-se uma 
história de vamos olhar o filme e não a fotografia. Desculpe-me, o 
direito brasileiro não diz isso. Eu tive uma constituição de uma empresa 
regular de acordo com a junta comercial que reconheceu C tinha um 
capital de 600, credores de C poderiam exigir pelos dois meses, sim, 
esses 600, a realidade jurídica foi esta, C tinha esse capital, simulação 
haveria se não houvesse esse capital, se na verdade o que foi colocado 
ali nunca existiu, ninguém questionou esse tipo de situação aqui. Então 
falar em simulação para este caso me parece impróprio, assim como, 
me permita dizer, é completamente impróprio discutir laudo. Laudo não 
é exigência de lei, exigia-se documentação e motivação. [ininteligível] E 
se, eu vivo insistindo com os meus alunos na pós sobre isso, se eu tiver 
um laudo mal feito, um laudo de um economista ruim, mas não foi 
posto em dúvida que aquele laudo, ou aquele estudo foi a motivação 
que levou o investidor a pagar, aquela é motivação suficiente, porque eu 
tenho que saber somente o que levou, é prova, sim, prova subjetivo, 
exatamente isso. O que levou o investidor a acreditar que teria aquela 
rentabilidade futura? Disse segunda-feira para os meus alunos, se 
laudos de rentabilidade futura fossem perfeitos, dificilmente nós 
teríamos consultores, nós teríamos empresários porque qualquer 



consultor que tenha certeza de que vai haver lucro no negócio, ele não 
dá consultoria para os outros, ele põe dinheiro dele. Ou seja, o que 
existe é o seguinte, existe o empresário que é arrojado, que acredita, 
ouve algumas opiniões, mas que decide porque ele acha que dá 
dinheiro, a rentabilidade futura está no sentimento dele a partir de 
algumas informações, então essa história de laudo começa a ser algo 
muito questionado em se pensar em laudo, não é realidade, não é assim 
que o investidor faz. O investidor pede opinião de A, B, chama 
economista, faz algum estudo, tal, até que no fundo ele acredita, “Aqui 
eu vejo rentabilidade”, por isso acertou a nova lei, acertou quando tirou 
o tema de rentabilidade, ‘good will’ não é rentabilidade apenas, ‘good 
will’ é muito mais amplo que isso, é simplesmente a diferença entre 
valor justo e o valor que eu paguei, pouco interessa se eu vou ter 
rentabilidade ou não vou. ‘Good will’ é a diferença. O valor justo é 
avaliado, quanto eu paguei, eu paguei, a diferença na nova lei, muito 
claramente diz que isso é ‘good will’ e vamos parar de ficar discutindo se 
o laudo está certo ou se está errado, certo ou errado, valor justo, a 
partir dali é quanto eu paguei. Enfim, ao menos que haja assim, 
pagamento por fora, simulação haveria o pagamento por fora ou outras 
questões que não aparecem aqui. Então eu quero tirar o tema da 
simulação deste caso porque não aconteceu. Me preocupa na decisão do 
Carf porque ficou apontando simulação, nós temos algumas questões 
que não estão sendo enfrentadas, em primeiro lugar, história de filme 
‘versus’ fotografia. Não existe isso no direito brasileiro, é uma invenção 
que começa a repetir e a gente começa a acreditar nisso. Eu tenho que 
olhar cada ato se houve, se não houve, se produziu com efeito jurídico. 
O ato 2 produziu efeito jurídico? Sim, produziu. Sim, eu tinha um 
capital maior de uma empresa C que não era a empresa B, e naquele 
momento eu tinha três empresas, sim, juridicamente existentes, sim, e 
depois eu tive o 3. O que me parece aqui, bom, a questão do tribunal ter 
examinado o ágio contábil como argumento para a questão do ágio 
tributário, isso eu já escrevi no meu livro, vocês já devem ter visto, isso 
é um outro erro brutal, porque a figura tributária é definida pela lei 
como tal, como a diferença de preços, etc., ou seja, argumentos 
contábeis não têm sentido como tal. O que me parece que não está 
sendo examinado também é o fato de que A, de algum modo, A teve um 
ganho de capital. Então eu tenho duas hipóteses aqui possíveis, A teve 
um ganho de capital e tinha prejuízo, então não pagou impostos, mas 
queimou prejuízo, ela tem um prejuízo menor. Então não é dizer que 
aconteceu alguma situação. A tinha, hipótese, teve um ganho de 
capital, só não pagou imposto de renda porque ela naquele ano teve um 
prejuízo, e essa situação pode ser. Segunda situação, não, valeu-se do 
art. 36 da Lei 10.637... Enfim, enfim, que seja, valeu-se alguma isenção 
ou coisa parecida. A discussão que deve haver, gente, é saber se o art. 
36 era aplicável ao caso ou não. Nós estamos perdendo a oportunidade 
de trabalhar com direito, nós temos que interpretar a lei. Se a 
fiscalização quiser questionar esse caso ela deverá examinar se A 
deveria ou não deveria pagar imposto. E nunca se havia ou não havia o 
ágio, porque o ágio aconteceu. Quer interromper? Por favor. 



Oradora não identificada: Desculpa interromper. No caso, A fez a 
capitalização com reserva de ágio, aquela que não é tributada em lei 
porque pode ser... Então isso deveria... Só que-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que algum dia a reserva de ágio vai ser 
tributada quando houver alienação de investimento, é bom lembrar que 
reserva de ágio... Bom, gente... 

Oradora não identificada: Reserva de capital. Reserva de ágio é reserva 
de capital. Só que uma passagem no voto vencedor que ele fala que foi 
essa reserva de ágio que era passível de amortização e que foi 
transferida ilicitamente para A. Então assim, tem um erro de raciocínio 
contábil que acho que macula completamente o voto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só estou querendo examinar, eu estou 
querendo impor o seguinte, nós temos que parar de falar de filme e 
fotografia, temos que examinar simulação quando houver simulação, e 
a simulação necessariamente vai implicar que a situação final e inicial 
são as mesmas, [ininteligível] simulação absoluta é o nada, e eu não 
posso falar em simulação absoluta nesse caso, eu tenho um caminho 
escolhido, etc., mas falar em simulação absoluta, eu olho a figura 1 e a 
figura 3 e vejo realidade jurídicas diferentes, falar em simulação 
absoluta me parece descabido. Nós temos que aprender, aí sim, gente, 
isso que é o ponto, a construir a norma e verificar se a norma se aplica 
ao caso. Ou seja, é saber, nós perdemos a oportunidade. O Carf já não 
se preocupa mais em dizer qual é a norma que ele está aplicando ao 
caso. O Carf hoje simplesmente, muitas vezes, ele chama de simulação 
o que não é simulação ou ele fala que é inaceitável ou é inoponível ao 
que tal e aquele raciocínio de construa-se uma norma, descreva-se um 
fato, demonstre-se a subsunção do fato à norma desapareceu. No que 
seria importante aqui é dizer: qual é a norma aplicada, insisto, em A, 
porque A sim teve um ganho. A vai ser tributado, não vai, vai ser mais 
tarde? Ali houve o ganho. No caso do ágio, a Norma 9.532 me parece 
bem construída, o fato passo corresponde à perfeição à norma, e eu não 
consigo ver fundamentação para que não haja redução desse ágio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer uns 
comentários antes, eu acho que de bom mesmo desse acórdão é o voto 
vencido, não sei se é voto vencido, mas a declaração de voto do 
desembargador Mendes Júnior, eu não li o acórdão, estou louvando na 
exposição feita pelo Bruno, quando ele diz que laudo não era 
necessário, ou que deveria ser desconstruído o laudo pela fiscalização. 
Isso realmente é talvez a única coisa certa do acórdão porque, de acordo 
com a lei, o laudo ou uma simples demonstração do contribuinte é o 
documento que dá suporte ao lançamento contábil, e o lançamento 
contábil passa a ter presunção de refletir a realidade, cabendo, diz a lei 
expressamente, cabendo ao Fisco provar o contrário. Então, realmente, 
a intervenção do desembargador Mendes Júnior é absolutamente 
correta nesse sentido. Agora, o que me preocupa nesse 
pronunciamento, agora evidentemente não se pode dizer que seja 
jurisprudência, o que me preocupa é que houve uma manifestação de 



um tribunal dizendo que prevalece a essência econômica sobre a 
fórmula, quando nem o Fisco Federal diz isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Ricardo, só para lhe explicar. Me 
parece que o tribunal disse é que a contabilidade não reconheceria 
porque na contabilidade de fato prevalece a essência sobre a fórmula. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é. Schoueri, eu não 
estou entrando no detalhe de como foi afirmado, mas está dando 
importância à essência econômica sobre a forma jurídica, que já é um 
conceito absolutamente equivocado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me parece importante, desculpe-me, me 
parece importante, desculpe-me, Ricardo, falar isso, esclarecer esse 
ponto para que nem isso seja citado como precedente, se precedente 
fosse, porque o tribunal não disse que no direito prevalece a essência 
sobre a forma ou [ininteligível], o que ele disse é: a contabilidade 
reconhece isso e o erro do tribunal foi outro, foi achar que aquilo que 
vale para a contabilidade é mandatório para o Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Calma, Schoueri, nós 
vamos ficar aqui nós dois discutindo em torno de como foi dito ou não 
foi dito. Enfim, para um caminho ou por outro, aquele que valeu na 
contabilidade deveria valer no direito, e o que vale na contabilidade é a 
prevalência da essência sobre a fórmula, isso que é grave, para que isso 
é excluído do CTN, isso fazia parte do anteprojeto Rubens Gomes de 
Souza, do projeto que foi encaminhado ao Congresso e foi retirado, os 
debates do Congresso são magníficos a esse respeito, porque até na 
própria comissão que fez o projeto do CTN os debates são magníficos, 
porque este princípio da prevalência do econômico sobre o jurídico não 
se compactua com outros princípios da ordem jurídica ou brasileira, 
constitucional ou brasileira, né? E isso foi expulso do CTN no seu 
nascimento. Nós temos manifestações magníficas da doutrina e da 
jurisprudência de que o direito brasileiro não acolheu esse princípio 
existente no direito comparado, então o tribunal está na contramão, 
completamente. Mas é lamentável que tenha resolvido uma questão que 
me parece simples tendo que fazer referência a risco. Esse é o ponto 
mais negativo que eu vejo neste acórdão. Aliás, queria lembrar que a 
essência sobre a forma, de uma maneira bastante clara, voltou a ser lei 
no Direito Brasileiro na Medida Provisória 66 de 2002, e novamente foi 
expulso do ordenamento jurídico quando o art. 14 da medida provisória 
não foi convertido em lei. De acordo com a Constituição, uma norma de 
medida provisória vale durante o prazo vigente na Constituição, e pede 
eficácia desde a sua promulgação quando é rejeitada pelo Congresso, 
perdeu eficácia, então ninguém pode dizer que a essência econômica 
não prevalece sobre a forma jurídica que já é uma aberração, a maneira 
de falar. Agora, pelo relato do Bruno, o tribunal na verdade, ou assessor 
que redigiu o voto não conhece absolutamente nada da matéria, porque 
ele se contradiz, o Bruno trouxe muito claramente isso, ele se contradiz 
ao afirmar a prevalência da essência econômica e... bom, enfim, 
lamentavelmente numa matéria tão importante nós agora temos 



adicionado ao cabedal de decisões sem discutir o mérito da decisão, 
viu? Porque eu concordo absolutamente com ela, discordo totalmente 
do Schoueri a esse respeito, posso até me justificar, mas eu acho que o 
que vale ser apontado aqui é a impropriedade da intervenção do poder 
judiciário, ainda que seja um caso isolado, no caso que não tenha tido 
advogado, você cogitou aí numa possibilidade de embargo de 
declaração, isso porque já desistiu do processo, o tribunal perdeu a 
maior oportunidade para ficar quieto. 

Orador não Identificado: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de saber do Ricardo por que 
ele discorda. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por que discorda? Me diz se discorda de 
uma vez para eu ter uma posição clara... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri gosta de me 
provocar, mas é porque ele sabe por que eu discordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de saber por que houve 
exploração aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou explicar. Em 
primeiro lugar, eu acho que é fundamental na existência do ágio haver 
uma aquisição do investimento, o ágio nasce numa aquisição, é uma lei, 
ágio é na aquisição de investimento sujeito [ininteligível] de equivalência 
patrimonial. Aqui não houve aquisição absolutamente nenhuma, se 
constituiu uma pessoa jurídica que praticou um ato jurídico que seguiu 
a jurisdição, um ato que entretanto não produziu mudança na situação 
patrimonial... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tanto é que no final as 
coisas voltam ao estado anterior. O que se produziu, o que se produziu 
aí foi uma mera reavaliação do ativo. Claro que o patrimônio de A 
contabilmente era 100, valia 600, admitindo-se que a avaliação tenha 
sido correta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De B? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, de A. A, tendo B, já 
tinha 600. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não tinha. Juridicamente o capital de 
B era 100. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não estou falando 
juridicamente. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, que é fundamental. Que todos os 
credores têm direito dos 100 ou 600. Gente, isso é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu ouvi você 
discordando do começo ao fim, e não te intervi, não fiz nenhuma 
intervenção. Eu não estou apaixonado por essa questão. Eu acho que... 
eu acho que esta, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: se B vale 
600, na verdade contabilmente ele valia 100, tanto em B quanto em A, 
porque A reflete por equivalência patrimonial o que vale B. Certo? Então 
se B valia 600, para efeitos não tributários, de informação econômica, 
de mercado, ou de credores, o patrimônio de A, incluindo A e B, era 
600, era 600. Certo? E não há necessidade nenhuma da contabilidade 
refletir 600 para que o patrimônio ou os ativos de um devedor valha o 
que eles valem realmente no momento de uma execução. Agora, o nosso 
sistema jurídico tributário, especialmente do imposto de renda, ele 
trabalha com o custo de aquisição. Agora, a equivalência patrimonial é 
um mero método de avaliação. Ele trabalha com o custo de aquisição. 
Fiscalmente B valia e custou para A, 100, A não gastou um centavo a 
mais em relação a 600 para adquirir B, e ficou no fim com B por 600, 
então não houve aquisição, houve sim uma simulação absoluta, não 
houve ato nenhum, houve uma realização de dois atos jurídicos, que 
não têm, não é que não têm consistência econômica, não têm 
substância jurídica, aplica-se aqui absolutamente e inteiramente a 
maneira como o art. 167 do Código Civil define simulação, não tem 
nenhuma consistência, não tem substância esse ato. Não houve 
aquisição nenhuma. E eu queria lembrar, também acho que é meio fora 
de propósito essa ideia de filme que foi o Luciano da Silva Amaro há 30 
anos atrás que trouxe essa discussão de filme, fotografia, quando 
sustentava corretamente até que o fato gerador ocorre no final do 
período. Era inclusive uma outra perspectiva do filme do que essa que 
está sendo colocada ultimamente, né? Mas eu também não gosto muito 
de ficar falando de filme, fotografia, mas a verdade é que quando nós 
temos atos que se seguem um ao outro, muitas vezes a simulação ou 
qualquer outro vício jurídico, ela transparece pelo conjunto dos atos, e 
não por um deles isoladamente, é o conjunto que demonstra o 
resultado, e a simulação existe claramente quando as partes se 
comportam de uma maneira diferente com a causa jurídica dos atos ao 
negócio que praticaram, está certo? Aqui, desculpa, não se aparentou 
transferir o investimento para C, mas transferir efetivamente, como um 
dos indícios reconhecidos pela melhor doutrina e pela jurisprudência 
de, a simulação é sim um retorno à situação anterior, por quê? Porque 
o retorno da situação anterior mostra que as pessoas não queriam 
aquilo que fizeram, isto é simulação, então eu tenho uma posição bem 
clara a esse respeito, infelizmente contraditória com o Schoueri, mas 
neste... concordo, concordo absolutamente que existe possibilidade de 
haver ágio dentro grupo, que pode haver ágio em operações decorrentes 
de negócios em curtíssimo espaço de tempo, até no mesmo dia, e na 
verdade quando se adquire um investimento, uma aquisição real, A, 
digamos que B pertencesse a terceiro, certo? A adquiriu hoje de 
terceiros, com ágio, ágio é o mesmo, adquiriu B mesmo, no mesmo dia 



incorpora, ela não precisa ficar esperando um ano para incorporar, para 
dizer para o Fisco, “Ah, eu esperei um prazo longo entre um ato e 
outro”. Não, é esperado até que ela no mesmo dia, ou mais rapidamente 
possível, faça a incorporação para que possa produzir os efeitos do art. 
7º da Lei 9532. Então, concordo, o fato de já ser dentro do grupo, o fato 
de ser curto prazo os atos em curto prazo por si são fatos relevantes. 
Como diz alguém aí: “Tem bandeirolas amarelas levantadas”, mas 
afinal, bandeirola vai ser verde, que é uma cor que eu não gosto 
absolutamente. Mas... mas acontecerá que o sinal estará verde. Neste 
caso aqui, não consigo dizer que o lançamento estivesse errado, na 
essência, pode ser que tenha alguns erros outros de qualificação de 
atos, mas isso aí é outra questão. Schoueri, por favor. Não nem replicar 
a opinião. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de triplicar, afinal de contas, 
nós estamos na mesa de debate, temos a oportunidade rara. Porque eu 
até fico chateado ultimamente porque eu não tenho dito a oportunidade 
de debater com o Ricardo, porque o Ricardo costuma acertar tanto que 
eu fico constrangido dizendo, “Que bom, que bom”. Mas às vezes ele, 
veja que coisa... 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer que eu acertei 
dessa vez? 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo começa com um discurso antigo 
com relação à essência ‘versus’ forma. Um discurso que foi buscar em 
64, essência ‘versus’ forma, que é perigosíssimo porque produz 
consequências, produziu um atraso no direito enorme, porque 
realmente, quando a lei tributária escolhe uma forma, eu não posso 
deixar de considerar a forma que a lei tributária considerou, e isso está 
certíssimo. Só que havia realmente na década de 50 na Alemanha quem 
em nome da consideração econômica dissesse que embora o legislador 
se referisse a um ato, como esse outro essencialmente produz o mesmo 
efeito, tendo a norma, isso que era claramente analogia, descabível e 
tudo mais. Agora, em virtude de um vício que aconteceu na Alemanha, 
acabou-se por desconsiderar um alerta, e eu não disse que esse é o 
caso, que muitas, muitas vezes o legislador não vincula tributação a 
uma forma jurídica, vincula a um efeito econômico. E jamais foi 
extirpado do código o art. 116, e o art. 118, o 116 tratando-se de 
situação de fato presente dos seus efeitos, ou seja, se o legislador 
tributa o efeito e o efeito está presente, aí é subfunção do mesmo modo. 
Mas eu não disse ao caso, eu só quis alertar que debate acabou 
esterilizando toda uma discussão do Direito Tributário que o Código 
jamais perdeu a possibilidade, jamais proibiu que o legislador tributário 
considerasse na hipótese, não o ato e sim o seu efeito, e que se o 
legislador tributário o faz, assim será um caso concreto. Então o 
examinar e perguntar, afinal de contas é necessária a presença da 



forma jurídica para que haja tributação ou não, é algo fundamental. 
Mas não foi isso que o Ricardo disse. O Ricardo, de repente ele me vem 
e fala: “Não, devemos, prestigiar a forma e não a essência”. Ele olha 
para lá e fala: “Não, porque essencialmente B já valia 600”, e eu 
constrangidamente digo: “Mas juridicamente o capital de B era 100, e 
juridicamente o capital de B se tornou 600”. Se essencialmente, se o 
valor era o mesmo... Ricardo, você estava argumentando pondo a 
essência sobre a forma, e eu estou dizendo que a forma, no caso, é o 
que vai dizer que a situação 1 e a situação 3 não são idênticas, e digo 
que não é mera forma porque produz consequência jurídica sim, pelo 
menos o que eu aprendi de Direito Comercial, quando eu aprendi que o 
capital registrado é aquele que vai garantir credores, porque B no 
momento 1 se tivesse uma licitação que exigisse uma empresa no 
capital de 110, B não poderia entrar nessa licitação, mesmo que tivesse 
laudos mostrando que tinha, que essencialmente ela valia 600, porque 
o capital dela era 100. No momento 3 aquela mesma licitação, B poderia 
entrar e diria, o meu capital é 600. Então não é mera aparência, é 
forma jurídica, é situação jurídica, realidade jurídica diversa. B no 
momento 1 e B no momento 3 são situações jurídicas diferentes. Então 
se o Ricardo disse com razão que o melhor teste para simulação é olhar 
o momento 1 e o momento 3 e ver se é tudo a mesma coisa, eu sou 
obrigado a dizer que não, não é a mesma coisa, faça o teste da licitação 
que exige o capital de 110 e você terá a resposta imediata para dizer, 
mudou. Com relação à segunda afirmação de que não houve uma 
verdadeira aquisição. Cuidado, aquisição houve por ser na medida que 
existe uma capitalização e um pagamento, e olha, a lei societária fala 
em pagamento, houve uma capitalização e um pagamento com ações de 
B. Houve uma alienação, um pagamento de um capital, porque esse 
capital de C se tornou 600, por dois meses, que seja, o capital se tornou 
600, houve um pagamento e uma alienação, então também não me 
parece possível dizer, na verdade não houve, na verdade houve e na 
verdade o que as partes queriam é que B tivesse um capital de 600. 
Ótimo, elas queriam. E na verdade para que tivesse capital de 600 elas 
acharam um caminho interessante, no meio do caminho, que é a 
legislação tributária, por hipótese, permitia, eu quero falar por hipótese 
porque nós não estamos discutindo que é um outro mérito, é saber e a 
legislação tributária, se o ágio, se a Lei 9.532 se estende ou não a esse 
caso, que é uma outra discussão, eu estou admitindo por hipótese que 
a lei tributária não permitia. Estou trabalhando com uma hipótese, cuja 
discussão me parece pertinente, toda vez que disserem, “Você está 
construindo a norma de um modo diverso porque a lei tributária não 
teria tal alcance, porque a situação não seria contemplada”. Esse tipo 
de discussão não apareceu, então eu estou admitindo como se fosse um 
consenso, e só fiz uma ressalva para dizer que seria uma outra 
discussão. A Lei 9.532 se aplica a esse caso, eu devo interpretar 
literalmente, eu devo buscar outros conceitos para saber que é o ágio, é 
outro tipo de discussão que não apareceu, então a minha hipótese é a 
lei tributária permitiria, estou trabalhando com essa hipótese, se a 
norma tributária permitia, houve os atos, se os atos houve, se os atos 



produziram consequências jurídicas, o argumento de que 
essencialmente nada mudou, Ricardo, é essência sobre a forma, aquilo 
que você começou repelindo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu acho que você 
distorceu minhas palavras. Eu disse que não ia retrucar, mas você 
distorceu minhas palavras, eu mencionei que os 600 é o valor da 
empresa, era o valor, independentemente disso e continua ser o valor. 
Você está falando que deu reflexo contábil, claro, mas na verdade para 
efeitos tributários o custo é 100, em qualquer valor acima do custo 
chama-se reavaliação, tem neutralidade fiscal, não poderia portanto 
gerar esta dedução da amortização de um ágio sobre um custo que não 
existiu. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, permita-me, desculpa, só um 
ponto. Se você vai dizer que A fez uma reavaliação e deveria ser 
tributada porque houve um ganho de capital em A, esta discussão me 
parece perfeitamente cabível e nós não temos que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não disse isso. Não vou 
falar isso porque eu não disse isso. Eu não disse. Eu acho inclusive que 
ágio quando existe, ágio não depende de ter havido ganho de capital em 
lugar nenhum. Até os ganhos de capital, se houver, será de valor 
diferente do ágio. Poderá até ter perda de capital e ter ágio, pode haver 
perda de capital e ter ágio. De forma que eu não estou preocupado se 
houve tributação em A, o que aconteceu é que efetivamente A, que tinha 
um custo de 100, por um artifício, usando os atos jurídicos, para um 
artifício, ao invés de fazer o que ela deveria fazer, que é uma reavaliação 
que ela poderia fazer, que seria neutra de efeitos fiscais, ela fez uma 
reavaliação usando de um artifício. Isso aí é simulação, é simulação. 
Ela violou a lei, inclusive isso aí também é fraude à lei, aparentou... 
Olha, não preciso nem ficar discutindo isso com você se existe ou não 
existe fraude à lei no direito público, porque existe, e você vai dizer que 
não existe, e nós vamos começar uma outra linha de discussão, mas 
isto é fraude à lei. Eu não posso, eu aparento cumprir a lei na sua 
literalidade, mas no seu espírito eu não estou cumprindo. Não há como 
sustentar a validade desse ato aí, não há, deste pseudo planejamento 
tributário, não há como, isso aí é trabalho de contador que fez isto, 
ganhou dinheiro quando vendeu essa ideia para a empresa, e o 
advogado depois fica numa necessidade de defender algo que eu 
considero absolutamente indefensável. João Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você poderia ter parado quando 
estava um a zero, e ter ido dormir. Foi o que fiz. Quando estava um a 
zero no primeiro tempo era hora de dormir, porque você continuou e viu 
três a um. Veja o que está acontecendo-- 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está piorando a situação. Veja, gente, 
fraude à lei é o instituto que existe quando há uma lei imperativa que 
me manda fazer alguma coisa, e eu faço outra. Em direito público existe 



fraude à lei. Em direito tributário, não. Por quê? Fraude à lei haveria se 
eu incorresse do fato gerador e, por fraude à lei, não pagasse o tributo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não somente isto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, porque aí seria uma lei 
imperativa. Pague, e eu diria, não vou pagar, vou fazer uma fraude à lei. 
Agora, por, é axioma. A hipótese tributária não é uma norma imperativa 
e não o pode ser. Eu não posso ser obrigado a incorrer um fato jurídico 
tributário. Então, portanto, não cabe dizer que houve fraude à lei 
porque eu não estava obrigado a incorrer no fato gerador. Não, não, 
fraude, eu disse: fraude à lei é um instituto próprio que implica que 
exista uma lei imperativa que me manda fazer alguma coisa e eu não 
faço. Haveria fraude à lei se eu incorrer no fato gerador e deixasse de 
pagar, porque é imperativo que eu pague. Como não existe a 
possibilidade de eu ser obrigado a incorrer no fato gerador, o instituto 
da fraude à lei para dizer: você deixou de incorrer o fato gerador, eu não 
estava obrigado a isso. É... É completa, é três a um, é descabido. Eu tiro 
isso de pronto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Bom, mas o quatro a três é 
o seguinte. Houve mais dois minutos de prorrogação e fizeram três gols 
nesses três minutos aí. Então você fez uma avaliação... É, você foi 
dormir, claro. Você fez uma avaliação parcial. O que você falou está 
absolutamente certo, ocorreu no fato gerador. Mas a lei imperativa não 
é só aquela que determina fazer, é aquela que proíbe de fazer também. 
A imperatividade existe nas normas proibitivas, [ininteligível]. O que 
existe no direito tributário é uma norma que diz que é proibido deduzir 
a amortização de ágio a não ser em determinadas circunstâncias. E que 
as reavaliações, os efeitos de reavaliação são neutros, esta norma pode, 
sim, não está me obrigando a incorrer no fato gerador, essa norma pode 
ser fraudada. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, você 
vai dizer que-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu quero continuar o seguinte, não 
houve reavaliação-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não é esse o problema 
maior. Eu só acrescentei de passagem que vejo aí claramente uma 
maneira de burlar a lei, de haver fraude à lei, mas pode haver fraude à 
lei de simulação. Abuso de direito também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, pior-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Abuso de direito também. 
Olha, abuso no exercício do direito é quando você usa o exercício de um 
direito de uma maneira abusiva, de forma evidentemente, diz a lei, 
acima da sua função econômica ou social. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gerando danos a terceiros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fisco está sendo 
prejudicado. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, o Fisco, por definição, só é 
prejudicado se houve o fato jurídico tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas aqui houve o fato 
jurídico tributário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, se houve fato jurídico tributário, não 
precisa de abuso, aí é outra simulação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Houve o fato jurídico 
tributário e a sua base de cálculo foi deformada por um abuso no 
exercício de constituir pessoa jurídica e de incorporar pessoa jurídica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, se houve o fato jurídico-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Houve tudo aí, tudo! 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se houve fato jurídico tributário, eu 
dispenso abuso do direito e fraude à lei, porque nós estamos em mera 
simulação, se houvesse. Então, duas hipóteses, houve ou não houve. Se 
houve, por favor, não precisa de abuso de direito nem fraude, fale: 
simulou porque o fato aconteceu, você está escondendo o fato que 
aconteceu, não precisa do resto. Se não houve o fato jurídico tributário, 
não me venha com o abuso do direito porque o Fisco não tem direito a 
nada se não houve o abuso, ele tinha uma expectativa, um sonho, pôs 
no orçamento, achava que ia ganhar, não houve o fato jurídico 
tributário. Quer dizer, você abusou, onde já se viu parar de fumar? Eu 
contava com o imposto que você ia... É abuso seu parar de fumar, eu 
contava com o fumante. Gente, ou houve o fato jurídico tributário e o 
tributo é devido, ou não houve. Abuso do direito em matéria tributária é 
outro engano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Abuso de direito é um 
engano sim, mas abuso no exercício do direito... Vamos falar 
corretamente, não é abuso de direito. Abuso no exercício de direito de 
fazer ou fazer alguma coisa que vai interferir não na ocorrência do fato 
gerador, mas na quantificação do lucro tributário pode existir e existe-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A quantificação é mero critério 
quantitativo, então voltamos, ou bem eu distorci, simulei porque o fato 
é outro e eu concordo, existe simulação, é possível a simulação, não 
disse ao caso, mas por favor, vamos dar o nome certo para as coisas, o 
que eu estou falando é o seguinte, [ininteligível] cuidado você que 
estuda direito comparado ou tem notícia de direito comparado, na 
França aplica-se a doutrina do abuso de direito em matéria tributária, 
mas, por favor, pegue o que o francês chama de abuso de direito, ele 
não pega o Código Civil, ele tem uma lei própria em que a hipótese, 
Ricardo, só para informação, lá tem duas hipóteses, uma delas é 
idêntica ao que nós chamamos de simulação, e a outra é aquilo que o 
alemão chama de abuso de forma. Ou seja, se você praticar um ato não 
usual e desse ato não usual produzir consequências tributárias 



diversas, você será tributado como se tivesse praticado ato usual, é uma 
figura com antecedente e consequente que a lei tributária estende, 
vamos ser claros, ela permite analogia nessa situação. Idem na 
Alemanha, existe abuso de formas, cuja regra é a mesma, só que o 
alemão chama de abuso de forma, o francês chama de abuso de direito, 
o espanhol chama de fraude. Mesma hipótese antecedente e 
consequente, mas na Espanha não aplica a doutrina da fraude à lei, 
simplesmente criou uma figura tributária que ela deu um nome, fraude 
à lei, que o francês chamou abuso de direito, que o alemão chamou 
abuso de forma. Veja, ninguém teria a tolice de dizer que abuso de 
direito, abuso de forma e fraude à lei são a mesma coisa no direito 
privado. Agora, nos direitos tributários cada legislador tributário deu 
um nome. Eu vivo dizendo, teria sido muito mais feliz se o francês 
chamasse bolinha, o alemão chamasse de bolinha, porque é a mesma 
bolinha que está em um, está no outro e está no outro, só que cada um 
deu um nome e nós aqui, como não vamos estudar o que acontece lá, 
dizemos, “Ah, mas no direito comparado já se usa abuso do direito em 
matéria tributária”. Mentira, usa-se bolinha, que não é o abuso de 
direito, é a bolinha. Na Alemanha usa-se a bolinha, na França usa-se a 
bolinha, ou seja, é... e no Brasil nós não temos bolinha porque a Medida 
Provisória 66, como você mesmo disse, foi rejeitada pelo Congresso. Nós 
não temos no Brasil lei que permita estender a uma situação utilizada 
pelo contribuinte mesmo que de forma abusiva, que contribuinte para 
fugir de um tributação se vale de um caminho que sabe que se não 
fosse esse caminho ele seria tributado. Insisto, se tivesse o legislador 
dito: “Se você se utilizar de uma forma não usual, com a finalidade de 
fugir da tributação que você teria sobre o fato usual, você será tributado 
como se tivesse incorrendo da forma usual”. Tivesse o legislador feito 
isso, nós teríamos bolinha no Brasil. Nós não temos porque a Medida 
Provisória 66 foi rejeitada. O que nós temos agora é uma série de 
autores que começam a tentar importar outras coisas sem esclarecer 
que nós estamos falando de bolinha, nós estamos falando uma coisa 
que não existe no direito tributário brasileiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom... eu concordo com 
tudo que você acabou de falar, no Brasil nós não temos bolinha no 
direito tributário, mas nós temos bolinha no direito privado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, nós temos abuso do direito, temos 
fraude à lei e temos simulação, três figuras. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A bolinha na Alemanha se 
chama... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Abuso de forma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se chama no Brasil... Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na Alemanha se chama abuso de forma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, mas no Brasil se 
chama negócio jurídico indireto. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então no Brasil existe 
negócio jurídico indireto. Negócio jurídico indireto, se for praticado, 
seria bolinha lá fora, aqui no Brasil, e lá não teria validade do direito 
tributário, aqui tem validade porque se eu praticar negócio jurídico 
indireto, e ele produzir efeitos jurídicos, os efeitos jurídicos vão dar 
nascimento ao competente devido efeito tributário. Agora, eu posso 
praticar o negócio jurídico indireto de uma maneira também 
fraudulenta, simulada ou com abuso no exercício de direito. Então isso 
já foi dito pelo Supremo, eu não preciso ser um grande civilista para 
afirmar o que eu estou afirmando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, o que incomoda é o que mesmo 
ato-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não pode ser ao mesmo tempo simulado, 
abuso de direito e fraude. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser sim, claro que 
pode. Pode haver mais de um vício num único ato. Pode haver mais que 
três até, pode haver quatro. Está certo? O que eu quero dizer é que este 
ato, se fosse olhado sobre o negócio jurídico direto, porque ao invés de 
fazer reavaliação, eu fiz a reavaliação por via de uma constituição de 
uma pessoa jurídica, nem assim esse ficaria de pé, porque esse negócio 
jurídico indireto, ele estaria viciado pelas mesmas razões que um direto 
estaria viciado, e ele não pode subsistir. Eu parti para a questão da 
fraude à lei e do abuso do regime de direito porque eu vejo que tudo 
isso está presente ao mesmo tempo, mas que existe uma simulação de 
algo que não existiu, eu somente estou absolutamente convencido. 
Convencido não, porque eu não li a mente das pessoas de lá, mas que o 
comportamento delas revelado pela última etapa não é condizente com 
a situação onde ocorre o aparecimento de um ágio, é condizente sim 
com a situação de se fazer uma mera reavaliação do investimento que A 
tinha em B. Bianco. Eu também já estou cansado de nós dois, mais 
ainda. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: O Alexandre pediu a palavra há um 
tempão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, então. 

Sr. Alexandre: Bom, eu vou falar aqui na questão do primeiro ponto 
que eu vejo para os nossos colegas, que deve ter influenciado muito a 
mente do julgador, que é a questão da simulação, e depois quando, 
desse embate de vocês dois eu queria falar mais uma coisa, o primeiro 
ponto é o direito tributário processual, que é muito importante nesse 
caso, a gente fala, “Pô, mas não tem...”, porque falou-se que sem 
criticar, a cada mecanismo, sem criticar o advogado, falou-se, sem 
criticar, primeiro, a opção, se houve uma discussão sobre simulação no 
Carf, obviamente que esse laudo seria discutível,  é o risco de se 



discutir exatamente os atos ocorridos no processo administrativo que 
geraram o auto de infração, então deveria ter sido adotado uma ação 
ordinária para se discutir, fazer uma prova, a prova que não se fez no 
processo administrativo. Houve ou não a simulação? Então que 
provasse se houve essa substância, que é uma discussão interessante. 
O mandado de segurança também teria uma opção, que foi dito aqui, já 
desistiu, [ininteligível] era para ser julgado, eu ia até falar, bom, nesse 
caso é melhor o advogado desistir do mandado de segurança que 
distingue no mérito e entrar com ação ordinária se der tempo, seria 
uma outra opção para os colegas que advogam na área tributária, que é 
importante saber essas coisas. Primeiro, qual é a opção que eu vou 
discutir um auto infração? Aí se pensa, mas o valor da causa vai ser 
exorbitante, deve ser, porque aqui me parece que tem um campo de 
libra, não é? Eu não li o acórdão. Não é nada disso? É o terminal? 
Então o auto infração tem um valor alto, mas o judiciário tem os dois 
lados, para o advogado do contribuinte diz que os honorários 
geralmente são pequenos, também para o Fisco, se for uma ação 
ordinária com valor alto, também o honorário não pode ser fixado 
exorbitantemente. Primeiro ponto que eu vi foi essa, nessa discussão 
aqui. Segundo ponto que o Schoueri disse e que eu não concordo, no 
direito comercial, o valor do capital social, concordo no direito 
administrativo para efeitos de concorrência, mas uma empresa nova, 
né, no direito administrativo para a concorrência tem que ter tempo, em 
dois meses uma empresa não tem idoneidade para entrar numa 
concorrência. Mas no papel ele falou que isso valeria, mas para os 
credores é irrelevante o capital social, o único efeito jurídico se não tem 
capital, se o capital é fraudulento ou não tem bens, é que os sócios vão 
responder, o sócio vai responder na ação de regresso, essas coisas, mas 
para efeito tributário, isso é irrelevante porque o credor pode exigir 
sobre 600 ou sobre 100, se o capital é de um bilhão, um milhão. A OGX 
tem um capital lá não sei do que, não vale nada, então isso é irrelevante 
para fins tributários. Terceiro ponto que eu cheguei à conclusão com 
esse quadro que o Bruno colocou, no fundo o Dr. Ricardo colocou, no 
fundo, no fundo é aquela velha fórmula de comprar um imóvel 
aumentando o capital de uma empresa, quer dizer, é a mesma coisa, 
pelo o que eles fizeram aí seria a mesma coisa, a grosso modo, que um 
ter um imóvel e outro ter o dinheiro, entrar numa empresa, depois 
dissolver e um ficar com um e outro ficar com outra coisa. O que 
aconteceu no fundo, é a situação, como o Dr. Ricardo colocou, refletiu 
uma avaliação de patrimônio que existia e que deveria ter sido 
reavaliada e que eles fizeram de uma maneira que tem um efeito 
tributário, sim, de usar o ágio. Quer dizer, então, eu acho que isso que 
influenciou, e no fundo, concordo com o Dr. Ricardo, houve simulação 
mesmo, parece que no fundo estou convencido por tudo que foi 
debatido, que o desembargador chegou e como se eu fosse o terceiro 
juiz, concordaria e não votaria com o Dr. [ininteligível]. 

Oradora não identificada: O Dr. Ricardo fala em... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem aqui, desculpe. 



Sr. João Francisco Bianco: Olha, acho que o assunto foi bem 
discutido, não sei se a gente tem muita... não sei... Eu acho que o 
assunto começou, a nossa discussão começou com ágio e depois 
extrapolou um pouquinho e foi para planejamento tributário, norma 
antielisiva, mas eu queria voltar um pouquinho na situação, e eu queria 
pegar alguns, pincelar algumas coisas que foram ditas aqui que eu acho 
que, eu não consigo discordar completamente de nenhum de vocês, mas 
também não consigo concordar inteiramente com vocês dois. Eu acho 
que houve simulação aí, eu acho que o Ricardo está certo, houve 
simulação. Agora, qual é a consequência dessa simulação? Está me 
parecendo que se a gente olhar a situação 1 e comparar com a situação 
3, nós vamos ver que houve uma reavaliação aqui. O sujeito usou de 
um artifício aí, de um mecanismo, não vou dizer artifício, como se fosse 
um mecanismo para reavaliar o investimento dele. Qual é a 
consequência da reavaliação? Você tem neutralidade na reavaliação se 
você seguir uns certos requisitos, se você não seguir os requisitos, você 
tem uma tributação na reavaliação. Eu acho que você poderia dizer aí 
que a empresa A, ela usou de um mecanismo para reavaliar o 
investimento, ela teve um ganho, não seguiu os requisitos do 
deferimento da tributação da reavaliação, teria que ser, qual é a 
consequência disso, então? Teria que ser tributado nesse acréscimo 
patrimonial de 100 para 600. Isso necessariamente acarretaria a 
indedutibilidade do ágio na B? Eu acho que não, eu acho que dá para 
sustentar que a consequência da simulação ocorrida foi uma 
reavaliação cuja decorrência seria a tributação do ganho de capital na 
A. Mas não necessariamente a indedutibilidade da amortização do ágil 
em B. Eu fico imaginando se mais ou menos, se B tivesse um imóvel 
aqui, você vai questionar indedutibilidade da amortização do ágio, a 
depreciação do imóvel que foi reavaliado porque ele foi reavaliado numa 
operação de simulação? Não, eu acho que a consequência seria 
tributação em ganho de capital em A, e não a indedutibilidade da 
amortização em B. Mas, veja, depende do caso concreto, a gente está 
falando meio em tese com os exemplos que foram mostrados, eu não sei 
exatamente os números que foram usados no caso. Agora, para 
concluir, eu só tenho a lamentar a fundamentação usada pelo 
desembargador relator aqui no TRF, lamentável, misturou contabilidade 
com direito, fez uma salada, o que indica, o que demonstra o 
despreparo, o desconhecimento de conceitos básicos do direito 
tributário, é lamentável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O contribuinte, a libra e o 
seu advogado estiveram absolutamente certos. Não quando fizeram 
isso. Provavelmente o advogado não foi autor dessa porcaria aí. Mas 
tiveram absolutamente certos ao comentar no Refis, porque não dava 
para confiar no judiciário mesmo e a melhor solução para a empresa 
seria entrar no Refis, se livrar de multas e etc. Agora, João, da sua 
intervenção eu fico com grande perigo, eu fui cobrado dos dois lados, 
né, cobrar ganho de capital, reavaliação não adequada e ágio 
inexistente. Precisa tomar cuidado. Por favor, se identificar, você já 
interviu antes, você interviu antes sem se identificar, e nós precisamos. 



Sra. Lívia:  É só sobre a questão, o professor Ricardo aparece falar em 
espírito da lei, houve violação de algum espírito e que a lei não foi feita 
para isso. Os espanhóis, tem um ‘livrinho’ do [ininteligível], que eles 
falam de fraude à lei imperativa, que é a lei que obriga alguma coisa, 
mas eles usam o conceito de fraude à lei civil, é óbvio, a gente vai 
discutir isso na bancada do tributário, para se existe fraude à lei numa 
norma permissiva, que eu posso fazer a amortização de ágio, eu posso 
contabilizar o ágio e amortizar, agora, eu posso fazer isso em todas as 
situações ou tem alguma situação que não foi para isso que a lei foi 
feita e por isso que eu não posso? Eles dão exemplo, por exemplo, é 
proibido andar de carro no parque porque o parque é para pedestres. 
Mas se tiver alguém lá passando mal e tendo um infarto, eu não posso 
entrar de carro, uma ambulância não pode entrar e socorrer esse cara? 
Isso não é uma... Ao contrário, né, você não está burlando uma 
permissão por uma situação maior, e talvez, não sei se aplicado ao 
direito tributário ou não, mas é esse o conceito de espírito da lei que 
está sendo violado nesse caso, me parece, e que aplicável ou não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Lívia está trazendo um ponto que me 
parece, que eu comecei dizendo isso, vamos trabalhar com a construção 
da norma para saber se nesta hipótese haveria ou não haveria 
tributação, como o João disse, em A. Ou seja, se aqui uma capitalização 
feita nesses termos está, é ou não é tributável, essa é uma discussão, 
me parece, não preciso falar em fraude para isso. Ou seja, chamar 
fraude alheia para saber o seguinte, qual é a hipótese tributária, a 
construção da norma, quer dizer, porque norma não é texto de lei, 
norma é norma, a construção da norma exige que eu considere todo o 
ordenamento para dizer: isto é tributável, isto não é. E esse raciocínio 
me parece perfeito e deve ser feito, e provavelmente, assim, teria sido 
outra solução favorável, teria sido outro tipo de discussão e eu seria 
plenamente válido. O João foi muito feliz dizendo: o problema que está é 
em A, e aqui sim é uma discussão importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para não ser tão injusto com a decisão, 
apesar da questão do Refis que, realmente-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma vez eu fui num leilão. 
Desculpe. Uma vez eu fui num leilão com um amigo meu muito 
engraçado, e aí o leiloeiro fez uma propaganda enorme da peça, que era 
um quadro. E aí, o lance mínimo era 50 reais. Ninguém deu lance 
mínimo é cinquenta reais. Ninguém deu lance. Aí esse meu amigo falou 
assim: “‘Coitadinho’ do autor, 60 reais”. E ganhou a peça. Parece que 
você está agora dano um lance assim, semelhante. É, mais ou menos 
isso. 

[risos] 



Sr. Bruno Fajersztajn: Não me sinto confortável de criticar a decisão 
quanto vocês. Um dia eu chego lá. Ele fala mesmo toda essa questão de 
princípio contábil, irregularidade contábil e tal. Mas para constar no 
finalzinho do voto, ele diz assim, ele fala de planejamento tributário em 
duas linhas, sem dizer, sem fundamentar, sem explicar nada, mas 
passa no planejamento tributário em duas linhas, que eu vou ler. A 
elisão tributária somente tem lugar quando os benefícios legais são 
pautados por fatos reais. Dois: faltando essa veracidade, a operação se 
convoca em evasão, insuscetível de com validação judicial. Então, só 
para deixar claro que a fundamentação foi na contabilidade, foi, voltou, 
houve um certo desconhecimento técnico da matéria, é verdade, mas o 
cheiro dele foi de... também passou aqui o cheiro de simulação. Então o 
Carf foi na simulação e ele aqui, sem querer qualificar, qual era o vício 
jurídico e etc., ele disse na conclusão dele, no finalzinho que ele achava 
que isso aqui era uma operação não real. Só para-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe que nós estamos 
de acordo com a conclusão, né? O lamentável não é a conclusão, o 
lamentável é a fundamentação, e o que foi dito na fundamentação é que 
causa prejuízo. O resultado é irrelevante, no caso aqui é irrelevante, até 
porque o contribuinte já tinha desistido. Agora, preocupa sim essas 
manifestações. Houve um acórdão do Supremo, uma questão do ICMS, 
que é a questão da importação via Vitória, e na ementa o Supremo disse 
que, exatamente que prevalece a essência econômica sobre a forma 
jurídica. Eu vi um tributarista durante uma exposição num debate, 
num simpósio: “Está vendo? O próprio Supremo já disse isso”. Quando 
você vai analisar o acórdão, o voto do relator, que era o Marco Aurélio, e 
até os votos divergentes, porque houve decisão por maioria, todos eles 
analisaram a questão sob o prisma da simulação no direito civil. Então, 
foi um evidente, uma infeliz referência na ementa, no que não tem 
repercussão no voto, onde lá não é falado isso [ininteligível] a 
simulação. Agora, na redação na ementa apareceu isso. Apenas para 
justificar que não é porque tem uma essência econômica que prevalece 
uma forma jurídica, que é em conceito contábil completamente 
diferente, completamente diferente, nós aqui não podemos transformar 
no direito tributário o arrendamento mercantil em outra coisa que não 
seja arrendamento mercantil. Não podemos dizer que um aumento de 
capital não é aumento de capital, quando há efetivamente aumento de 
capital. E na contabilidade muita coisa não é assim. Tá? Quando há 
efetivamente. Pode ser que um contador venha e diga, “Não, aqui na 
essência isso não é ganho de capital”. Por exemplo, debêntures 
perpétuas participativas, eles consideram capital. Porque a essência 
econômica é de capital. Mas quem vai dizer que é capital? Isso é passivo 
da pessoa jurídica. Isso que é a prevalência da essência econômica da 
sua forma jurídica. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria aproveitar esses minutos finais 
aqui e fazer um breve comentário sobre essas chamadas operações 
internas. Porque do ponto de vista da contabilidade... quando dentro de 
um grupo econômico duas empresas realizam operações entre elas, do 



ponto de vista contábil estas operações devem ser neutras, porque diz o 
contador assim: “Você tirou o dinheiro de um bolso e passou para outro 
bolso”. Então se você vende uma empresa dentro do grupo, vende uma 
mercadoria para outra empresa, o contador na consolidação do balanço, 
na consolidação dos pensamentos contábeis, ele vai neutralizar essa 
operação, porque ele diz: “O grupo não teve ganho nenhum”. Agora, 
isso, do ponto de vista jurídico, não faz o menor sentido, porque nós 
não temos tributação do grupo, nós temos tributação da pessoa 
jurídica. Então esse negócio de operações internas do ponto de vista 
jurídico são operações normais, e para coibir eventuais abusos existe na 
legislação os mecanismos próprios, como: distribuição disfarçada de 
lucro, preço de transferência, subcapitalização, tudo são normas do 
direito tributário que visam coibir abuso nas operação internas, mas 
essa questão contábil de querer neutralizar os efeitos das operação 
internas e não dar efeito econômico para as operações internas, não 
tem nenhuma aplicação do ponto de vista jurídico, então, quando um 
contador olha para uma situação como essa, que está sendo examinada 
aqui, agora, e diz: “Ah, esse ágio é interno, não pode produzir efeito”. 
Isso é uma bobagem, isso não tem o menor sentido do ponto de vista 
jurídico, porque é lógico que as operações praticadas entre empresas, 
ainda que sejam no mesmo grupo, elas têm que ser reconhecidas do 
ponto de vista jurídico, obviamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria aproveitar essa 
intervenção do Bianco para fazer duas complementações. A primeira, 
que os contadores não são tão absolutos na afirmação de que não tem 
ágio interno. Os professores Alexsandro Broedel e Eliseu Martins têm 
repetido que só existe ágio interno em balanço consolidado, mas isso é 
outra coisa. Na CVM nós conhecemos pelo menos uma decisão que 
admitiu ágio em negócios dentro do grupo, em operação dentro do 
grupo, que é o caso Caterpillar, situação completamente diferente 
dessa, diga-se de passagem, né? Acho que essa não passaria pela CVM. 
Agora, eu queria também lembrar, João, segundo complemento, a Lei 
12.973, aí sim ela passou a criar barreiras à dedução do que sobrou de 
ágio nas operações entre partes ligadas, e define o que são partes 
ligadas. Mas existe situações em que existe determinados tipos de 
vínculo que não encaixam nessa lista taxativa da Lei 12.973, o que 
significa que continua sim haver possibilidade de atos dentro de grupo e 
serão, gerarão ágio e os ágios serão dedutíveis. Então até perante uma 
norma expressa que nós temos hoje, que não havia na época, continua 
a haver ágio interno, desde que seja real. Nesse aspecto, Bruno, o 
acórdão, ele é favorável, vamos dizer assim, ele supera a questão de 
poder ou não poder haver ágio em grupo em situações excepcionais, no 
caso concreto, entendam que não é caso. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, meu relógio diz que 
falta um minuto para terminarmos a sessão. Então, reitero, dia 16 de 
outubro nós vamos ter a sessão solene lá na sala, no auditório, antiga 
sala Pedro Conde, no prédio histórico da faculdade, em comemoração 



de 40 anos do Instituto. Muito obrigado, e nos vemos na semana que 
vem. 
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