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Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem, na ausência do Ricardo, 
me cabe, justamente, presidir, hoje, essa nossa reunião, essa nossa mesa de 
debates e, como sempre, queria saber se existe algum assunto para o Pequeno 
Expediente, aqui, da Mesa, e aqui, dessa Mesa, porque, na verdade, vocês 
também são Mesa. Porque a Mesa é tudo isso, não sentam todos juntos 
porque... Simplesmente, pelo espaço. Então, tem algum assunto? Brandão? 
Faz favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, apenas... O assunto que pode ser 
pautado, mas é apenas o comunicado do julgamento do Supremo de ontem. É 
um assunto que, na minha área, vem se  desenrolando há 40 anos, também, 
que é a incidência do ICMS por dentro. O Supremo, ontem, entendeu como 
constitucional a incidência do ICMS por dentro, como era esperado, mas 
sempre vêm novas teses, sempre vêm novos argumentos. Foi por maioria, não 
foi unanimidade, mas de qualquer maneira cristalizou uma coisa que já vem... 
Realmente, o que assustou ou assusta muito é você ver aquela demonstração 
que é feita na conta de telefone, conta de luz, principalmente no Rio de 
Janeiro, onde a alíquota PIS é 37%. Você fazendo por dentro, dá 45%. Quer 
dizer, é um negócio... Um absurdo, assim, do você ponto de vista de número, 
mas juridicamente não havia mesmo chance do contribuinte levar. Acho que 
já é uma coisa que já discutimos há muito tempo e, agora, com novos 
argumentos, mas o Supremo manteve a decisão. 

E outra coisa que também está comunicado... A pessoa não está aí, mas foi ela 
quem trouxe aquele caso do ICMS do Ceará. A OAB entrou, efetivamente, com 
a ADIN e o ministro Dias Toffoli está para fazer o julgamento preliminar.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Faz favor. 

Dr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha [02:14]: Só um adendo, aqui. Um 
adendo às palavras do nosso prezado Brandão, de que essa questão do 
Supremo Tribunal, base de cálculo é um elemento da estruturação do fato 
gerador pela lei. Quer dizer, é uma questão nitidamente de direito positivo. 



Portanto, não há que se falar em constitucionalidade se a lei fixa que o ICMS é 
um componente da base de cálculo. Quer dizer, é o que diz a lei. Portanto, 
parece que, do ponto de vista jurídico, não há mais polêmica sobre isso. 
Poderia ser por fora, claro, mas dependeria da lei. E aí, então, o regime seria 
outro, a forma seria outra. Então, sob esse aspecto, parece uma questão 
mesmo superada e que é pura questão da determinação legal.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que... Faz favor... Não, 
eu acho você que, realmente, essa discussão interessava principalmente à 
indústria de papel, porque é uma discussão que, se não me engano, ela vem 
desde 1966, quando implantaram o ICM. Por algum motivo, optaram pelo 
cálculo por dentro. A rigor, na minha opinião, deveria ser por fora, que nem o 
IPI. Não tem... Quer dizer, a semelhança... Na verdade, os impostos são 
idênticos, sob o aspecto econômico e estruturação jurídica muito parecida. 
Então, não havia sentido. Mas foi colocado por dentro. 

Aí alguns, aqui, membros da Mesa, devem lembrar aquela questão que 
acharam que o IPI não podia incidir sobre o ICM, porque isso é 
inconstitucional, a incidência de imposto sobre imposto. Lembra da polêmica? 
Um absurdo total, porque é a lei que determina qual é a base de cálculo, e se 
nessa base de cálculo tem imposto, isso simplesmente, não tem relevância. É 
a lei, como você acaba de dizer, que define e não tem o que discutir: “Seria 
melhor que não fosse, o efeito econômico agrava, a carga fiscal aumenta...”. 
Isso é metajurídico. 

Então, nas próximas eleições, por favor, votem nos deputados que atendem 
melhor essas idéias. Mas aí, nesse caso, eu até sou kelseniano: é a lei. Se quer 
mudar, então, toma as providências nas próximas eleições. Então, é nesse 
sentido, eu acho que, realmente, não tem o que discutir mais, a não ser que 
tenha muito tempo ocioso. Faz favor. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [05:14]: Bom, acho que a opinião... Não tem 
ninguém, na Mesa, das últimas vezes que a gente tratou desse assunto, que 
note alguma divergência em relação a tudo que foi dito aqui. Me chamou a 
atenção, nesse julgamento, em particular, foi a posição dos ministros Marco 
Aurélio e Celso de Mello, dando provimento a recurso extraordinário, por 
entender que essa mecânica do cálculo por dentro afetaria o princípio da não 
cumulatividade do ICMS. 

O que me chamou a atenção foi que nós temos dois julgamentos, assim, em 
pouco espaço de tempo, com posições, uma acertada e uma estranha, em 
relação a esses dois ministros. Porque você tem uma primeira decisão, que 
agente comentou, na semana passada, uma análise sobre a recuperação do 
ICMS no ambiente do princípio da não cumulatividade, o que é bastante 
razoável, embora seja uma argumentação econômica, argumentação 
econômica de concretização do princípio da não cumulatividade, então, estava 
acertada. 

Aqui, o cálculo por dentro não tem absolutamente nada a ver com o princípio 
da não cumulatividade, ou como o professor Rothmann falou, com a mecânica 
da não cumulatividade, que estaria mais próxima daquilo que a gente entende 
serem princípios e serem técnicas que eu também endosso, mas que, de 



alguma forma, foi alçado à categoria de princípio – se isso pode acontecer –, 
pelo fato de estar previsto na Constituição. Mas fora dessa discussão, o 
cálculo por dentro é uma questão de base cálculo. Então, você pode entender, 
aliás, pelo que eu li da notícia, não tenho os votos, mas pelo que eu li da 
notícia, até entender que é excessivo. Quer dizer, é injusto do ponto de vista 
de... Justo e injusto na visão de quem paga, mas não no sentido de 
repercussão, porque a questão da não cumulatividade poderia se tratar no 
ponto de vista de repercussão. Porque a repercussão dá no mesmo, não tem 
nenhum aspecto, nesse sentido.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Bom dia, senhores. Eu ouço essa noticia aí... Eu 
estava comentando, aqui, com o Fernando, que eu fico muito contente. Há 
alguns anos, talvez dois anos atrás, ou três, numa conversa com o  Dr. Luís 
Adams, com quem eu tenho alguns contatos, e discutindo esse assunto, 
porque há um tema de extrema relevância que é o PIS/COFINS relacionado à 
inclusão no ICMS. Acho que dessa discussão, a gente tem uma decorrência 
extremamente relevante. 

E, incentivada por ele, eu até publiquei um artigo numa revista, Fórum 
Tributário, acho que sai, circula mais até acho que em Brasília, em que eu 
dizia que eu acho que era uma questão de aritmética, não era uma questão 
legal, não era uma questão jurídica, porém, senão, uma questão de aritmética; 
e que os franceses já descobriram isso há mais de 40 anos e eliminaram esse 
cálculo. E que para o Poder Público até é muito simples, ele faz por fora, 
aumenta a alíquota e resolve-se a questão. E, nesse artigo que eu fiz, eu faço 
umas demonstrações aritméticas para mostrar que, de fato, isso não tem nem 
origem em discussões jurídicas. 

E a gente tem doutrina antiga, do professor Alcides Jorge Costa, no primeiro 
livro, de ICM, ele já reporta que a gente escolheu o caminho mais difícil. E até 
mesmo, professor, contrariando a disposição constitucional, que a gente tem 
que mostrar o tributo que está dentro de cada produto, então, eu acho que 
dessa decisão a gente pode ter decorrências muito interessantes para, eu 
acho, essas discussões pendentes e o que se discute, em termos de volumes, 
de recursos que afetam e impactam a União federal, eu acho. Muito obrigada.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Quem mais? Quem quer 
falar sobre esse assunto? Faz favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Só registrar, aqui, o aspecto jocoso envolvendo 
essa situação, no caso da importação de mercadoria do exterior. Porque, se eu 
não me engano, de acordo com a legislação, o ICMS, na importação, ele incide 
sobre o valor da importação, acrescido do IPI, do PIS e da COFINS. 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: E do imposto de importação.  

Sr. João Francisco Bianco: E do imposto de importação. O IPI, ele incide 
sobre o valor de importação, acrescido do ICMS, do imposto de importação e 
do PIS e da COFINS. Aí, o PIS e a COFINS incidem sobre o valor da 
importação, acrescidos do ICMS, do IPI e do imposto de importação. Então, 
realmente, é um cálculo circular, é uma loucura, é uma loucura.  



Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: João, eu acho que, justamente na 
última parte, na incidência PIS e COFINS, aí nós temos uma 
inconstitucionalidade, porque a base definida pela Constituição é o valor 
aduaneiro. No valor aduaneiro, não tem imposto nenhum. Então, aí é que tem 
um ponto jurídico, aí a coisa muda.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Desculpe, também, a intervenção. Mas, João, até 
há um momento, na história, que o ICMS, na importação, ele não era por 
dentro. Depois, houve uma alteração constitucional para que ele também 
fosse calculado por dentro. Então, os cálculos, aqui, exigem matemáticos 
especialistas na área.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem, faz favor.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [11:21]: Ainda sobre essa questão do por 
dentro e por fora, e dessa questão que a Elide colocou, acertada, de que é uma 
matéria de matéria de aritmética, essa inclusão do cálculo por dentro, por 
emenda ou por uma modificação no texto constitucional, faz com que a gente 
perceba que, muitas vezes, a técnica positivista não é muito adequada, porque 
ela acaba forçando reformas legislativas e, quando a matéria é constitucional, 
emendas constitucionais que mesmo numa chamada Constituição rígida como 
a nossa, por questões de estrutura parlamentar, são praticamente 
constituições rígido-flexíveis, e acabam, por emenda, fazendo o desejo da 
arrecadação. 

Nesse sentido, se nós fossemos analisar o aspecto do imposto sobre consumo, 
ou do imposto indireto, como também é dito, quiçá se tivesse um princípio aí, 
a ser discutido, seria o princípio da igualdade. Porque quando você traz para 
cálculos circulares, como o Bianco disse, você está transformando o imposto 
em algo que não arrecada aquela riqueza, ou seja, não foca aquela riqueza, 
mas foca tudo aquilo que você quer para atingir uma arrecadação já 
pretendida. Então, se você não tem o cálculo por dentro, você aumenta a 
alíquota, que é o que tem acontecido. 

E lembrando que esses impostos, tanto diretos quanto indiretos, entraram na 
história da tributação em alíquotas muito reduzidas. Então, eram alíquotas de 
3%, 5%, e havia uma gritaria enorme. Hoje, estão em 18 por fora, mas, de 
fato, por dentro, se for calcular é mais do que isso, e o imposto de renda em 
alíquotas, que o professor Gerd disse que, na Europa, chegam a 60%. Então, 
você tem essa tendência, se aperta, se o contribuinte aperta em termos de 
defesa com relação ao excesso, e o cálculo é escamoteado... Então, o cálculo, 
na verdade, ele dá uma mensagem falsa. Ele diz: “Olha, aparentemente são 
18%”, mas na verdade não é. Então, você está fraudando o contribuinte. 

Nesse sentido, a Constituição, como a Elide já colocou, assim, com precisão, 
ela não deveria permitir. Então, se a análise fosse: “Olha, falta transparência”, 
e o contribuinte não pode entender qual é o impacto desse imposto na sua 
riqueza e também na cadeia produtiva, se a gente for pensar que ICMS seria 
não acumulativo, aí eu começo a enxergar alguma razão dos dois ministros – 
repito: não conheço os votos – terem se posicionado contra esta mecânica.  



Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Mais alguém querendo 
falar sobre esse assunto? Porque, realmente, se for o caso, a gente passa a 
manhã inteira com isso, porque considerações mil. Inclusive, um aspecto: a 
quem interessa a legislação caótica e essa falta de transparência? Interessa à 
arrecadação. É claro, porque a resistência do contribuinte diminui, e essa 
resistência é muito grande. 

Estimativas dizem que, no imposto de consumo, a sonegação é em torno de 
50%. É difícil, ninguém tem a contabilidade disso, mas de qualquer maneira é 
bastante verossímil. E, como sempre, eu quero alertar que na Alemanha, em 
relação ao IVA, a situação não é muito diferente. Eu já me referi, aqui, que 
uma estimativa feita por um instituto muito conceituado, desde 2005, deu 16 
bilhões de euros só de IVA, de sonegação. Aí perguntei a um professor se isso 
é realista. Ele disse: “Não é”. Eu falei: “Ah, que bom”. Ele disse: “Não, porque é 
muito mais”. Então, realmente, ninguém tem o monopólio da safadeza. Faz 
favor, Zilvete.  

Sr. Fernando Zilveti: Nesse ambiente que o professor mencionou, deve ser 
publicado, espero que seja publicada a nossa revista Direito Tributário atual, 
n.º 25, que, aliás, aproveito para dizer aos nossos associados que se ainda têm 
intenção de mandar um artigo, que mandem o mais rápido possível, antes o 
Valdir Oliveira Rocha, nosso editor, me demita deste cargo de coordenador da 
revista, porque ele tem os seus prazos, e a gente tem que respeitar, é um 
editor de primeira linha. 

Mas o fato é o seguinte: tem um artigo lá, nessa revista, do Carlo Garbarino, 
que é o nosso conhecido, que fez um relato, no seu artigo, de uma decisão da 
Corte Europeia sobre testes de imposto de consumo. Então, é interessante 
analisar o imposto de consumo se você mascara o imposto de consumo com 
outros nomes, porque nessa discussão, porque nessa discussão, como o 
professor Gerd mencionou, também existente na Europa, por ser o imposto de 
consumo, um imposto comunitário, o IVA, na verdade, o não o imposto de 
consumo, mas o IVA ser um imposto comunitário e, consequentemente, o IVA 
ter uma regulamentação, ainda que de forma transversa, comunitária, então, 
a comunidade determina como deve ser o IVA, os países-membros da 
Comunidade Econômica Europeia tentam driblar a legislação do IVA com 
impostos que, na verdade, são IVA, mas são IVA disfarçados, ou tem o efeito 
do IVA, ou tem a mecânica do IVA. 

Então, achei muito interessante o relato do Carlo, dessa decisão, porque, no 
final de contas, ficou bem claro: se você criar um imposto ou uma tributação 
que não tem o nome de tenha o nome de IVA, mas tenha o efeito de IVA, você 
estaria infringindo a lei comunitária, que tem um IVA como um único tributo 
de mercado, justamente por essa questão da abertura de mercado, que é 
característica do bloco econômico União Europeia. É muito interessante, vale 
a pena vocês lerem, que é, mais uma vez, uma grande contribuição do Carlo 
Garbarino para a nossa discussão, aqui, no IBDT.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Na parte jocosa, essa prática de 
camuflar impostos, os alemães chamam de fraude de etiqueta, fraude de 
rótulo. É muito comum lá. Eles têm lá, em vez... Aqui, nós cometemos a 



fraude, chamando o imposto de contribuição. Por exemplo, o que a COFINS 
importação tem que de COFINS? Nada. É o fim, realmente, ter uma coisa 
dessas. Aliás, eu chamo,internamente, de ‘CONTRIM’,   é uma contribuição 
sobre importação que, inclusive, pela própria lei, tem por uma finalidade 
extrafiscal, não é? 

 Está, pelo menos, na exposição do motivo: é para equiparar o nacional com o 
estrangeiro. Para isso nós temos o imposto de importação, mas no serviço nos 
dá. Coitada da União, também tem que pegar os serviços que, a rigor, são dos 
municípios. “Então, vamos criar COFINS importação sobre serviços.” Tudo 
isso é fraude de rótulo, é rótulo errado para algo que, na verdade, é imposto e, 
no caso, inclusive, invasão de competência do ICMS. Por quê? Porque é 
imposto de consumo, é imposto indireto, na verdade. Então, é uma confusão 
total e a quem interessa, não sabemos. Faz favor. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Professor, ainda dentro do jocoso, Maurice 
Lohan(F) [20:16], faz um comentário sobre o psicologismo tributário. Diz que 
as maiores traquinagens dos estados estão, exatamente, nos tributos sobre o 
consumo. Primeiro, que o cidadão, ao consumir, ele não presta muita atenção 
no que está fazendo, ele paga o preço e ali vem tudo oculto. Em segundo lugar, 
porque a renda, ela é escancarada. O tributo sobre a renda é uma coisa 
escancarada. 

Em exercícios que eu tenho feito, ultimamente, para avaliar alíquotas efetivas, 
se nós compararmos com a receita da sociedade, a receita bruta e o imposto 
sobre a renda, ele chega a ser 2,3 %. Em contrapartida, os tributos sobre o 
consumo beiram 50%, 60%. Então, isso mostra como os estados usam 
mesmo, o termo é traquinagem, para tributar, e aquilo vai para o consumidor, 
também a sociedade o produtor fica no meio do caminho. Então, esses são, 
realmente, os focos, deveriam ser o foco de atenção e de discussão e debate.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Eu acho muito importante esse 
assunto da traquinagem. O fato é que as contribuições são, hoje, já a principal 
receita, o principal tributo da União. Então, vejam bem, isso é uma distorção 
total. Por quê? Porque as contribuições, pela Constituição – que, aliás, ela é 
pétrea, só que é pedra-pomes? Não é diamante. Diamante também é pedra, 
mas não é diamante. Infelizmente, é pétrea, no sentido pedra-pomes, qualquer 
alteração, qualquer emenda constitucional derruba tudo. Então, escapam aos 
princípios constitucionais relativos aos impostos. Então, é beleza. Realmente, 
é a fórmula mágica para aumentar ilimitadamente a carga fiscal.  

Quer dizer, isso, realmente, é lamentável. E o perigo, na minha opinião, é o 
seguinte: os impostos indiretos – vamos chamá-los de consumo –, hoje, tem 
uma importância crescente. Por quê? Pela competitividade internacional, o 
imposto de renda, principalmente pessoa jurídica, tem que ser reduzido cada 
vez mais. A Alemanha tem um imposto de renda pessoa jurídica acima de 
50%. Eles estão com 19% de imposto de renda da pessoa jurídica. Gritaria de 
esquerda: “Estão privilegiando o capital, estão tributando os coitados do 
trabalho”, coisa e tal. Tudo isso é poesia, porque na conceituação 
internacional tem que reduzir a tributação do comercial, e como compensar? 
Aumentando aqueles impostos que tem menos resistência, porque seu eu 



preciso de um sapato, eu não vou discutir se tem ICMS por dentro ou por fora, 
ou qualquer coisa, eu compro o sapato. É justamente isso. Então, hoje, a 
tendência é essa, agravada, no Brasil, pelas contribuições. Então, a situação, 
realmente, está muito difícil. Eu acho que com isso está encerrado. Faz favor. 
O professor Paulo tem outro compromisso.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O meu compromisso é com o Sindicato 
dos Agentes Fiscais. 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Bom, realmente, pode faltar...  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: E o que eu acho importante, pelo menos, 
registrar que é louvável, os agentes fiscais de renda estão fazendo um 
seminário sobre a reforma tributária, porque a preocupação principal são 
agentes do estado de São Paulo, é a guerra fiscal. Quer dizer, é alguma coisa 
que transcende a própria na vida interna do ICMS e, então, é um assunto 
mais geral, mas extremamente importante para ele. Por que a guerra fiscal? 
Então, é um reestudo de todos os aspectos, político, econômico, financeiro 
desse fenômeno que, hoje, deixa o ICMS numa situação muito difícil. 
Aplicação do imposto e tudo mais.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Paulo, eu acho muito importante esse 
contato nosso, do instituto, exatamente com as autoridades fiscais, com a 
administração fiscal. Por quê? Porque lá também tem muitas incertezas, eles 
também lutam com as dificuldades e tudo. Então... Aliás, uma pequena 
notícia, no mesmo sentido, não sou a pessoa mais indicada, mas me 
convidaram a dar aula na ESAF, sobre o Direito Tributário internacional. 
Evidentemente, eu vou contrariar muitas opiniões existentes na ESAF, mas eu 
acho importante esse debate, essa discussão, é da maior relevância. Inclusive, 
sempre auditores e outros representantes da administração tributária sempre 
são convidados para palestras, para congressos e, evidentemente, aqui, na 
nossa Mesa. A nossa Mesa, justamente, ela cresce no momento em que nós 
temos as opiniões antagônicas, é claro. 

Muito bem. Qual o próximo assunto pequeno ou grande? Faz favor.  

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Bom dia aos membros da Mesa, demais 
colegas. Queria trazer, aqui, para debate, alguns pontos da nova IN 
1154/2011, relativas às regras de subcapitalização de empresas. Até conversei 
um pouquinho, antes da reunião, com a doutora Elide... Tem alguns pontos, 
aqui, que eu gostaria de destacar, mas tem, realmente, outros até que os 
colegas podem complementar, trazendo até algum caso prático, alguma coisa, 
nesse sentido, para gente debater aqui. 

Bom, vou passando, aqui, de uma forma mais rápida, mas depois a gente pode 
se deter a alguns pontos mais específicos. Em relação à subcapitalização, já 
entra com pessoa vinculada, não domiciliada em país com tributação 
favorecida, ou regime fiscal privilegiado. Ali, notei que a IN fez uma inserção 
no § 3º do art. 2º, na parte final, ali, incluiu uma disposição que não está 
prevista na lei, e que vai pegar muita gente. Ela diz que se aplicará as regras 
de subcapitalização aos casos em o que interveniente, pessoa vinculada seja 
responsável pelo pagamento total ou parcial da dívida, ainda que 



subsidiariamente. Então, esse “ainda que subsidiariamente” não tinha a 
previsão legal específica, então, foi uma criação da Receita Federal aí, de 
última hora, para edição da IN, e isso, realmente, acaba abrangendo a 
aplicação das regras. Então, na verdade, o debate é se seria possível a dilação 
aí, pela IN, ou se teria que ter uma previsão legal, específica, nesse sentido?  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Eu acho interessante que todos 
participem. Então, quem quer falar? Então, toma nota aí. Você e quem mais? 
Vocês? Quem quer falar sobre o assunto? Não, pela ordem mesmo. Sobre esse 
ponto.  

Sr. Ivan: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: É, talvez.  

Sr. Ivan: Já estavam na lei os incisos, mas a gente teve uma no escritório e 
não ficou muito claro... 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Fala seu nome, para ficar gravado.  

Sr. Ivan: Ivan. E não ficou muito claro ainda esse inciso III, porque o inciso I 
dá aquele limite quando você tem tudo para a vinculada. Aí, o inciso I é 
quando você tem aquela vinculada com a participação societária, que tem que 
emitir duas vezes a participação dela no capital social, que é o limite 
individual para cada empréstimo que uma vinculada que tem participação 
societária faz para uma empresa no Brasil. O inciso II é quando tem uma 
vinculada sem participação societária, ou seja, aquelas que têm controle 
societário comum ou algum administrativo comum. E o III, não ficou muito 
claro para a gente se... Ele faz um limite meio que geral? Pelo que eu entendi 
na discussão que a gente fez lá, e lendo aqui, você tem empréstimos mistos, 
quando você tem empréstimos com vinculadas com participação e sem 
participação societária, aí você tem esse limite geral que é de duas vezes o 
somatório de todas aquelas vinculadas com participação. 

Então, quando você tem empréstimos mistos com vinculadas, com 
participação e sem participação, você cria o limite igual ao primeiro, o inciso I, 
que seria a somatória de todos com participação societária. Só que aí 
levantaram uma questão lá se esse limite geral, em caso de você... Se não 
seria uma interpretação, outra interpretação possível, se seria o caso de você 
ter duas empresas... O inciso I seria, no caso, você ter uma empresa só 
fazendo um empréstimo com participação, uma empresa só fazendo 
empréstimo e ela tendo participação societária, no caso, você ter duas 
empresas com participação societária, duas fazendo um empréstimo só, se 
aplicaria o inciso III. Por quê? Porque suponha que a empresa tenha um 
capital de 100 e um patrimônio de 100, e a empresa tem uma empresa lá fora 
com 50%. Então, ela tem 50% de participação no patrimônio líquido, ou seja, 
poderia emprestar até 100, que é duas vezes isso. 

No caso de ter outra empresa com 25% também, ela poderia emprestar 50%, 
ou seja, duas vezes, de acordo com o inciso I. Agora, supondo que a primeira 
empresa emprestasse... Ao invés de 100, ela emprestasse 120; e a outra, ao 
invés de 50, emprestasse 30, somando as duas daria o limite que as duas 
sozinhas... Eu não sei se ficou muito claro, assim, mas, ou seja, uma 



extrapolou, só que a outra foi um pouco abaixo, e a que foi abaixo supria a 
outra. Então, a dúvida que ficou foi essa, se esse inciso III se aplicaria também 
a essa situação ou se ele se aplicaria só naquela situação que tivesse 
empréstimos mistos, mantendo o limite do inciso I para as empresas com 
participação societária. Então, ficou uma dúvida. Já estava na lei, isso, mas, 
na hora que a gente foi reestudar, aí surgiu essa dúvida.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Mas eu acho que é melhor 
deixar esse assunto para depois desse aspecto do subsidiariamente, porque eu 
acho que é mais específico. Mas vamos voltar a esse ponto, porque é muito 
importante, realmente. Faz favor. É você, pela ordem. Faz favor.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Não sei se é o caso, aqui, João, talvez a gente 
pudesse começar a comentar como está formulada, para a gente ver as 
dúvidas que aparecem. Eu só queria chamar a atenção que a legislação, a Lei 
12249 (nos três artigos que são objeto dessa regulação), o artigo 24 cuida 
puramente das regras de subcapitalização quando são partes investidor e 
investida, isso é claro na lei. O segundo, o art. 25, ele cuida de dedutibilidade 
de juros, e aí não faz nenhuma referência a vínculos de participação. E o art. 
26 cuida de atividade de despesas em geral, custos de serviços e bens, venda 
de bens. E quando a gente olha a forma como a instrução trouxe, a gente tem 
uma regulação generalizada que parece... Primeiro, traz de volta uma figura de 
vinculada que a lei havia eliminado. A Medida Provisória 472, quando entrou 
em vigor, ela trouxe umas figuras que eram próprias do preço de 
transferência. A leitura que eu faço aqui é que eles trazem de volta. E esse 
inciso III, que você comenta, quando ele fala de vinculada e de passivos com 
vinculada, ele pode pegar uma vinculada que é vinculada por distribuição 
exclusiva, que é o que a gente estava falando.  

Então, eu acho que a gente precisaria entender cada um desses tópicos da 
instrução para saber... Me parece que ela extrapola da legislação, da L. 12249, 
ela introduz conceitos novos. O próprio conceito aqui do interveniente e 
quando você diz que tem responsabilidade subsidiária, até o momento, de 
tudo que eu li, não há uma definição do que é o interveniente. O interveniente 
é o que passou por acaso, é o que tem interesses relacionados. E essa 
responsabilidade subsidiária, também, eu não sei, qualquer um pode ter, pode 
ser sócio e pode não ser. Então, eu não sei se seria o caso de a gente examinar 
e levantar, para cada um, aí de uma forma organizada, professor, cada uma 
das dúvidas, para que a gente não ficasse trazendo... Não sei, é uma sugestão.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Perfeitamente. Eu acho que é bem... 
Ver o esquema, a estrutura geral, para depois ir para os detalhes. Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: Estou plenamente de acordo, mas essas dúvidas dos 
dois intervenientes aqui na questão... 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Este nós conhecemos.  

Sr. Fernando Zilveti: Este nós conhecemos, por enquanto, não é? Mas são 
pertinentes, porque entram dentro dessa intenção de analisar se a IN 
extrapolou ou não a legislação. E eu vejo que tanto no inciso III – que a gente 
precisava aparar um pouquinho para saber se houve uma extrapolação - 



quando nesse inciso do... Não, § 2º, desculpa. Parágrafo do interveniente... 
Não sei se você quer falar... 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem... Você gostaria de falar? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:35:20]: Eu queria falar sobre o 
interveniente. Podemos falar? 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Faz favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria comentar, então, essa questão que foi 
levantada, a primeira questão levantada pelo Luís Guilherme, que é a questão 
do interveniente. Quando foi editada a lei, o art. 24, que ele fazia menção ao 
interveniente, eu me lembro que foi muito comentado, em todos os foros, a 
questão da amplitude desse termo interveniente, porque a lei colocou de uma 
forma genérica a submissão do contrato de empréstimo nos casos em que o 
interveniente desse contrato fosse uma pessoa ligada. Mas interveniente em 
que termos? Essa foi a grande dúvida que surgiu, porque a intervenção pode 
ser de variadas formas. E eu sempre li esse dispositivo como sendo 
interveniente, mas garantidor, porque o objetivo da lei, na verdade, foi 
submeter às regras de subcapitalização não só as pessoas diretamente 
vinculadas, mas também uma pessoa vinculada que não seja credora, mas 
que seja garantidora da operação. E eu acho até que a lei deveria não listar as 
hipóteses de submissão do regime, como a lei fez, mas colocar em termo mais 
genérico: “aplica-se também esse dispositivo nos casos em que a pessoa 
vinculada seja garantidora da operação sob qualquer forma”. Eu preferiria 
redigir dessa forma. Agora, do jeito que foi feito, foi feita uma enumeração 
exaustiva das hipóteses e começaram as interpretações literais do dispositivo: 
“Ah, esse tipo de intervenção, esse tipo de credor”. Eu, quando li a instrução 
normativa, pelo contrário, a minha impressão foi extremamente positiva, 
porque a IN veio restringir o termo “interveniente”. Ela veio esclarecer: “Olha, 
não é qualquer tipo de interveniente, é um interveniente garantidor”.  

Então, a minha leitura da IN, nesse ponto aqui, é extremamente positiva. Eu 
acho que ela atende o espírito da lei. Ela restringiu as hipóteses de 
intervenção de acordo, exatamente, de acordo com o espírito da lei, ainda que 
subsidiariamente. Não vejo nenhum problema nisso, ainda que 
subsidiariamente, mas ele é garantidor. Não importa a forma de garantia, se é 
principal ou é subsidiária. Ele é garantidor? Aplica-se a regra, está sujeito à 
regra. Não é garantidor? Não está sujeito à regra. Eu acho que a IN está 
corretíssima.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Então o motoboy perdeu a sua vez. 
Quer dizer, o motoboy que leva contrato não é interveniente. [risos] Faz favor.  

Sra. Elidie Palma Bifano: João, eu queria fazer uma observação. Você ficou 
confortável, felizmente, e eu fiquei desconfortável e continuo, e concordo com o 
Luís. Olha aqui, ele diz que o disposto no § 2º, onde você fica confortável, 
aplica-se aos casos em que o interveniente, pessoa vinculada, seja responsável 
pelo pagamento, dando a entender que pode haver outras situações que ele 
não seja responsável pelo pagamento, e ainda que subsidiariamente. O que me 
dá a entender que o interveniente pode não ser garantidor, não; aqui, é uma 



das funções que ele tem, as outras ainda continuam meio misteriosas. E, por 
sua vez, a lei... Eu não tenho o texto aqui, mas acho que a lei já usa as 
palavras garantidor e avalista, e também acho que usa as três palavras: 
garantidor, avalista e interveniente. Então, eu não consegui ficar tão 
confortável como você com esse § 3º, me parece.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Você está procurando o texto?  

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Então, faz favor, Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu, nesse ponto... Eu não estou conseguindo achar a 
lei, mas eu, me prendendo na IN, eu acho que a IN tem essa função mesmo, 
de fechar a definição do que seria interveniente, porque interveniente, como já 
se disse, pode ser qualquer coisa. E não poderia a lei fazer isso, a lei traz a 
figura do interveniente, ela não precisaria ser expressa sobre o que é o 
interveniente, mas a IN sim. Então eu acho que a IN não extrapola, 
respondendo a sua pergunta. Ela não está extrapolando, ela não está fazendo 
uma função de legisladora, ela está fazendo uma função, realmente, de 
executiva, que é fazer a concretização, ou seja, a aproximação da lei à hipótese 
concreta. E aí ela fecha no sentido de dizer: “Olha, não é qualquer 
interveniente, é um interveniente que eu entendo seja interveniente para fins 
desta consideração sobre subcapitalização”.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Só para pegar o gancho dele, eu 
acharia interessante, quando se elaborem esses texto, etc., se basear naquilo 
que nós temos. É uma questão de responsabilidade. Tem toda uma disciplina 
de responsabilidade no Código Tributário, não tem? Art. 128: “Pode ser 
responsável a pessoa vinculada”. A quê? A isso, ao fato gerador, ou seja, 
àquilo que é essencial. Então, não é o motoboy. Então, o interveniente, 
necessariamente, tem que estar vinculado à dívida. Se ele não tem essa 
vinculação, e aí tem que ser ampla, claro, porque, senão, dizem os italianos, 
encontra-se mil possibilidades de escapar daquilo. Mas utiliza o critério 
básico, tem que estar vinculado mesmo à operação de crédito. E eu acho que 
isso deveria ficar claro. Quem pediu? Você. Faz favor, Fábio.  

Sr. Bruno: É o Bruno. Bom dia. Acrescentando a essa questão do 
interveniente, sem discordar, pelo contrário, para acrescentar, a gente tem que 
ver que a lei fala do avalista, do fiador, do procurador e do interveniente, e 
ninguém tem dúvida quanto ao avalista, o fiador e o procurador. A dúvida está 
quanto ao interveniente, e a IN veio, no § 2º, e tratou especificamente do 
interveniente, para explicar e resolver a dúvida quanto a que tipo de 
interveniência que estaria sujeita à lei. Diz ele, então, que era o interveniente 
responsável pelo pagamento da dívida. Então, nesse contexto de a instrução 
normativa explicitar o conteúdo da lei parece que está perfeito.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Com isso, concorda com a 
posição do João, não é? Isso mesmo. Alguém mais sobre esse ponto 
específico? Então, vamos devolver a... Luís. 

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Acho que agora até para voltar para o inciso 
III, do nosso colega ali, para debater, antes de passar para o próximo.  



Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Isso.  

Sr. Ivan: Se a ideia do inciso III é aplicar quando se tem empréstimos mistos, 
cresce o limite geral, vamos falar assim, igual ao primeiro, que é o somatório 
da participação das vinculadas, vinculadas engloba o sentido de participação. 
Se é para criar esse limite geral quando se tem empréstimos, se ela tem dez 
empréstimos, dois com empresas vinculadas com participação e oito sem 
participação, e aí você usa esse inciso III, ou se tem dois empréstimos com 
duas pessoas vinculadas com participação, mas uma delas extrapola o limite 
do I, só que a outra não; a outra gastou menos, e o que sobrou daria para 
completar. Entendeu? Já estava na lei, na verdade. Isso daí não foi inovação, 
mas, na hora que a gente foi reestudar essa questão com base na IN... E acho 
que esse ponto... E tem um ponto, mas depois eu levanto, que é o último 
artigo mesmo, que é quando entra esse... 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Quem pode prestar algum 
esclarecimento sobre essa questão? Faz favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, está me parecendo que esse dispositivo foi 
introduzido aí para alcançar as hipóteses em que, individualmente, cada 
operação pode estar atendendo o regime da lei, mas que, no somatório das 
hipóteses, todas as operações, aí o conjunto de operações vai ficar submetido 
ao regime da subcapitalização. Ou seja, eu acho que o espírito da lei foi evitar 
uma fragmentação de operações para fugir da aplicação da lei. Ou seja, 
voltando a teu exemplo, se você tem uma operação dentro da lei e uma 
operação fora da lei, você... Vamos dizer... Desculpe, eu vou reformular. Uma 
operação que está abaixo do limite, está fora do regime; a outra operação está 
dentro do... Excede o limite... Desculpe. Acho que eu dormi pouco esta noite e 
estou meio atrapalhado. Vou começar de novo. [risos] Você tem uma operação 
que excede o limite, então você está dentro do regime; e a outra operação, você 
está abaixo do limite, você está fora do regime. Tudo bem, você está no inciso I 
e no inciso II. Agora, você tem duas operações abaixo do limite, mas que, no 
conjunto, está acima do limite, aí você se submete ao regime. Acho que o 
objetivo da lei foi evitar a fragmentação de operações.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:46:10]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Não pode?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:46:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ivan: Essa sua interpretação... Eu interpretei pela primeira, quando eu li a 
IN, de que esse inciso III se aplica quando você tem empréstimos mistos com 
vinculadas com participações e sem. Por quê? Porque o § 4º fala o seguinte, 
ele fala assim: eu só aplico o § 2º, que é aquele limite de duas vezes o 
patrimônio da empresa, e não a participação, porque é óbvio, porque o II é 
para empresa que não tem participação, que o limite é duas vezes o 
patrimônio líquido da empresa, eu só aplico o II se o empréstimo for 
exclusivamente com empresa sem participação, empresas vinculadas sem 
participação. Então, para mim, dá a entender que esse III... Na minha opinião, 
dá a entender que esse III só se aplica quando você tem as situações de 
empréstimos mistos, mas você não pode deixar de atender o inciso I, no caso 



de você ter empréstimos mistos e ter dois empréstimos de empresas 
vinculadas, ou seja, você tem que seguir o limite individual de cada empresa 
também. Mas é a minha interpretação, mas aí levantaram, lá no escritório: 
“Mas será que não é o caso de você ter duas vinculadas? Uma passou o limite 
e outra não passou, mas a que não passou sobrepõe a que passou, dá para 
encaixar na que passou”. Entendeu? E eu fiquei... Eu tenho a minha opinião, 
deram a opinião e eu fiquei... Eu falei: “Eu vou levantar a bola”.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Ladies first, dizia Shakespeare.      

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu acho que está absolutamente certo, o seu 
comentário do inciso III. A gente pode ter, em uma sociedade, hipóteses do I, 
que são empresas com participação, então você tem certo limite; outros que 
caem no limite II, que eu não tenho vinculação; e, por fim, a aplicação para a 
situação mista, e você também tem esse referencial. O que eu vejo, só, de 
perigoso nesse inciso III, aqui, da instrução, que é diferente... Porque a lei não 
tratava de maneira diferente, gera exatamente isso, é a inclusão de vinculadas 
que não estão na lei. Por exemplo, um distribuidor exclusivo. E como os 
financiamentos de compras a prazo entram nisto, eu acho que esse dispositivo 
vai colocar o distribuidor embaixo do III. É isso que eu acho que contraria a 
lei, e ele está criando essa hipótese. Mas concordo com você que são as 
hipóteses mistas, devem ter este referencial final de exame.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu ia, exatamente, concordar. A tua interpretação está 
adequada. Eu tenho a mesma interpretação, no sentido de que você tem, aqui, 
um caso, no inciso I, outro caso no inciso II e o inciso III faz em qualquer dos 
casos, não é para... O conjunto, ou seja, a ideia de conjunto. É que quando 
fala “em qualquer dos casos”, pode remeter a dizer: “Não, espera aí, tanto faz 
ser um ou outro caso, eu vou olhar a operação”. Certo? Então não é muito 
próprio falar assim “em qualquer dos casos”. “Em ambos os casos” ou “na 
somatória dos casos” talvez fosse uma redação mais própria. Mas o que 
interessa é o que está querendo dizer, ou seja, que o que importa é o 
endividamento resultante das hipóteses um e dois, um ou dois, que é o 
ambiente. Aí a instrução normativa não poderia trazer novas hipóteses, como 
parece que trouxe, na questão dos representantes e das outras vinculadas, 
porque, de certa forma, os vínculos são os mais variados possíveis em termos 
de operações mercantis. E o que quer dizer essa regra do é que não é com 
qualquer vinculação mercantil, mas nas vinculações mercantis societárias ou 
vinculações mercantis que afetem a operação societária ou que tenham 
influência na empresa que é objeto. 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Então, a conclusão, eu 
acho que nós acabamos de saber em relação a isso.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:50:40]: Eu fiquei na dúvida se a conclusão 
nossa é no sentido de que o inciso III é pela somatória. Pela somatória e faz o 
cálculo. 

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Isso. Exatamente.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  



Sra. Elidie Palma Bifano: No inciso III, eles usam a expressão: “em qualquer 
dos casos previstos nos isso I e II, o valor do somatório dos endividamentos”. 
Talvez, ele devesse ter usado, independentemente da previsão do I e II, em 
nenhuma hipótese, o conjunto poderia... Eu acho que a redação é que... Pelo 
menos... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:51:42]: [pronunciamento fora do microfone]   

Sra. Elidie Palma Bifano: Exatamente. Ela nos leva... Eu concordo 
inteiramente com você. A única coisa que me preocupa é a inserção de uma 
figura desvinculada que não cabe no 24, porque não é de participação, mas 
ela acaba entrando por outros meios que a instrução está colocando. Então, é 
isso aqui.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Seria o distribuidor. Muito bem. Com 
isso, passamos para o subsidiariamente, que foi o ponto inicial.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:52:24]: Já foi.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: O subsidiariamente já foi? A conclusão 
já foi? Então é ilegal?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não teve a conclusão. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu não acho que haja nenhuma ilegalidade, eu 
acho que ela não resolve a figura do interveniente. Eu acho que ela coloca o 
interveniente... Quando ele é garantidor, ele é interveniente, mas não descarta 
outras, pela forma como foi redigido. Pode haver outras situações de 
interveniência, que ele não seja um garantidor, subsidiário ou qualquer outra 
coisa, e que possa ser cobrada a nossa situação. É só essa a minha... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:53:00]: Só para voltar nesse assunto, 
porque, em princípio, a gente está falando do avalista, fiador, procurador ou 
qualquer interveniente na operação do endividamento da pessoa vinculada. 
Até ali, até avalista, fiador, procurador, estávamos todos de acordo. Quando 
você fala: “qualquer interveniente na operação de endividamento”, se for 
pessoa vinculada, então aí volta a questão do vínculo, aí o vínculo societário. 
E aí vem o terceiro: “O disposto no § 2º aplica-se aos casos em que o 
interveniente, pessoa vinculada - então entra, de novo, a questão da pessoa 
vinculada -, seja responsável pelo pagamento total ou parcial da dívida”. 
Então, de fato, não é qualquer pessoa, é o interveniente pessoa vinculada, 
que, no final das contas, vai ser o responsável pelo pagamento total ou parcial 
da dívida, ainda que subsidiariamente, esse era o ponto.  Por que 
subsidiariamente? Porque, nos empréstimos, há uma relação de 
subsidiariedade, desde que isto esteja previsto no contrato de empréstimo ou 
seja natural da relação creditícia, que não é solidariedade. É subsidiária: 
primeiro você cobra de A, depois você cobra de B.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Essa tem o benefício da ordem.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Exatamente, o benefício da ordem. Então, eu 
acho que esse também é um conceito que é bastante sovado no Direito Privado 
e que não vejo empecilho nisso, embora possa entender que a lei não tenha 
falado sobre isso, mas eu não acho que a lei precisasse falar sobre isso.  



Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Faz favor.  

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: É o Luiz Guilherme. Seguindo aqui pela IN, 
outro ponto que notou, gerou um debate, até, no escritório, foi o seguinte, foi o 
inciso I do § 1º do art. 4º, que, na verdade, ali ele fala que para efeito do inciso 
V do art. 4º, ali, que fala da pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando 
uma mesma pessoa... Ele fala aqui: “Considera-se que está sob controle 
societário comum quando uma mesma pessoa física ou jurídica, 
independentemente da localidade da sua residência ou domicílio, seja titular 
de direitos de sócio em cada uma das referidas empresas que lhe assegurem 
de modo permanente”. Esse que foi um ponto de debate, “de modo 
permanente”. O que seria isso, na verdade, esse controle permanente? A gente 
analisaria a operação em si, ali, ou o controle subiria, digamos, para outra 
camada de holding da empresa? Como funcionaria esse modo permanente? E 
também na questão de reestruturação dos grupos, que é muito comum, essa 
troca de controle vai mudando de empresa para empresa, dentro do mesmo 
grupo, até para fins, realmente, de adequar não só às regras daqui, mas às 
regras também de outros países para fins de planejamento. Então, ficou uma 
dúvida do que seria essa questão do modo permanente, o que seria isso.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Quem quer falar?  

Sra. Elidie Palma Bifano: Só para lembrar, a expressão “permanente” é 
usada, muitas vezes, na lei societária para efeito de identificar controle, para... 
Em certas situações. E me parece que aqui o “de modo permanente” é uma 
intenção do investidor de permanecer no investimento em contrapartida a 
investimentos que você se desfaz. Então, me parece que o permanente se 
vincula aos conceitos societários, quer de controle quer de investimento no 
caráter de longo prazo ou coisa dessa natureza. Isso é o que me parece. Eu 
tiraria do conceito societário de controle, coligação.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Perfeito. Você quer falar, Zilveti?  

Sr. Fernando Zilveti: Esses arranjos societários aos quais o Luís Guilherme 
se referiu, arranjos societários transacionais entre empresas que detenham 
um controle reflexo ou detenham um controle indireto por meio de estruturas 
societárias, muitas vezes, compostas de holdings, de empresas que participam 
no conselho de administração, eu acho que aqui a gente se fecha na nossa 
legislação, ou seja, na lei brasileira, que tem uma definição um pouco esparsa, 
mas considera o controle permanente, não no sentido de eterno, mas aquele 
que efetivamente você tem intenção de exercer um controle para fins de 
decisão, aí eu recomendo... Tem um livro clássico do Fábio Konder Comparato 
sobre o poder de controle das sociedades anônimas e tem a atualização feita 
pelo Calixto Salomão Filho. E o Calixto Salomão Filho fez, praticamente, outro 
livro, tamanha a sua competência para essa matéria. E ele analisa essa 
questão do controle permanente com muita precisão, até nas notas você vai 
encontrar isso.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: João, faz favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria lembrar que a IN... Eu não me 
lembro se a IN repetia o texto da lei, mas o fato é que a IN está baseada no art. 



116 da Lei das S/As, então é cópia literal da definição de acionista e 
controlador. Então, não houve inovação da IN aqui. Ela está pegando o 
conceito de acionista e controlador do Direito Privado e está aplicando aqui. 
Então, não vejo nenhum...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:58:46]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas aí, esse termo foi estudado pelos 
comercialistas, e o Direito Tributário vai buscar o apoio nesses estudos para 
aplicar ou não o regime no caso concreto, mas eu não vejo nenhum exagero da 
instrução normativa, que foi buscar a definição de controle na lei do Direito 
Privado.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: E, nesse caso, nós temos um caso 
típico de primazia do Direito Civil sobre o Direito Tributário. Se ele utiliza esse 
conceito, esse conceito é conceito utilizado na legislação doutrinária, 
societária, não pode querer inovar, estender ou dar outra conotação. Na 
minha opinião, aí é um caso típico de primazia do Direito Civil.  

Sr. Fernando Zilveti: Só tem um detalhe nessa questão da primazia do 
Direito Civil, é que em outros ambientes regulatórios se discute que, por força 
de tratados internacionais e adoção de mecanismos que não são 
necessariamente internos do Direito Civil, pode haver uma erosão no Direito 
Civil naquilo que diz respeito a estruturas próprias do Direito Civil ou do 
Direito Privado, que também haveria Direito Privado. Mas eu continuo 
achando que o Direito Privado aqui prevalece o interno sobre o externo, nesta 
ordem aí de ambientes jurisdicionados, vamos colocar assim. Então, no nosso 
ambiente brasileiro, em que pese os tratados, em que pese as regras 
internacionais, é isso aqui que vale. E a questão de permanência vai ser o que 
se coloca dentro desse art. 116, mas tem outra parte da lei, que eu não 
consigo lembrar de cabeça, que dá essa ideia de perenidade do controle, ou 
seja, eu estou na empresa para determinar os rumos da empresa, e com base 
na nossa legislação interna.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Isso mesmo. Então, vejam só, para... 
Eu já vou dar a palavra para você, Bruno, mas essa observação do Zilveti, 
quando eu falei primazia do Direito Civil, evidente, se a lei diz: “permanente 
para os efeitos dessa lei”, é que nunca mais saia, que até os herdeiros, 
obrigatoriamente, vão entrar. Aí, claro, aí o Direto Tributário prevalece. Mas, 
se ela não fizer, se a lei não fizer essa ressalva, não pode ser uma instrução 
normativa querer modificar isso. Bruno. 

Sr. Bruno: Só para explicar o caminho da instrução normativa. Está dito por 
vocês, mas eu fui olhando a lei aqui e é o seguinte. A Lei 12.249 diz que é 
pessoa vinculada aquela definida pelo art. 23 da Lei 9.430, que é a de preço de 
transferência. E a Lei de Preço de Transferência, no art. 23, fala de controle 
comum e faz referência expressa ao 243 da Lei das SAs. Então, a gente chega 
no Direito Privado por referência à Lei do Preço de Transferência, que faz 
referência à Lei das S/As. Está perfeito o comentário Dra. Elidie.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: A palavra é sua.  



Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria, salvo melhor juízo, logo depois que 
saiu a Lei 6.404, veio uma resolução do Banco Central, que, naquela época, o 
Banco Central legislava sobre essas questões. Nessa resolução está dito que 
entende-se por permanente quando o acionista vota nas últimas três 
assembleias da mesma forma. Então, se ele vota por três assembleias da 
mesma forma, já é considerado a permanência, mas isso precisa ser 
investigado um pouquinho melhor.  

Sra. Elidie Palma Bifano: João, se você me permite, também em matéria 
tributária prevaleceu, para efeito de correção de balanço, que já desapareceu 
há tantos anos, mas prevalecia que os investimentos que deviam ser objeto de 
correção de balanço eram aqueles que permaneciam no teu balanço até o final 
do ano subsequente e tal, senão você consideraria como realizado. Então, esse 
conceito de ter certo tempo também foi considerado, em algum momento, 
dentro das normas tributárias.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que esse controle permanente tem que 
ser comparado com o controle eventual. No controle esporádico, ali, de uma 
assembleia, o sujeito conseguiu fazer prevalecer o seu entendimento, mas foi 
uma maioria eventual, ao contrário da maioria permanente, digamos assim.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Pegando o gancho do 
João, eu acho que aí nós temos que aplicar também a interpretação 
teleológica. É permanente por quê? Porque, na verdade, a subcapitalização só 
pode ser provocada por quem realmente tem interesse, por algum tempo, de, 
em vez de capitalizar, ter as vantagens do empréstimo. Então, pela natureza 
da própria situação, isso implica, automaticamente, certa permanência. Não é 
quem, por acaso, na Bolsa, de repente, tem a maioria das ações e amanhã 
mesmo, porque Obama tem uma tosse, então aí vende essas ações. Não é esse 
o caso. São os investimentos diretos, estrangeiros, onde, realmente, é exercido 
esse controle e onde pode haver a manipulação. Exatamente, em vez de 
capitalizar, com aumento de capital, eu faço um empréstimo. Então, tudo isso, 
eu acho que é uma interpretação teleológica, sistemática, mostra, claramente, 
a prevalência daquilo, da primazia do Direito Civil. Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: Quando eu mencionei a questão da erosão do Direito 
Civil, que é uma teoria dos alemães, é uma teoria que está sendo discutida em 
função das regras internacionais contábeis. Que aí o que empresta a ideia de 
erosão, não no sentido de não ter o Direito Privado e não ter Direito Civil, é 
que essa questão da permanência estaria expressa nas estruturas contábeis, 
que, de certa forma, pela constatação do endividamento, que influencia no 
controle da sociedade, no poder de controle, esse endividamento perene, ou 
seja, em exercícios subsequentes, impediria essas manobras: eu entro, pago, 
saio, volto, mas que, no final das contas, eu estou sempre mandando por 
instrumentos indiretos, indevidamente.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Professor, lembrando, a Lei 11.638 trouxe novos 
padrões contábeis, mas, para fins tributários, a gente mantém a contabilidade 
de 31 de dezembro de 2007. Então, na contabilidade tributária, ainda tem a 
divisão de ativos, de ativo permanente contra investimento. Então, o 



investimento do ativo permanente se contrapõe ao do circulando realizável, 
exatamente pela temporariedade. Então, a gente ainda tem um argumento, 
que, talvez, os contadores que trabalham com a intenção, não é, se eu tenho 
intenção de ficar é permanente, se eu não tenho não é permanente. Está certo, 
mas ainda a contabilidade tributária é um pouquinho diferente.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: A não ser que haja uma adaptação, 
mesmo, dessas normas, que ainda não teve. Algum comentário sobre esse 
aspecto? Senão vamos continuar com os outros pontos.  

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Até pegando o gancho da doutora aqui, outro 
ponto que surgiu foi, realmente, também, o mesmo ponto de dúvida na 
questão do JCP, que a gente trouxe aqui, até foi debatido um tempinho atrás, 
qual seria o PL a ser considerado, efetivamente, no cálculo do JCP. E trazendo 
aqui para a subcapitalização, a questão do art. 7º, § 1º, porque lá ele fala que 
é o PL do último balanço. A princípio, daria para entender que seria o balanço 
efetivamente, ali, societário, mas alguns fiscais já têm manifestado opinião no 
sentido de que deveria ser considerado o RTT, porque realmente é para fins 
tributários, essa questão de subcapitalização, dos juros sobre capital próprio 
para fins de apuração do imposto. Então, na verdade, eu acho que a IN deixou 
aqui mencionado no PL o último balanço, que daria para entender societário, 
e, a partir dali, consideraria, realmente, o limite de endividamento da pessoa 
jurídica aqui no Brasil. Não sei, também, se alguém teria outro ponto. O João 
quer falar.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Faz favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando começaram a surgir essas normas, 
mesmo antes do RTT, com aquelas alterações na Lei 6.404, eu, inicialmente, 
estava entendendo que o balanço era um só. Só existia um balanço. Se você... 
Se a empresa quebra e sofre um processo de falência, ela é obrigada a 
apresentar um balanço para o juiz. A empresa só tem um balanço, é o balanço 
societário, que é apurado de acordo com os princípios de contabilidade 
aceitos, em geral, e as normas da Lei das Sociedades Anônimas. Esse foi o 
meu pensamento inicial. Depois, eu participei de um grupo de estudos, aliás 
presidido pela Elidie, com a participação de alguns membros da Receita 
Federal, e, naquela época, foi sustentado que a ideia da Receita era que essas 
regras novas de levantamento desse balanço societário são tão cheias de 
subjetivismo, ainda que seja um subjetivismo responsável, como a CVM exige 
que o contador guie os seus procedimentos na apuração do balanço, mas, a 
despeito de ser um subjetivismo responsável, há muito subjetivismo na 
aplicação das normas contábeis para o levantamento do balanço. E, naquela 
ocasião, esse pessoal da Receita manifestou essa preocupação de ter balanços 
sujeitos a um excessivo subjetivismo. Então, a ideia da Receita Federal é 
travar, dar um corte no dia 31 de dezembro de 2007, falar: “Olha, para efeitos 
fiscais, nós vamos ter um balanço fiscal que deve ser levantado de acordo com 
as normas contábeis vigentes nessa data: 31/12/2007”.  

Sr. João Francisco Bianco: Esses princípios contábeis vão reger a apuração 
do lucro real, do lucro contábil do balanço fiscal. Não importa o que aconteça 
no balanço societário, nós queremos as regras vigentes em 31/12/2007, as 



regras contábeis vigentes em 31/12/2007. Por quê? Porque todas as 
alterações, na contabilidade, feitas a partir dessa data, são neutras para 
efeitos fiscais. Nós não queremos que nada dessas... nenhuma dessas 
alterações afete a apuração do lucro real. Então, nós vamos dar um corte, 
vamos apurar o balanço fiscal, de acordo com as normas contábeis vigentes 
em 31/12/2007 e dali para frente tudo é neutro. 

Então... Aí veio o RTT. E o RTT colocou expressamente: aplica-se, aqui, o 
princípio da neutralidade. Não importa o que os contadores mandem fazer na 
contabilidade, os contadores estão completamente livres para aplicar todos os 
seus princípios, as suas regras, as suas normas. Eles fazem o que eles 
quiserem com o brinquedinho deles. Para efeito de imposto de renda, nós 
vamos pegar as normas vigentes em 31/12/2007, vamos dar um corte, e é 
com base nessas normas contábeis que nós vamos apurar o balanço fiscal. 

Então, quando o RTT incorporou esse princípio da neutralidade, eu mudei de 
opinião. Então, eu passei a achar, ao contrário da Elide, que está querendo me 
bater, aqui, mas eu passei a achar que quando a lei fala em patrimônio 
líquido, quando a lei fiscal fala em patrimônio líquido é o patrimônio líquido do 
RTT. Quando a lei fiscal fala em JCP, que é calculado em função do 
patrimônio, é aquilo patrimônio do RTT. Quando a lei fala em resultado de 
equivalência patrimonial, para efeitos fiscais e para efeito de aplicação do 
MEP, no RTT, é o balanço do RTT. Então, sempre que a lei se referir a alguma 
conta do balanço, algum termo da demonstração de resultado na lei fiscal, ela 
está se referindo ao balanço do RTT.  

O único furo nesse raciocínio, que, aliás, foi levantada pelo próprio pessoal da 
Receita Federal, naquela reunião, e eles manifestaram com muita sinceridade, 
manifestaram a dúvida deles, que eles não sabiam como resolver, e acho que 
até hoje não estão sabendo como resolver, é a questão dos dividendos. Porque 
veja, se a pessoa jurídica levanta o seu balanço societário e paga dividendos 
com base no lucro societário, ela não vai pagar dividendos com base no lucro 
do balanço do RTT, ela vai pagar dividendo com base no balanço societário, 
porque ela não pode ir na CVM e falar: “Olha, eu tive um lucro no balanço 
societário, mas eu não vou pagar dividendos para o meu acionista porque eu 
tive prejuízo no meu balanço do RTT”. Isso aí não vai colar. Então, certamente, 
os dividendos vão ser pagos com base no lucro societário. 

Agora, existe uma fiscal que diz que os dividendos são dividendos são isentos 
de tributação. Mas quais dividendos? Dividendos do balanço societário ou 
dividendo do balanço do RTT? Obviamente que são os dividendos do balanço 
societário. Esse é o único furo do raciocínio do RTT, mas que sensibilizou o 
pessoal da Receita Federal, mas também, até agora, eles não se manifestaram 
oficialmente. Mas o fato é que parece que esse é o único furo do raciocínio do 
princípio da neutralidade. Fora esse furo, eu, realmente, eu não sei se evoluí 
ou involuí, na minha opinião, mas eu acho que tem sentido aplicar o balanço 
do RTT, para efeito de legislação fiscal.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:15:47]: Eu comecei animado com o João, 
depois que ele... Aliás, eu entendi que o João precisava ficar mais dias sem 
dormir. Nada contra a sua insônia, porque você está bastante arguto, hoje. 



 Então, a questão de você ter dois balanços é interessante e, de fato, procede, 
mas eu continuo achando que você não tem um balanço fiscal, aliás, dois 
balanços fiscais, o balanço fiscal antes de 2007, aí tem um balanço RTT e um 
balanço societário. Acho que tem um balanço societário e um balanço antes de 
2007. Então, você tem a liberdade, ou seja, de fato, os contadores têm a 
liberdade de trabalhar, no seu âmbito contábil, para fins societários, e o que 
interessa para o Fisco é apenas as informações de variação patrimonial que, 
eventualmente, reflitam alguma operação que não foi expressa, do ponto de 
vista fiscal, só. 

Então, tem ampla liberdade para falar o que é intangível, para discutir sobre 
intangíveis, que é um dos pontos polêmicos aí. Em princípio, tem. 
Contabilmente, tem. Ele pode você avaliar, pode trazer intangíveis a valor 
presente, trabalhar com isso. Tem. Qual o reflexo disso, do ponto de vista 
fiscal? Nenhum. Não há reflexo qualquer, do ponto de vista fiscal. Mas você 
considerar que você tem dois balanços, e um com essa amplitude de 
consideração da receita... Eu que tudo bem, a Receita tem dúvida, mas essas 
dúvidas não podem causar um estrago tão grande no ambiente regulado. Eu 
fico imaginando o que vai acontecer com as empresas de capital aberto com 
essa invencionice da Receita Federal.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Já que eu usei a palavra traquinagem, na nossa 
primeira discussão, eu diria que a introdução dessas regras contábeis 
também, no Brasil, foi uma traquinagem dos contadores. Por conta do quê? 
Por conta de que no mundo inteiro esses padrões são adotados para os 
balanços consolidados, que são apresentados aos investidores e não aos 
balanços individuais. Então, o balanço consolidado desconhece situações 
particulares de cada balanço individual e ele considera o âmbito do grupo e 
apresenta outra situação. Então, ele parte, primeiro, de conceitos jurídicos 
que são muito diferentes dos nossos. Ele foi criado, foi desenvolvido num 
ambiente jurídico totalmente diferente do nosso, trabalha em ciências 
econômicas e não se presta a balanços individuais que pagam dividendo e que 
pagam imposto sobre a renda e outros rentáveis(F). Então, já temos uma 
diferença muito grande. Eu digo que foi traquinagem porque só Brasil e 
Argentina colocaram no balanço individual e a gente está convivendo com isso. 

A segunda coisa importante é que se a nossa contabilidade já não retratava os 
fatos econômicos como devia, e precisou sofrer todos esses reparos, e os 
contadores têm que se submeter a isso, e como disse o João, a falência vai ser 
calculada nisso, a recuperação da empresa vai partir do balanço, de acordo 
com as novas práticas contábeis, eu acho você que a adoção do nosso RTT 
representa uma fuga muito grande... Acho que é o art. 145 da Constituição 
que diz que na exigência do tributo, na criação e na instituição do tributo o 
legislador tem que se prender aos fatos econômicos, à atividade econômica. 
Então, eu acho que cada vez mais o imposto sobre a renda é calculado sobre 
elementos... Se a gente usa uma contabilidade que é tida como atrasada, que 
já não retrata mais a situação da empresa, cada vez mais ele trabalha em 
cima de conceitos que estão afastados da realidade econômica. Então, esse 
seria um segundo fato. 



O terceiro fato, e eu acho que é confirmado nessa instrução, é que é uma 
diferença muito grande entre se fazer ajustes para cálculo de imposto para 
atender a certas determinações do legislador ordinário e se fazer um balanço 
fiscal. Eu acabei de escrever um artigo num seminário que o Valdir Rocha vai 
fazer, agora, no dia 25, onde eu escrevo. Há um balanço fiscal? Eu concluo 
que não. Só tem um único balanço, no Brasil, que é o balanço da lei 
societária. Isso é balanço, no Brasil. O resto, demonstração financeira, o 
conjunto lá dos ativos, enfim, a universalidade que se discute, o patrimônio da 
empresa, mas não tem outro balanço. O resto é partir daquele balanço e fazer 
os ajustes para dar cumprimento à lei ordinária. Então, acho que não existe 
balanço fiscal. 

E muito acertadamente, eu acho que a instrução se refere ao balanço e é o 
balanço societário, porque o empréstimo é um invento societário, assim como 
é o dividendo, você está absolutamente certo, assim como é a JCP, João. E a 
lei regulou e não diz que vai calcular em cima de um balanço fiscal, falou para 
ajustar o balanço societário. Então, eu acho que nós estamos, hoje, no que diz 
respeito ao imposto sobre a renda, muito longe da realidade, se é que essa 
realidade de balanço societário é a que colhe da melhor maneira os eventos 
econômicos, o patrimônio da sociedade, enfim. E a gente está trabalhando, 
quando se fala de balanço fiscal, João, se você me permite, eu acho que nós 
estamos apenas falando de ajustes para acomodar a legislação ordinária, não 
com balanço que tenha qualquer outra finalidade. Pelo menos, esse é o meu 
ponto de vista.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Só antes de passar a palavra para 
Bruno, rapidamente, também precisamos considerar – aliás, o Zilvete fala isso 
muito –, nós não podemos importar, simplesmente, obras legislativas de 
outros países. Por que inventaram essas normas lá, na Europa? Porque é o 
problema da comunidade, da União Europeia, onde cada país tinha a sua 
legislação, de modo que o balanço da Alemanha não podia ser comparado com 
o balanço da França. Então, houve uma uniformização que teve em vista esse 
problema, que não tem nada a ver com os nossos problemas, aqui, ponto 
número um. Ponto número dois: quando foi introduzida a Lei de S/A, teve, se 
não me engano foi o Decreto Lei 1.548... Não, 1.598 que fez exatamente o quê? 
Necessariamente adaptou a legislação fiscal a essas novas normas contábeis 
da Lei da S/A. E isso ainda falta. Enquanto isso, simplesmente prevalecem as 
normas contábeis. Bruno.  

Sr. Bruno: Quanto à subcapitalização, para acrescentar a dúvida, além de 
tudo que foi dito, o ponto é que essa lei posterior aos novos padrões contábeis 
que são de 2007, pela Lei 11.638, e ao RTT, que é de 2009, que é a Lei 11.941. 
Então, sem saber muito a resposta, eu aponto, aqui, que o legislador já sabia 
de todas as diferenças e usou o termo balanço. Então, realmente, é uma 
dúvida. Não podemos caluniar o legislador, se ele conhecia o RTT, conhecia os 
novos padrões e usou o termo balanço.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Eu acho que pela hora...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:23:16]: [pronunciamento fora do 
microfone] 



Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Eu acho que sim, pelas discussões, eu 
acho que... quantos pontos você tem na sua lista, ainda? Mas, então, de 
qualquer maneira fica para a próxima... Na próxima semana, parece que nós 
temos... João, você que sabe. Então, na próxima nós continuamos. Isso, faz 
favor.   

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Os pontos, aqui, que ficaram em observação 
são os seguintes: é relativo à questão do beneficiário efetivo, o conceito que a 
IN trouxe e, também, a questão da capacidade operacional, que ela deixou de 
mencionar, especificamente, o que é que seria isso. Então, isso já é uma 
incerteza boa aí, muito pano para a manga. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: O outro ponto, que eu havia pegado com a 
Dra. Elide é a questão da apuração da atividade ou não desses juros, que foi 
postergada para o final do ano, conforme o grupo que ela compõe e havia 
debatido com a Receita Federal. Então, um ponto, depois, para comentar na 
próxima reunião, também.  

Sr. Presidente Gerd Willi Rothmann: Perfeito. Então, com isso, está 
encerrada a nossa sessão de hoje, que eu acho que, pelo menos, levantou 
muitos problemas para continuarmos na próxima semana. 
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