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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria iniciar o nosso dia 
lembrando que hoje é aniversário do querido professor Rui Barbosa Nogueira, 
alguns segundos aí de pensamento nessa figura ímpar, amigo espetacular e 
fundador do Instituto. Nosso mestre até hoje. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nonagésimo quarto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hum? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nonagésimo quarto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o Brandão está acrescentando 
que é o 94º ano... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dezenove do nove de dezenove. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No pequeno expediente queria 
agradecer ao Dr. Gilberto de Castro Moreira Júnior, que nos entrega para a 
nossa biblioteca o “Tributação Aduaneira à Luz da Jurisprudência do Carf”. É 
uma coletânea, vários autores conhecidos. Então, já está disponível aqui na... 
a partir de agora, na biblioteca. Muito obrigado, Gilberto. Pequeno expediente 
alguma outra comunicação? Lembrando que a semana que vem o professor 
Quiroga vai estar aqui para falar sobre desmutualização. Se vocês recordam, 
nós discutimos aqui alguns... quatro, cinco semanas atrás, e achamos que 
seria interessante a presença dele, devido à grande vivência que ele tem na 
organização de vários casos e na defesa perante o Carf desses processos 
todos. Então, ele virá aqui na semana que vem, falará um pouco sobre a 
operação em si, para permitir o debate, e também como é que estão as coisas 
no Carf. Nós vamos passar para os debates, então. Abandonando a pauta, em 
vista da surpresa das instruções normativas de ontem, anteontem, não é? 
Anteontem, o Diário Oficial da União publicou, entre outros atos, a instrução 
normativa sobre o RTT e uma outra sobre preço de transferência. Há também 
uma importante sobre consulta. Eu só queria fazer uma breve referência pelo 
o que se dá para entender, porque o texto da instrução normativa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você não quer dar o número, só para a pauta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta é o número 1.396, do dia 16 
de setembro. O texto tem algumas incongruências, mas dá a entender que 
voltou o velho regime de pareceres normativos, agora só a forma de solução de 



consulta. Velho regime no qual a coordenação do sistema de tributação é que 
concentrava a competência para responder consultas, não é? Isso nos anos 
70. Aliás, foi um ano, uns anos aí de muita produção de pareceres 
normativos. Em 1971, tivemos mil e tantos pareceres normativos. A ideia 
seria, então, que a Cosit atual respondesse às consultas, e elas seriam então 
soluções de consultas vinculadas que obrigariam, além de ter efeito vinculante 
para as repartições, a partir dali, as repartições locais iriam responder às 
consultas sobre temas já decididos. E somente eu acho que é uma boa coisa, 
embora eu possa demorar um pouquinho a solução das consultas, pela 
concentração, mas evita o que nós temos visto aí, as várias superintendências 
respondendo de forma divergente, embora seja mantida aqui, na instrução 
normativa, a possibilidade de o único recurso cabível quando houver 
divergência. A tendência, acredito, será de redução das possíveis divergências, 
ou então divergências com casos passados, não é? Quanto a isso, não sei se 
alguém vai fazer algum comentário. No mais, não tem grande novidade. 
Vamos passar, então, para a Instrução Normativa 1.397, que trata do RTT. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o 
João Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer que eu fale? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma... É, nós vamos abrir aqui na 
Mesa, mas o João Bianco faz uma apresentação, com uma sensação que eu 
fico de que o RTT está querendo ficar permanente, não é? E um comentário, 
um comentário geral: permanente ou não, a Receita Federal enveredou pelo 
caminho que ninguém queria, de duas contabilidades. Um custo de 
cumprimento de compliance muito grande. Para nós, tributaristas, facilita as 
coisas, não é? Mas para as empresas o custo vai ser muito grande; e os 
auditores será bom também, claro. 

Sr. João Francisco Bianco: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acredito que haverá necessidade 
de duas auditagens, não é? E as escolas de contabilidade vão não poder 
aposentar as velhas normas contábeis. E fico até pensando que os princípios 
fundamentais de contabilidade precisarão ser revistos novamente pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, não é? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Ainda não deu tempo de a 
gente amadurecer todos os conceitos aqui da IN, né? Eu mesmo não tive 
muito tempo para aprofundar o exame aqui. Mas acho que, para início de 
conversa, o que me chamou atenção na primeira leitura da IN foi o seguinte: 
primeiro, a exacerbação do conceito de neutralidade. Quer dizer, parece que a 
Receita Federal foi a fundo na aplicação da neutralidade de todas as 
alterações promovidas na Lei 6.404, no que diz respeito à alteração de 
critérios e princípios contábeis, geralmente aceitos. Então, levou-se ao 
extremo a aplicação para a apuração do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL, aqueles princípios contábeis vigentes em 31/12/2007. E esse é o 
grande dogma, me parece, adotado aqui pela IN. Então, tudo que veio depois 



disso é completamente irrelevante para efeitos de apuração de base de cálculo 
do Imposto de Renda da CSLL. Dentro dessa lógica, o que vem depois é tudo 
decorrência. Então, o artigo... Esse princípio geral de neutralidade está logo 
no art. 2º, da IN. O art. 3º, diz assim: “Pessoa jurídica tem que levantar um 
balanço, chamado balanço objeto da escrituração contábil fiscal”. Não é mais 
a escrituração contábil, contábil. Essa daí é dos contadores. Essa daí é do 
Conselho Federal de Contabilidade, é da CVM, é do Banco Central, é de quem 
for, é do CPC. É de quem for. Não é a contabilidade fiscal. Contabilidade fiscal 
é fruto da escrituração contábil fiscal. E essa escrituração vai ser feita a partir 
dos princípios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Então, o lucro 
real vai ser o lucro real apurado a partir do lucro líquido, calculado com base 
naqueles princípios contábeis, ajustados pelas adições, exclusões e 
compensações previstas na legislação fiscal e anotadas no Lalur. Até 31 de 
dezembro de 2013, continua-se adotando o FCont para transpor ou para dar 
efeitos de neutralidade para as alterações na legislação contábil. A partir de 
2014, tem que levantar um outro balanço. Balanço fruto dessa escrituração 
contábil fiscal. Eu chamaria... Dentro dessa lógica, eu chamaria atenção para 
alguns pontos aqui. Primeiro: investimento avaliado pelo valor do patrimônio 
líquido. Foram as primeiras coisas que me chamaram atenção. Cálculo do 
ágio. Como é que calcula o ágio? O ágio calcula-se de acordo com os critérios 
vigentes, contábeis vigentes de 31/12/2007. E aplica-se depois todos aqueles 
critérios previstos na legislação fiscal como sempre foi. Ou seja, aquelas 
alterações todas previstas no CPCs todos, na 11.638, aquilo nada se aplica, 
nada. Não tem nenhuma relação com a apuração de base de cálculo de 
imposto. Escrituração contábil... Veja, tem vários... cálculo do lucro. Qual é o 
lucro que é isento de tributação? É o lucro apurado na escrituração contábil 
fiscal. Ou seja, é o lucro apurado de acordo com os critérios contábeis 
previstos em 2007, ajustados por aqueles critérios de 2007, e aquele é o lucro 
passível de distribuição, isento. Qualquer coisa que for distribuída, além 
desse valor será sujeito à tributação pelo Imposto de Renda na fonte, pela 
tabela progressiva mensal, se for pessoa física ou beneficiário. Será 
adicionado ao lucro real e da base de cálculo da CSLL se o beneficiário for 
pessoa jurídica, domiciliada no país, estará sujeita à incidência de 15% na 
fonte se o beneficiário for residente no exterior, ou 25% se for beneficiário 
residente no exterior em paraíso fiscal. Ou seja, logicamente, eu estou fazendo 
uma brevíssima aqui exposição de alguns pontos que me chamaram atenção a 
partir dessa primeira leitura, mas acho que o espírito geral da IN é justamente 
esse, é exacerbar ao máximo a questão, o princípio da neutralidade de efeitos 
fiscais de todas as alterações promovidas na legislação societária contábil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Schoueri está pedindo 
a palavra. Eu queria, para encaminhar o assunto, Schoueri, eu acho que é 
bom a gente analisar não só no particular de venda, essas questões que o 
João trouxe, mas no geral, para compatibilidade desta ideia da IN com a Lei 
11.941. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, Ricardo. Exatamente o que eu pretendia 
fazer. Na verdade, é mais um daqueles casos em que a Receita Federal olha 
para a lei, não gosta da lei e resolve criar outra lei esquecendo o Congresso. 
Ou seja, nós estamos diante de uma ilegalidade flagrante. Ou seja, antes de 



questionar o mérito, de questionar se seria bom ou não mantermos o RTT não 
mais como RTT, mas RDT - Regime Definitivo de Tributação, porque no Brasil 
o provisório se torna definitivo, é infinito enquanto dure, mas o problema é 
esta postura em clara ofensa à lei. E eu afirmo que é clara ofensa à lei porque 
a neutralidade que foi motivação da Instrução Normativa não existe. Aliás, 
existiu e foi revogada expressamente. O art. 177 da Lei das S.A chegou 
temporariamente a ter algum dispositivo, ter uma redação - infelizmente eu 
não consegui a redação original ali -, mas era expresso, afastando quaisquer 
outros efeitos tributários. Que expressão quando se tira “quaisquer outros 
efeitos tributários” é ampla. É aquela expressão para dizer: este é o princípio 
da neutralidade. Entretanto, a expressão “o princípio da neutralidade”, 
“afastar quaisquer outros efeitos tributários” já não existe mais em lei. A Lei 
11.638 foi... A introdução da Lei 11.638 foi modificada, eu tenho uma nova 
redação do art. 177, aqui reproduzido... Você conseguiu, João, por acaso? 

Sr. João Francisco Bianco: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vou verificar como é que chegou a ser pela 
11.638. O § 2º, do art. 177, da Lei das S.A, segundo a redação da Lei 11.638, 
leio para registro: “As disposições da lei tributária ou de legislação especial 
sobre atividade que constitui o objeto da companhia que conduzem à utilização 
de métodos ou critérios contábeis diferentes ou à elaboração de outras 
demonstrações não elidem a obrigação de elaborar, para todos os fins dessa lei, 
demonstrações financeiras em consonância com o dispositivo do caput desse 
artigo e deverão ser alternativamente observadas mediante registro: em livros 
auxiliares...” etc., etc. Eu queria achar a expressão “quaisquer outros”, porque 
eu tenho certeza que está aí no meio, João. 

Sr. João Francisco Bianco: Está onde? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Faz o controle aí, que você vai encontrar essa 
expressão. 

Sr. João Francisco Bianco: Qual é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A expressão é “quaisquer outros efeitos 
tributários”, que também foi revogado. Bom, o fato é que foi revogado o 
princípio da neutralidade. O que nós temos hoje, e este é um ponto 
importante em termos de lei, surpresa! Não existe o FCont. FCont nada mais é 
que um livro auxiliar criado para que eu conheça uma grandeza. Desculpe, 
João, só para fins de registro, onde é que está? O § 7º, do art. 177, na redação 
do 11.638, dizia - por favor, vamos ler mais uma vez - dizia o § 7º... Dizia: “Os 
lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas 
contábeis, nos termos do § 2º, e as demonstrações e apurações com eles 
elaboradas não poderão ser base de incidência de impostos e contribuições nem 
ter quaisquer outros efeitos tributários”. Isso está, segundo o site do Planalto, 
revogado pela Lei 11.941, de 2009. O Planalto sabe, mas a Receita Federal 
não sabe. Porque a Receita Federal parece acreditar no princípio da 
neutralidade - e eu quero insistir -, está revogado. Existiu por um tempo 
muito efêmero, não chegou a produzir efeito. Qual é a sistemática que eu 
tenho hoje nos termos da lei? Hoje, eu tenho o art. 17, da Lei 11.941, que, 
reproduzido aqui, nós encontramos o artigo... O 17, inciso II, uma previsão 



que a pessoa jurídica deverá realizar ajustes específicos ao lucro líquido do 
período, apurado nos termos do inciso I... O que é o inciso I? É o lucro líquido, 
lucro líquido mesmo; lucro líquido contábil mesmo. Aquele que, segundo a Lei 
das S.A, hoje em vigor. Eu parto do lucro - inciso I, do art. 17 - eu parto do 
lucro líquido. E devo realizar ajustes específicos, inclusive com observância do 
disposto do § 2º deste artigo que revertam o efeito da utilização de métodos e 
critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária. Ou seja, no 
lugar de eu ter um outro balanço, eu tenho um mero ajuste ao lucro líquido 
contábil para a apuração do lucro real. Não existe previsão em lei do balanço 
fiscal. Não existe em lei uma figura chamada patrimônio fiscal, ou o que seja. 
Se é verdade, que eu devo para fins de bem aplicar a lei, eu devo saber qual é 
a grandeza do ajuste. E, para saber qual é a grandeza do ajuste do lucro 
líquido para a apuração do lucro real, nada melhor que, em livro auxiliar, 
seguindo o FCont, eu consiga expurgar os efeitos da nova lei. Mas notem: eu 
farei um balanço fiscal num livro auxiliar com a finalidade exclusiva de 
conhecer qual é a grandeza do ajuste ao lucro líquido para a apuração do 
lucro real. Lucro líquido eu só tenho um, que é o lucro que aparece na 
contabilidade. Patrimônio eu só tenho um, que é o patrimônio que aparece na 
contabilidade. Portanto, todos – insisto - todos os reflexos que essa instrução 
normativa coloca, baseados num patrimônio fiscal, estão sem base legal. Toda 
a legislação tributária, toda a lei tributária, quando fala, por exemplo, em 
TJLP, quando fala em lucros, dividendos e outros reflexos, subcapitalização, 
todos eles partem do patrimônio. Eu não tenho dois patrimônios, só tenho um 
patrimônio nos termos da lei. Ou seja, Ricardo, eu ficaria insistindo e dando 
voltas em cima do mesmo tema para firmar a ilegalidade. Para quem quiser 
conhecer a minha opinião por completo, no livro, Controvérsias Jurídico-
Contábeis: Aproximações e Distanciamento, 3º volume, coordenação de 
Roberto Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel. Eu escrevi um artigo junto 
com o Vinícius Tersi, em que nós apresentamos esta base legal e, portanto, 
dizemos que não, o ponto claro é: não existe na lei brasileira o balanço fiscal. 
Outra pergunta é: Deveríamos ter. Mas essa seria uma pergunta adiante, 
poderíamos discutir se faria sentido termos dois balanços, um para efeitos 
tributários, outros contábeis, discussão do balanço fiscal. Eu acho uma 
discussão acadêmica muito agradável, mas fiquemos na academia. No 
momento que nós temos é uma ilegalidade flagrante, temos hoje, eu vi ali o 
Diário do Comércio hoje uma posição de um representante da Receita Federal 
dizendo: “Quem não estiver de acordo que entre em juízo, porque estamos 
num estado democrático de direito”. Eu considero esta postura lamentável, 
porque afinal de contas, parte da premissa de que muitos não questionam, 
muitos não vão a juízo, e com isso conseguem encher as “burras” do governo. 
Quer dizer, é lamentável que não se ponha em discussão claramente uma 
flagrante ilegalidade feita pela Receita Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar, Rolim? Alguém aqui 
na Mesa? 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não... Eu quero falar, mas eu 
estou pensando ainda, o que eu vou falar. 



Sr. João Dácio Rolim: Está ligado aqui? A instrução, realmente, eu concordo 
com o Schoueri, a ilegalidade aí é bastante contundente, bastante clara, 
embora eu tinha analisado antes mais a questão dos dividendos, não é, o art. 
9º, da 9.249, e tal, que realmente a interpretação literal é o lucro apurado 
contábil que foi distribuído e que é isento. Ponto. Mas essa é uma 
interpretação literal. Então, me parece que existe um outro ponto de vista 
que, superada a legalidade, e até que ponto essa ilegalidade pode ser 
superada por interpretação do art. 9º, por exemplo. Porque tem um 
argumento de justiça de conceder uma isenção desde que o lucro seja 
previamente tributado, o lucro real que for objeto de distribuição. Mas isso 
não está na lei. Então, até que ponto circunstâncias novas, de novas normas 
contábeis podem alterar ou podem ir além do sentido literal da lei. Quer dizer, 
então, se coloca aqui uma... até em jogo a técnica da interpretação conforme a 
Constituição, qual é o limite-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso que eu ia falar. 

Sr. João Dácio Rolim: --dessa interpretação teleológica, finalística, ou em 
busca de justiça. Qual que é o limite? É relevante essa interpretação. Mas ela 
tem um limite, e o limite, em princípio, é o sentido literal ou inequívoco da lei. 
Se a lei tem um sentido inequívoco, quer dizer, a interpretação conforme a 
Constituição, interpretação conforme princípios contábeis ou princípio de 
justiça ficam limitados, com efeitos restritos. Mas eu considero que a nova 
realidade normativa tributária e contábil é relevante. Então, é como se nós 
tivéssemos uma nova... uma norma geral antielisiva que fosse irradiar os seus 
efeitos em todas as normas do ordenamento jurídico, todas as normas 
específicas. Então, quer dizer, a gente tem que abandonar o passado, quer 
dizer, a maneira de interpretar, a interpretação das normas. Mas eu acho que 
nós não temos ainda essa nova norma que pudesse irradiar efeitos, 
ultrapassando o sentido literal, por exemplo, do art. 9º, da 9.249. Eu acho 
que era essa... Hein? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nove ou dez? 

Sr. João Dácio Rolim: Dos dividendos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dez. 

Sr. João Dácio Rolim: Dez. Dez, desculpa. Nono é o... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nono é o da JSCP. 

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Os dois estão aí. Eu queria só... 
Tem dois pedidos de palavra aqui, mas eu queria só fazer uma ponderação 
aqui. Nós acabamos caindo diretamente na questão do dividendo. Podiam 
falar do ágio, podiam falar da JSCP, mas fomos para um particular. Eu estou 
procurando verificar se eu consigo encontrar uma ilegalidade flagrante na 
existência de uma nova contabilidade. Contabilidade, não é livro fiscal, não é 
ajuste, contabilidade completa, com partidas dobradas, com as regras que 
vigoraram até 2007. Eu estou querendo ver se encontro essa ilegalidade em 
função da Lei 11.941. Porque a Lei 11.941, ela simplesmente criou o sistema e 



as obrigações acessórias não estão sujeitas ao princípio da legalidade. Cabe 
aos órgãos do Poder Executivo estabelecer essas obrigações. Eu não consigo 
ver assim, como o Bianco bem colocou no começo, as primeiras leituras. Acho 
que o primeiro debate que a gente faz sobre isso, e daqui a uma semana a 
gente poderá estar com outras ideias. Mas eu de pronto, assim, eu verifico que 
as categorias que foram criadas aqui na instrução normativa, lucro líquido 
para fins societários, lucro líquido do período de apuração, que aí é o próprio 
lucro líquido que interessa para a tributação, não é? Quer dizer, expurgado de 
todas as novas regras contábeis. O que eu leio aqui na Instrução Normativa 
são palavras até muito próximas do que estão na Lei 11.941, quando ele 
define essa contabilidade fiscal, que eu vou chamar aqui, que é a 
contabilidade até 2007, ele se refere inclusive à reversão dos efeitos das novas 
normas contábeis, que até está escrito na Lei 11.941. A sensação que eu fico é 
que a criação dessa nova contabilidade, ela em si até poderia ser um 
mecanismo que para a Receita fosse considerado mais simples para controlar 
os ajustes de RTT. Não é? Mais caros para os contribuintes, mas mais 
confortáveis para a fiscalização. A sensação que eu fico, entretanto, é que a 
criação dessa nova contabilidade, ela vem para exatamente resolver esses 
problemas particulares que estão sendo trazidos aqui. Dividendo é a 
distribuição de lucro? Mas lucro é aquele de 2007, não é o lucro de agora. 
Porque a utilidade real disto acaba sendo os casos particulares. Casos 
particulares, para os quais no sistema anterior do FCont ficava muito difícil 
você chegar o valor de dividendo, ao valor de ágio. Até no caso de ágio você 
tem em cadeia. Possivelmente em cadeia, a avaliação precise de mais de uma 
contabilidade, mais de uma pessoa jurídica envolvida, não é? Então, a 
sensação que eu fico é que essa instrução normativa, na verdade, a grande 
finalidade é dar lastro para a pretensão tributária com relação a três ou 
quatro questões particulares. Eu não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível] por lei, é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A sua pergunta é a seguinte: se tivéssemos uma 
lei igual a instrução normativa, se isso seria bom ou seria ruim, como eu falei, 
uma discussão maravilhosa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é essa? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é isso. O que eu estou 
dizendo é que nós estamos partindo para uma primeira avaliação de que é 
uma ilegalidade plena na criação de uma nova contabilidade, e eu estou 
colocando em dúvida essa ilegalidade. Mas não estou discordando, de forma 
nenhuma, com nova contabilidade ou sem nova contabilidade, das 
observações que foram feitas com relação aos casos particulares. Porque 
dividendo é uma distribuição de lucro, e lucro é um ente que não está no 
direito privado. Está no direito societário. É aquilo que fora distribuído pela 
empresa é o dividendo. Não é aquilo que o Fisco quer. É claro que a lei poderia 
dizer: Olha, mas para efeito de isenção, a isenção só vai atingir os lucros que 
tenham sido apurados de acordo com as regras até 2007. Está escrito aqui na 



instrução normativa, mas aí não estaríamos discutindo aqui. A isenção seria 
uma isenção parcial. Então, não estou discordando das conclusões. O que eu 
estou querendo é trazer aqui essa observação com relação a algo que é muito 
grave, exigir uma nova contabilidade. Eu vou... Posso seguir a ordem aqui? 
Por favor. 

Sr. Bruno Baruel Rocha: Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Baruel. Apenas 
nessa questão da legalidade ou ilegalidade da segunda contabilidade. O art. 
24 mesmo da 11.941 atribui à Receita Federal alguma espécie de 
regulamentação, que trata justamente do art. 20 e do 21, da 11.941 também, 
que são as opções pelo RTT, no 20, a questão do presumido, e, no 21, do lucro 
real, que se estende também ao PIS e Cofins, e tudo mais. No 16, ele também 
trata quase que aquela... aquele § 7º, do 177, da Lei de S.A. Que o art. 16, ele 
trata das alterações introduzidas pela 11.638, e do 37 e 38 dessa lei não terão 
efeitos para fins de apuração do lucro real apenas. Não é? Aquela expressão 
“quaisquer outras” fins fiscais não estão. Aquela expressão não está aqui no 
16. Ele limita para o lucro real. E lá, no 21, ele estende do lucro real para os 
demais tributos. Só para a gente pensar um pouco nesses limites da 
ilegalidade e também dos limites do que a Receita Federal poderia fazer. 
Concordo. Eu acho que no caso concreto fica um pouco... fica bem evidente, 
na verdade, que houve, extrapolou. Mas quanto à contabilidade, talvez, na 
linha do que o professor Ricardo falou também, talvez não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto livro auxiliar. 

Sr. Bruno Baruel Rocha: Enquanto livro auxiliar regulamentado pela Receita, 
exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto livro auxiliar, eu estou plenamente 
favorável. O melhor modo para eu saber qual é o valor do ajuste é um livro 
auxiliar. E, desculpe, só ser bem claro, nós não temos nenhuma divergência 
com relação à importância, o acerto da Receita em criar um livro auxiliar para 
saber com exatidão qual é o valor do ajuste ao lucro líquido na apuração do 
lucro real. Eu lhe pergunto, pergunto ao colega se dá alguma extensão para 
além disso. 

Sr. Bruno Baruel Rocha: Não, é evidente que não. Até na questão contábil 
também, a IN também não seria um meio competente para ir nessa linha. Só 
esses... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Pois não. Voltar 
pela ordem. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que tem vários assuntos aqui que 
merecem ser tratados, eu acho que a gente poderia fazer um fatiamento dos 
assuntos aqui. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: O fatiamento? 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. João Francisco Bianco: Ah, desculpe. Então, fazer uma separação. Uma 
segregação de temas aqui. Eu acho que primeiro tema que a gente poderia 
discutir é essa questão da existência ou não da neutralidade. Realmente, 
aquele dispositivo do 177, ele foi revogado. Mas está me parecendo, na linha 
do que o Bruno levantou, que ele foi incorporado aqui na 11.941. O art.2º da 
IN é uma transcrição literal do art. 16 da 941. O art. 16 se refere ao Imposto 
de Renda, ele fala em lucro real, mas depois o 20 e o 21 estendem para CSLL 
para PIS e Cofins. Então, eu estou vendo quaisquer efeitos tributários na área 
federal aqui para Imposto de Renda, para CSLL e para PIS... e para Cofins 
dentro dos art. 16, 20 e 21 da 941. Então, eu estou vendo uma revogação da 
neutralidade só porque o dispositivo da Lei 6.404 foi revogado. Parece que 
ainda tem uma neutralidade aqui. Com relação à forma de operacionar essa 
neutralidade, ela pode ser feita, ou para o livro auxiliar, ou por uma 
contabilidade inteira feita com base nos critérios contábeis de 2007. A Receita 
Federal preferiu por criar uma enorme obrigação acessória, que é manter uma 
contabilidade integral, com base nos princípios contábeis de 2007, por meio 
de instrução normativa. O Schoueri está levantando aqui a questão da 
legalidade da criação de uma enorme obrigação acessória como essa por meio 
de instrução normativa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não, desculpe. Não levantei essa questão. 
Só para esclarecer, eu não levantei essa questão. Eu penso que é, aliás, uma 
decisão dentro do... aí sim da competência da Receita Federal decidir como ela 
vai querer, com a finalidade da fiscalização, qual é o modo de checar isso. Se 
houve exagero ou não, proporcionalidade ou não, é um tema até bastante 
interessante que se tome ao art. 113, quando ele fala da chamada obrigação 
acessória, que ele fala no interesse da arrecadação da fiscalização, essa ideia é 
saber se eu ainda estou no interesse da arrecadação, da fiscalização quando 
eu chego a isso. Mas eu diria... Eu, de princípio, de chofre - como diria o 
Fernando - de chofre, eu não iria na ideia de dizer que a instrução normativa  
exagerou ao querer a plena apuração do valor do ajuste ao lucro líquido na 
apuração do lucro real. A minha tese foi muito mais simples, foi dizer que esse 
livro auxiliar só serve para isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente, você tem razão. Não foi você que está 
trazendo. Na verdade, sou eu que estou trazendo. Como eu fiz a segregação de 
temas aqui, o primeiro tema é a existência na neutralidade na lei; o segundo 
tema é como operacionalizar essa neutralidade. E pode ser ou por livros 
auxiliares, que me parece que está mais aqui na linha do art. 17, da 11.941, 
ou por uma contabilidade integral inteira com base nos princípios contábeis 
de 2007, que foi criada aqui pela IN. Mas aí a discussão seria em torno da 
legalidade da IN nesse aspecto, não na neutralidade, mas sim na 
operacionalização da neutralidade. E eu queria fazer... Sei lá, queria fazer 
mais um comentário ainda no... Bom, talvez eu esteja me antecipando, mas 
eu acho que esse critério que foi adotado aqui pela IN, ele tem questões... ele 
adotou, ele foi coerente na adoção de um critério, e ele foi do início ao fim 
coerente. E isso pode trazer aspectos positivos e aspectos negativos. Isso pode 
ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que tem muitos aspectos positivos aqui 
a serem explorados. Me parece que o maior aspecto positivo aqui que eu vejo 



nessa IN é a questão do cálculo do ágio. Mas não quero antecipar a discussão. 
Estamos falando ainda de um tema mais geral da IN, não é? 

Sr. Thiago de Mattos Marques: Thiago Mattos. O meu comentário, ele era 
pontual também, ele não abrange a questão geral. Só para... uma ideia que 
me ocorreu enquanto a gente ouvia os professores falando. Essa questão da 
diferença do lucro que deve ser considerado para fins tributários, o lucro que 
deve ser considerado para a distribuição, para fins de aplicação da isenção, já 
foi enfrentada no passado, quando você tinha aquela questão das empresas 
do presumido, qual lucro que poderia ser distribuído. E a solução que foi 
encontrada foi muito razoável. A princípio, ao lucro presumido, no entanto, se 
você, se a empresa demonstrar que o lucro contábil foi superior, ela poderá 
distribuir aquele lucro contábil. Claro que agora a IN, ela traz um viés 
diferente para essa discussão, mas não me parece que o Carf, mesmo o 
Judiciário deveria decidir de outra forma que não o que foi decidido em 
relação ao lucro presumido no passado. É isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Só uma observação com relação a esse ponto. 
Esse critério está incorporado na IN. O cálculo do lucro presumido, o cálculo 
do lucro passível de distribuição das empresas do lucro presumido e arbitrado 
continua idêntico, foi completamente incorporado na IN. Então, o critério 
permanece. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Permanece, mas ajustado ao lucro 
de 2007, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: É o critério que sempre foi adotado foi esse. Está 
certo e esse... Dentro da lógica da Receita, ela está sendo coerente, está 
dizendo: Não, tudo que veio depois é-- 

Sr. Thiago de Mattos Marques: Exato. 

Sr. João Francisco Bianco: --neutro, é irrelevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu sou do contra, né? Não, eu não defendo nem a 
Fazenda nem ao contribuinte. Eu acho que... Eu não concordo com a 
ilegalidade. Porque, quando a lei fala que apura o lucro na legislação 
tributária que existia em 2007, eu acho que aí... Eu escrevi no livro deste ano 
que a Receita Federal errou naquela criação de FCont. Porque lá fala que tem 
que fazer em partida dobrada. Se é partida dobrada, então poderia mandar 
fazer livro diário auxiliar depois de pegar o balanço societário, virá fazer o 
ajuste, porque lá fala em partida dobrada. Se for partida dobrada, o certo é 
criar débito e crédito e depois levantar o balanço. Isso que eu escrevi. Eu acho 
que a Receita Federal errou nesse ponto, porque se for feito desta maneira, 
estará se apurando o lucro de acordo com 31 de dezembro de 2007. Então, a 
distribuição de lucro tem que ser daquele lá, porque então dizendo... devia 
revigorar aquilo lá. Agora, a CVM, por exemplo, no caso de incorporadora de 
imóveis, olha, fez tantas coisas que, eu acho que a maioria das empresas 
incorporadoras estão fazendo balanço contrário direto, dois balanços contábil. 



Um para aquele... Porque não há possibilidade de uma incorporadora fazer só 
um balanço. Da forma que a CVM quer, não é? Empresas de capital aberto. 
Agora, eu acho que a Receita Federal, na instrução normativa, deveria então 
fazer num diário auxiliar partindo do balanço societário, aí dava para apurar 
fácil e então era um lucro tributado na forma da [ininteligível] de 2007. 
Porque, se a Receita, se a tributação de lucro a distribuir, se for pelo balanço 
societário, eu acho que dá muita margem para planejamento tributário, 
porque o problema de criar esse lucro aí societário, muitas vezes é subjetivo. 
Muitas vezes é subjetivo. Agora, no caso, por exemplo, se... digamos que uma 
empresa incorporadora de imóvel. Se considerar que na data da entrega do 
imóvel tem que apurar todo o lucro, não pode mais diferir, eu acho que 
incorporadora não vai aguentar. Então, eu acho que por isso que manda 
apurar na forma do [ininteligível] de dezembro 2007. Então, eu não concordo 
que tenha tanta ilegalidade, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente, se a gente for verificar em 
termos de ilegalidade, a criação de uma obrigação acessória, não traz em si o 
estigma da ilegalidade. Ela pode ser criada. O problema é a questão seguinte: 
nós estamos num mundo de mudanças em que a própria filosofia 
governamental é no sentido de reduzir as obrigações acessórias que as 
empresas estão obrigadas. Você lê sobre a questão do spread, o objetivo dele é 
exatamente tornar fácil o contato com o Fisco e as empresas; e se verifica que 
o Brasil, de 183 países, é o que mais gasta horas para fazer o compliance, a 
conformidade das normas com o interesse do Fisco. Para ter uma ideia, o 
penúltimo colocado, que é a Bolívia, gasta 1.080 horas; o Brasil gasta 2.600 
horas. Se é para... o objetivo disso tudo foi fazer uma redução das obrigações 
acessórias, nós estamos vivendo ao contrário, estamos criando cada vez mais 
obrigações acessórias superpostas. Basta se ver que, este ano, as empresas de 
lucro real, elas são obrigadas a fazer Dacon e fazer escrituração fiscal digital 
do PIS e da Cofins e contribuições. Não são superpostos? São. Criar esse 
universo de fazer uma contabilidade, chamada contabilidade fiscal, não tem 
problema. A questão de 2007, isso os meninos que vão entrar na escola, 
facilmente vão aprender, como nós aprendemos que o Decreto 5.044 e 42 está 
em vigor ainda. Então, você tem que ir lá e verificar, a Lei 4.502, 4.506 está 
em vigor, você tem que ir lá e estudar essas leis. Não seria o problema. O 
problema é exatamente esse: o compliance está se tornando insuportável. 
Então, eu acho que o que o professor Hiromi tem razão é de que realmente 
seria muito fácil, ou menos complicado... Primeiro, o seguinte, né, como diz o 
Schoueri, nós estamos hoje em 2013. A primeira, teoricamente, coisa que sai 
é uma instrução normativa, saiu o Parecer Normativo nº. 12.012 e tal, mas a 
Receita esperou tanto tempo... Porque agora sim, agora vai soltar os cachorros 
dela na rua para abocanhar aqui todo mundo que tomou, fez uma 
interpretação divergente daquilo que está, eventualmente, dependendo da 
interpretação. Então, eu acho um absurdo. Realmente, eu acho um absurdo 
que, na forma que nós estamos vivendo, de forma integrada, eletrônica, que se 
crie mais um custo, mais uma obrigação, como diz também o Schoueri, no 
conforto da arrecadação, no conforto do Fisco. Não é uma conformidade para 
a empresa. Fazer uma nova contabilidade parece simples, mas nem a 



contabilidade normal está fácil de fazer, ainda mais, claro, fazendo uma com 
base em 2007 e uma com base nas leis que estão mudando todo dia, me 
parece realmente absurda uma questão desse jeito. O ajuste de Lalur ou 
através das partidas dobradas de um livro auxiliar no final do período, eu 
acho que me seria muito mais adequado, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As empresas de porte médio para 
pequeno vão se contentar, poderiam se contentar com fazer o balanço como 
era no passado. Faz uma contabilidade só. Certo? Quem vai cobrar dela 
mesmo é o Fisco. O problema é a responsabilidade do contador, que é 
obrigado a seguir as normas atuais por resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade. Então, realmente, mais ou menos uma questão de caber ou 
não caber embargos infringentes, não é? Cabe todas as ideias, e todas as 
opiniões, e votos a vontade. Eu não sou contra nem a favor, eu só estou 
dizendo que nós tivemos esta balbúrdia de votos, de pontos de vista, como 
podia ser coisa muito mais simples, mais barata, mais simples, mais objetiva. 
Isso aqui podia ser uma medida provisória, muda todas as regras. Porque, se 
nós voltarmos à origem, a colocação que o Schoueri fez a respeito da mudança 
drástica que houve da Lei 11.638 para a 11.941, isso é indiscutível que houve, 
não é? Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia, Bruno Fajersztajn. Não vou falar nenhuma 
novidade aqui, no contexto disso tudo que a gente está falando. Nós temos 
então, para concatenar as ideias, um regime novo instituído pela instrução 
normativa, que me obriga a fazer uma contabilidade inteira para fins fiscais. 
Eu me reservo o direito de ler de novo a 11.941, mas na minha cabeça a 
11.941 não conduz a isso, ela conduz a uma contabilidade societária e ajustes 
para efeito de apuração do lucro fiscal intermediário ao Lalur, e esses ajustes 
seriam então só aqueles que fossem específicos para fins tributários. Então, 
eu teria um FCont com partidas dobradas, mas muito mais simples do que 
uma toda, uma contabilidade apurada com base nos critérios antigos. Então, 
a instrução normativa, a princípio, sem base legal, instituiu uma obrigação 
acessória - vamos discutir a legalidade ou não - muito mais complexa, é isso 
que nós estamos dizendo, em relação ao FCont que já, supostamente, atendia 
em princípio essas necessidades. Então, voltando ao tema colocado pelo 
Schoueri de proporcionalidade, adequação, se eu tinha o FCont já atendendo 
as necessidades da lei é válido, por meio de instrução normativa, eu criar toda 
uma obrigação acessória muito mais custosa para atingir essa mesma 
necessidade? Então, esse é um ponto que eu coloco. A princípio, não. E aí 
uma solução intermediária seria dar isso como uma opção para o 
contribuinte. Quer dizer, se eu quiser provar por meio de uma contabilidade 
mais complexa e quiser arcar com os custos disso, que eu faça 
espontaneamente por opção. Mas, se eu não quiser, eu deveria poder usar o 
regime antigo. Então, essa é a minha ponderação. A segunda ponderação, 
depois para uma próxima etapa, é ver o fato de que nós estamos em 2013, o 
regime de 2009, então uma mudança ocorreu quatro anos depois, com 
alterações sensíveis em relação a ágio, juros sobre capital próprio e dividendo, 
e a instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação. Então, 
como que fica todo o passado para quem não quiser cumprir, discutir com o 



Fisco. A princípio, a instrução normativa tem um monte de empresas aí que 
está em risco. 
Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a essa questão da 
proporcionalidade, não sei, eu acho que cai no que eu mencionei, não é? Na 
verdade, a utilidade dessa contabilidade geral é dar lastro para a intenção de 
limitar os efeitos contábeis novos a zero. Inclusive, ao que diz respeito a 
dividendo, inclusive no que diz respeito a ágios, e JSCP, porque aí a 
contabilidade é essa, não é? Porque é evidente que os ajustes pontuais 
específicos de um RTT no FCont são muito mais baratos, muito mais simples 
e muito mais visíveis, inclusive. Muito mais visíveis, não é? Você pode 
imaginar uma empresa que passe o ano inteiro tendo um ou dois ajustes e 
não precisa fazer uma contabilidade inteira. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas aí não está dizendo para fazer [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. João. João Bianco. Aliás, 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria retificar aqui a matéria... Ela pediu a 
palavra enquanto isso. Ela pediu a palavra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Oradora não identificada [00:50:53]: Bem, eu assim, em questão da 
legalidade, eu vou mais ou menos na linha que o Brandão, que o Hiromi está 
comentando em relação... porque assim, na instrução normativa, no 
preâmbulo, ele cita o art. 16 da 9.779, que dá, na verdade, a possibilidade da 
Receita Federal criar obrigações acessórias. Então, eles estão, na verdade... 
Não concordo, tá, acho isso absurdo, mas eles estão se pautando nessa 
possibilidade, nessa situação da Receita criar obrigações para que criar mais 
uma obrigação que seria essa contabilidade fiscal. Então, é só para constar. 
Então, eu acho que tem fundamento assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Oradora não identificada [00:51:38]: É o argumento.. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria dizer, Bruno, que o seu argumento 
com relação à proporcionalidade faz muito sentido, ou seja, não passa sequer 
pelo teste da necessidade. Então, seu argumento está corretíssimo. Enfim... 
Eu só, como eu citei a matéria do Diário do Comércio de hoje, eu pedi que 
reproduzissem aqui: “regras sobre dividendos é correta”, diz a Receita Federal, 
onde nós vimos que o Fisco esclareceu ontem que o dividendo isento do 
imposto deve ser calculado conforme a lei tributária, e depois algumas 
declarações aqui incomodaram muito. O coordenador-geral da Tributação da 
Receita Federal, Fernando Mombelli, mencionou que o órgão está seguro na 
interpretação do dividendo, exemplo dos tributos. “Qualquer contribuinte em 
discordância pode ir à justiça, faz parte da democracia”, afirmou. “Se as 
empresas tinham alguma dúvida, poderiam ter consultado o Fisco”, completou 
o subsecretário substituto. 

Orador não identificado: Sim. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: “Mais ainda, elas sabem e sempre souberam”, 
afirmou a coordenadora de tributos sobre a renda, Cláudia Pimentel. Eu fico 
bastante preocupado com esta postura. Ou seja, na verdade, o efeito 
retroativo é evidente. Quer dizer, assim, não tenhamos dúvida, porque aqui é 
a Cláudia Pimentel, admitindo que o jornal reproduz a declaração dela, de que 
as empresas estão sujeitas à autuação retroativa com relação a critérios, na 
minha opinião, sem base em lei. Infelizmente será mais um daqueles casos em 
que milhares de contribuintes terão que ver seus direitos em juízo. Quando se 
fala aí... É claro, não vou dizer, a chance de um contribuinte ganhar é 
enorme. Agora, quando se pensa em termos de competitividade brasileira, 
hoje à tarde eu vou falar num evento, simpósio sobre transparência, sobre... 
eu vou entrar um pouco na questão da competitividade, competitividade do 
sistema se faz pela transparência das regras. É preciso conhecer as regras do 
jogo. Cada vez que a Receita Federal adota uma postura como esta, e com 
efeitos retroativos, geram insegurança. Porque é claro, o investidor poderá 
consultar o seu advogado que dirá: “Vai enfrente, meu filho”. Mas implica 
num questionamento em juízo, implica anos com insegurança, provisões, 
valores que crescem, e as autuações que vemos no Carf, os números, eu não 
sei se prestam atenção os colegas quando olham os números, porque às vezes 
nós ficamos tão batidos, eu tenho uma sensação que nós tributaristas 
lidamos com números como, infelizmente, médicos, no pronto-socorro, tratam 
da morte, ou seja, vê uma, vê duas - na UTI que seja; vê uma, vê duas, no fim 
a morte se torna algo tão corriqueiro que você não vê médicos comentando: 
“Veja, fulano morreu. Olha, que absurdo!” Parece que eles ficam frios à morte. 
E nós ficamos frios aos números: Veja, 38 milhões! Veja, 42 milhões! Vejam os 
milhões e milhões que aparecem em autuações no Fisco. De duas a uma: ou 
nós temos no Brasil uma série de maus contribuintes, ou nós temos no Brasil 
um problema seríssimo, que afinal de contas ninguém compreende as 
necessidades do Estado, e nós temos sonegadores contumazes, 38, 42. É um 
país de sem-vergonhas! Ou, alternativamente, o que nós temos é um sistema 
caótico, opaco, com total insegurança ao investidor. Essa medida, antes da 
sua ilegalidade, Ricardo, deve ser questionada também pelo grau de 
insegurança que vai trazer. Porque, doravante, haverá dois tipos de 
investidores: aqueles que correm o risco e os que não correm o risco. Os que 
correm o risco se provisionam com relação a isso, e, é claro, na hora dos seus 
preços ou etc. consideram isso; os que não correm, nem vem. Num e no outro 
caso, eu não consigo ver ganho para o país. O Ricardo disse, e com razão, 
poderíamos ter tido, se quiséssemos depois uma discussão na sociedade, uma 
alteração na lei. Poderia ser uma decisão que doravante teremos um balanço 
tributário e um balanço societário que valessem as novas regras doravante. 
Agora, legislar por instrução normativa, atuar com base na ilegalidade, na 
aposta que quem estiver insatisfeito que vá questionar em juízo, essa não é 
uma postura aceitável. Não é uma postura aceitável. Eu me envergonho. 
Falaram de vergonha ontem, quantas outras questões, desculpe às outras 
questões de vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu acho que questão só 
de Direito. Aqui eu tenho. Aqui, eu tenho quando eu vejo a Receita Federal 
com a postura: Quem estiver insatisfeito que vá a juízo, porque estamos num 
Estado de Direito. Nós temos que assegurar, dar segurança aos investidores, a 
quem põe o seu dinheiro, a quem arrisca nesse país. Porque é muito mais 



confortável pôr em outro país. É muito mais confortável investir em outros 
lugares. Nós estamos gerando Custo Brasil, e nós temos que nos posicionar 
com relação a isso também, Ricardo, como tributaristas. Eu quero que os 
intensivistas falem sobre morte, que tem médico que trabalha no 
pronto-socorro fale de violência, e diga quantas pessoas morreram e falem das 
famílias que morreram. E eu quero que nós, tributaristas, falemos desses 
números, falemos dos absurdos que vem acontecendo e não consideremos 
normal que empresas sejam autuadas por milhões porque agiram de acordo 
com o seu entendimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi feita uma observação aqui que 
não é obrigatória a escrituração total. Eu vou ler o art. 4º, porque eu suponho 
que esteja aqui, a obrigatoriedade tem uma contabilidade completa, além da 
societária. Além de que está na... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera um pouquinho... 
Além que está em toda a instrução normativa, o art. 4º, já de cara, quando 
trata da escrituração contábil fiscal, “A partir do ano de 2014, as pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real deverão apresentar anualmente a 
Escrituração Contábil Fiscal”. Parágrafo Único: “Escrituração Contábil Fiscal de 
que trata o caput deverá conter todos os lançamentos do período de apuração, 
considerando os métodos e critérios contábeis vigentes de 31 de dezembro de 
2007”. Quer dizer, não são apenas os lançamentos de ajustes, senão não 
tinha diferença nenhuma com relação ao FCont, que está em vigor até o fim 
desse ano. E o art. 10, diz o Bianco: “Ao fim de cada período de apuração, o 
contribuinte deverá elaborar balanço patrimonial, demonstração do resultado 
do período de apuração e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados com 
observância dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 
2007, e transcrevê-los no Lalur”. Claro, para chegar a esse balanço tem que 
começar os lançamentos dia a dia, movimento a movimento, não é? Então, 
não há nenhuma dúvida com relação a esta obrigatoriedade. E ela vem na 
linha de que a Fazenda adotou... A Fazenda, quando eu digo agora, eu falo a 
Procuradoria da Fazenda e a Receita Federal, adotaram a postura de que a 
neutralidade é total para efeitos fiscais. Nós não conseguimos ler isso na Lei 
11.941. E já que alguém mencionou aqui que um dos fundamentos era a Lei 
9.779, outro fundamento, no preâmbulo do secretário da Receita Federal, é o 
Parecer da Procuradoria 202. Quer dizer, essa segurança que a Dra. Cláudia 
está mencionando aí estão baseando no parecer da Procuradoria. Rolim. 

Sr. João Dácio Rolim: Então, o Bruno falou, lembrou da entrada em vigor da 
instrução normativa, a partir da publicação, então para que efeito, né? Todos 
os principais efeitos são retroativos para qual parte da instrução normativa 
que teria efeito... 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Dácio Rolim: Hã?  

Orador não identificado [1:00:11]: Da fiscalização? 

Sr. João Dácio Rolim: Só fiscalização. 



Orador não identificado: Não, olha... 

Sr. João Dácio Rolim: Eu acho que substancialmente é retroativa. Quando 
ela fala que entra em vigor a partir da sua publicação é... 

Sr. João Francisco Bianco: Com relação à escrituração completa é só a partir 
de 2014. O que ela prevê é que, até 2013, continue em vigor o FCont. Quer 
dizer, então continua do jeito que está até o final de 2013. A partir de 2014, a 
escrituração completa. Esse é o espírito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário ainda? Dois. 
Pode falar Hiromi, depois o Bruno. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu entendo que não há retroatividade, não. Porque aí a 
instrução está interpretando a lei. Eu acho que não há retroatividade. Agora, 
quanto ao Custo Brasil, eu acho que não é só o Poder Público que incentiva 
esse Custo Brasil. Eu acho que aqui, no Brasil, todas as categorias 
profissionais é um corporativismo. Como é o caso do Conselho Federal de 
Contabilidade, que apesar de a lei dizer que, para efeitos fiscais, quem está no 
Simples não precisa fazer contabilidade. Agora, o Conselho Federal de 
Contabilidade vai exigir que todas façam a contabilidade. Agora, advogado 
também. Tem muitas coisas que, olha, aquela obrigação de para uma empresa 
do Simples fazer uma entrada na Junta Comercial, alteração, precisa de uma 
assinatura do contador? Não, advogado, eu acho que isso é corporativismo 
também. Então, todas as provisões... Isso existe na medicina, na engenharia, 
na agronomia, tudo, tudo. Então, eu acho que Custo Brasil não é culpa só do 
governo, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A minha ponderação quanto à entrada em vigor era 
uma sugestão de que, dado o ambiente de insegurança, que pelo menos nessa 
cláusula final se permitisse a regularização do passado sem multa, só com 
juros, alguma medida que trouxesse uma adaptação para um novo regime que 
eles estão colocando por meio da instrução normativa. E quando eu vi lá 
“entra em vigor na data da sua publicação”, não vi nada disso, então assumo 
que vai ser aplicado retroativamente. Então, está todo mundo em risco para 
quem não... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a aplicação retroativa não é 
em uma retroatividade no sentido específico de um ato legislativo que se 
aplica ao passado sobre o fato do passado. É que é uma interpretação da lei 
que já estava em vigor na data de três anos atrás que se distribuiu dividendo 
isento, de acordo com essa interpretação, a lei da época entendia ou dizia que 
a isenção era só sobre o lucro fiscal e não o lucro societário. Eu acho que a 
Receita Federal aqui está repetindo o que está no parecer da Procuradoria, 
está certo? Esse ponto aí está dando... 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas o ponto é que o parecer da Procuradoria é do ano 
passado, de 2012. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, Bruno, quando saiu o 
parecer, nós discutimos longamente aqui e chegamos à conclusão de que ele 
tinha esse vício também. Essa crítica à Receita, à Procuradoria, eles merecem, 
porque deviam ter se pronunciado de pronto, não é? A crítica é perfeitamente 
válida, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tentar alegar retroatividade é 
complicado. Eu vou passar a palavra para o Bianco que quer tratar de um... 

Sr. João Francisco Bianco: Outro assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De um outro assunto? 

Sr. João Francisco Bianco: O ágio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não está vinculado aqui? 

Sr. João Francisco Bianco: Está um pouco vinculado aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos a ele. 

Sr. João Francisco Bianco: Quer dizer, na verdade, não está muito 
vinculado, mas está um pouco só vinculado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então tá. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu tenho observado que algumas várias decisões 
do Carf tem usado uma linha de argumentação, foi defendida pelo Schoueri 
no seu livro sobre ágio, investimento avaliado com ágio e regime tributário do 
ágio. E eu queria ouvir aqui de viva voz se essa interpretação das suas 
palavras - e ele tem sido transcrito em alguns vários acórdãos - eu queria ver 
se essa interpretação que vem sendo dada a opinião dele corresponde 
efetivamente ao pensamento dele. O caso basicamente é o seguinte: nós 
sabemos que quando a pessoa jurídica adquire um investimento e paga um 
valor superior ao valor do patrimônio líquido apura-se então um ágio, e esse 
ágio, dependendo do fundamento dele, vai ser dado um tratamento tributário 
a ele. O Schoueri sustentou no livro dele que a lógica da dedutibilidade da 
amortização do ágio pago na aquisição do investimento existe na medida em 
que a empresa adquirida geradora do ágio, geradora do lucro, cujo ágio foi 
pago justamente em função da geração desse lucro no futuro. Então, a lógica 
da dedutibilidade da amortização do ágio na investidora, na incorporação, é 
que a fonte produtora do lucro se integra ao valor do investimento pago com 
ágio. Então, nessa integração existe a apuração do lucro e a amortização do 
ágio dentro da mesma pessoa jurídica, com a extinção do investimento. Então, 
o Schoueri sustenta no livro dele que essa... a lógica da dedutibilidade e da 
amortização é essa, é um encontro do valor pago com a fonte produtora da 
lucratividade. E me parece que, em algumas várias decisões do Carf, tem sido 
dito, tem sido assumida essa posição como condição. Quer dizer, a condição 
da amortização do ágio é que haja a extinção do investimento com a 
integração da fonte produtora junto à empresa pagadora do ágio. E eu vejo 
que essa linha de raciocínio tem sido aplicado, tem sido aplicada em casos de 
aquisições de holdings. Então, existe a holding, que é a detentora do 
investimento; e existe a empresa compradora, que, ao invés de adquirir o 
investimento direto, ela adquire a holding, que tem o investimento na empresa 
operacional geradora do lucro. E aí a empresa que adquire o investimento, ela 



incorpora a holding. E aí dizem essas decisões: “Ora, não houve extinção do 
investimento na empresa operacional. Não houve a integração da fonte 
produtora desse rendimento com o valor do ágio pago”. Logo, neste momento, 
não há ainda aquisição do direito à amortização do ágio. Somente haveria 
dedutibilidade do ágio se houvesse a incorporação da empresa operacional 
pela qual foi pago o ágio. Mas a mera aquisição da empresa holding não 
justifica a dedutibilidade da amortização do ágio. 

Orador não identificado [01:08:08]: Mesmo o ágio se dando com a holding. 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, a empresa, a compradora, a investidora, ela 
adquire o investimento na holding. Ela, então, compara o valor do patrimônio 
líquido da holding com o valor pago, e aí é por um ágio. Por que ela pagou 
aquele ágio? O laudo de avaliação vai avaliar o patrimônio líquido da holding, 
que logicamente ele vai estar afetado. Quanto vale aquela holding? Ela vale 
pelos dividendos que ela vai receber da empresa operacional. E a lucratividade 
da empresa operacional, logicamente, reflete na avaliação da holding. É uma 
avaliação reflexa-- 

Orador não identificado [01:09:00]: Nesse momento, ela curou o ágio. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas não tem dúvida nenhuma que, na aquisição 
da holding, há apuração de ágio-- 

Orador não identificado [01:09:06]: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Logicamente. E aí a empresa compradora do 
investimento incorpora a holding, mas ela continua. Na incorporação da 
holding, ela recebe os investimentos da empresa operacional. E aí dizem 
algumas decisões do Carf: “Não! Neste momento, você não tem direito à 
amortização do ágio”. Então, eu queria só provocar o Schoueri para que ele se 
manifestasse, porque ele tem sido transcrito, suas palavras têm sido 
transcritas em vários acórdãos do Carf nesse sentido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, João, eu fui pego com essa pergunta, o 
João faz 20 minutos ali. Então, o que eu vá mencionar agora, naturalmente, 
eu estou aberto a que me digam o contrário e me deem argumentos contrários 
ao que neste momento, assim, quase de imediato, vá ponderar. Realmente, 
quando eu escrevi o livro e é o que eu penso, eu penso que a indedutibilidade 
do ágio para efeitos tributários, que é a regra antes da incorporação, 
justifica-se pelo fato de que a investidora tem que... paga o ágio, a 
contrapartida deste ágio é um resultado de equivalência patrimonial que não é 
tributável. Então o que eu penso? Eu penso que, na medida que o ágio é pago 
por conta de um lucro futuro, e este lucro futuro se realiza, eu encontro, faço 
um encontro de contas entre o ágio que eu lanço a despesa contábil e a 
equivalência patrimonial, que é uma receita contábil, de tal modo que fica zero 
a zero. E me parece que essa lógica faz sentido para dizer o seguinte... no 
fundo, o que eu estou dizendo é: eu não ganhei e nem perdi nada. O João me 
ouvia, quando eu dava aula nessa semana sobre esse assunto, eu dizia: Olha, 
o que aconteceu, quando eu fiz um pagamento com ágio, é que eu o vendedor 
foi muito hábil. Ele foi capaz de antecipar lucros futuros, porque eu paguei, 
eu paguei pelo lucro de daqui a cinco anos. Então, nos próximos cinco anos, 



ele já antecipou o lucro e levou para casa, e deve ser tributado como tal. 
Agora, eu, investidor? Nos próximos cinco anos, se eu paguei cem de ágio e se 
eu tiver cem de lucro, eu não ganhei nem perdi nada. Eu estou no zero a zero. 
E a contabilidade diz isso: Ué, como você investidor vai mostrar que você não 
ganhou nada? Com dois movimentos: Reconheça o resultado da equivalência 
patrimonial, amortize o ágio, as duas contas se encontram e você está no zero 
a zero. Isso para fins contábeis. Para efeitos tributários, eu tenho uma variável 
interessante. Porque aquela Receita de equivalência patrimonial não é 
tributável. Então, o que diz o legislador, e me parece com muita consistência? 
Se a receita não é tributável, não deduzo a despesa, sob pena de você dizer 
que você perdeu o dinheiro, que você não perdeu. Não houve qualquer 
prejuízo, qualquer redução para você neste ano, porque afinal de contas você 
não perdeu, você conseguiu estar no empate, zero a zero. Você só vai ter 
perdido se você tiver pago um ágio superior à equivalência patrimonial. Ou vai 
ter ganho no contrário. Quando a lei vem me autorizar agora - agora não, 
alguns anos - vem me autorizar que eu, após a incorporação, passe a 
amortizar o ágio é a mesma lógica. Uma vez que o negócio para o qual, no 
qual eu via rentabilidade futura já é, não é mais um negócio de outro, mas é 
um negócio meu, porque eu incorporei - agora sou eu - este lucro que eu terei 
nos próximos cinco anos não é verdadeiro. Eu não tenho esse lucro, já que 
afinal de contas eu paguei por isso, e se isto quem teve o lucro foi o vendedor. 
Então, faz todo um sentido que este lucro que eu aponto na contabilidade seja 
anulado pela dedução da amortização do ágio, um bom encontro de contas, a 
receita é tributável, a despesa é dedutível, encontramos. E daí o João me 
coloca a terceira situação, e eu gostaria de trabalhar com a terceira situação, 
em que eu tenho uma empresa, que eu vou chamar de avó, porque esta avó 
adquire uma filha e paga um ágio, e esta filha, por sua vez, tem uma neta que 
é uma empresa operacional. Daí a avó incorpora a filha. E a empresa quer 
começar a amortizar o ágio nessa circunstância. Salvo melhor juízo, nesta 
circunstância, não cabe amortização do ágio ainda. Para efeitos tributários, 
deve continuar tudo como antes, e dou a lógica. Dou a lógica, porque nos 
próximos anos o que a empresa resultante da incorporação vai ter com 
relação àquele valor é resultado de equivalência patrimonial, porque a 
empresa operacional continua lá embaixo. A empresa operacional tem o seu 
lucro, via equivalência patrimonial refletida em cima, e se é equivalência não 
tributável, eu não posso cogitar a dedutibilidade do ágio naquele momento. 
Exceção que deve ser mencionada - que, aliás, eu até menciono no livro - é se 
a neta estivesse no exterior. Porque, se a neta estivesse no exterior, que seria 
um caso excepcional, após a incorporação, eu teria uma equivalência 
patrimonial que nos termos da medida provisória... do art. 74, da Medida 
Provisória 2.158, seria o resultado tributável. Ou seja, se a empresa no 
exterior, ainda que não incorporada - ela está no exterior - tem um resultado 
que afeta a empresa brasileira, aí eu tenho que deduzir o ágio para ter total 
consistência. Então, salvo melhor juízo, e eu estou insistindo, salvo melhor 
juízo, eu quero ressalvar isso, como eu não vejo no ágio qualquer tipo de favor 
ou incentivo fiscal, como do meu ponto de vista a amortização do ágio, após 
incorporação, apenas confirma a lógica do encontro de contas entre receitas e 
despesas, no primeiro momento receita não tributável, despesa não dedutível, 
no segundo momento receita tributável, despesa dedutível. Do meu ponto de 



vista, a leitura da lei deve ser feita, sim, conforme esta lógica. Note: o texto da 
lei não faz a ressalva, você poderia me dizer. Mas também não diz o contrário, 
também não diz “em qualquer caso será possível”. Então, tem que entender a 
lei conforme o seu contexto e assim me parece a boa interpretação. Então, 
insisto, salvo... o que maiores inteligências me mostrem o contrário, eu tendo 
nesse momento a dizer, João, que essas decisões parecem adequadas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não vou dizer que o meu é o 
melhor juízo, mas o meu juízo é diferente do seu. Eu vou com você até o ponto 
em que o objetivo da norma realmente é condição para você ter a amortização 
dedutível, que você faça reunião com a pessoa jurídica investida e com o 
investidor que pagou o ágio, certo, para que o ágio seja deduzido do lucro 
daquele negócio que foi adquirido. Mas ocorre que a lei não faz distinção se 
esse negócio é isento ou não é isento. Eu posso ter ágio, se eu adquirir uma 
empresa que tem 50%, por exemplo, de redução no Imposto de Renda porque 
está no Nordeste ou na Amazônia. Eu tenho ágio do mesmo jeito, e amortizo 
100% desse ágio. Eu posso imaginar que uma pessoa jurídica tem uma 
isenção por outra razão qualquer, o ágio podia ser dedutível. Eu não estou 
falando aqui de situações em que se usa empresas e ágios indevidamente. Eu 
estou imaginando uma situação limpa. Eu adquiri um negócio, com ágio, está 
certo, eu não preciso cogitar de saber se o lucro da empresa adquirida vai ser 
positivo ou negativo, se vai ter lucro real ou prejuízo fiscal. E se eu, quando 
adquiro uma empresa holding... suponha uma empresa holding que tenha 
vários investimentos e que são negócios distintos, que não há nenhuma razão 
econômica e empresarial para reuni-los. Você quer manter as empresas, são 
negócios distintos, com marcas distintas, com atividades distintas etc. Você 
compra a holding e paga um ágio por ela. O negócio dela, o negócio dela é ser 
holding. A receita dela é o dividendo ou a equivalência patrimonial a que vem, 
e a lei não faz essa restrição para a dedutibilidade do ágio, caso o adquirente 
dessa holding vem e incorpora essa holding, e substitui a holding na condição 
de holding ainda. O que pode acontecer, se não houver nenhuma utilização 
indevida do instrumento, é que a dedução fique sem utilidade, porque as 
receitas são não tributáveis, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, pode ser que a dedução do 
ágio aí não produza efeito nenhum. Mas dizer que não tem dedução, eu não 
posso concordar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu sou obrigado a protestar no início 
para dizer que você não tem melhores argumentos, porque sempre o seu juízo 
é o melhor juízo, e não vai ser agora a exceção. E realmente o seu argumento 
com relação aqui, a lei não restringe, é um argumento bastante forte; e o seu 
segundo argumento mais forte ainda, dizendo que, se eu for, na minha lógica, 
ao extremo, você vai me dizer que em cada caso verificaria cada receita se está 
isenta ou não, o que me põe em uma situação de esquina, vamos dizer assim, 
jogado no ringue, no canto, porque afinal de contas eu estou apanhando, 



dizendo realmente... eu não posso chegar ao extremo de dizer que em cada 
situação verificaria cada uma das receitas. Só que, depois do juiz, dessa nossa 
briga, começar a contar um, dois, três, eu estou chegando no oito, eu vou 
tentar me levantar e trazer algum argumento só para que, no final, pelo 
menos, eu perca por pontos e não por nocaute. Eu gostaria de perguntar, 
assim, cogitar, pensar o seguinte: Bom, então eu tomo a sua dedutibilidade, a 
empresa operacional está lá em baixo, daí, num segundo momento, eu resolvo 
incorporar, porque as razões empresariais que me diziam que não 
incorporaria, desaparecem e eu acabo incorporando, e acabo tendo os 
resultados, que eu imaginava que teria, vão se concretizar em mim, e naquele 
momento eu já não tenho mais o ágio para abater com aquilo. Ou seja, eu fico 
numa situação bastante esdrúxula... E se eu for uma holding pura, se você 
me permitir, Ricardo, eu fico numa situação esdrúxula e infeliz, porque eu vou 
ter tomado uma dedutibilidade que me forma um prejuízo fiscal que está 
sujeito a uma trava. Mais tarde, quando eu tiver resultados positivos, eu não 
poderei aproveitar aquele prejuízo, porque ele já foi lançado no passado. Eu 
tenho até uma certa, um certo descompasso. O único modo disso não ser 
ruim para mim é se eu não for uma holding pura, se eu tiver numa situação 
em que eu tenho atividades operacionais, outras para aproveitar aquela 
despesa que você gerou. E daí fica exatamente o ponto. Eu estou aproveitando 
a despesa de uma atividade para matar com resultado de outra. E quando o 
próprio resultado aparece para mim, eu não tenho mais a despesa. Eu, assim, 
insisto, você chegou ao oito na contagem, eu estou tentando me levantar para 
dizer que, claro que seu argumento... Eu estou aqui cambaleando, o juiz 
contou oito etc. Não estou pondo posição definitiva, não chegarei ao ponto de 
afirmar, de modo algum, que cada uma das receitas deve verificar se é 
tributável ou não é tributável porque eu busquei apenas - e esse foi o meu 
objetivo - apenas interpretar a lógica da lei para entender qual é o 
mandamento, qual foi a decisão do legislador quando ele criou essa 
sistemática. Então, ou seja, eu estou simplesmente tentando aplicar a lei, 
conforme a sua lógica, e admitindo que, na medida que eu aplico uma lei 
conforme a sua lógica, haverá situações extremas que a lógica não se aplicará. 
Mas, se é para entender o que o legislador quis, se é para entender o que 
moveu o legislador a autorizar a indedutibilidade, me parece, nesse ponto nos 
parece que até concordamos, a lógica da lei é autorizar a dedutibilidade já que 
o resultado será integrado. Se isso for verdadeiro como lógica, eu fico bastante 
incomodado de dar uma interpretação extensiva... Note que eu fiz o contrário 
de você, você disse: “Não há restrição expressa na lei”. Eu estou fazendo 
exatamente o contrário. Eu digo: Não há extensão expressa na lei para cobrir 
uma situação que contraria a lógica. Ricardo, oito para você, vamos ver se 
pelo menos nos pontos eu consigo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que você vai ser salvo pelo 
gongo, então. Bianco. Eu não quero entrar aqui em discussão, mas o que eu 
não vejo é na norma da lei, a possibilidade de inserir uma restrição a sua 
aplicação. Só vai deduzir se as receitas forem tributáveis. Não está escrito na 
lei, eu não posso... Muitas vezes, acontece realmente na prática, sem nenhum 
abuso, de que o ágio acaba produzindo um efeito fiscal bom, não em relação 
àquele negócio especificamente, mas a outras, ao resto do movimento gerado 



pela pessoa jurídica, que é tributável. Eu não posso ficar fazendo distinções 
aqui. O João tinha pedido a palavra primeiro. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu tinha pedido a palavra antes justamente 
para trazer um exemplo em que você acabou citando mais ou menos, você 
citou a aquisição de um investimento... Você citou a aquisição de uma holding 
que participa de várias empresas. Eu ia chamar justamente, mencionar 
justamente o caso de uma empresa que tem um portfólio de ações cotadas em 
Bolsa. Ela tem ações do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, e ela é 
adquirida pelo seu portfólio. É impossível querer que o Banco do Brasil seja 
incorporado na empresa adquirente desse investimento, e ela foi adquirida 
pela valorização e pela perspectiva de rentabilidade futura daquele portfólio, 
que vai gerar receita para a holding via pagamento de dividendos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode gerar ganhos de capital na 
alienação dos investimentos. 

Sr. João Francisco Bianco: Pode gerar ganho de capital na alienação. Então, 
são casos em que é evidente que há a aquisição, é pago o ágio na aquisição do 
investimento, a empresa holding é incorporada, as condições previstas na lei 
são integralmente cumpridas e eu não vejo como não permitir, não admitir a 
dedutibilidade da amortização desse ágio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, João, o seu exemplo... Desculpe, só para 
responder. O seu exemplo é um de vários que o Ricardo já mencionou. 
Haveria outro. Você poderia dizer o seguinte: Não, mas a empresa no ramo 
imobiliário que está sujeita ao regime especial de tributação... Existem ‘n’ 
situações em que eu tenho uma alíquota diferenciada, em que essa lógica 
acabaria sendo colocada dizendo: Olha, como é que fica aqui, como é que fica 
ali? Eu quero crer que, quando eu invoquei essa lógica, para saber qual é o 
intuito do legislador. O intuito do legislador foi autorizar a dedutibilidade 
quando o investimento, a Receita que motivou aquele ágio se encontra na 
própria empresa. Você põe uma situação extrema, e é extrema, é rara, em que 
a Receita é o próprio portfólio de investimentos. Parece uma situação muito 
distinta, desculpe-me, parece uma situação muito distinta daquela situação 
que foi a que eu concebi, eu quero crer que boa parte do auditório também 
concebeu, em que eu teria uma chamada empresa veículo, ou seja, eu tenho 
uma... eu incorporo a holding, cujo único ativo é a própria empresa 
operacional, daí eu incorporo a holding e mantenho... São situações muito 
distintas, e o que eu procurei dizer é que, neste segundo caso, eu contrario 
toda a lógica ao admitir a indedutibilidade. O seu primeiro caso me parece 
diverso, me parece que aí eu tenho uma atividade operacional que é ser uma 
empresa de investimentos. É bom lembrar que, na legislação comparada, 
existe uma grande discussão sobre o que é renda ativa e passiva. E parece 
haver um certo consenso que eu não devo classificar isso pelo tipo de renda, 
mas sim pelo tipo de atividade. Ou seja, eu posso ter renda ativa de juros e de 
ações. Se este é o meu negócio e se eu compro e vendo ações o tempo todo, 
isto é renda ativa, embora eu tenha fruto de ações ou de juros. Agora, a 
situação muito distinta, que foi realmente o cenário que eu imaginei - eu não 
conheço o caso concreto que você viu - que eu teria, como eu falei, a avó, a 
filha e a neta, e esta filha só tinha por ativo a neta, a filha incorporada e nós 



continuamos numa situação como essa. Eu disse: Aí me parece que não é o 
que o legislador autorizou, salvo melhor juízo. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, Daniel. Eu só trouxe, eu trouxe o 
exemplo da holding que tem o portfólio justamente para mostrar que a lei não 
faz distinção, e que dentro dessa lógica... a lógica de aquisição numa empresa 
com portfólio estaria dentro do seu raciocínio, mas a lei não faz essa 
distinção. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso esclarecer? No caso da lei com portfólio, 
não me parece que eu não poderia autorizar a dedutibilidade. É como 
qualquer outro caso, como eu falei, eu não vou olhar se a Receita em questão 
é tributável ou não é tributável. Eu não chego a esse ponto, não me... Porque, 
eu insisto, o que eu quis fazer foi apenas entender o que o legislador mandou 
fazer, mas não além disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso até intuir que você 
escreveu absolutamente correto e as suas palavras estão sendo aplicadas, 
assim, de uma maneira extensiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que está acontecendo é isto. 
Aliás, outro dia, eu te mostrei um acórdão de JSCP que você foi aplicado 
indevidamente também. A Receita, ao autuar, e alguns conselheiros do Carf 
usam a doutrina só na parte que interessa. 

Sr. Daniel: É Daniel. Não, até para provocar um pouco o debate, nesse 
sentido de que se a lei permite ou não permite. Num caso e no outro, a lei 
impõe ou não impõe, na opinião de vocês, um prazo determinado para ver 
essa incorporação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Daniel: A aquisição foi hoje, eu preciso esperar algum prazo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Daniel: Pelo princípio econômico, ou não? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não tem prazo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Daniel-- 

Sr. Daniel: Obrigado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --eu tive dúvida com relação a isso, porque eu 
cheguei a acreditar, e fui corrigido pela prática, que quando se fazia um 
investimento com base em rentabilidade futura - fui corrigido pela prática, 
quero dizer com isso. Eu acreditava que os laudos de rentabilidade futura 
consideravam um período determinado de rentabilidade. Então, eu pensava: 
Bom, se eu previa uma rentabilidade para os próximos quatro anos, para os 
próximos cinco anos, eu tenho que aproveitar os anos - eu volto mais uma vez 
- batendo o ganho com a perda. Eu fui corrigido pela prática quando me 



ensinaram que, quando se apura a rentabilidade futura, se faz um cálculo ao 
infinito. Ou seja... Não, desculpe, não é prazo, não. Eu aprendi que existe 
uma técnica matemática que leva ao infinito e se traz a valor presente o 
infinito. Quando me ensinaram isto, Daniel, que eu não sabia, daí eu passei a 
entender que já não há como restringir, porque afinal de contas essa 
rentabilidade pode acontecer a qualquer momento. Então, se eu tiver numa 
situação como essas, que parece ser a mais corriqueira, em que a avaliação 
não é feita para o tal ano e sim para o infinito, eu penso que não há qualquer 
restrição. 

Sr. Daniel: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que aquele art. 7º, que criou a 
dedutibilidade, eu acho que deveria ser simplesmente revogado, sem 
nenhuma alteração. Porque desde que saiu aquela-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Revogado por lei. 

Sr. Hiromi Higuchi: Por lei. Não. Desde que saiu aquele artigo, ora, não teve 
nenhum caso de ágio com outro fundamento. Tudo é rentabilidade futura. 
Quer dizer que há uma falsidade ideológica nesse caso aí. Eu acho que... 
aquilo lá saiu porque o secretário não era da carreira, porque se fosse da 
carreira não teria saído. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário? João Bianco, 
qual o vínculo desse assunto com a instrução normativa do RTT? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alguém faz um favor? Pega aquele livrinho de 
ágio. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu falei que era um vínculo remoto, mas... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor, pega para mim aquele de ágio ali, na 
biblioteca, por favor. Desculpa, é que eu queria só responder ao Hiromi, mas 
eu vou trazer o texto. É assim, eu gostaria muito de reler a exposição de 
motivos da 9.532. Eu sei que eu reproduzi no meu livrinho, é só porque, 
talvez... Eu gostaria muito de saber, se afinal de contas, o art. 7º foi um favor 
dado ao contribuinte, se foi essa atuação de uma pessoa que era fora da 
carreira, ou se eu tive exatamente uma situação inversa, e se o art. 7º foi para 
impedir a imediata dedução do ágio no momento da incorporação, porque se 
fazia isso. Ou seja, antes da 9.532, independentemente da realização do 
fundamento econômico do ágio, na hora da incorporação se tomava imediata 
indedutibilidade. Eu vou pegar aqui, João. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? Não, é o que se fazia, Ricardo, se dava certo 
ou não, é outra pergunta. Quer ir falando de outro assunto, eu vou identificar 
aqui, eu volto em seguida, Ricardo, se quiser. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, a questão de ser a 
favor, tem sido trazido no Carf, muitas vezes, quando querem dizer que a 
interpretação tem que ser literal por força do art. 111, que é uma bobagem 
muito grande. Tanto dizer que o benefício a que ela está sujeita ao art. 111, só 
pode comportar interpretação literal e não uma interpretação lógica e 
teleológica. Mas a verdade é que, esse dispositivo que veio para facilitar o 
programa de privatização, que produz efeitos em qualquer área, ele não foi 
revogado até hoje porque ele é altamente, ele tem um efeito econômico em 
negócios reais. Nós sabemos que está cheio de ágio aí abusivo e o conselho 
está degolando todos. Mas ele é altamente, é um instrumento fiscal altamente 
eficiente, interessante para realização de negócios. De forma que, tem uma 
razão econômica, tanto que o Fisco vive dizendo: “Vou revogar, vou revogar”, e 
não revoga não é porque não quer acabar com o benefício fiscal. Ele não 
revoga porque ele tem um papel na economia, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso ler? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para fins de registro. Eu estou me referindo à 
exposição de motivos da Medida Provisória nº. 1.600, de 1997, a Mensagem 
737, de 97, publicado no Diário do Congresso Nacional, Sessão Conjunta de 
02 de dezembro de 97, página 18.023. O que diz o Poder Executivo? 
“Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, 
diversas empresas, utilizando dos já referidos ‘planejamentos tributários’, vêm 
utilizando expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando o ágio pela 
participação, com a finalidade única de gerar ganho de natureza tributária 
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa 
pela deficitária. Com as normas previstas no projeto, esses procedimentos não 
deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos 
reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal 
que possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo”. Ou seja, 
não me parece correto dizer que a introdução desse benefício foi um incentivo, 
uma isenção, um favor, pelo contrário, foi uma medida para dar consistência 
ao sistema, para impedir, aí sim, os ditos planejamentos tributários. Portanto, 
invocar art. 111, ou quejandas para esse caso, me parece completamente 
errôneo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A instrução normativa está 
redondamente errada, não é? Porque havia planejamento tributário, continua 
haver planejamentos tributários, os planejamentos tributários eram de outra 
natureza, havia sim uma interpretação que os tributaristas não concordavam 
em algumas auditorias, recomendavam como produtos de planejamento para 
seus clientes de fazer o que se faz hoje pela 9.532, com base na lei anterior. E 
que os especialistas do Imposto de Renda, os juristas, entendiam que não, 
que não era possível. Diga-se de passagem, era esse planejamento tributário 
que levou o professor Marco Aurélio Greco a aparecer com a teoria do abuso 
de direito, porque ele não se conformava com essa prática que havia bastante. 
Mas essa questão de incorporação reversa, de adquirir empresa que não 
existe, fazer isso foi resolvido por outras formas, não é? Nesse ponto, eu até 
concordo com o Hiromi, o secretário não era do ramo, mas muito inteligente. 



Sr. João Francisco Bianco: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, infelizmente, terminou a 
hora, 10 horas. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois é. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone].   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, eu não posso... 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, [ininteligível] instrução para que... Ainda tem 
aquele [ininteligível] equivalência patrimonial tenha relevância [ininteligível] já 
acabou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, são coisas agora 
particulares que nós precisamos aqui analisar. Agradeço a presença, convido-
os a duas coisas: A primeira, a semana que vem, virem prestigiar a presença 
do Quiroga, além de que o assunto é de alto interesse. Em segundo lugar, eu 
pediria que levassem para os escritórios e empresas os nossos folders aqui do 
programa para difundir o nosso congresso, para difundir o congresso e mais 
inscrições, por favor. Muito obrigado pela presença. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As inscrições estão abertas.  

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por JL. 
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