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Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia 
mais uma vez. Estamos começando a nossa mesa de debates de número 1.345 
ou 46? 

Orador não identificado [0:01:47]: 45. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: 45. É com muita satisfação. Hoje 
com a ausência dos nossos cavalheiros do IBDT, Ricardo, Schoueri e Bianco 
que estão defendendo o nosso Instituto Alhures. Então o Bianco está em 
Portugal, o Schoueri deve estar em algum lugar-- 

Orador não identificado: Em Lins. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Né? Em Lins e o Ricardo idem. De 
modo-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível - 0:02:19] você ia também. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, eu também ia, eu estava 
escalado para ir para Lins, mas eu, mas enfim, estão todos defendendo o IBDT 
nas nossas atividades de direito tributário internacional, e nas relações com 
as outras instituições, que são nossas irmãs hoje e temos muito orgulho de 
estar nesse grupo de instituições que discutem o direito tributário 
internacional, e que fazem também do nosso Instituto uma referência aqui no 
Brasil e fora de excelência no estudo do direito tributário comparado. Muito 
bem. Dentro do pequeno expediente, eu abriria aí a palavra para os meus 
colegas de mesa que quisessem tomar a palavra. Brandão, você quer assumir 
aí o pequeno expediente? Eu só queria anunciar antes de você só, um minuto. 
Nós temos a nossa revista, Direito Tributário Atual, pronta, deve ser entregue 
nos próximos dias, agora em junho, talvez ainda na primeira quinzena, a 
dialética é muito precisa, muito competente em tudo que faz e nos disse que 
até a primeira quinzena de junho, mais tardar um pouquinho, até o dia 20 nós 
teremos a nossa revista à disposição dos associados. E aproveitaria para fazer 
o convite, ainda informal, depois todos receberão o comunicado assinado pelo 
professor Ricardo Mariz convocando todos para escreverem para a revista de 
número 30. A revista de número 30 será uma revista especial, justamente por 
ser a trigésima edição de uma revista histórica, uma revista que vem 
ganhando uma classificação como revista científica e aperfeiçoando a cada 



número os requisitos de revista científica, sorte que vamos ter aí uma grande 
revista, não só em volume, mas em qualidade, vamos ter artigos dos 
associados, também artigos dos integrantes, do congresso que se realizará no 
segundo semestre, de modo que eu convido a todos que participem, que 
escrevam seus trabalhos, que contribuam como vem contribuindo para a 
revista Direito Tributário Atual. E agora passo a palavra para o Brandão com 
as suas indagações, pequeno expediente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, é só um comentário, que eu 
nunca me senti tão feliz, ontem ao assistir a TV Justiça e ouvir o voto da 
ministra Rosa Weber. Maravilhoso voto que ela deu a respeito da tributação de 
PIS e Cofins sobre as transferências de crédito de ICMS. Está certo que ela, o 
voto dela foi acolhido por todos por 9 a 1, a dissidência única do ministro Dias 
Toffoli que... 

Orador não identificado [0:05:57]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E o que é mais importante, está certo, 
inclusive, uma palavra que eu sempre usei aqui, e que o presidente hoje não 
está presente, né, mas ele não gosta que use a palavra, que ela dizia que a 
11941 tem caráter meramente pedagógico, didático e interpretativo. Quer 
dizer, porque a 11941 diz que não há incidência de PIS e Cofins sobre as 
transferências de crédito de exportações, quer dizer, unidades de exportações. 
Ela diz que isso aí é lei interpretativa, é pedagógica, é didática porque o 
sustentáculo está em três pontos. Eu espero ler o voto dela em breve porque 
abrange também as outras situações que nós temos ainda, né, não só a parte 
de crédito de exportações, como o próprio reintegra que está começando agora. 
Ela dá pelo viés da despesa recuperada, quer dizer, a recomposição do custo 
que a empresa tem, no caso do ICMS é um ativo que está sendo transferido. 
Ela dá o viés da própria imunidade do ICMS e da lei complementar 8796, ela 
usa 155, e ela disse que o... Essa forma de contabilizar o crédito do ICMS não 
importa para efeito de incidência. Inicialmente o contribuinte tira do custo, 
mas ele poderia não tirar do custo e lançar esse valor como Receita, lança 
custo, a matéria-prima pelo total, porque em tese é assim que deveria ser a 
sequência da contabilidade, né, você lançar como custo porque não lhe dá 
direito a crédito. Na fase seguinte que você vai verificar que dá direito a crédito 
porque você exportou. Então, você faria o lançamento de ICMS a recuperar a 
Receita. Essa Receita, ela diz, é derivada de exportação, porque ela só existe 
por causa da exportação, portanto está também sob o a égide do art. 149 que 
dá imunidade das contribuições. Foi assim, realmente uma coisa... Eu não 
esperava muito da Rosa Weber porque ela veio da área trabalhista, né, e ela se 
mostrou realmente, aprofundou o assunto nessa questão. E o Dias Toffoli, é 
claro, dizendo que não, que a Receita não há... Mas ele foi voto vencido e 
elogios do Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello, o próprio Presidente. 
Aguardar o acórdão é o número 606, 107, é o recurso extraordinário que foi 
julgado. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, então ainda no 
pequeno expediente. Ok, está aqui. Bom, então, vamos passar então, as 
questões da mesa. A Bianca Maria Garcez de Mello está aí, não? Não veio, né? 
Então, eu não sei, porque é... Alguém não tenha aí, não tenha a intenção de 



discutir isso, eu acho interessante a pauta pelo o que eu possa entender da 
ementa, né, o conceito de coligada para fins tributários, apesar da expressa 
referência do RIR 99, art. 384 e Código Civil ao conceito de coligada do art. 
243 da lei 6.404/76, se refere apenas à participação no capital, o conceito foi 
alterado substancialmente pela lei 11.941, 2009, introduzindo os critérios da 
influência significativa e participação no capital votante. No entanto, a lei 11. 
941 de 2009, traçou limitações ao novo conceito do art. 46 que deveria ser, 
deveria se aplicar apenas para fins da lei 6.404/76, permanecendo para 
demais finalidades o conceito do Código Civil. Muito bem, eu entendo que essa 
indagação da Bianca Maria Garcez, se deve à questão do lucro das coligadas 
no exterior. De modo que se alguém quiser se manifestar sobre isso e levantar 
o debate, mesmo sem a presença da Bianca, que pelo jeito já não vem se 
apresentando nas outras ocasiões, o tema me parece relevante, e eu abro a 
palavra aí para aqueles que quiserem debater. Alexandre. Então, por favor. 

Sr. Alexandre: Pena aquela minha manifestação anterior, questão conceitual, 
né? Disse a lei da sociedade anônima se prevaleceria sobre a lei fiscal no 
critério de conceitos, que estaria alterando o conceito de coligada por uma 
norma fiscal, alterando o conceito de direito privado quando trata de coligadas 
da lei societária que é especifica. Então aquela discussão de que até que ponto 
a lei fiscal pode fictamente alterar conceitos consagrados na hermenêutica na 
aplicação do direito como um todo, como sistema jurídico com base, 
solidamente, fixadas há muito tempo. Então vira uma lei simplesmente alterar 
um conceito para fins de tributação. E eu me apego muito na questão formal 
tradicional de ficar com a CTN na sua base histórica que seria uma garantia 
do contribuinte aos conceitos de direito privado não serem subvertidos pelo 
direito fiscal. Ou direito tributário, mas aí nesse ponto eu me vejo como um 
direito fiscal, mas não como um direito tributário. Simplesmente o Fisco, como 
até está em discussão, o ministro do Supremo disse que 90% do congresso 
vota só medidas provisórias, ou seja, o poder executivo faz a legislação, ou 
seja, e ele impondo com questões não debatidas no congresso de forma 
pedagógica, forma eficiente e aí deturpando o direito tributário. E aí vindo 
para fins fiscais a tributação visando arrecadações. Arrecadação e não, e eu 
defendo então, que o instituto da defesa do contribuinte lá no 150/1, princípio 
da legalidade seria não subverter os conceitos de direito em geral quando se 
deparar com o direito fiscal. Esse é o meu ponto de vista que eu estou 
defendendo e eu vou querer manter essa posição. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Hiromi, por favor, vamos começar o 
cacau dessa discussão. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom. Eu acho que o direito tributário está exatamente 
igual na lei de SA, não está discordando não. Porque não está aplicando o 
artigo do Código Civil. Porque se tem: Porque no regulamento do imposto de 
renda fala para exatamente aplicar a lei de SA, fala especialmente. Então, se 
tem dois artigos conflitantes sobre o mesmo assunto, não vai aplicar do 
Código Civil, vai aplicar lei de SA. Então, mas na questão de lei de SA, a 
mudança foi no sentido de... Porque antes coligada era 10% independe de ter 
direito a voto ou não. Agora fala 20% de direito, com direito do voto. Agora, 
para também se tiver influência, né, influência. Agora, essa influência é que é 



discutível, né? Porque se num grupo empresarial se, num grupo empresarial 
dificilmente vai ter uma empresa com menos de 20%. Normalmente tem mais 
de 20% ou é controlada. No grupo não vai criar empresa para ter 5%, 10%. 
Isso não interessa. Então a indagação é se a empresa, num grupo de empresa 
tem 10%. Agora, se apesar de ter só 10%, se digamos que o sócio, digamos, a 
empresa do holding(F) do grupo, diretor, digamos presidente, também é diretor 
presidente dessa empresa que só tem 10%, aí subentende-se que tem 
influência na administração, né? Mas isso aí eu acho que dificilmente 
acontece. Porque no grupo de empresa não tem interesse em criar uma 
empresa que tenha menos de 20% de voto. Então, eu acho que essa questão aí 
dificilmente vai acontecer. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bem, eu acho que o professor 
Hiromi foi muito preciso. Eu queria só acrescentar esse debate um fato que 
me chamou muito atenção a tese, a Dra. Raquel Machado, orientada pelo 
professor Schoueri, numa banca da semana passada em que eu tive presente 
examinando a tese junto com o professor Eros Grau, e naturalmente a estrela 
do professor Eros Grau, a sua aproximação com o Humberto Ávila, recente 
aproximação, trazendo esse peso argumentativo para as regras de 
competência e para necessidade, respeito, séria competência, e fugindo um 
pouco das abstrações principiológicas e também daquilo que ele considere 
insegurança jurídica pelo fato dos tribunais superiores, principalmente o 
Supremo, estarem tendendo ao consequencialismo jurídico, que é um pouco 
aquilo que todos os juristas temem porque o consequencialismo jurídico 
significa você julgar sem apego à lei, que o Alexandre destacou, e sem apego 
aos princípios que conformam o princípio da igualdade que é o princípio da 
legalidade, e o princípio da capacidade contributiva. Mas sem o subjetivismo 
que vem sendo tomado nas decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive 
sobre a matéria que nós estamos tratando do lucro das coligadas no exterior, 
em que o juiz, o ministro Joaquim Barbosa inovou na interpretação do 
conceito de coligadas. E determinou com o seu voto o que é coligada. Muitos 
dizem que num determinado momento o Supremo estaria julgando conforme a 
Constituição, por um lado, por outro, ele estaria efetivamente trazendo o seu 
conceito de coligada. Quando o professor Hiromi diz com precisão que o RIR, o 
RIR art. 384, não cria um conceito tributário de coligada. Ao contrário ele 
remete à lei das SA. E dá então ao intérprete a direção de que ele deve se ater 
à lei 6.404/76, e as leis subsequentes para entender o que é uma coligada. O 
que me parece interessante, até para, enfim, debate, e ouvir os colegas sobre 
isso é no campo do direito privado nós temos algumas leis que dizem coisas 
diferentes. Então, veja, o direito tributário não está legislando sobre o assunto, 
ele está tendo que se entender com a lei direito privado para então afinar o 
que vem a ser uma coligada e essas leis são as leis aplicáveis, são leis de 
direito privado. Se elas são conflitantes, então seria um argumento válido 
deixá-las de lado e aplicar o Código Civil? Eu não entendo dessa maneira. É 
bem que se diga que todas, assim, Código Civil e lei da sociedade por ações, 
leis e posteriores, são todo direito privado. Então não há uma revogação em 
relação ao código tributário nacional, não há infração em relação à lei 
tributária porque a lei, o código está nacional remete ao direito privado, a lei 
tributária remete ao direito privado. Agora, o problema está justamente no 
conflito das leis de direito privado. E nessa tese que nós avaliamos e tem uma 



tese aprovada com laudo, ou seja, dez, ela abordou este risco. Muito precisa. 
O que acontece quando as leis de direito privado são muitas e essas leis são 
conflitantes entre si? Qual delas aplicar? E se o julgador aplicar uma delas e 
não as demais, estaria atuando conforme a Constituição ou não? Sr. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas nesse caso como o regulamento do imposto de 
renda fala expressamente em lei de 6.404, lei de sociedade anônima, eu acho 
que aí não há como aplicar Código Civil, porque está falando expressamente. 
Então eu acho que não há problema de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, muito bem, então há um 
consenso que o Código Civil não se aplica? O senhor entende que não se 
aplica? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não se aplica. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, eu também entendo 
que não se aplica o Código Civil nesse aspecto, nesse caso, nesse aspecto, 
nessa questão. Justamente porque o RIR foi preciso, ele remeteu a lei 
societária, certo, que é a lei especial que trata da questão das sociedades por 
ações e que naturalmente está habilitada para trazer ou refinar este conceito 
de coligada. As leis anteriores são igualmente leis societárias e modificaram 
em parte a lei 6.404. Então não há aí uma infração ao pedido regulamento se 
as leis posteriores trouxerem modificações efetivas. E esta é outra questão que 
eu gostaria de ouvir os colegas, mas antes eu abriria a palavra para o 
Alexandre. 

Sr. Alexandre: Dr. Fernando colocou muito bem, né? Essa questão do conflito 
do Código Civil é posterior à lei das SA, apesar que teve uma alteração, ele se 
refere, aí Dr. Hiromi coloca lei de sociedade por ações, e quando é limitada, a 
antiga limitada que hoje é sociedade empresária, sociedades individuais, SPS, 
etc... Então Código Civil remete à lei das SA alguma regulamentação. Mas tem 
hipóteses que a gente pode se deparar inclusive quando uma empresa está no 
presumido lucro real. Podemos, nos deparar essa é uma sociedade limitada ou 
por ações. E aí, até que ponto o código tributário pode se... O RIR de 99 pode 
remeter, né, porque tem uma questão do direito intertemporal, em que o 
Código Civil é posterior à lei das SA e aí podemos, não talvez nesse caso 
específico que o próprio Código Civil diz que em alguns casos, que nem no 
trata do que é coligada, do que é grupo econômico, etc... Apesar que o Dr. 
Fernando colocou muito bem, a lei das SA diz o que é grupo econômico, mas o 
judiciário diz que é outra coisa. E amplia o conceito de grupo econômico 
quando o direito do trabalho amplia o conceito. No direito civil hoje o juiz 
também amplia o conceito de grupo econômico. Quando não as leis das SA é 
específica, diz quando se dá o grupo econômico. Então a gente se depara com 
essa insegurança que o Dr. Fernando colocou. E nesses casos em que há esse 
conflito de normas privadas, e aí cabe a nós, intérpretes essa difícil tarefa de 
saber destrinchar isso, nesses momentos, não é? Eu fico um pouco assim, se 
seria mais fácil o RIR dizer ser alterado e colocado em vez de sociedade por 
ações, que é uma... Específico para a sociedade por ações, as sociedades em 
geral. Ficaria mais claro, ficaria mais fácil, né? Para que nós não tivéssemos 



essa discussão, inclusive. Mas o Código Civil, no caso, remete a lei das SA em 
geral, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão. Depois o Hiromi 
novamente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu acho que em matéria de conflito a 
gente está tranquilo, né? Porque o Código Civil, apesar de chamar Código Civil 
é uma lei ordinária comum, é uma lei ordinária de caráter geral. Portanto, ela 
não só, não tem influência nas leis especiais. Mais ainda, como você já citou e 
viu, ela cita que o conceito, esse conceito deve ser buscado na sociedade por 
ações. Quer dizer, para qualquer empresa. Os conceitos de coligada ou 
controlada para qualquer empresa, o conceito [ininteligível - 0:26:53] ações. 
Quando o RIR se refere a isso, não importa a questão do tempo, o tempo rege 
atos: Então se naquele tempo do RIR não se referia a uma situação diferente, 
mas se referia à lei de sociedade por ações, à sociedade anônima, não importa 
que anos depois ela venha a ser modificada. Nesse momento aquele texto se 
aplica. Não precisa modificar a lei de imposto de renda, nem o regulamento 
para buscar esse novo conceito que está na lei de SA, agora através da lei 
11.941 e etc... O que não poderia acontecer é esse eventualmente na hipótese 
de que o conceito utilizado do direito privado ser modificado pela lei tributária, 
que não é o caso, quando se tratar de um conceito constitucional. Usado na 
constituição. Mas não tem conceito de coligada e controlada na constituição. 
Então a lei ordinária pode cuidar disso, e pelo o que nós estamos vendo, ela 
cuidou bem. Com essa dúvida que o Hiromi levantou, né? Então não sei, não 
vejo realmente muita dificuldade nesse conflito, né? Porque esse conflito se 
resolve ou pela especialidade, ou pela hierarquia em duas normas 
hierárquicas você vai pela especialidade ou pelo tempo. Então o tempo é a 
nova lei. E a citação dela vai buscar no texto da nova lei a sua definição, não 
é? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom. A maior preocupação da pessoa que colocou a 
questão é quando tem menos de 20%. Porque, se tem 20% ou mais com direito 
à voto, aí não tem dúvida. Agora, a dúvida é quando tem menos de 20%. 
Agora, se digamos que no grupo empresarial tem 10% com direito à voto. 
Nesse caso, como é que é a influência para a variável pela equivalência 
patrimonial. Agora, se a 10% for sem direito a voto, mesmo que o diretor, o 
presidente seja diretor do outro, sem direito à voto não tem influência 
nenhuma. Porque não pode votar, né? Então eu acho que é quando tem 
menos de 20% com direito a voto, né? Nesse caso quando é que se tem 5% 
com direito à voto ou 10%, com direito à voto, se, digamos, o diretor holding é 
também diretor dessa empresa que tem apenas 5% de direito ao voto, se 
precisa fazer a equivalência patrimonial. A dúvida, eu entendo que na 
proposição a maior dúvida é quando tem menos de 20% com direito ao voto. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por favor, só um pouco antes, 
Paulo. O professor Paulo quer esclarecer algo que vai ajudar a gente a 
continuar o debate. O conceito de coligada da lei do art. 46, assim a gente vai 
passar um pouquinho adiante. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu só vou ler o art. 46 para as ideias 
ficarem mais claras, eu acho, né? O conceito de sociedade coligada, quer dizer, 
estou lendo a lei fiscal, não é? 46 da lei 11.941 de 2009. O conceito de 
sociedade coligada previsto no art. 243 da lei número 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, com a redação dada por esta lei, então é a lei de direito 
privado, mas com a redação já dada pela lei tributária. Somente será utilizado 
para os propósitos previstos naquela lei. Qual é naquela lei? É a 6.404. Quer 
dizer, quando a legislação tributária se refere à lei 6.404, o conceito que deve 
ser utilizado é este. Parágrafo único: “Para os propósitos previstos em leis 
especiais, considera-se coligada a sociedade referida no art. 1.099 da lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil”. Então, a meu ver esse art. 46 
veio dissipar dúvidas. Então, eu tenho um conceito na lei 6.404, e a lei do 
imposto de renda tinha alterado para os fins tributários. Então vejam bem, os 
efeitos tributários, efeitos jurídicos tributários só são aplicáveis em matéria 
tributável. Ele não vai alterar o conceito de direito privado. Ele cria um 
conceito para fins de aplicação nas relações de direito privado. Então, não há 
alteração do direito privado pelo direito tributário, ele cria o seu conceito. 
Quantas vezes, a pessoa física passa a ser pessoa jurídica, por exemplo? Fez 
tantos negócios com imóveis, é pessoa jurídica. Não é do direito privado, é do 
direito tributário. Então nós temos que separar com cuidado esta destinação 
do dispositivo. E não achar que um substituiu o outro. Não, não substituiu, 
ficam todos vigentes e tem que ser aplicado o dispositivo certo. E essa que é a 
dificuldade. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Essa é a intervenção do professor 
Paulo, antes da dar a palavra [falha no áudio] Paulo. É importante porque nós 
estamos lidando com conceito de sociedade coligada previsto na lei especial de 
sociedade por ações. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sociedades notórias. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, o primeiro, o caput do artigo 
trata exatamente do conceito que deve ser dado para... Da lei das SA. O 
parágrafo único... É o parágrafo único traz uma novidade, que é aí coloca em 
cheque um pouco o que o professor Hiromi trouxe inicialmente, mas não, nós 
vamos ver que não é tão conflitante assim. Traz a novidade porque para os 
propostos previstos em leis especiais, nós estamos tratando de lei tributária 
com lei especial, a lei de imposto de renda é uma lei especial, não é uma lei 
ordinária, considera-se coligada a sociedade referida no art. 1.099 da lei do 
Código Civil. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Do código civil. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, agora tem uma bagunça 
formada. O RIR de 99, como o professor Hiromi bem esclareceu, faz referência 
à lei das SA para fins do imposto de renda aplica-se a lei das SA. Mais tarde 
vem uma nova lei e diz: Para fins das leis especiais aplica-se o Código Civil. 
Então, qual é a mensagem válida, professor Hiromi, a A ou a B? 

Sr. Hiromi Higuchi: Vou perguntar para o-- 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Qual é a lei que aplica? Porque o 
senhor tem toda razão na sua explicação, realmente o 99, o RIR 99 mandou 
aplicar a lei da S.A. Só que vem uma lei posterior também de direito privado, 
não é uma lei tributária esta, é uma lei de direito privado alterando a lei das 
S.A. Então se o RIR manda aplicar a lei das SA e esta altera a lei das S.A, o 
RIR tem que cumprir esta lei também. Porque esta lei, ela modifica a lei 6.404 
naquilo que diz respeito ao conceito de coligadas. Trazendo uma novidade 
complicativa do modo de pensar diz, olha, a lei especial deve mirar no Código 
Civil. Bom, mas é o que está na lei. Eu estou só mediando aqui o debate 
porque agora esta leitura do professor Paulo Bonilha foi muito importante 
para colocar a pimenta malagueta que estava faltando nessa feijoada aí, né? 

Sr. Hiromi Higuchi: Posso perguntar? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu queria perguntar para o Dr. Paulo, se o senhor 
entende que aquela alteração que está nessa lei 11 e quê? Se é lei tributária. 
Eu entendo que não é lei tributária, porque está na lei tributária, mas está 
modificando a lei de S.A. Então, não é lei tributária. Então nesse caso aí 
continua aplicando a lei de S.A. Não é aplicar... Porque aquele artigo que está 
alterando... hã? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, esse artigo. Não, ela é lei 
especial, tudo bem ela ser tributária ou não-- 

Sr. Hiromi Higuchi: Sim, mas lei especial-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ela-- 

Sr. Hiromi Higuchi: Outras leis especiais, não para efeito tributário. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas é uma lei especial. Vamos 
entendê-la, assim, só para entender, ela é uma lei especial ou não? 

Sr. Hiromi Higuchi: A lei de S.A? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, esta lei 11.941. 

Sr. Hiromi Higuchi: Acho que não é lei especial. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não? Porque pela lei. 

Sr. Hiromi Higuchi: Está alterando a legislação tributária, mas aquele artigo 
que altera a lei de SA não é lei tributária, não é lei tributária. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Nós temos duas formas de ver a 
questão: Lei ordinária. Certo? Lei geral, lei ordinária geral e lei ordinária 
especial. Nós temos esta classificação no direito. A lei ordinária geral trata de 
questões mais gerais, como o próprio nome diz não se atém aquilo que é mais 
capilar, aquilo que realmente vai precisar de um tratamento especial do 
legislador para justamente separar o joio do trigo, aquilo que os positivista 
entendem, conceituar, ou seja, aprimorar o conceito legal evitando confusão. 
Esta é a ideia da lei especial. Por isso nós temos essa lei 11.941 que é uma lei 
especial. Ela, não tenho dúvida que é lei especial. Não, mas ela é lei geral? 



Mas se ela é lei, qual é a lei? Então, por favor, por favor. Então, Paulo, você 
estava com a palavra, não?  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, é que a gente precisa 
chegar a esse conceito se é lei especial ou é lei geral, porque senão a gente não 
sai do lugar. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões [0:39:40]: Não, é para fins de 
entendimento. É Campos. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Campos. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: É. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por favor, Campos. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: A 11.941 vamos analisar, ela é uma lei 
que nasceu para mudar a lei das SA. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Uma lei especial. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Essa é aqui. Vou repetir a pergunta. Ela é 
uma lei que nasceu com o fim específico de alteração da lei da SA. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Muito bem. Então-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: No caput ela está escrito isso. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: É. Então a questão é: A lei da SA é uma 
lei geral ou é uma lei especial? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Especial. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Então, se a lei da sociedade por ações é 
especial, essa lei não tem como não ser especial. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, Campos. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Do ponto de vista formal. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Formal. Aí é formal. Nós estamos 
falando do ponto de vista formal. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Do ponto de vista de conteúdo, ela tem, 
vamos dizer, ela tem a mesma natureza que a lei da sociedade por ações 
naquilo que ela alterou, que foi praticamente a parte do direito contábil. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Então, naquilo-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas também alterou o aspecto-- 



Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: É, agora, naquilo em que o direito 
contábil altera o regulamento a própria lei ressalvou aquilo que ele falou, não, 
este aspecto não vai alterar a lei tributária. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Sim. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Tá, então-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas a questão que nós estamos, 
muito bem colocado em sua posição, estamos tratando de lei especial 
modificada por lei especial. Haveria um vício, certo? Até do ponto de vista 
legal. Então nós temos uma lei especial, a 6.404 que foi modificada pela lei 
11.941. Muito bem. Ela não é fiscal, ela é societária. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Não, ela pode ter... É, não-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, é que ela trata de vários 
assuntos, mas ela é uma lei para fins da lei 6.404, ela modificou a lei 6.404, 
que é uma lei especial, e lei especial que pode ser modificada por lei especial, 
sem problema nenhum de validade. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: É isso que eu chamo de-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, provavelmente, ela é 
especial. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: É, isso que eu chamo de lei especifica no 
conteúdo, porque ela altera a contabilidade. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: E ao alterar a contabilidade ela produz 
efeitos fiscais. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Campos, a meu ver, ela delimita a atuação de 
conceitos. Eu acho que ela foi bem clara. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tarde, mas ela foi precisa também 
nesse aspecto de que ela fez a ressalva que ao tratar de aspectos contábeis 
não teria o condão de modificar leis fiscais pretéritas. Ela tomou esse cuidar 
da neutralidade. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: Isso, perfeito. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso é como o Campos bem disse, 
ressalvou, e estamos todos de acordo. Só tem esse ponto que está na questão, 
que agora pediu para voltar no art. 46, porque o art. 46 não é um artigo 
contábil, é um artigo societário que está modificando a lei 6.404. E está dando 
uma outra visão para dizer ora, para fins e leis especiais leia-se, leis especiais 
podem ser tanto do direito privado quanto do direito tributário, mas são leis 
especiais deve ser aplicado o conceito de coligada do Código Civil. Então, a 



mensagem que se dá, assim, aquele conceito de coligada que existia no código, 
na lei das SA foi modificado para fins fiscais, e tributários, e contábeis, 
inclusive, para o Código Civil. Isto teve um propósito definido, não foi sem 
querer. Porque contabilmente o conceito de coligada, e aí o Campos vai me 
corrigir porque a gente usa muito isso entre contadores, o conceito de coligada 
no campo contábil não era compatível com o conceito de coligada da lei 6.404. 
Só para terminar. Então, nesse aspecto, só para a gente assim, encaminhar, 
depois vamos voltar ao debate. Então, existiu um conceito contábil, princípios 
contábeis que eram aplicados, só que eles esbarravam na lei 6.404. Eles 
tinham, eles paravam na lei 6.404, por quê? A lei 6.404 não atendia as regras 
de coligadas nos princípios gerais de contabilidade. Quando se pensou em 
importar o IFRS e trazer isto para a nossa realidade somente dentro do que 
nós entendemos, a realidade sobre a forma e dar a isso o entendimento que a 
contabilidade deveria ter uma maior abrangência e todos trabalharmos de 
modo que a contabilidade fosse algo respeitado justamente por retratar 
realidades econômicas efetivas, o legislador se deparou com esse problema da 
lei 6.404. Quando ele se deparou com esse problema da 6.404, ele disse, 
muito bem, como eu resolvo isto? Art. 46, parágrafo único: “Para fins deste 
problema de coligadas e dos problemas que isto traz para a contabilidade, 
aplica-se conceito do Código Civil”. E resolveu o problema. Porque então, o 
conceito do Código Civil é plenamente compatível com os princípios contábeis, 
geralmente, aceito e plenamente compatível com o IFRS e com os nossos CPC. 
Gostemos ou não desta constatação. Mas veja, sobre o aspecto formal e 
material, a legislação foi, no meu modo de entender, atendida e atendeu à 
expectativa daqueles que trouxeram a modificação das regras contábeis para o 
Brasil. Vamos lá. Vamos ao 1.099. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: 1.099 tem. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tem aqui, o professor Bonilha tem 
tudo aqui. O senhor Bonilha tem tudo aqui. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Art. 1.099. “Disse coligada ou filiada à 
sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais de capital 
da outra. Sem controlá-la”. Então, o requisito uma não controla a outra, e no 
mínimo 10% de capital. Agora, eu acho. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Vamos para a lei das SA, só para 
fazer o confronto, vamos para o 243 atualizado da lei das SA. Mas já 
colocando aí a posição do professor Paulo que é precisa, e que está na 
discussão do Supremo, então veja, a contribuição que esse artigo do Código 
Civil trouxe foi justamente porque para a contabilidade esta ideia de você 
controlar ou não é irrelevante. Ela é irrelevante. Porque é irrelevante sob o 
aspecto econômico. A ideia de controle é interessante, vocês lerem o poder de 
controle das sociedades por ações e do Fábio Konder Comparato, que é um 
clássico. Em dois, tem que ler dois livros na verdade, né? O poder de controle 
das SA do Fábio Konder Comparato, e o poder de controle das SA do Fábio 
Konder Comparato atualizado pelo Calixto Salomão Filho. São dois livros que 
vocês vão encontrar esta questão, inclusive esta questão comentada pelo 
professor Bonilha, porque o Calixto atualizou com uma precisão cirúrgica o 
livro clássico do professor Fábio Comparato. E trouxe esta discussão se a 



legislação da S.A modificada e fazendo referência e mandando aplicar o Código 
Civil, traria uma incompatibilidade ao conceito de controle. Veja, de fato não 
trata mais a questão de coligada, ou seja, coligada é como disse o professor 
Bonilha, aquilo que está no Código Civil, 10%, pronto. Não interessa se eu 
controlo ou não. Por quê? Porque o efeito econômico de coligadas é aquele 
efeito de vasos comunicantes, ou seja, se eu tenho um investimento na 
investida ele impacta a investidora a partir de um determinado volume e esse 
volume convencionalmente se estabeleceu 10%. Contabilmente estabeleceu 
10%, economicamente se considera 10%. Então 10% se já há esta influência 
econômica, ou seja, se impacta o PL e ambas as sociedades, o conceito de 
vasos comunicantes, seja o PL, aquela coisa que a gente tinha na aula de 
física, que você enche um pouquinho, passa pelo vaso comunicante, enche 
outro pouquinho, então na verdade você vai chegar ao limite, estão todos no 
mesmo nível. Por quê? Porque para fins de imposto de renda, professor 
Hiromi, me corrija se é alguma insensatez que está sendo dita, para fins de 
imposto de renda, interessa para a investida e para a investidora 
principalmente aquilo que vem da investida em termos de acréscimo que vai 
impactar a investidora independente da decisão de controle, se vai ou não vai 
decidir distribuir lucro, se vai ou não decidir pelo o uso deste lucro, pela 
capitalização ou não. Mas há, sem dúvida nenhuma por efeito econômico, um 
acréscimo patrimonial inquestionável na investidora. Ou não? Sim? Então 
estamos todos de acordo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fernando. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Pois não, professor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Posso dar um exemplo aqui do parágrafo 
único? O parágrafo único do art. 46 diz assim: “Para os propósitos previstos 
em leis especiais considera-se coligada a sociedade referida no art. 1.099 do 
Código Civil”. Por exemplo, a lei de falências, é uma lei especial. Então, no 
momento que a coligada entra em falência aplica-se conceito do Código Civil. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Direito trabalhista. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Para fins... Isso, a lei trabalhista. Eu 
acho que a ressalva do parágrafo único tem esse sentido. Que diz assim: “Para 
os propósitos previstos em leis especiais considera-se coligada a sociedade 
referida no art. 1.099 do Código Civil”. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: E aí, também só para acrescentar, 
o RIR 99 no que me consta, é uma lei especial. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, mas ela é está no caput, ela está no 
caput. Espera aí. Espera um pouquinho. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Nesse aspecto-- 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Espera um pouquinho. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não formalmente eu digo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: São dois dispositivos. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Nesse aspecto ela remete-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A meu ver muito claro, hein. São muito 
claros. Eu não vejo... O caput diz: O conceito de sociedade coligada, veja bem, 
o conceito de sociedade coligada previsto no art. 243 da lei 6.404, quer dizer, 
de direito privado, com a redação dada por esta lei, então a lei 11.941 deu um 
novo conceito de coligada. Somente será utilizado para os propósitos previstos 
naquela lei, referindo-se à lei 6.404. Mas só para os efeitos tributários, é claro, 
né? 6.404 dá os efeitos de direito privado. Já no tocante aos atributos eu 
tenho um conceito diferenciado que se aplica em matéria tributária. É claro. 
Não altera. A gente fala, alterou o conceito. Não alterou. Fez um conceito 
diferenciado para ser aplicado em situações especiais. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, temos o Paulo primeiro, o 
Alexandre. 

Orador não identificado [0:55:07]: Não, só para, eu continuo, ali diz, na lei 
das S.A que coligadas são as sociedades a quais a investidora tem influência 
significativa. Na evolução atual das sociedades modernas quem tiver 10% 
manda numa [ininteligível - 0:55:25], são as chamadas empresas públicas, 
como a BRE, por exemplo, em que pequenas participações de capital, de 2 ou 
3% sob bilhões ou capital social até de bilhões de reais é muito representativo 
e manda praticamente na empresa. Associa-se a alguns fundos e etc. Então, 
por isso que eu vejo aqui, não é tão simples, um caso aplica 10%. 10% hoje 
nessas grandes corporações é uma imensidade, uma imensidão. E a lei das 
S.A é mais prudente, diz: olha, aquela que tiver participação considerável já é 
coligada, já é coligada. Então, continuo insistindo, e essa lei é posterior ao 
Código Civil. Mas eu insisto, a lei é fiscal, ela violenta-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Aplica-se para fins fiscais. 

Orador não identificado: Ela é violenta a lei 95 complementar, faz uma 
miscelânea altera-se uma norma, uma lei, praticamente a lei por sociedade 
por ações é uma lei de ordem pública, é uma lei de patamar, não é uma lei 
ordinária, ordinária, como Código Civil é uma lei de ordem pública. São leis de 
ordem pública, vem uma leizinha fiscal, faz uma medida provisória, faz um 
monte de remendo, altera-se, violenta-se a lei complementar 95 e não se toma 
nenhum cuidado e agora a gente fica nesse negócio. E para fins fiscais se 
aplica tal lei, para fins fiscais se aplica outra lei. Eu continuo achando isso 
muito inseguro. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Paulo. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Quando o professor Dr. Paulo Bonilha 
levantou para os propósitos... 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Os propósitos. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Em leis especiais, né? Parece que está se referindo 
caso de falência, trabalhista que o Brandão levantou... Nesses casos aplica-se 
a lei civil de coligada. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O conceito é isso-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não para direito tributário. 

Orador não identificado [0:57:28]: Eu acho que... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, é esse o entendimento, esse é o 
entendimento majoritário... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Sociedade anônima. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Agora, bem se diga, há uma 
modificação, Paulo, é importante que se diga. Eu acho que tem um consenso 
que a lei das S.A é a lei que deve prevalecer em relação à matéria tributária 
uma vez que foi referida pelo RIR 99. Ok? Só que esta lei 11.941 trouxe um 
aprimoramento, então ela modificou aquela lei, e modificou o art.-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Mas não a sociedade anônima. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Sim. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Essa lei não modificou. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Modificou. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Será que modificou? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Modificou especificamente a lei da 
sociedade por ações. Então houve, modificou, assim, esse é o problema porque 
o problema não é não está em dizer qual lei se aplica. A lei 11.941 alterou a lei 
6.404. Este é o grande problema que estamos a enfrentar. Porque se ela não 
tivesse se quer mencionado, não, ela alterou conceito de coligadas. Ao alterar 
o conceito de coligadas, a lei posterior revoga anterior naquilo que dispor de 
modo diferente. Estamos todos de acordo em termos de hermenêuticas. Então, 
se a lei posterior trouxe esta questão de que a participação de 10% apenas, 
sem contar o poder de controle já é suficiente para considerar ambas as 
empresa coligadas? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Código civil. Código civil. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, houve uma modificação? 
Então. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não houve modificação. O Código Civil, não. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, perdão. Houve uma 
modificação na lei 6.404 mandando aplicar o conceito de Código Civil. Está na 
lei no art. 46 que lemos para efeito de lei especial-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Para leis especiais. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Certo... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: No plural. Todas as especiais. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Todas as leis especiais não fez 
restrição entre leis especiais, certo? Poderia ter feito, mas não fez. Para efeito 
de leis especiais, aplica-se o conceito de coligado do Código Civil. Então, ao 
fazer isso ele alterou o art. 243. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Data vênia, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ou não. Manteve a relevância, sem 
dúvida. Ele só disse, para fins de leis especiais. O professor Bonilha foi muito 
preciso. Que leis especiais? Podemos citar várias, leis falimentares, leis 
trabalhistas, leis... Aí é que está. Lei contábil, lei contábil para efeito fiscal. 
Veja... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Direta e indiretamente. Agora, mas 
assim, nós estamos diante de um impasse que não é fácil de resolver. Porque 
eu não posso dizer assim, olha, esse art. 46 eu não aplico. Eu não aplico. Por 
que eu não aplico? Ah, porque eu não gosto dele. Porque ele me traz um 
desconforto porque eu quero só saber de coligada quando eu puder mandar. 
Espera um pouquinho, então, você pode querer fazer isso, só que você não 
está assegurado por uma lei como estávamos antes da 11.941. Ou essa lei é 
inconstitucional. Ou a gente discute, pois não? Mais uma contribuição para 
essa discussão me parece bem ajustado. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Imagina que é isso. Luís Carlos Junqueira. O que 
eu estava-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Só para registro Luís Carlos 
Junqueira, para ficar claro na gravação. Um pouquinho mais alto. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: O que eu estava analisando aqui do 46, do art. 46, 
é que ele diz o seguinte: O conceito da lei das SA ele vale para a lei das S.A. E 
aí o parágrafo ele até, ele até um reforço, para as leis especiais vale o conceito 
do Código Civil. Então assim, só pelo caput você já, o parágrafo ele está 
reforçando até, ele está até sendo redundante porque esse conceito vale para a 
lei das SA. Para a lei fiscal, sendo a lei fiscal uma lei especial que parece que 
se aplicaria sim o conceito do Código Civil. Então, numa situação em que uma 
sociedade ela é coligada para efeitos da lei societária, mas ela não é para efeito 
da lei civil, a impressão que dá é que ela não teria obrigação de fazer 
equivalência patrimonial. E o RIR nesse ponto, além de ser anterior, é um 
decreto, né? Então ele seria afastado. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Seria totalmente afastado. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Claro que pode. Na ordem, pela 
ordem aqui, só um minuto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O RIR é um decreto, mas ele está com base 
no decreto lei 1.597 de fez adaptação da lei S.A no sistema tributário. Então, 
se você olhar o artigo do RIR ele tem o indicativo do decreto lei 1.598. Não, não 
decreto lei, é lei. Decreto lei. Na época vale como lei. 

Orador não identificado [1:03:42]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, tem alguns que não tem, mas esse 
especificamente tem. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É exatamente. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O Brandão tem razão. É um 
decreto. Mas ele pode ser modificado posteriormente ou não? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Modificado, se a lei modificar 
posteriormente, sim. Mas a lei não modificou. Tanto não modificou que nós 
vimos nesses últimos, vemos assim, caminhando, entrou o Código Civil, houve 
alguma mudança? Não. Porque lei de caráter geral. Tem conceito de coligada e 
controlada no Código Civil? Tem. Para outros efeitos. Quando se trata de lei de 
SA ele faz citação expressa. A lei fiscal usa o... Vê agora aperfeiçoou como o 
Fernando. Foi uma explicação perfeita o que o Fernando fez da história. 
Realmente nós tínhamos um conflito entre os princípios contábeis e o que 
estava na lei das SA. Agora foi modificado para que os princípios contábeis 
praticamente reflitam exatamente o que, perdão, a lei reflita o que os 
princípios contábeis determinam. Houve modificação na lei tributária? Por 
enquanto ainda não. Por quê? Porque a própria lei diz que para efeito tal se 
usa a lei de 31 de dezembro de 2007 e tal. Mas isso não quer dizer que ela não 
vai ser aplicada. Um dado momento irá a medida provisória do chamado RTT, 
mas não é do RTT, é a medida provisória de adaptação da nova lei, da lei 
societária à tributação. Aí sim vai ser revogado se for o caso o artigo do decreto 
lei 1.598/7 que manda fazer as... O MEP, a aplicação da lei do imposto de 
renda de acordo com a lei das SA. Aliás, o decreto lei 1.598/7 é quase 
contemporâneo com a lei 6.404, foi feita exatamente para aquilo, né, no ano 
seguinte. Como essa lei aqui que já devia ter sido feito e ainda não fez, não é, 
mas não há conflito, quer dizer, o conflito a gente se resolveu nesse sentido. 
Código Civil já passou não revigou à lei de SA, claro, ele é uma norma geral, 
não ia revogar a lei da SA. Tanto não revogou que nós temos alterações 
posteriores. Quer dizer, nós estamos praticamente fluindo. Aquela referência à 
lei especial não é a lei de imposto de renda, não é. Porque ela é está cuidando 
exatamente da norma fiscal, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Mais uma. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Uma questão que surgiu com a explicação do 
Brandão, o decreto-lei, então, esse decreto-lei 1598, ele seria então uma lei 
especial? Então o art. 46 quando ele fala, olha: então as leis especiais podem 



regular diferente. Quando se remete ao decreto-lei, esse decreto lei verifica 
esse decreto-lei está com um conceito, que conceito que ele está, ele faz 
referência à lei das SA, ele é uma lei especial. Então eu acho que aí seria um 
vínculo-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso mesmo. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Eu acho que seria justamente o vínculo entre o 
art. 46-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: E o RIR. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: E a matéria tributária. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Porque nesse aspecto, 
muito bem colocado, quando ele trata de lei das SA ele remete a lei das SA, 
esse decreto seria materialmente especial. Sim? Ao ser materialmente especial 
o art. 46 parágrafo único estaria plenamente em sintonia, para dizer para fins 
das leis especiais aplica-se o conceito do Código Civil de coligadas. Por isso 
que eu só lamento que a Bianca não tenha vindo, mas a questão que ela nos 
trouxe foi brilhante. Foi excelente. Porque ela colocou exatamente o que 
precisa ser discutido, como tudo aqui na mesa não há uma posição definitiva, 
não é o intuito da mesa, mas o encaminhamento que estamos tendo nesta 
mesa me parece muito sereno. Não estamos fixando posição, mas estamos 
dizendo, olha, a lei trouxe essa confusão? Não. A lei trouxe um 
esclarecimento. Por que trouxe esclarecimento? Porque como o Brandão disse, 
havia uma confusão entre a contabilidade e a lei societária. Precisava ver esse 
esclarecimento. E ela trouxe esse esclarecimento para justamente entender de 
modo do direito privado, lembrando que as leis contábeis são leis de direito 
privado, não são de direito público, certo? As leis que tratam de contabilidade 
estavam carentes de um esclarecimento, veio esta lei reformando o conceito de 
coligada da lei 6.404, justamente para dar à lei 6.404 um caráter mais 
econômico de coligadas para fins de equivalência patrimonial que se deixasse 
de lado essa questão de se tem controle, não tem controle, agora... Aí se tiver 
um controle, como o Alexandre disse, o controle oblíquo, não, pode ter o 
controle oblíquo porque você pode indireto. O Abílio Diniz controla o Pão de 
Açúcar porque ele aluga as lojas. Metade das lojas, dos pontos principais do 
Pão de Açúcar, é da família Diniz, ninguém se atreve a brigar com o velho. 
Então ele controla. Mas perde. Então, veja, há diversos, e é isto que é 
interessante, a dinâmica econômica trouxe para o Direito o ensinamento. De 
76 para cá as formas de controle foram sendo as mais diversas possíveis. Isso 
eu recomendei o livro do Fábio Konder Comparato atualizado pelo Calixto 
Salomão porque ele faz cada nota deste tamanho, justamente para dizer, o 
controle na sociedade por ações mudou da água para o vinho. Você tem toda 
razão. Mudou assim, não é possível você continuar, e esse é o problema do 
conceito, não é possível você continuar com o conceito de controle de 1976 e 
dizer, olha, só vale aquele lá. Porque senão você cria um desequilíbrio, que eu 
brinco com os meus alunos, como você tivesse andando numa moto 
desgovernada, porque você está um puxando para um lado, um puxando para 
o outro. Então a lei anterior está puxando para um lado, só que a realidade 
econômica está puxando para outro completamente inverso. Então nós vamos 



ver na bolsa de valores, no mercado de capitais, nós enxergamos uma 
realidade que não está na lei de 76. A lei 11.941 trouxe esta paz para fins de 
conceito de coligada. Isto terá efeito tributário? Vai depender, como o Brandão 
disse, de uma legislação que trate disto. Porém, já posso entender até que 
existe um efeito fiscal efetivo, hoje, sem a lei. Que é outra coisa que a gente 
discute aqui, eu brinco muito com o Bianco, que a lei contábil, as novas regras 
contábeis elas não vieram à toa. Eu não posso dizer, que ah, isso é para os 
contadores ficarem brincando lá no cantinho deles, o brinquedinho de 
contadores como o Bianco provoca, né, isso não é um brinquedinho de 
contador. Tanto não é que está dando efeito. E o efeito é fiscal, efetivamente, 
não vejo como não ser fiscal. Mas isto seria uma outra questão ainda a ser 
debatida com mais detalhe em outras mesas. Mas vamos para o segundo 
tema. O Ramon Santos está aí, não? Também não está. Então... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O professor Ricardo, eu não sei, ele saiu da 
última sessão exatamente dizendo que ele queria pautar esse curso. Lembra, 
né? E acho que acabou entrando primeiro e ele... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: ICMS. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O professor Paulo tem um tema aí. 
Então vamos lá, senhor Paulo, com a palavra. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ainda bem que nós temos um imposto 
que dá trabalho, né? Minha cara Mara. ICMS. O que me preocupa é uma 
decisão do Superior Tribunal, Supremo Tribunal, Superior, né? Superior 
Tribunal de Justiça publicada no informativo 516. Uma decisão de 19 de 
março de 2013. E diz assim, um resumo, né, do informativo. “Contribuinte não 
tem o dever de estornar crédito de ICMS apurado na importação de 
equipamentos destinado ao ativo permanente da empresa na hipótese em que o 
bem seja posteriormente cedido em comodato à terceiro”. Esse entendimento é 
extraído da interpretação dos art. 20 § 3º, inciso I e 21 1º, ambos da lei 
complementar 87. O primeiro artigo autoriza o creditamento do imposto 
cobrado na operação que tenha resultado na entrada de mercadoria no 
estabelecimento, mesmo a destinada ao artigo permanente, mas excepciona a 
hipótese em que a saída subsequente não for tributada ou estiver isento. O 
segundo impõe ao contribuinte o dever de estornar o ICMS creditado sem 
incidir essa regra excepcional. Isto é, quando o próprio creditamento for 
vedado. Se os equipamentos são cedidos em comodato, não se pode falar em 
saída, está entre aspas, “sob a perspectiva da legislação do ICMS”, entendida 
como circulação de mercadoria com transferência de propriedade. Nesse caso 
os bens não deixam de integrar o patrimônio do contribuinte. Vamos lembrar 
um pouquinho. Logo depois que entrou em vigor o ICM, 1967, as empresas 
bandeiras de venda de gasolina, óleo, Shell, daquele tempo, Atlantic, Texaco, 
ficaram com um problema muito sério, por quê? As bombas de gasolina, o 
equipamento é delas, é propriedade da bandeira devido a problema de 
segurança, etc. E elas retiram periodicamente para manutenção, naquele 
tempo retiravam, não sei se hoje retira, retiravam para manutenção. E elas 
entraram na justiça porque Secretaria da Fazenda queria cobrar o ICM. E o 
Supremo Tribunal se não me engano, em duas decisões, deu favorável 
contribuinte sob o fundamento de que o comodato não seria uma hipótese de 



transmissão de propriedade e sim de mero empréstimo, a propriedade 
continua com o comodante, não é? E o comodatário, portanto, tem uma posse 
ali precária de acordo com o contrato que for feito com outro. Só que isso aqui 
da maneira como o tribunal abriu isto aqui, vai ficar uma válvula muito 
grande para a evasão, é meu ponto de vista. Desculpem o... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão na linha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não se esqueçam que eu sou o médico e 
o monstro, né? Mrs. Jekyll and Mrs. Hyde. Então eu estou dos dois lados 
assim, né? Então, eu achei, olha: isso aqui é uma beleza, isso aqui. Que 
controle que a Fazenda pode ter, Secretaria da Fazenda pode ter de algo que 
foi emprestado, pode ser emprestado por um outro, por um outro...? Nenhum. 
Nenhum. Digamos máquinas de grande valor. Outra coisa, falando em 
coligadas, não é? Uma empresa pode através desse jogo de comodato pagar 
menos imposto de renda, isso pode ter repercussão no imposto de renda. Ou 
seja, ela está com muito lucro, ela compra uma máquina que a outra precisa, 
passa em comodato, fica lá funcionando, e então o Superior Tribunal de 
Justiça a meu ver está abrindo assim um campo complicado. Complicado. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O Brandão queria falar, professor? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Decisão. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Diga a decisão, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: REsp, Recurso Especial, 1.307.876 de 
São Paulo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom. Enquanto isso eu vou falando. Olha 
Brandão, olha professor Paulo, me desculpe-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mara e Roberto defendam a secretaria. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não é questão de defender não. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: A Mara é pelo contribuinte, né? 

Orador não identificado [1:18:46]: É imparcial o negócio é? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, mas ela já está na posição neutra-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, precisa analisar realmente o teor 
da decisão. E eu vi essa decisão com muita tranquilidade e eu acho que ela 
está corretíssima. Na medida em que, não que possa, qualquer coisa pode 
estar-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu não discuto correção, não discuto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, professor, é o seguinte, qualquer coisa... 
Qualquer, não, sim, mas espera um minutinho, Alexandre, me deixa só... 
Senão eu perco o raciocínio. Aliás, já me perdi. Não, então. É o seguinte, nós 
temos que ver a realidade presente. A realidade presente o seguinte: As 
empresas que adquirem máquinas e equipamentos para seu uso no processo 
comercial ou no processo industrial têm direito ao crédito do ICMS. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso, ela se credita. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Calma. O que a Fazenda vinha, entre 
aspas, recusando, ou estava em dúvida, era ser, quando a Kibon, eu vou citar 
a Kibon, mas não é o caso da Kibon, pega aquela máquina, pega aquela 
sorveteria dela e põe no ponto de venda. Certo? Ora, se ela não tiver direito a 
crédito daquilo, está havendo uma ofensa legal, então... Vamos esquecer, 
como diz, eu gosto muito do professor Gerd, que infelizmente não tem 
comparecido, mas ele fala assim, quando vem uma questão como o professor 
Paulo falou, olha, patologia fica à parte, é problema de fiscalização. Agora, 
uma situação em que, eu não vou comprar uma máquina de 200 milhões só 
porque eu estou com lucro e vou ceder em comodato para uma outra empresa 
e vou fazer depreciação. Quer dizer, não é-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Porque não pode, pode. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode, mas... É patologia. Né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Economia de imposto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora, mas se eu pego essa máquina e cedo 
em comodato para uma empresa que vai industrializar para mim, é 
perfeitamente legal. Eu tenho direito as depreciações porque vai gerar. Aliás, é 
obrigatório se fazer hoje um impairment. Quer dizer, quanto de caixa aquele 
bem vai gerar para a empresa. Então, uma máquina que eu cedo em comodato 
para uso, porque eu posso, aliás, está em qualquer lugar, eu posso ser o [falha 
no áudio] 11º andar de um prédio e ser uma indústria que compro todos os 
insumos, compro todo o equipamento e mando industrializar, eu sou o 
industrializador, eu sou o exportador sem nenhum problema. Quer dizer, não 
é caso de patologia. Então, esse caso aí é exatamente essa situação das 
companhias de cerveja, refrigerantes, de sorvetes. E muitos outros casos em 
que você tem uma gama enorme de equipamentos que são dados realmente 
em comodato, faz parte do negócio, faz parte da Receita dela, está certo? 
Então, o crédito do ativo fixo que hoje já é uma coisa tranquila, não quer dizer, 
não pode ser verdade exatamente em função desta operação. Foi exatamente 
isso... 

Orador não identificado [1:21:48]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é exatamente. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Comodante tem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está no ativo dele, está no ativo fixo dele. Ele 
cede em comodato para vender produto dele-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ele tem quatro anos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ou para produzir produto para ele. Ora, isso 
aí faz parte do ativo fixo dele, e por isso eu acho que a decisão do STJ, tirada 
essa questão de planejamento, porque qualquer coisa você pode planejar, 
qualquer coisa você pode criar situação patologia, mas numa situação normal 
é perfeitamente legal. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão, agora temos um... 

Sr. Roberto Biava Junior: Olá Roberto Biava. Quer dizer, não é para-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Roberto? 

Sr. Roberto Biava Junior: Roberto Biava. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Biava. Tá gravando, Está ótimo. 

Sr. Roberto Biava Junior: Não é porque eu trabalho na Secretaria da 
Fazenda que eu vou fazer a defesa. Mas, assim, eu fico um pouco preocupado 
também com essa decisão. Até entendo a situação prática que vocês estão 
dizendo da Kibon, que do ponto de vista lógico, né, seria razoável haver o 
direito ao crédito. Mas se você pensar em termos de, tanto da obrigação 
principal, quanto a obrigação acessória do ICMS, me parece que a decisão da 
forma como o professor leu vai muito pelo conceito de propriedade, né? De que 
o... Mas o ICMS se você for ver a legislação por um todo, a tributação do ICMS 
não necessariamente acompanha o conceito de propriedade. Tem muitos 
doutrinadores que atrelam realmente a palavra operação circulação de 
mercadorias à transmissão da propriedade. Mas a gente sabe que, por 
exemplo, ICMS incide na transferência do estabelecimento para o outro e tal. 
Então a tributação do ICMS pelo menos assim, a meu ver, ela está muito mais 
atrelada à posse da coisa propriamente dita, do que a propriedade jurídica. 
Então, por exemplo, quando você, ou qualquer outro exemplo, quando você, 
por exemplo, remete insumos para a industrialização num terceiro, aquele 
insumo é seu, mas de repente, evidentemente, por exemplo, se você mandar 
uma operação interestadual aquela operação pode evidentemente pode ser 
tributada. Então, está mais relacionada à posse do que necessariamente à 
propriedade. Então, sob esse aspecto eu entendo que a decisão está um pouco 
logicamente equivocada. Daí outra parte que eu acredito que seja a 
preocupação do professor Bonilha. Com relação ao ativo mobilizado, ao ativo 
fixo, nas obrigações acessórias de ICMS existe um controle muito rígido, existe 
inclusive um livro que chama Ciap, que é justamente o controle do ativo 
permanente. E nesse livro você tem que verificar... Isso eu não estou falando 
do bem em comodato, é uma máquina, por exemplo, que está lá na indústria, 
você tem que fazer a verificação mensal de quanto teve de saída tributada, 
quanto teve de saída isenta, saída imune, tal, para você chegar num 
percentual de manutenção de crédito. Então, sob o ponto de vista, pode ser 
que eu estou sendo fiscalista demais, mas sob o ponto de vista, digamos, do 
Fisco, acredito que seja muito difícil você fazer um controle de um bem que 
não está no poder fisicamente, não está na posse, embora juridicamente seja 
de propriedade dele, do comodante. E talvez me pareça que o problema, que 
talvez fosse que talvez tivesse que ser discutido, é que talvez o crédito não 
devesse ser, a meu ver, do comodante, e quem sabe do comodatário, só que 
isso não é possível porque simplesmente a lei complementar, a Lei Kandir ela 
colocou uma hipótese de não incidência, toda essa discussão vem porque 
existe uma hipótese de não incidência na saída do ativo imobilizado. Então, 
toda vez que você dá a saída do ativo mobilizado tem essa não incidência, que 
a princípio parece ser uma norma benéfica, mas a gente vê que em algumas 
situações não é. Porque quando você tem uma não incidência ou uma isenção 



no meio da cadeia, que de repente é o caso, o cara comprou um ativo 
imobilizado, não ficou com ele, logo em seguida ele repassou para um parceiro 
comercial dele usar, embora ele seja na propriedade dele, essa não incidência 
acaba trazendo uma certa cumulatividade no sistema. Era só essa observação. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só um minutinho, Luiz. Todas as 
observações são pertinentes, mas é claro que nenhum problema que foi 
levantado é empecilho para fazer o crédito. Porque essa questão de saber para 
quem, para fazer o cálculo mensal são as vendas, entre aspas, vou usar o 
Kibon, como exemplo, mas não é nem o caso da Kibon. Ela vendeu, deu saída 
de sorvete, etc. Não importa se o A, B, C vendeu ou não. Ela vendeu. E tem 
todo o ativo dela preparado para vender. E também não se indaga na situação 
normal se aquela máquina que eu tenho lá daquele mês ela foi usada. Às 
vezes é uma máquina que está lá de sobressalente para numa quebra, né, isso 
é muito comum nas empresas ter dois equipamentos. Então esse problema 
realmente não seria o problema maior, né. E outra, se transferisse para o 
comodatário o direito ao crédito seria uma coisa perdida, porque a maioria dos 
comodatários numa situação dessas são todas empresas do simples, né, que 
não tem direito ao crédito a nada. Realmente, o certo é estar mesmo com a 
empresa, não é, proprietária do... Você quer passar a palavra para o Luís? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Luís. Vamos lá, Luís, é a sua vez. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Eu concordo com a decisão, acho uma decisão 
acertada, mas eu não posso deixar também de entender todas as 
preocupações do professor Bonilha, do Roberto, porque é a seguinte, existem 
muitas pontas soltas nesse tipo de crédito. Porque é o seguinte, crédito do 
ativo imobilizado ele é recente, relativamente recente, ele vem com a lei 
Kandir. E o ativo imobilizado, ele tem uma dinâmica totalmente diferente da 
mercadoria. E o ICMS ele está todo alicerçado nas operações de circulação de 
mercadorias. E o crédito do ativo a lei complementar instituiu uma séria de 
regras, tem o Ciap, mas ainda tem uma certa incompatibilidade porque ainda 
se tem um vício até de se interpretar o crédito do ativo com as regras de 
crédito de mercadorias. Então, por exemplo, você tem uma questão da saída, e 
a questão da saída é muito relevante, porque de fato, o fato gerador do ICMS, 
o aspecto temporal é a saída e tem essa discussão de que não é propriedade 
que seria relevante, seria também a transferência de posse. E a saída não 
tributada, e o comodato é uma saída não tributada, ela realmente rende 
ensejo ao estorno de crédito. Agora, por outro lado, você não pode negar, que 
pela própria lei das SA o ativo permanente ele é um, a definição dele, ele é o 
bem que ele é relevante para geração de Receitas da sociedade. Então, e o 
ativo permanente ele pode gerar Receitas para a sociedade dentro ou fora do 
estabelecimento. Então a questão é condicionar o crédito do ativo, do ICMS do 
ativo permanente ao confinamento daquele bem no estabelecimento não faz 
sentido. Então, claro que muitas vezes pelo modelo de negócios da empresa, o 
ativo imobilizado ele está fora do estabelecimento e ele está rendendo Receitas 
mesmo ele fora do estabelecimento, ele está rendendo Receitas tributadas para 
o estabelecimento. Pelo modelo de negócio. Então, por conta disso, por todos 
esses princípios sim, o direito de crédito deveria ser garantido. Mas que existe 



na hora de operacionalizar isso, existem imprecisões, existem lacunas, isso 
não tenho a menor dúvida. Agora, diante disso, a resposta eu acho que não 
seria simplesmente, olha, proibir tudo. Eu acho que o STJ foi até numa linha 
mais interessante e falou, olha: não, diante dessas considerações de que o 
ativo permanente ele gera Receita, gera operações mesmo fora do 
estabelecimento, o direito à crédito ele é devido. Agora, cabe e existe uma 
tarefa que de regulamentação desse crédito. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Muito bem. Infelizmente não 
temos tempo para mais questões porque já... Uma pergunta de um minuto. 
Menos de um minuto. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, essa empresa que, por exemplo, fabrica essa 
máquina gráfica e empresta esse daí tem o mesmo tratamento de crédito. 
Porque ele vai gerar só serviço não tributado pelo... É igual? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Eu acho que aí não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que é estornado o valor final. Você tem que 
ver quanto você vendeu de produto tributado pelo ICMS. Só presta serviço. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí vai outra coisa. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: De qualquer modo, estamos, vou 
deixar para a próxima reunião. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Uma boa 
quinta-feira. Na próxima quinta-feira teremos feriado, estaremos discutindo 
direito tributário na praia, na montanha, onde estivermos. Um grande abraço 
a todos, e até a próxima reunião. 
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