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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pronto, pode começar. O Dr. 
Schoueri... O Professor Schoueri está se ausentando, porque vai fazer uma 
palestra no Seminário da Dialética; o Dr. Fernando Zilveti também não pode 
comparecer. O Gerd está aqui, não é? O Gerd está aqui e já estará presente. 

No Pequeno Expediente, alguém tem alguma comunicação?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só uma surpresa, que eu estive, ontem, no 
julgamento do STF, e eu pensei que o assunto tivesse totalmente resolvido, e 
parece que ainda não está. A questão dos rendimentos pagos 
acumuladamente, a partir da Lei 12.350. Isso ficou claro, né? E também já 
havia posição do Supremo... Até acho que parecer da Procuradoria, no sentido 
de que os rendimentos pagos acumuladamente deveriam ser considerados nos 
meses a que competirem. 

E, ontem, para surpresa, eu estava acompanhando o julgamento do ISS sobre 
o Correio e, depois, entrou um recurso extraordinário da União sobre esse 
assunto, e a relatora era a ministra Ellen Gracie. E ela deu provimento ao 
recurso da União, para dizer que antes da Lei com 12.350 se aplica o regime 
de caixa, e o art. 12, da Lei 7.703 ficou em vigor até a vigência da Lei 12.350. 
Não fosse a intervenção do ministro Marco Aurélio, que ele vota por último, 
quase antes do presidente, a coisa ia descambar. Porque ele interveio e 
explicou a situação. Aí, a ministra Cármen Lúcia pediu vista. Mas já não está 
resolvido, não está no âmbito administrativo essa questão? Pediu vista, quer 
dizer, nem...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais alguma comunicação? Eu... 
Me chamou a atenção, essa semana, também, uma decisão. O caixa, agora 
está desaguando aquela quantidade enorme de decisões, milhares de decisões 
que ficaram represadas, nesses dois anos, sem publicação no Diário Oficial e, 



também, no site. Agora, a coisa está mais ou menos voltando ao normal. E me 
chamou a atenção, no Diário Oficial do dia 13 de maio, uma questão que nós 
discutimos aqui. Não especificamente essa, mas nós discutimos aqui aquela 
questão de dividir a empresa em várias. 

Acho que você que levantou o tema, não é? Para enquadramento no lucro 
presumido, em função da divisão do faturamento em duas ou mais empresas. 
Essa decisão aqui é da 4ª Câmara, 1ª Turma da 2ª Seção, e é relativa à 
previdência, contribuição previdenciária. Mas ela diz o seguinte... Vou ler, 
aqui, literalmente. O Acórdão é o 2401-01383, do dia 23 de setembro do ano 
passado: 

“Cisão simulada de empresa. Desconsideração de vínculos laborais pactuados. 
Lançamento tributário em nome de empresa originária”, portanto, a cindida. 
“Constatando-se a ocorrência de reorganização societária simulada, com 
intuito de repassar a parcela do faturamento da empresa cindida para outra, 
criada para aderir a sistema favorecido de tributação, o Fisco pode 
desconsiderar os laços laborais pactuados com esta e vincular os 
trabalhadores diretamente à empresa originária, em nome de qual serão 
lançadas as contribuições decorrentes, desde que se demonstre confusão 
entre os quadros funcionais das empresas envolvidas.” 

Provavelmente, o relator ouviu, aqui, as nossas discussões, porque tudo que 
nós falamos aqui está condensado nessa ementa. Agora, o interessante é que 
nós discutimos o aspecto do imposto de renda, mas veja como tem 
repercussões, não é? Aqui, a contribuição social, provavelmente a empresa 
cindida não vinha cumprindo, e foi autuada a cindida. A que nasceu da cisão, 
não estava cumprindo e foi cobrado da outra, que talvez tivesse mais 
capacidade. Então, eu achei interessante reportar isso aqui, para todos. 

Também, só para registrar aqui-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: ...Muito importante. A desconsideração, que nem o 
caso da Grendene, mais ou menos isso. Eu acho, tudo bem, realmente, para 
efeitos tributários não prevalece, simplesmente não se considera isso. Mas  
isso não é simulação nenhuma... 

O termo simulação, aqui, está mal aplicado, porque é tudo efetivo. O conceito 
de simulação é outro. Quer dizer, é justamente isso, está certo não reconhecer 
essa reestruturação, para efeito fiscal. Agora, os nomes, os rótulos que dão a 
essa operação continuam sendo errados. Falar em fraude e simulação, não 
tem fraude e simulação, nem nada. Isso é tudo lícito, só que não é relevante 
para efeito fiscal. Caso da Grendene que, na minha opinião, foi certo, tributa 
numa pessoa jurídica só, não pelo regime do lucro presumido. 

O caso Felipão não teve simulação nenhuma, ele fez a empresa. Só que, para 
efeito fiscal, está mal qualificado, tem que ser atribuído à pessoa física, não à 
pessoa jurídica. Faço as multas pelas infrações, mas nada acabado, 
simulação, fraude, sonegação. Então, eu acho que isso precisa melhorar um 
pouco, porque senão o planejamento tributário continua sendo, assim, 
sinônimo de plano delituoso, ilícito.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu não queria discutir o 
tema. Eu trouxe apenas a informação, mas eu acho relevante o que você 
mencionou. Eu, ontem, procurarei o inteiro teor do acórdão, para um pouco 
de detalhe, ele não está disponível, ainda. Eu acho que nós podemos voltar 
ele, assim que tiver disponível. 

Agora, eu fiquei feliz de não ler a desconsideração da personalidade jurídica 
aqui, porque não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica. Até 
poderia ser, porque se fala em confusão. Até poderia ser. Mas... E a 
consequência seria até esta, porque a desconsideração atribui a 
responsabilidade exatamente àquele que abusa da personalidade jurídica. 
Então, até poderia ser. No caso Grendene, o tribunal, infelizmente, saiu com a 
tese da desconsideração da personalidade jurídica de uma maneira 
equivocada. Mas aqui, concordo com você, o importante é a conclusão, não a 
fundamentação.  

Eu tenho as minhas dúvidas se não há simulação. Se eu tomar como base, 
não vou dizer que está certo, também, mas tomar como base que o Tribunal 
da 4ª Região decidiu, no caso do Supremo, que foi uma incorporação de cima 
para baixo, a chamada às avessas, ele considerou que havia uma simulação. E 
o STJ, simplesmente, não conheceu do recurso, mas absorveu toda a 
fundamentação de 4ª Região. E por que ele considerou que não havia 
simulação? Porque não havia substância na pessoa jurídica que incorporou. 
Havia uma aparência documental de incorporação de uma pessoa jurídica por 
outra, quando, na verdade, a incorporadora, se é que houve incorporação, 
teria sido a incorporada. Essa matéria de simulação, realmente, é subjetiva, 
sujeita há uma série de discussões.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas o ato é ilícito, não é? O ato é ilícito. O que é 
inoponível ao Fisco é o--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho. Espera um 
pouquinho... Se for simulação, não é lícito.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, claro que não é. Ricardo, vamos fazer o 
seguinte... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, desculpa, vamos 
postergar isso.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu quero propor exatamente isso: que, talvez na 
próxima reunião, a gente pegue esse assunto, planejamento tributário. 
Inclusive, eu tive que fazer um pequeno resumo, até em inglês: “Planejamento 
Tributário Pode Constituir Crime?”. Então, eu gostaria de fazer algumas 
considerações, aí nós debatemos. Então, está inscrito na pauta. Vamos fazer 
isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos. Vamos fazer, sim, 
independentemente, então, do acórdão. A semana que vem, acidentalmente, 
nós vamos tratar do assunto. Lembro a todos, aqui, que a semana que vem o 
Conselheiro Claudemir Malaquias estará aqui, novamente. Ele não vai vir 
fazer uma exposição, uma nova exposição, ele vai vir debater conosco. E nós 
temos até uma temática, seria bom até... 



Ah, está publicada a temática, já. Nós formulamos uma série de questões com 
as quais ele concordou, questões essas que foram extraídas da palestra dele. 
Foram pontos que foram suscitados pela palestra dele. Então, eu acho que 
semana que vem nós vamos ter uma excelente oportunidade. Agora, eu quero 
dizer o seguinte: se é ilícito, não há economia fiscal tributária. Agora, se for 
licito, e nós temos uma norma antielisão, é oponível ao Fisco, sim. Então, eu 
não consigo entender bem isso: “Não é simulação, mas não é oponível ao 
Fisco”. Pois não. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente não deveria examinar essa 
questão sem conhecer os fatos que geraram essa decisão, porque eu me 
lembro de ter examinado um caso, na minha turma, em que se chamou de 
cisão ou de divisão da empresa quando, na verdade, houve uma fraude, 
efetivamente, que os antigos sócios nomearam uns terceiros, laranjas e 
deixaram a empresa meio dormente, e constituíram uma nova sociedade com 
os antigos sócios, mas no mesmo endereço e os clientes eram os mesmos. 
Então, isso foi chamado de cisão lá, e meio divisão. 

Então, não houve uma cisão formal, como a gente conhece, está regulada pela 
Lei das S/As, mas simplesmente uma transferência das atividades para uma 
outra empresa, um negócio meio estranho. Então, pela ementa, eu fiquei com 
medo de estar examinando uma situação parecida com essa. Então, acho que 
seria importante a gente conhecer os fatos mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário? Podemos 
passar para a Pauta, então?  

O primeiro assunto: variação cambial de investimento controlado ou coligado 
no exterior. Hiromi Higuchi está doente, vamos deixar na Pauta, para a 
próxima semana. Eu acho que, no caso, é uma boa, há uma justificativa para 
a ausência dele. 

Segundo assunto: as regras de subcapitulação. Luís Guilherme está aqui. 
Professor Schoueri tinha pedido para deixar ela para a próxima semana, mas 
como você está presente, vamos discutir e, se for o caso, a gente volta à Pauta 
com ele, com a presença dele. 

Faça favor, Luís.  

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Bom dia a todos. Na verdade, a gente 
começou a debater o tema, na semana passada, e já chegamos a algumas 
conclusões, ali, sobre certos pontos da IN. O que havia ficado para a próxima 
reunião seria a questão do beneficiário efetivo. Ali, o que a IN trouxe? O 
conceito de beneficiário efetivo e a questão da capacidade operacional. 

A professora Elide tinha comentado, também, na outra reunião, uma questão 
do agente, mas eu não saberia dizer, aqui, precisamente qual era a teoria dela. 
Então, depois, oportunamente, ela pode trazer as considerações dela sobre 
essa questão. Mas sobre a questão do beneficiário efetivo, no art. 11 da IN, ali, 
ela trouxe a seguinte definição. Deixa o Bianco colocar na tela, ali, para todo 
mundo acompanhar.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para efeito de registro, eu vou ler. 
Art. 11: “Sem prejuízos das normas do imposto de renda da pessoa jurídica, 
não são dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição sobre o lucro as importâncias pagas, creditadas e entregues, 
empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a 
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e 
submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação 
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, na forma dos artigos 24 e 24A da 
Lei 9.430, salvo se houver cumulativamente...”. Eu estou lendo, o que está 
aqui, praticamente, é o que está na lei, né? “Salvo se houver, 
cumulativamente, a identificação do beneficiário efetivo da entidade do 
exterior, destinatário dessas importâncias. 2. Comprovação da capacidade 
operacional da pessoa jurídica ou entidade no exterior de realizar a operação. 
3. Acomprovação documental do pagamento do preço respectivo ou do 
recebimento dos bens de direitos ou da utilização de serviço”. Aí o § 1º, 
juntamente com o § 2º, trata da identificação do beneficiário efetivo que é o 
ponto que você está trazendo.  

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Perfeito. Na verdade, a IN repetiu o texto da 
lei. Todo mundo estava ansioso para verificar se ela ia trazer uma definição 
um pouco mais clara do que seria beneficiário efetivo porque, na verdade, ali, 
ficou muito, pelo menos a meu ver, ali, muito vaga essa questão do 
beneficiário efetivo, que fala... Quando é... Perdão, deixa eu ler aqui...  

Considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou jurídica não 
constituída com o único ou principal objetivo de economia tributária. Aí, o que 
seria... A quem caberia julgar e qual é o único ou o principal objetivo de 
economia tributária? Acho que deixou muito vago na mão do fiscal decidir o 
que é ou não. Porque tem algumas figuras, por exemplo, a questão de trust, 
depende como é estruturado, ele tem o viés tributário, claro, mas também tem 
uma questão de sucessão patrimonial, que ele visa aí, a regular, efetivamente. 
Só que, como a gente vê na prática, o fiscal pega, vê um trust na operação, 
fala: “Não, isso aqui não é beneficiário efetivo. Isso aqui, o único intuito dele 
participar, aqui, da operação é por vantagem puramente fiscal. Eu vou 
desconsiderar, vou atrás, ali, de quem seja o beneficiário efetivo”. 
Normalmente, na verdade, atrás do trust. Pode ter mais um trust e assim por 
diante, nunca chegar se num beneficiário efetivo mesmo da operação. Então, 
acho que a IN deixou um pouquinho a desejar, nesse sentido de pacificar, 
realmente, o que seria beneficiário efetivo, pelo menos para fins de 
subcapitulação de empresas. 

Eu não sei se a Mesa concorda, se acha que o conceito ficou pouquinho vago 
ou não, qual seria o entendimento, e a mesma coisa para a questão da 
capacidade operacional. A gente estava ansioso para verificar o que ela viria 
dizer, porque por capacidade de operacional ficou, também, bem vago, e 
questões, assim, até de certa forma um pouco simples, que ela poderia entrar 
no detalhe e não entrou. Como, por exemplo, quando você está presente em 
um país, ali você tem três, quatro funcionários, você tem um task running, 
com autoridade específica, ali, autorizando a prática daqueles atos, e com 
aquele tratamento tributário já definido especificamente. 



Então, se para aquela jurisdição a capacidade operacional está ok, a princípio, 
não poderia vir o Fisco brasileiro e falar: “Aquela capacidade, você tem só três 
funcionários ali, não considero isso como capacidade operacional efetiva. Você 
montou a estrutura apenas para fins de economia tributária”. Então, acho que 
a IN também pecou um pouquinho, nesse sentido, porque poderia deixaria um 
pouquinho mais de segurança jurídica aí, para os contribuintes. Esses seriam 
aos dois pontos que eu gostaria de trazer, aqui, para um debate.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, abstraindo de situações... 
Nós podemos até usar como exemplo, acho que você usou como exemplo ter 
dois ou três funcionários, vamos ficar no conceito, no aspecto teórico. A 
prática, depois, tem que se adaptar ao que a gente entender, em tese, da lei. 
Eu acho que a IN merece essa crítica que você está fazendo porque, realmente, 
não esclareceu nada. Ela, praticamente, se limitou a copiar o que está na lei, 
quando a sua função precípua seria, pelo menos, para orientação da 
fiscalização, seria dar alguma diretriz. 

Me parece que Receita Federal está adotando, há bastante tempo, a técnica de 
não se comprometer. Porque se pusesse alguma coisa vinculava a 
administração à fiscalização e protegia o contribuinte, quando interessasse a 
ele, e não afetaria se ele tivesse opinião contraria. E ficamos do jeito que está, 
a coisa fica para caso a caso, quando da fiscalização. 

Então, só para colocar, também, os dois pontos, com relação ao beneficiário 
efetivo, é curioso que o que está sendo colocado como beneficiário efetivo é 
aquele... Primeiro, aquele... É o óbvio, o conceito por essência: é aquele que 
recebe efetivamente, aquele que tem a titularidade e não recebe por conta de 
terceiros, ou como diz aqui, como administrador, mandatário. Não, ele recebe 
por ele próprio. Agora, o acréscimo da condição de não ter sido esta pessoa, 
evidentemente, no caso, só pessoa jurídica, que não tenha sido criada com o 
objetivo único ou principal de economia tributária, a todo rigor, não tem nada 
a ver com ser o titular da capacidade de arrecadação de recebimento. 

O ponto que eu suscito, aqui, é: economia tributária onde? Economia 
tributária perante os tributos brasileiros, ou os tributos do país onde está 
estabelecida a pessoa jurídica, ou do país onde o terceiro, que controla a 
pessoa jurídica, está estabelecido? Qual é o limite dessa disposição? 

E, com relação à comprovação da capacidade operacional, só quero fazer um 
comentário. Na minha opinião, isso é variável de caso para caso. Eu tenho 
atividades que dependem de uma estrutura material até grande, e outras 
atividades que dependem, talvez, de um único operador. Então, eu acho que 
isso é uma questão de bom senso e caso a caso. 

Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É, justamente nessa linha, Ricardo e, também, 
Luís, você disse que beneficiário efetivo é um termo muito vago. Ele é, 
propositalmente, por natureza. Por quê? Porque é um conceito do direito 
tributário internacional. Os conceitos, no direito tributário internacional, 
forçosamente têm que ser vagos porque são negociados. Não é uma lei 
tributária interna que diz: “É assim e acabou”. Então, justamente para 



conseguir o consenso entre os contratantes se usa termos mais vagos, que 
nem esse beneficiário efetivo etc. 

Então, justamente, emprestar um termo que, por natureza, é vago, nos 
acordos de tributação, para dar um determinado conteúdo, é difícil, continua 
vago. Agora, isso, em termos de legislação interna, é perigoso, porque dá uma 
margem muito grande de, vamos dizer, na melhor das hipóteses, de 
discricionariedade.  

Quanto à capacidade operacional, aí é evidente que o intuito é não tolerar 
gavetas de advogados, em paraísos fiscais. Isso, na verdade, esse é o principal 
intuito. Agora, a ausência de... Vamos dizer, o único intuito de ser economia 
fiscal, isso não é um motivo nenhum. Por quê? Porque se eu tenho uma 
empresa muito complexa, com muitos tipos de operações, isso é mais do que 
comum. Na Europa, hoje, eles pegam determinado setor, por exemplo, de 
logística, e põem em outro país, simplesmente porque lá a tributação é mais 
favorável, isso legítimo, desde que seja efetivo, desde que esteja dois ou três 
empregados, não seja uma gaveta na mesa de um contador, não é verdade? 

Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, no contexto 
internacional. E aí que é a complicação. No plano internacional, tudo é 
forçosamente vago.  

Sr. João Francisco Bianco: É, vamos por parte, né? Com relação ao 
planejamento local, do planejamento tributário, eu, quando li essa expressão 
na lei, eu fiquei com a firme convicção de que o objetivo era evitar o 
planejamento tributário no Brasil. Mas eu vejo que, algumas pessoas, 
sustentam que, na verdade, é não só no Brasil, como no exterior, também. 

E acho que não vou cometer nenhuma indiscrição, mas o fato é que o 
Claudemir, que vai vir aqui, a semana que vem, ele, numa conferência no 
congresso do CARF, do ano passado, ele sustentou publicamente. Não sei se 
era uma opinião oficial da Receita Federal, ou se ele trazia aquela opinião, que 
ele tinha participado de alguma discussão na Receita Federal, mas o fato é 
que ele sustentou claramente, ali, que o Brasil está inserido no contexto 
internacional, que existe um ambiente de cooperação entre os países e que, 
então, o Brasil – inserido no contexto – deve, pelo menos, desinsentivar a 
prática do planejamento tributário internacional também. Então, queria 
registrar essa opinião do Claudemir. 

Com relação à capacidade internacional, concordo com tudo que foi dito aqui. 
Tem que ser examinado cada caso. Uma holding... É possível que uma 
estrutura de três pessoas seja evidência de capacidade operacional para uma 
holding, mas certamente ela não será para uma indústria. Então, a 
capacidade operacional tem ser examinada a cada caso, em função de 
atividade desenvolvida pela empresa. 

Agora, com relação ao beneficiário efetivo, eu queria dizer o seguinte: eu estou 
começando a estudar esse assunto, no âmbito do direito internacional e à luz 
dos tratados internacionais, porque eu tenho um palpite. Eu não vou adiantar 
nenhuma conclusão, mas eu tenho um palpite. Eu acho que existe uma 
diferença entre a expressão inglesa beneficial owner e o nosso conhecido, aqui, 



beneficiário efetivo. Os tratados que o Brasil firma com os países de língua 
inglesa, como o Canadá e como a África do Sul, por exemplo, eles usam a 
expressão beneficial owner, e é traduzido para o Brasil como beneficiário 
efetivo. 

Eu estou começando a estudar esse assunto, não tenho nenhuma opinião, 
ainda, sobre ele, mas o fato é que eu acho que a expressão beneficil owner 
nasceu na Inglaterra, e ela tem um significado diferente de beneficiário efetivo. 
E me parece que o beneficial owner inglês é uma espécie do que eles chamam 
de proprietário econômico da renda. E o efetivo beneficiário, o beneficiário 
efetivo, que nós traduzimos, na verdade, ele tem a ver com quem, 
efetivamente, ficou com o dinheiro. Por exemplo, na França se usa a expressão 
bénéficiaire effectif, que é a nossa tradução aqui. E conversando com o Phillip 
Martin(F) , que é um membro da Corte, do Conselho do Estado Francês, ele me 
disse que, na França, a jurisprudência francesa abandonou totalmente a 
questão do proprietário econômico. Para eles beneficiário efetivo é quem é que 
fica com o dinheiro. O objetivo aí é evitar a interposição de pessoas entre a 
fonte pagadora e o recebedor do dinheiro. Tanto que, nos casos da 
jurisprudência francesa, o que se busca, o que se investiga é: quem é que 
ficou dinheiro? 

Nós tivemos um caso recente, no tribunal do Canadá, o caso Preveau(F), que 
examinou exatamente isso. Não sei se vocês se lembram, talvez o Luís se 
lembre, que houve um pagamento de uma rendimento de uma fonte 
canadense para uma empresa na Holanda e, depois, a empresa, na Holanda, 
repassou o dinheiro para uma outra empresa, em outro país. E outra Corte do 
Canadá examinou se essa empresa holandesa seria o beneficiário efetivo do 
rendimento, porque aí se aplicaria o tratado entre o Canadá e a Holanda. 

E vejo, então, isso que eu queria ressaltar: a definição de beneficiário efetivo 
tem a ver com a investigação de para onde vai o dinheiro. Nesse caso 
Preveau(F), que a Corte canadense examinou, ela considerou que a empresa 
holandesa era efetivamente... era, de fato, o beneficiário efetivo daquele 
rendimento, daquele pagamento, a despeito de, na Holanda, ter uma 
estrutura, uma capacidade operacional, assim, muito pequena, muito 
limitada, o dinheiro, 90 ou 80% do dinheiro ter sido imediatamente repassada 
para outra empresa, que era a controladora de empresa holandesa, mas a 
despeito disso tudo a Corte do Canadá considerou que não. Ela era o 
beneficiário efetivo porque uma parte do dinheiro ficou, efetivamente, na 
Holanda, mas uma parte pequena, mas a despeito disso a Corte considerou. 

Mas, então, o que eu queria chamar a atenção é para, justamente, se a gente 
puder trazer alguma coisa dessa experiência, no sentido de há a investigação 
de para onde vai o dinheiro: se o dinheiro é imediatamente transferido para o 
terceiro, aí esse não é o beneficiário efetivo do pagamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou te dar a palavra. Eu falei 
para ele que já tinha pedido antes, para mim mesmo. Só para comentar com 
você, João, importante a sua observação: owner do que, né? Owner da fonte 
produtora do rendimento ou owner do rendimento? Não, não, eu sei, depois... 
eu só estou Porque eu sei só estou fazendo um comentário aqui. O owner 



precisa ser visto no na perspectiva de cada caso, porque o dinheiro não para. 
Você falou: “Com quem ficou dinheiro?”. O dinheiro chega na pessoa jurídica 
e, depois, é distribuído para os seus acionistas, ou pode ter um controlador. O 
Professor Gerd, há pouco disse: “Ah, bom, se eu transferir uma atividade para 
uma outra jurisdição de menor tributação, isso é legítimo”. Mas quem é o 
benefícial owner? É aquela que transferiu ou aquela que recebeu? Então, eu 
acho que tudo tem que ser visto numa perspectiva da realidade, caso a caso.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que a 
tradução do beneficiário efetivo não acho tão ruim, porque se eu traduzir 
literalmente o beneficial owner significa o quê? Titular do benefício, quem tem 
a titularidade do benefício. Se vai para Holanda, o titular está lá, do benefício, 
e ele é tanto é titular desse benefício que, imediatamente, ele manda para 
outro lugar. Então, é nesse sentido, é titular. Agora, titular do benefício e 
beneficiário efetivo, para mim, é a mesma coisa. A ideia traduz muito bem, na 
minha opinião.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, eu acho que o 
parágrafo primeiro, ele ilumina a ideia, ilumina a interpretação dos casos 
concretos. Quando ele, na parte final, se refere aquele que aufere os valores 
por sua própria conta, e não como intermediário. É essa a ideia fundamental 
que deve ser adotada na interpretação dos casos concretos. Luís, faz favor.  

Sr. Luís Guilherme Gonçalves: Só pegando o gancho do que o Bianco 
mencionou, da experiência internacional, e também que o professor Gerd 
colocou, pelo fato dos termos serem vagos mesmo, não sei se seria o caso, 
aqui, se funcionaria no Brasil, a princípio, o que é adotado nos Estados 
Unidos, até no Reino Unido, quando eles fazem aqueles testes para verificar a 
questão, para fins de aplicação do tratado, se aquele é beneficiário efetivo do 
rendimento ou não. Tem um teste a ser aplicado, tem uma série de hipóteses 
levantadas, você vai checando. A questão de capacidade de operacional, a 
mesma coisa, para definir a residência da empresa lá fora, que vai receber o 
rendimento. 

Então, não sei se aí ele poderia adentrar um pouquinho nesse aspecto, porque 
as regras visam a, justamente, deixar subjetividade do fiscal de lado, lá fora, 
dar maior segurança para o investidor, para o contribuinte fazer a operação. 
Fazendo os testes, se enquadrando, pode aplicar, vai aplicar o tratado e vai 
aplicar uma alíquota mais benéfica, vai ser dedutível, a despesa. Acho que 
poderia, a Receita, ter bolado alguma coisa, mais ou menos nesse sentido, 
para tirar um pouquinho da mão do fiscal esse poder todo de analisar a 
operação em si.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, no caso concreto, acho 
poderia ter feito isso. Até porque os testes que você pode adotar, como regra de 
interpretação de lei interna, os teste internacionais que você pode adotar como 
regra de interpretação, por ausência de norma, mas a especificação na IN teria 
sido, no caso, positiva. Acho que a Receita tem é medo daquilo que tem 
acontecido muitas vezes. Quando ela acrescenta muita coisa, vem o tribunal e 
diz: “Ah, isso não está na lei, portanto, é ilegal”. Então, ela não queima, no 
caso aí, a adoção do teste, caso a caso, porque aí não é ela que está dizendo 



normativamente, é uma aplicação da norma, adotando como recurso de 
interpretação algo trazido do jeito comparado. Não é ela que estaria criando.  

Mas eu concordo com você, eu acho que ela bem poderia ter, no caso, na 
minha opinião, sem extravasar o conteúdo da lei, ela poderia ter baixado essa 
diretiva. 

E alguém quer falar mais alguma coisa?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com referência a essa capacidade 
operacional, nós temos, aqui, na legislação brasileira, algum teste, que é feito 
para as empresas que querem operar no comércio exterior, que é o Radar 
Simplificado e o Radar Ordinário. E o Radar Simplificado é dado para a 
empresa que opera até US$ 150 mil por ano; e o Ordinário, aí você tem que 
mostrar capital, terreno, número de empregados suficientes para operação, e 
vai ser sendo dada em um crescente. Quer dizer... Lógico, analisando 
eventualmente, a natureza da atividade exercida, porque uma atividade 
exercida na tecnologia de informação exige menos mão de obra que uma 
atividade de confecção, por exemplo. 

Eu acho que essa Instrução Normativa 650 é um bom parâmetro para se 
analisar essa questão da capacidade operacional, apenas como exemplo, não 
como... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A própria definição de empresa, do 
Código Civil, salvo engano, art. 1.142, é importante. Porque o que é a 
empresa? Supõe-se que a empresa tenha capacidade operacional. O que é 
empresa? É organização dos meios de produção. Organização dos meios de 
produção necessários em cada caso. Em alguns casos, exige-se mais capital 
que mão de obra; outros casos é o inverso; outros casos a tecnologia é o 
elemento, o meio de produção, por excelência. Eu acho que isso é, realmente. 
a análise de cada caso, e esperamos que haja bom senso dos julgadores. 
Alguém quer fazer algum comentário?  

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Bianco, outro assunto, o 
mesmo da IN, mas outro dispositivo.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu tenho uma dúvida atroz, aqui, com relação a 
essa IN. Me parece que essa fórmula... A fórmula está correta, acho que ela 
atende objetivo... A forma do art. 8º atende o objetivo de apurar valor, segregar 
o valor dedutível e o valor indedutível da despesa, juros. 

Mas eu fiquei com uma dúvida terrível, aqui, com relação a qual é a 
periodicidade de aplicação da fórmula e como aplicar a fórmula? O art. 8º, ele 
diz aqui: “O valor de excesso das despesas de juros consideradas indedutíveis 
na apuração do IRPJ e da CSL será calculado mensalmente, de acordo com a 
seguinte fórmula.” Então, está claro, aqui, que apuração é mensal. 

Depois, o § 1º do mesmo art. 8º diz que o valor do ajuste será adicionado ao 
lucro real, na parte A do LALUR. Depois, ele diz que vai ser adicionado a parte 
A, ao final do período de apuração, trimestral ou anual, ou seja, a apuração é 



mensal. Mensalmente, há uma adição na parte do LALUR. Agora, o valor do 
ajuste será feito ao final do período de apuração trimestral ou anual. 

Aí, o § 2º diz que a indedutibilidade do excesso da despesa aplica-se, também, 
na hipótese de levantamento de balancetes de suspensão ou redução, ou seja, 
se a pessoa jurídica... Está me parecendo o seguinte: se a pessoa jurídica está 
no regime de estimativa sem balancete de suspensão, então, o ajuste será feito 
somente no final do período de apuração – trimestral ou anual –, ainda que 
calculado mensalmente. Se tiver o balancete de suspensão, aí não, a adição é 
no balancete. A apuração é mensal e é feita nos balancetes. 

Agora, o que me intriga é essa frase final do § 2º: “a indedutibilidade fica 
sujeita a verificação definitiva, no encerramento do período”. É como se fosse 
uma apuração provisória, mês a mês, para quem tem balancete de suspensão, 
passível de um ajuste definitivo no encerramento do período. Mas o mês a mês 
é definitivo ou o mês a mês é provisório e, depois, é feita uma somatória de 
todos os meses, sujeita a uma apuração, no final, que leva em consideração os 
ajustes para cima e para baixo, durante o período? Essa que é a minha 
dúvida. Ou a cada a mês é definitivo, existe uma somatória dos definitivos ou, 
no final, do ano, faz-se uma média em que, eventualmente, pode-se 
compensar ajustes positivos com negativos? Por que essa verificação definitiva 
da indedutibilidade? Parece que o mês a mês é provisório. Essa que é a minha 
dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João... Pois não. Só antes de 
passar a palavra, você pode projetar a lei, faz favor? Só quero fazer uma 
observação, sem te tomar a palavra, mas uma observação preliminar, em 
função do que eu disse há pouco, Luís Guilherme. Eu acho que, a bem da 
Receita, eu acho que, aqui, a Receita se aventurou a baixar uma fórmula, 
coisa que ela não fez com relação ao beneficiário efetivo, baixando a ideia dos 
testes, por exemplo. Mas me parece que, aqui, ela se sentiu confortável, 
porque, afinal, é uma fórmula matemática, que tem um lastro na lei. Então, 
ela está só... Realmente, não está acrescentando nada, pelo menos é mais 
visível que ela está apenas orientando cálculo de algo que está expresso na lei. 

 Agora, eu queria ver da lei exatamente o que está no § 4º. Essa é a norma 
legal. Só, também, para lembrar: antes, enquanto, essa matéria estava em 
nível de medida provisória, havia bastante dúvida se seria calculado apenas 
no fim de período, como se ocorre com os preços de transferência; como 
também estava em dúvida, porque mais em algum lugar acima diz que o 
endividamento é apurado no momento em que o juro é apropriado. Então, 
ficaria uma questão, você pode ter uma indedutibilidade num mês e uma 
dedutibilidade no outro, com relação ao mesmo contrato. 

Por favor. Precisa pegar e esse identificar, faz favor.  

Sr. Ivan: É justamente sobre essa norma. A IN, ela complementou um pouco 
esse § 4º. Eu acho que o art. 7º, daí ele coloca uma ‘virgulinha’ depois, onde 
tem ponto aí, nesse 4º, ela coloca uma vírgula e acrescenta uma... Não sei, 
estou sem ele, aqui. 



E eu acho que eu tentei pegar, justamente por esse § 7º, tentar imaginar... 
Porque ele fala média ponderada, mas ele cria uma média aritmética. Mas não 
sei se ele quer falar ponderada em relação a alguma coisa, em relação aos 
juros, em relação ao tanto de empréstimo. Ele quer dar esse sentido. 

E tem um... Eu acho que, talvez, vá ter um problema nessa fórmula, também. 
Olha, está vendo? Pela média mensal, que será... Cadê?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 7º... 

Sr. Ivan: Não, não, então, está em outro lugar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas espera um pouquinho, vamos 
por etapa? O art. 7º não sofre censura. A lei se refere apenas à média 
ponderada mensal, e o art. 7º está definindo o que é média ponderada mensal. 
Eu não quero entrar na apreciação da fórmula. Eu suponho, até porque eu 
estou tomando contato, cheguei do exterior agora, não tive tempo, ainda, de 
analisar mais a fundo. Eu estou tomando como boa a afirmação do Bianco de 
que a fórmula, matematicamente, está correta. 

Estou lendo que a descrição feita no art. 7º está dentro do que a lei prevê.  

Sr. Ivan: É um outro lugar, mas é onde está exatamente a mesma... A mesma 
norma do § 4º, só que dá uma vírgula e dá um complemento, assim. Só que 
não me lembro, estou sem ele, aqui, agora.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria chamar atenção que a lei manda 
aplicar o cálculo da média ponderada mensal para o valor de endividamento e 
para o valor da participação societária. A IN aplicou o critério da média 
ponderada mensal, e explica o que é o critério da média ponderada mensal só 
para o valor do endividamento. Com relação ao valor da participação ou o 
valor do patrimônio líquido, ela manda aplicar o último balanço existente ou, 
opcionamente, um balanço anos de 30 dias para trás. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, talvez, o que o Ivan esteja 
mencionando o § 6º, né? É ele que você estava querendo?  

Sr. Ivan: É, eu acho que é. Talvez, eu confundi.  

Sr. João Francisco Bianco: O § 6º, ele está referindo aos valores mensais que 
trata o caput. O caput trata dos valores do endividamento. Então, não está se 
falando, aqui, dos valores mensais dos juros indedutíveis ou dedutíveis. O que 
está falando, aqui, no art. 7º, é dos valores mensais do endividamento. 

Então, essa soma em cada período de apuração e, depois, divide pelo 
correspondente número de meses, essa é a média dos endividamentos, e não 
dos juros, e não da despesa. É uma fórmula de aplicar o critério da lei, que é 
lei determina que seja a média ponderada mensal. E o art. 7º diz como é que 
pondera: soma o endividamento diário e divide pelo número de dias.  

Sr. Ivan: Esse é o caput, está perfeito. E o § 6º?  

Sr. João Francisco Bianco: Aí é que está. Ele manda pegar o valor do 
endividamento mensal, somar por todo o período de apuração – trimestral e 
anual – e dividir pelo número de meses. 



Sr. Ivan: E o que eu faço com o resultado?  

Sr. João Francisco Bianco: Me parece que esse resultado é para você fazer o 
ajuste, no final do período. Daí porque estar casando com o fato do mensal ser 
provisório. Porque como está sujeito um ajuste definitivo, no final do período, 
aplica-se esse valor médio do endividamento em todo o período. 

Agora, se isso for verdade, então, o cálculo tem que ser mensal, está 
corroborando a conclusão de que o mensal não é definitivo. Mas continua a 
minha dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, é apenas para dizer a fonte desse 
dispositivo. Segundo a Dra. Elidie... Ela esteve aqui na semana passada e ela 
comentou, em off, dizendo que há um ofício do IBET... Acho que você 
participa, inclusive, lá no IBET.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: NUPET? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. A Receita acolheu um ofício do IBET no 
sentido de fazer com que esse tipo de cálculo seja, exatamente, feito da mesma 
forma que o preço de transferência, que o lucro das filiais do exterior, apenas 
ajustado no final de cada período. Tem um ofício que foi... Ela disse que foi 
acolhido. Pena que ela, hoje, não está presente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ofício, eu tenho certeza que não 
foi emitido, mas houve debates com o Dr. Marcos Vinícius(F), quando ele 
ainda estava na Receita, na época da medida provisória, e isso foi longamente 
debatido com ele em acho que mais de uma reunião, no âmbito do NUPET, 
mas, ofício, só se ela mandou pessoalmente.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o que a Elidie se referiu foi, 
justamente, a esses debates que ocorreram no âmbito do NUPET, mas a 
conclusão da Elidie, salve melhor juízo, se baseia, justamente, na parte final 
do § 1º, do art. 8º, que diz que, ao final do período de apuração, será feito... 
Desculpe, aqui é... Não, desculpe, é a parte final do § 2º, do art. 8º, que trata 
dessa verificação definitiva. Foi com base nisso que ela concluiu que foi 
atendida essa reivindicação do NUPET, de fazer um ajuste só no final. Mas eu 
confesso a minha dúvida. Eu não sei se é como é no preço de transferência, 
porque o que foi discutido no NUPET foi isso, fazer um ajuste só no ano, como 
é feito no preço de transferência, e não é isso que a lei manda fazer nem isso 
que está na IN. A IN manda fazer... Claramente, o art. 8º diz que o ajuste é 
mensal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos colocar a questão, até para 
não haver dúvida. Realmente, no NUPET, esse assunto foi discutido, e foi 
levantada a incongruência de um determinado contrato gerar despesa 
dedutível em um mês e não dedutível no outro. Na verdade, a congruência 
maior seria... O nível de endividamento deveria ser verificado no momento do 
contrato, não no momento da apropriação dos juros, que é sujeito a variáveis 
enormes. Então, você vai ter, em um mesmo contrato, em um período base, 
dedutibilidade ou não, porque ele está ou não dentro do nível de 



endividamento. Agora, quando nós lemos a lei, ficou dentro do NUPET a ideia 
de que não tinha sido acolhido... A ideia que foi discutida verbalmente, não o 
ofício, a ideia que foi discutida nessa reunião, porque foi mantida a média 
mensal. Ficou a ideia, então, de que um mês você tem a dedutibilidade, outro 
mês você não tem a dedutibilidade do mesmo tipo de despesa, baseado no 
mesmo contrato. Agora, nesse ponto, então, a IN estaria se estendendo além... 
Flexibilizando, mas se estendendo além do que nós conseguimos ler no texto 
legal.  

Sr. João Francisco Bianco: Só em caráter informativo e informal, nós temos 
uma reunião agendada, no âmbito do NUPET, com uma pessoa da Cosit(F), 
justamente para discutir esses pontos de dúvida da instrução normativa. Deve 
se realizar, essa reunião, até o final... Durante o mês de junho. Então, assim 
que tivermos mais notícias, nós poderemos trazer aqui para divulgar entre os 
associados.  

Sr. Ivan(F): João, posso falar outra coisa? Na fórmula, a de cima. Ivan(F). ela 
dá a entender que você tem que procurar só... Tem que fazer um global de 
todos os empréstimos, nessa fórmula. Pelo menos, quando eu li, dava essa 
ideia. Só que aí tem um problema. Quando a gente pega e interpreta lá o 
segundo, quando você vai para o inciso III, do segundo, que está aquela... Tem 
empréstimos mistos com vinculadas com participação e sem participação, 
você tem aquele limite geral, nessa situação, que é o limite geral que é duas 
vezes a participação de todas as vinculadas com participação, claro, no 
patrimônio, ainda que tenha empréstimo de empresas vinculadas sem 
participação societária. E o que acho que pode acontecer, na prática, é que 
você vai ter, nessas situações de empréstimos mistos, você vai ser obrigado a 
achar dois, verificar dois possíveis excessos, o excesso desse limite geral e o 
excesso individual de quem tem participação. Ou seja, se a empresa tem 
participação societária, ela pode emprestar duas vezes, dá 100, e tem outra... 
Sei lá, o limite geral é 200, vamos supor. Se ela passou, de 100 emprestou 
120, só que os sem participações emprestaram 80, ou seja, dentro do limite 
geral... Eu não sei se está ficando meio abstrato, mas, dentro do limite geral, 
foi respeitado, mas o limite individual, que é o que seria o inciso I, do § 2º, não 
foi respeitado. Eu não sei como conseguiria fazer para encaixar, se regra de 
três, não sei como se conseguiria fazer para criar um total para usar uma 
fórmula só, a não ser que se pudesse usar... Fazer de duas formas. Não sei se 
ficou muito claro, a explicação. Porque se a gente partir daquela ideia de que o 
§ 2º, inciso III, ele estipula esse... Não, é o art. 2º. Desculpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu queria fazer uma observação, justamente nesse 
sentido do ajuste anual, o ajuste por um período maior. Eu acho bom. Nesse 
caso, a IN é muito mais acertada que a lei, porque fazer isso mensalmente não 
faz sentido dentro de uma atividade empresarial e dentro da finalidade da lei 
de subcapitalização, combater a subcapitalização. Problemas momentâneos de 
liquidez, etc., não devem influir. Eu acho que isso dever ser visto, realmente, 
em um período maior. Então, se deveria, na minha opinião, dentro da 
finalidade da própria lei, de forçar, justamente, essa manipulação de 
dedutibilidade, tanto o valor do endividamento e também o próprio... Da 



própria evolução do capital. Na minha opinião, deveria ser sempre médias, 
porque aí que dá uma ideia e dá uma flexibilidade maior para o empresário, 
sem esvaziar a própria finalidade da lei. Então, me parece que essa orientação 
no sentido de um ajuste anual ou no fim do período, pode ser trimestral, quer 
dizer, conforme o período de apuração, me parece ser muito mais lógico, muito 
mais consentâneo com a natureza das coisas do que um ajuste mensal, mês a 
mês. Então, eu acho que é por aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui o art. 9º, que ele diz que 
as disposições contidas nos arts. 2º e 5º serão calculadas de modo 
independente. Quer dizer, os ajustes provenientes de endividamento de 
paraíso fiscal e endividamento de não paraíso fiscal são independentes, eles 
não se misturam. Você tem que fazer duas contas mesmo.  

Sr. Ivan(F): Então, mas isso é para empresa de paraíso fiscal e fora de paraíso 
fiscal. Isso foi uma coisa muito boa, porque o limite máximo da venda é 2.3, se 
você quiser colocar uma vinculada... Não importa, se colocar uma empresa tua 
vinculada em paraíso fiscal e fora dela colocar empresas vinculas sem 
participação, você tem um limite... É o limite máximo que você consegue 
atingir de empréstimo para fins de juros dedutíveis, que é 2.3. Mas a dúvida é 
quando você tem tudo fora de paraíso fiscal, mas você tem empresas com 
participação e sem participação. Aí a gente teve aquela discussão, que entraria 
naquele limite global. Nesse caso, nessa situação, você tem aquele limite de 
duas vezes a participação... A participação... As vinculadas com participação 
no patrimônio líquido da empresa, sem prejuízo do inciso I. Então, ainda que 
tenha esse limite global que você tenha que seguir, aquela empresa que tem 
uma participação de... Sei lá, ela tem participação societária, ela pode 
emprestar até 100, se ela passou para 120, ainda que não foi atingido o limite 
global, esses 20, eles não vão gerar juros dedutíveis. E aí a dúvida é essa, 
porque imagina a situação. Eu não sei como você conseguia usar uma fórmula 
só. Ele não fala que você não pode usar duas vezes a fórmula, mas também 
não fala que... Então, não ficou claro isso, como eu faria uma...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu estou entendendo, ele está 
se referindo, no art. 2º, inciso I, é o endividamento com pessoas vinculadas.  

Sr. Ivan(F): Com participação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com participação. E o inciso II é 
com pessoas vinculadas sem participação. Então, são duas hipóteses 
distintas.  

Sr. Ivan(F): E o três é quando tem situações com participação e sem 
participação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O três: “Em qualquer dos casos 
previstos no inciso I e II, o valor do somatório dos endividamentos com pessoas 
vinculadas no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não seja 
superior a duas vezes o valor do somatório das participações de todas as 
pessoas vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no 
Brasil”. Eu tenho, para mim, que eu tenho que separar contrato. Eu não 



consegui identificar, então, o fato concreto que você está trazendo, porque se 
eu tenho... Ah, entendi. Agora eu entendi. Eu tenho um endividamento... 
Alguns casos de endividamento com pessoa vinculada e alguns casos de... 
Vinculada que tenha participação, e um... Em alguns casos... Eu estou nas 
duas hipóteses. Eu acho que só tem uma maneira de aplicar a lei: separar os 
dois grupos, porque eles estão em regras distintas, têm parâmetros distintos. 
Foi a conclusão da semana passada? Eu não estava aí.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei se ficou resolvida a dúvida do Ivan(F). 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A sua dúvida ou a dele? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, a minha dúvida é anterior a essa, mas eu 
não sei se ficou resolvida a sua dúvida. Eu sugiro que a gente converse um 
pouquinho, depois da Mesa, e, se for o caso, a gente leva... Nós estamos 
levando uma lista de dúvida para discutir com o pessoal da COSIT(F). No caso, 
a gente levaria mais esse. Agora, outra dúvida que surgiu, aliás, até no âmbito 
do NUPET, na semana passada, foi a questão do endividamento sem juros. Se 
houver um financiamento ou um endividamento sem juros, ele entra, também, 
nesse cálculo? Porque se a gente buscar, o objetivo da norma foi limitar a 
dedutibilidade dos juros pagos nessas condições específicas. Agora, se for um 
empréstimo... Digamos que a empresa tenha endividamentos com juros e 
endividamentos sem juros. Na hora de aplicar a fórmula, eu posso excluir os 
endividamentos sem juros, porque eles estão completamente fora do objetivo 
da norma? Ou teria que computar, adicionar no cálculo e considerar uma 
média de juros pagos em função de todos os contratos? Isso também é outro 
ponto de dúvida que a gente deve discutir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se essa dúvida for procedente... 
Não estou dizendo que não é, mas se ela for precedente, eu pergunto: e se tiver 
um juro de 0,01% e outro de 3%? Como eu vou tratar essas disparidades 
entre os níveis de remuneração ou não remuneração do endividamento? Eu 
tenho a impressão, primeira vista, que tomando o que está escrito na lei, o 
empréstimo sem juros é endividamento também. Dr. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já que você vai colocar essa questão junto 
para o pessoal da COSIT(F), na verdade... É claro que se permite, sempre, essa 
possibilidade que o Ricardo levantou, de 0,01 até alguma coisa, mas eu 
entendo que o empréstimo sem juros, ou o juros, só é feito por alguém que, 
realmente, é dono da empresa, porque ninguém faz empréstimo sem juros 
para uma situação de negócio normal. Então, esse valor, na verdade, não se 
constitui em um passível exigível da empresa, ele está mais para patrimônio 
líquido, embora a condição de retirada da empresa seja diferente, mas esse 
valor de empréstimo sem juros está mais para patrimônio líquido do que para 
dívida. Então, na verdade, não entraria como endividamento, porque o 
capital... O próprio capital da empresa é uma dívida da empresa para com os 
sócios, só que está registrado de uma forma mais definitiva. Mas não deixa de 
ser, realmente, o empréstimo sem juros, uma dívida da empresa para com os 
sócios, tanto quanto é o capital. João, só outra coisinha. Não dá para ligar o 
ventilador sem ser o ar-condicionado? [risos] 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu gostei do Brandão, porque o Brandão está 
estudando a legislação alemã, porque os alemães têm, na contabilidade, 
exatamente esse título, é o empréstimo similar à participação de capital. 
Então, ele é tratado, mesmo, como você falou. Lá existe, é praxe, porque 
quando é empréstimo sem juros é exatamente isso, de um sócio... Tem esse 
tratamento. É interessante. Agora, eu, Ricardo, eu acho que o empréstimo sem 
juros, a rigor, não deveria ser computado, porque eu dou o empréstimo sem 
juros e se... A finalidade, justamente, é não deduzir juros. Então, tudo bem, 
por algum motivo, eles acham interessante não dar como capital. Por quê? 
Porque eles verificam que é uma necessidade de liquidez momentânea. Não 
interessa nós termos um capital tão grande, quer dizer, aumentar, trazer como 
capital, mas está sem juros. Ótimo, é o que a lei quer. A lei não quer que se 
deduza os juros desses empréstimos do sócio. Agora, aí tem uma parte com os 
juros completamente dentro dos limites. Eu acho que não deveria ser 
computado como endividamento total.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu até posso concordar em uma 
avaliação pré-legislativa, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, aí vem a parte germânica, justamente porque 
eles tratam o sem juros como se fosse participação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, é um problema. Como está 
a norma? Eu quero lembrar aqui dos antigos AFACs. Os antigos AFACs 
tinham muito mais cara de patrimônio líquido do que esse empréstimo sem 
juros e não eram capital. Eu acho que... Até porque eu posso fazer contas e 
verificar que interessa não cobrar juros e ter a dedutibilidade da despesa no 
Brasil. Saio ganhando. Eu que estou lá fora sendo um mutuante gratuito, por 
vias indiretas, tenho uma redução tributária que eu não teria se cobrasse 
juros, e, portanto, eu prefiro não cobrar juros. Então, a lei fez essas 
distinções? Aí há juros que não entram nesse cálculo aqui, sobre capital 
próprio. Por quê? Porque eles não têm endividamento, porque eles, 
geralmente, são baseados no patrimônio líquido efetivo da pessoa jurídica. 
Então, eu acho que essas considerações poderiam ter sido... Na verdade, eu 
acho que a lei deveria ter sido melhor feita. A lei poderia ter dito tudo isso; 
agora, a técnica de legislar não é bem essa no Brasil. Então, nós temos esses 
buracos negros perigosos. Ivan(F). 

Sr. Ivan(F): Então, mas é... Eu acho que aí a discussão entra na... Por que a 
lei foi feita? O que é uma discussão antes de a lei ser feita, mas a gente ficou 
nessa discussão também. E aí, se você pensar que ela tem um intuito indutor, 
ou o que quer que seja, de estimular uma capitalização ao invés de um 
empréstimo... Porque ela não permite... Ela não restringe a dedutibilidade 
como você faz com partes não veiculadas. Então, você tem um empréstimo lá 
fora com partes vinculadas, você pode deduzir tudo que você quiser. Então, 
não sei até que medida foi para restringir dedutibilidade de juros. Por que 
especificamente com partes vinculadas? Não sei se é alguma forma de 
estimular uma capitalização, ou porque você pode mexer com juros. Porque é 
o quê? Quando não está registrado no BACEN, você tem o spread, mas, 
quando está registrado, tem o juro que está registrado lá no BACEN. Então, 
não sei se tem essa possibilidade de mexer com juros fora de mercado. Eu não 



sei bem se é essa a finalidade. E aí, o endividamento, se der... Se o intuito 
indutor fosse estimular a capitalização ao invés de empréstimo, aí acho que 
deveria contar, ainda que não tivesse... É uma opinião pessoal, mas eu não sei 
se...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque, antes de você assumir a 
palavra, não, não é, é só que... Eu acho que ele está me trazendo essa ideia. 
Esse empréstimo sem juros, se ele for considerado, ele fica onde? Ele faz parte 
do patrimônio líquido? O patrimônio líquido é a base de comparação do 
endividamento. Ele não fica em lugar nenhum?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:04:58]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Patrimônio líquido onde?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, justamente, essas dúvidas podem, talvez, 
ser esclarecidas na Itália. Sabe por quê? Porque o Brasil copiou o modelo 
italiano, que foi verificado completamente insuficiente, insatisfatório. Eles 
discutiram, abandonaram. E da mesma forma que no ICM, que nós copiamos 
o modelo francês anterior. Por exemplo, o problema de crédito financeiro. Só 
agora que vem o crédito financeiro. Isso é por quê? Porque copiaram o modelo 
anterior. Aqui também copiaram o modelo italiano anterior ao atual, e esse 
anterior foi abandonado exatamente por causa desses problemas. E aí, o que 
eles acolheram? Eles acolheram o modelo alemão, que tem justamente isso, 
que põe esses empréstimos no patrimônio líquido. Então, veja, simplesmente 
não sabem fazer as leis, copiam errado. Simplesmente isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mas o legislador baixou a 
norma. Como se aplica a norma? Pelo novo sistema italiano ou pelo velho 
sistema italiano? [risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Antes de mais nada, pelo bom senso, e, segundo, 
pela finalidade, pelo objetivo da lei. A interpretação teleológica é muito 
importante, senão nós viramos o quê?  Robôs de aplicação de normais vazias.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma tendência..., mas 
eu também sou adepto da interpretação teleológica, eu acho que ela é 
inevitável. Mas, ante os termos da lei, ante os conceitos do Direito Brasileiro 
de patrimônio líquido, de endividamento, de débito, de passivo - e eu não 
estou falando de conceitos derivados da Lei 11.638, mas conceitos 
permanentes, encontros, inclusive, no Código Civil -, como eu vou...? Vou 
contrariar os termos da lei, explícitos, em nome de uma interpretação 
teleológica? Porque eu tenho que contrariar duas vezes, não é? Eu tenho que 
dizer: “Esse empréstimo, eu não vou considerar, e vou levá-lo... Não coube em 
endividamento, vou levá-lo para um patrimônio líquido ou vou atirar no limbo”. 
Ele não está em alugar nenhum?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:07:37]: Bom, é obvio que tudo isso 
depende, realmente... É mais... São colocações, só que na situação em que 
está essa parcela do endividamento sem juros, se leva uma interpretação 
judicial ao interessado, porque ele inclui como endividamento e tem uma 
questão de dedutibilidade da parcela que tem juros, e, por outro lado, esse 
“não endividamento”, ele também não pode colocá-lo no capital para efeito de 



cálculo dos juros do capital próprio. Quer dizer, então ele está... Ele tem que 
ter... Realmente, estudar muito bem o caso, para não ser prejudicado de outro 
lado. Mas é só, realmente, a indagação à proposta dessa lei, que ainda vai ser 
dissecada amiúde.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou deixar esse assunto na 
pauta da próxima reunião. Na próxima, não, mas na subsequente. O Schoueri 
também quer discutir isso. Acho que é importante ouvi-lo. Alguma coisa a 
mais? Ivan(F), alguém?  

Sr. Ivan(F): Deixa só eu questionar o art. 14, que é quando entra... Se essas 
regras começam a ser aplicadas a partir da IN, se... Com o CDPJ(F) para o ano 
que vem, se... Aí tem até a questão do Bianco, se você aplica para o ano 
inteiro, se aplica desde a MP, que eu acho que não, mas que pode ser, porque 
a própria lei que converteu a MP, ela fala que aplica desde a MP, da data da 
publicação da MP. Então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não tenho dúvida quanto a 
isso. Eu acho que a IN não legisla, ela, simplesmente, interpreta e aplica a lei; 
logo, se a lei está em vigor antes, ela se aplica para antes também. 
Evidentemente que eu poderia ressalvar situações em que alguma - não sei se 
é o caso aqui - disposição normativa pudesse ter agravado a situação derivada 
da lei, mas aí seria o caso de ilegalidade, não seria o problema de vigência. Eu 
acho que, quanto a isso, não há dúvida também no âmbito jurisprudencial. 
Vamos passar para o outro assunto? Salvador Brandão, é seu.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, na verdade, realmente é uma matéria de 
longa discussão. Nós tivemos um belo embate, há uns 17 anos, não é, 
professor, eu e você. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu nunca briguei, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, embate intelectual, no qual o jogo 
acabou empatado, porque... Você se lembra que você sempre foi defensor da 
não dedutibilidade dos tributos suspensos, lá em 1993, 1994.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu gosto do Brandão que ele 
lembra até a data, hein? Sete anos atrás! [risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. E, após isso, surgiu a Lei 8.981 
e passou, a partir dela... E a jurisprudência, então... Eu digo “onde empatou o 
jogo”, foi exatamente isso, que a jurisprudência diz que antes da Lei 8.981, os 
tributos e as contribuições eram lançadas pelo regime de competência, depois 
da lei, sim, ficavam suspensas. Por isso que ficou empatado. Então, dentro 
desse quadro, essa decisão do CARF, que foi publicada esses dias com 
referência de que as despesas com tributos e contribuições em suspenso não 
podem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, e 
segundo eu pude observar, o ponto principal foi que ela se constitui... Esse 
custo ou despesa se constitui em provisões. Bom, primeira discordância: 
tributos e contribuições não são provisões, eles são custos efetivamente 
incorridos com base em um cálculo de uma operação efetivada. Porque se 
fossem consideradas provisões, desde 1988, a própria lei diz que as provisões, 
salva as admitidas em lei, elas não são dedutíveis da base de cálculo da 



contribuição social sobre o lucro. E passou esse período todo, até 1985, e, 
realmente, só foi considerado para adicionar à base de cálculo do Imposto de 
Renda quando surgiu a Lei 8.981. O texto da lei... Na contribuição social, ela 
diz que são, no caso, aquelas provisões que a gente sabe, pelo sistema atual, 
algumas são dedutíveis do Imposto de Renda por determinação legal, mesmo 
sendo estimadas, que é o caso da provisão para devedores duvidosos, provisão 
para cargos trabalhistas, que são estimativas, mas são estimativas quase que 
confiáveis, e essas são dedutíveis. As outras provisões, que existem milhares 
de provisões, de assistência técnica, que produz retificações, essas não são, 
mas tributos e contribuições, despesas, esse cálculo não é uma provisão, essa 
é, realmente, um custo incorrido, que só por lei foi possível se excluir ou 
adicionar o grupo ao valor, mediante uma determinação legal. E eu não vejo 
determinação legal, realmente, para a contribuição social sobre o lucro, 
específica, até agora. Não sei se... Apesar de essa nova legislação dizer que 
você se apura em valor, você apura o tanto, a contribuição para o Imposto de 
Renda, mas isso é para efeito de apuração. Você tem um valor para a 
contribuição social, mas você tem uma regra tributária específica para a 
contribuição social. Então, esse argumento... Não sei se você chegou a ver a 
notícia desse acórdão, eu não acho que... Pelo caminho das provisões, foi o 
melhor caminho encontrado pelo CARF.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O jogo estaria desempatado, 
então, agora, não é? Mas eu acho que ele continua na prorrogação, porque a 
matéria, eu acho que não está definitivamente encerrada, não. Eu acho que... 
Com relação à CSL tem dois momentos, porque a 8.981 não estendia para 
CSL a disposição, ela só tratava do Imposto de Renda do lucro real. Então, 
alguns advogados defendem: “Bom, então a CSL está fora dessa norma”. 
Realmente, a questão ficou poluída pela legislação descuidada. Depois, nós 
temos a Lei é 9.249, o art. 13, que se aplica, indiscutivelmente, à contribuição 
social sobre o lucro. Então, em termos de hoje... Porque a gente quando lê 
esses acórdãos, precisa ver muito, também, o período. Em termos de hoje, eu 
mantenho a posição dos 17 anos atrás, porque eu não consigo entender que 
uma despesa incorrida... E eu jogo em contas a pagar e eu vou em juízo e 
digo: “Não devo essa despesa”. É uma contradição em termos aí. O fiscal me 
lança um auto de infração que eu defendo e digo que eu não sou devedor; na 
contabilidade, eu digo que eu sou devedor, e eu ponho ao próprio Fisco isso 
como despesa incorrida e não como provisão. E se for o caso de uma norma 
ilegal ou incondicional, a situação é a mesma, porque eu não tenho despesa. 
Então, se eu estou convicto de que eu não tenho a despesa a ponto de eu ir 
demandá-la, eu... Lamentavelmente, eu tenho que ser coerente com a minha 
atitude. Lamentavelmente, quando eu vou calcular o meu Imposto de Renda, 
eu vou dizer: “Não, agora eu tenho a despesa”. Eu vou em juízo e digo que não 
tenho a despesa. É como o que está acontecendo com o Ministro Palocci. Ele 
diz: “Não fui eu o responsável pela quebra do sigilo do caseiro”. A Caixa 
Econômica, em juízo, disse: “Não, ele que é o responsável”. Então, ele é ou não 
é responsável? Eu sou ou não sou devedor desse tributo? Então, é nesse 
sentido que... Eu acho que a solução da questão passa muito pela definição da 
essência desse lançamento contábil; se ele é uma provisão, ele não é dedutível. 
Agora, se você acha que é despesa incorrida, é dedutível mesmo.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Seguindo a jurisprudência dos próprios 
tribunais, que separaram o limite temporal. Toda a despesa incorrida até 1995 
foi considerada despesa dedutível, então não era uma provisão. Depois de 
1995, em decorrência da existência de uma lei específica dizendo que essa 
despesa não pode ser deduzida do Imposto de Renda, passou-se a entender 
que a partir dessa data sim. Então, nós não estamos... Acho que quando for 
ao Judiciário, nem vai se discutir essa questão da provisão, vai se discutir a 
questão da lei, que não existe, especificamente dizendo que os tributos e 
contribuições devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição social 
sobre o lucro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, eu coloco em dúvida a 
sua afirmação de que antes da Lei 8.981 tudo era dedutível. A lei... O Decreto 
de Lei 1.598 simplesmente dizia que as despesas, inclusive de tributos, serão 
dedutíveis de acordo com o regime de competência. O que eu coloco é: dentro 
do regime de competência, eu incorri nessa despesa? Porque a despesa 
incorrida, quando ela é devida, definitivamente e inequivocamente e 
incondicionalmente. Se eu, para ser cobrado, preciso de uma decisão judicial, 
eu não incorri definitivamente. Então, para mim, sempre isto foi provisão. Eu 
poderia, eventualmente, pensar em uma reserva de contingência, mas não é, 
porque a reserva de contingência, o fator econômico vai ocorrer no futuro, que 
eu prevejo que vai ocorrer. Na provisão, eu vou ter uma despesa também no 
futuro, mas o fator gerador está ocorrendo agora. Por isso que eu já carrego o 
próprio período base onde... Ou o exercício social onde o fator econômico 
ocorre. Carrego como? Como provisão. Isso aí é uma questão que alguns 
advogados que conversam comigo, que defendem a opinião contrária, a gente 
não tem como... Continua prorrogado.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:18:25]: Só fazer um comentário rápido, 
aqui, com relação à natureza dessa despesa, dessa provisão. Eu não vou citar 
nomes, mas um colega nosso pediu um parecer para um renomado 
contabilista, desses que está nos jornais todos os dias. E ele está defendendo 
um caso desses aqui, de dedutibilidade de CSL, e ele está, justamente, na 
linha de que ele precisa derrubar o argumento de que é uma provisão. Então, 
a ideia dele era pedir um parecer para um renomado contabilista, afirmando, 
sustentando, que isso não tem natureza de provisão. O contabilista não deu o 
parecer, porque ele acha que é provisão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão tem repercussões 
históricas. No tempo que havia correção monetária das demonstrações 
financeiras, quanto maior fosse o patrimônio líquido, maior era o débito de 
correção monetária. Então, se discutia, naquela ocasião, o que eu passei de 
raspão, aqui, agora: isso é uma reserva para contingência, que faz parte do 
patrimônio e, portanto, gerava débito de correção monetária dedutível, ou é 
uma provisão, que, ao contrário, reduz o patrimônio. Sempre, o entendimento 
foi que é provisão. Então, eu acho que, realmente, é uma questão que acho 
que ainda está em aberto, mas eu não mudei a minha opinião.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela reduz o patrimônio não porque é uma 
provisão, mas porque é uma despesa ou custo.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida. Só para dizer que o 
conceito de provisão, e não de reserva, é antigo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: A reserva é uma situação em que você, após 
apurado o seu resultado, você faz uma reserva, como hoje nós temos reserva 
de incentivo fiscal, a antiga reserva de capital, uma reserva de lucros ou 
reserva para outros fins, a própria reserva legal. Agora, as “provisões” vêm 
antes da apuração, vêm na fase anterior à apuração, faz parte da apuração do 
resultado. Mas as provisões são típicas provisões indedutíveis ou aquelas 
dedutíveis mediante autorização legal. Tributos e contribuições incorridos, 
pagos ou não, discutidos ou não, são despesas que não são provisões. Agora, 
eu não vou dizer que vou aceitar. Faz tempo que eu não sou renovado, mas, 
realmente... Pelo CPC 25, que é o do Comitê de Procedimentos Contábeis, 
claramente, não constam tributos lá como provisões. Dá 30 exemplos de 
provisões e não tem essa característica da provisão de dedução de tributos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para se alguém tiver interesse 
no assunto, esse assunto, aqui no âmbito nosso, talvez há 17 anos, ele 
apareceu quando eu inclui no nosso Direito Tributário Atual, um artigo sobre 
o débito da despesa depositada judicialmente, mas em uma ação de 
consignação e pagamento. Porque o depósito judicial suspende a exigibilidade 
do crédito tributário, e o STJ já disse que ele não é despesa, que ele pertence 
ao patrimônio da pessoa jurídica, e realmente pertence. O depósito é a 
contrapartida de um débito na provisão, se for o caso, ou no contas a pagar, 
no seu caso, e quando feito, que posso ter a dívida sem ter depósito. E, nesse 
trabalho, eu analisei a diferença entre o depósito para a suspensão da 
exigibilidade e o depósito para pagamento que está sendo recusado por 
alguma razão, ou há dúvida quanto ao credor. Isso é muito comum, na hora 
do ISS, dois municípios querem cobrar o mesmo imposto. Então, você 
deposita, mas esse depósito não é despesa, porque ele tem a definitividade. 
Pode-se perder a ação, aí é um fato futuro que inverte a condição. Mas, de 
qualquer forma, nesse momento, eu tenho uma despesa, porque eu estou 
reconhecendo a despesa. O meu credor, ou os meus credores é que estão 
brigando ou não sabem e não querem receber por alguma razão, ou os dois 
querem receber. Contrário de uma situação em que eu conste em depósito e 
eu diga: “Eu não devo isso aí”. Estou sendo... Meu direito líquido e certo... Eu 
vou falar, agora, chato. O meu direito líquido e certo está sendo 
arbitrariamente violentado pela autoridade coatora. O direito líquido e certo ao 
quê? A não pagar. Por quê? Porque não devo. Aí eu vou na contabilidade, que 
tem... O lançamento contábil faz prova contra o titular da contabilidade, e 
confesso que sou devedor e quero deduzir do Imposto de Renda. Uma coisa 
curiosa. Não é possível, a lógica não fecha. Esse é o ponto. Eu não sei dos 
critérios contáveis, eu não estou defendendo pelo critério contábil. Eu acho 
que a contabilidade que provisiona, na minha opinião, ela está provisionando 
dentro da natureza jurídica ou da situação econômica real, mas, como eu não 
sou contador e eu acho que não é a contabilidade que comanda... Alguém 
quer falar?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só queria confirmar, exatamente, essa posição. 
Eu acho que não são procedimentos contábeis que vão decidir a natureza 



dessa provisão, se é provisão ou não é provisão. Eu acho, perfeitamente, pela 
natureza das coisas, é provisão; juridicamente, é provisão. Agora, como 
chamam isso na contabilidade, se chamam isso, sei lá, borboleta azul, tanto 
faz. Isso tem outras finalidades, mas, para efeito fiscal, é aquilo mesmo. 
Desculpe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Viu, professor, é claro, a discussão vai longe 
e tudo bem. Só dizer que o fato de você confessar, o próprio Código Tributário 
diz que você pode confessar que você deve e recolher, espontaneamente, um 
tributo e, logo a seguir, pedir de volta. Essa questão de você... Aliás, é até uma 
atitude correta você, na contabilidade, você dizer que deve e depois falar: “Não, 
eu contabilizei que devia, mas eu não devo”. Eu não vou discutir, 
independentemente de você deduzir ou não. Tudo bem.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não quero estender o assunto, mas eu queria 
lembrar que o art. 43, do CTN, ele prevê a ocorrência do fato gerador do 
Imposto de Renda sobre os acréscimos patrimoniais. E a gente sabe que são 
esses acréscimos definitivamente incorporados ao patrimônio do contribuinte. 
Os acréscimos sujeitos à condição, o sujeito a uma não definitividade da 
incorporação ao patrimônio não pode ser objeto de tributação. Então, as 
mutações patrimoniais, que são objeto da incidência do imposto, são as 
mutações definitivas, aquelas definitivamente constituídas. Agora, tanto 
positivamente quanto negativamente. Eu não posso reconhecer, não posso 
tributar uma receita que não está definitivamente incorporada ao meu 
patrimônio, da mesma forma que eu também não posso deduzir uma despesa 
que não está definitivamente constituída. Então, eu acho que até pelo art. 43, 
dá para sustentar a indedutibilidade desse valor aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na sua linha, eu sou muito fã de 
um ponto que, entre nós, foi levantado pelo professor Brandão Machado, há 
muito tempo, ele escreveu sobre isso, do conceito de patrimônio. E já não é 
mais nem tributário, é conceito civil de patrimônio, o conjunto, que hoje está 
no art. 91, do Código Civil, conjunto de relações complexo, de relações 
jurídicas e tributivas de direitos e obrigações com conteúdo econômico. E o 
Brandão Machado sempre dizia: “Não faz parte do patrimônio - aliás, ele dizia, 
o Pontes Miranda e vários outros civilistas - não faz parte do patrimônio do 
IBDT o microfone que eu estou usando, mas o direito de propriedade sobre o 
microfone”. E, relações jurídicas, elas existem ou não existem, elas são 
definitivas ou não são definitivas. No caso da contabilidade, ela reconhece 
relações jurídicas ainda não definitivas por força de outro critério, que está 
legislado, hoje, na Lei 6.404, que é da prudência ou do conservadorismo. 
Então, você, para não esvaziar o patrimônio, você reconhece, 
antecipadamente, despesas que não ocorreram ainda - estou falando do 
regime de competência -, não ocorreram ainda, por via de provisões. Como 
também você pode reconhecer o resultado esse ano, mas: “Ah, estou prevendo 
que no ano que vem vou ter uma perda qualquer”, então eu faço uma reserva, 
para não distribuir dividendos. Mas é isso mesmo. O patrimônio é um 
conjunto de direitos e obrigações, então eles existem ou não existem, no caso 
das obrigações. Essa obrigação existe - esse é o ponto, voltamos ao ponto 



originário - ou ela está sujeita a uma definição judicial posterior? Alguém quer 
falar? Alguém tem algum comentário? Nós temos mais seis minutos, se 
alguém quiser trazer um assunto novo e rápido.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:28:48]: O assunto não é novo. Estou vendo 
a Priscila(F) presente. Você tomou ciência de que a OAB entrou com uma ação 
direta de inconstitucionalidade contra a lei do Estado do Ceará, não é? Me 
lembrei do Ceará, porque o seu problema é exatamente com o Estado do 
Ceará. Você já sabe quem concedeu a liminar? 

Sra. Priscila(F): Ele vai julgar o mérito, ainda. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:29:47]: Ah, vai julgar o mérito. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se não temos mais assunto, 
encerramos antecipadamente. Obrigado pela presença. E eu lembro e convido 
todos a estarem presentes na próxima semana, até para prestigiar o 
Conselheiro Claudemir. Será, seguramente, um debate muito bom, pelo que 
ele já nos apresentou há um mês. Então, eu convido todos a estarem 
presentes. E muito obrigado pela presença hoje. 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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