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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos 
trabalhos. Lembrando que a semana que vem não teremos Mesa, eis que será 
o primeiro dia do Congresso. Espero ver a todos lá no Salão Nobre, não é? A 
semana que vem será a semana dos eventos internacionais, os três eventos, 
nós não temos nossas atividades normais. No pequeno expediente, alguma 
comunicação? Então, vamos em frente. Vou dar uma invertida um pouquinho, 
aqui, na pauta. Professor Roberto Quiroga vai tratar do tema 
desmutualizacão. Quiroga, novamente, obrigado pela presença, nós estamos 
aguardando a sua vinda aqui já há bastante tempo, não por sua culpa, mas 
por falta de nós agendarmos devidamente. Mas é bastante tempo que o 
assunto desmutualizacão veio à discussão aqui e achamos que não haveria 
ninguém melhor do que você para expor, não é? O tema em si, e também 
como é que estão as coisas no Carf a esse respeito, e quais as perspectivas 
também para eventualmente uma discussão judicial. Mas eu acho que esse 
assunto é tão importante que eu vou dar um tempo para o auditório se 
completar como costuma acontecer toda quinta-feira. Aqui, no Brasil, as 
coisas são curiosas, não adianta a gente começar rigorosamente na hora que 
ninguém habitua a chegar rigorosamente na hora, não é? De forma que, 
vamos esperar um pouquinho, o Quiroga tem possibilidade, está de acordo, 
vamos inverter a pauta aqui. Até porque o primeiro assunto é um assunto 
para o qual, eu acho que a presença do Quiroga também é muito importante. 
Eu, sinceramente, não me lembro como é que esse tema veio à discussão 
aqui, algumas semanas anteriores, e acabou entrando na pauta, e acabou 
entrando na pauta com a minha responsabilidade de apresentá-lo, que é o 
problema das multas, do excesso de multas e as limitações do Poder 
Legislativo e as limitações que, enfim, o sistema jurídico coloca para o poder 
de legislar. Na verdade, eu acho que é um bom momento para nós levarmos 
este assunto à discussão sobre vários prismas, o prisma do limite legal, ou 
melhor, do limite do poder de legislar. O segundo espectro pelo qual o assunto 
pode ser tratado é o limite que o Judiciário tem para coibir os excessos 
eventuais, que não são tão eventuais, não é? E o terceiro é - eu acho que aqui 
o Quiroga pode nos dar uma grande contribuição - o terceiro são os limites da 
própria fiscalização e do Carf. Eu falo Carf, mas poderia estender para o TIT e 
outros tribunais administrativos. Esse terceiro aspecto tem em conta que 



passou a ser uma prática da Receita Federal, principalmente, autuar com 
multa de 150% e representação para fins penais em evidente pressão 
psicológica sobre as empresas, e, especialmente sobre seus diretores, que 
afinal de contas são trabalhadores, não é? De forma que, esta é a colocação 
que eu acho importante. Ao mesmo tempo, Quiroga, eu gostaria de trazer 
aqui, porque eu acho que as coisas se aproximam, e eu iria incluir esse 
assunto em pauta para o futuro, mas, com a presença dele, eu acho muito 
importante. É verificar a continuidade ou não do poder do Carf, agora falo 
especificamente de Carf, julgar a ilegalidade de atos administrativos, de atos 
infralegais, com a razão que eu vou expor a seguir. Com relação à questão das 
multas, eu tenho a impressão esse assunto todo está muito ligado, não é? Por 
que, se o Carf não puder decidir sobre a ilegalidade de atos administrativos, a 
questão da multa fica mais estressada ainda. Mas com relação, à questão de 
multas foi baseada a matéria, para efeito de discussão aqui, no Recurso 
Extraordinário 754554 de Goiânia, de Goiás , é uma decisão monocrática do 
ministro Celso de Mello, e na ADI 551, do Rio de Janeiro, esta decidida em 
2002. O recurso extraordinário foi decidido agora, em agosto desse ano. Eu 
não vou entrar em detalhes, eu não sei se analisaram estas decisões, mas eu 
não vou entrar em detalhe, porque eu teria que ficar falando aqui muito 
tempo. Não é o objetivo. Mas o ministro Celso de Mello, ele fez uma boa 
síntese, numa decisão concisa, mas ele fez uma boa síntese da jurisprudência 
do próprio Supremo Tribunal Federal e da doutrina, doutrina do Sampaio 
Dória, Ricardo Lobo Torres e outros, Sacha Calmon. O que o ministro diz, em 
síntese, é que o Poder Legislativo e o poder de tributar, ele tem que respeitar 
os direitos de propriedade, porque afinal de contas, a tributação é uma 
invasão nos direitos de propriedade. E enfrenta a questão de que o inciso IV 
do art. 150, da Constituição, se refere apenas a tributos de caráter 
confiscatório. Mas ele, baseado nesta doutrina e em precedentes do Supremo, 
que são citados aqui, ele estende as multas também porque entende que a 
multa é uma continuidade do poder tributário, é uma punição da falta de 
cumprimento de obrigações tributárias e deve ficar sujeita aos mesmos 
princípios. Ele fala na proporcionalidade, na razoabilidade, mas é muito no 
estilo dele, muito dentro das concepções dele. A essência da decisão, da 
fundamentação da decisão, é o abuso das entidades governamentais - agora 
eu estou lendo -, “que muitas vezes, deslembradas da existência em nosso 
sistema jurídico, do Estatuto Constitucional do Contribuinte, com substanciador 
de garantias e direitos oponíveis ao poder impositivo do Estado, culminam por 
asfixiar arbitrariamente sujeito passivo da obrigação tributária”. O verbo 
asfixiar é muito importante, até que porque ele cita Orozimbo Nonato, que por 
sua vez, se referia a uma jurisprudência. É Orozimbo mesmo. Uma 
jurisprudência da Suprema Corte Americana em que o poder de tributar não 
pode chegar à desmedida do poder de destruir, e assim vai. Quer dizer, a 
essência da fundamentação da decisão é que a tributação não pode chegar a 
asfixiar, a destruir a galinha dos ovos de ouro, como digo eu. Então é isto. A 
ADIN foi relatada pelo ministro Ilmar Galvão, apesar de ter ser sido uma 
decisão de Plenário, é uma decisão bem mais estreita no volume e no 
conteúdo do que a decisão do ministro Marco Aurélio. Mas a linha é 
exatamente esta também, é distensão da tributação confiscatória também às 
multas, por essas razões basicamente, embora dando mais ênfase ao 



montante desproporcionado, um dos casos... O caso da RE é uma exposição 
da legislação de Goiás, que estabelece multas sobre o valor da operação, 
multa de 50% do valor da operação. O caso da ADIN é Constituição do estado 
do Rio de Janeiro que exigia, e foi declarado inconstitucional, o mínimo para 
as multas, o mínimo de duas vezes o valor do imposto para Simples não 
recolhimento. E cinco vezes o valor do imposto no caso de haver sonegação, 
tal que se discutiu se esse piso seria constitucional sob essa ótica também. 
Então, a desproporcionalidade aqui é uma coisa muito marcante, você deve 
um de imposto e cinco de multa; um de imposto e dois e meio de multa 
apenas porque descumpriu a obrigação, inclusive mencionada aqui, sem 
intenção nenhuma de dolo. Há declarações de voto do Gilmar Mendes, que 
preferiu seguir pelo caminho do princípio da proporcionalidade, diz ele, na 
acepção que este tribunal, tendo emprestado do devido processo legal no 
sentido substancial ou substantivo. O Sepúlveda Pertence trouxe aqui Aliomar 
Baleeiro, agora, dizendo que é um notável juiz dessa Corte, que dizia que ele 
não sabia o que era segurança nacional, mas certamente saberia quando a 
segurança nacional tinha sido infringida. Naquele caso, em que o Aliomar 
Baleeiro se manifestou não era de confisco, era de segurança nacional. E aí 
ele concluiu que, certamente, é confiscatório e desproporcional a multa no 
caso concreto. O Marco Aurélio, no último voto aqui, pelo menos que tem a 
declaração, segue também a questão do princípio da razoabilidade e da 
desproporcionalidade, mas fala uma coisa que preocupa um pouquinho, 
“constatamos que as multas são acessórias e não pode como tal ultrapassar o 
valor do principal”. Preocupa um pouquinho, no sentido de que, nós sabemos 
que a multa não é acessória - a principal - a nada, é uma obrigação tão 
principal quanto o imposto, mas no sentido que ele quis dar aqui parece que 
aceita a multa até 100%. Só seria confiscatória se excedesse o valor do 
principal. No que está se pondo numa posição mais, assim, de avaliação de 
um limite, quando outros ministros, inclusive o Celso de Mello, já mostrou 
que não é possível se legislar, embora exista na Argentina um precedente 
legislativo: Qual seria a porcentagem a partir da qual haveria o confisco na 
multa? Bom, essa é a primeira apresentação que eu faço, quero abrir a 
questão aqui. Zilveti, que bom que você chegou, porque um assunto que você 
trouxe aqui no debate anterior, inclusive aqui a dúvida sobre quem teria 
falado, Orozimbo ou Aliomar. Acho que um falou uma coisa e outro falou 
outra coisa.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E os dois não falaram a mesma coisa. E eu 
estou estendendo essa questão também a essa prática da Receita Federal. 
Curiosamente, não sei se os advogados que aqui estão, inclusive Quiroga, 
compartilham da minha percepção de que o abuso da fiscalização está 
levando o Carf a revisar a sua posição, porque o Carf estava muito rigoroso na 
manutenção das multas de 150% há uns quatro, cinco anos atrás, e agora ele 
está mais atento, acho que até motivado pelos abusos que a fiscalização tem 
cometido, não é? Todos os casos, quase todos os casos, pelo menos de 
planejamento tributário, vem acompanhado dessa multa. O que me preocupa 
também - o assunto eu sei que é diferente, mas a presença do Quiroga é 
importante - é a questão dos limites do poder de decisão do Carf. Este assunto 



aqui está aparecendo agora... Para mim está aparecendo dessa semana, 
inclusive, mas está aparecendo em função da Lei 2833, que deu nova redação 
ao art. 48 da Lei 11.941, acrescentando um parágrafo, que é aquele parágrafo 
que diz que a prerrogativa dos conselheiros somente seria responsabilizado 
civilmente no caso em que eles tenham agido com comprovado dolo ou fraude 
no exercício da sua função. Quer dizer, foi aquele dispositivo, que nós até 
comemoramos aqui, que veio consagrar a liberdade do pensamento e da 
decisão de mérito das questões relacionadas ao Carf, na linha contrária dessa 
enxurrada de ações populares que foram propostas. O problema, entretanto, é 
o seguinte, o Parágrafo Único tinha dois incisos: este que foi mantido e o 
inciso II, que foi vetado pela Presidente da República. O inciso II, que ninguém 
precisava dele, mas ele foi incluído lá, provavelmente de boa intenção, dizia 
que era competência dos conselheiros emitir livremente juízo de legalidade de 
atos infralegais, nos quais se fundamenta os lançamentos tributários de 
julgamento. Essa é uma prática do antigo conselho e do Carf atual, da 
Câmara Superior, que vem dos anos 70, de que eles não têm submissão às 
instruções normativas, portarias do ministro mesmo. Eles têm a função de 
julgar a legalidade do lançamento, inclusive quando baseado em atos 
normativos. Então, esse dispositivo que reafirmava o que já era 
jurisprudência, e também nem sequer, o regimento do Carf veda a declaração 
de ilegalidade de atos do ministro, do secretário da Receita Federal, seja de 
quem for, esse dispositivo que foi inserido na tramitação da Medida Provisória 
600 foi vetada pela Presidente da República em duas linhas, dizendo que, o 
Carf é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência 
para o exercício do controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições 
do Poder Judiciário. Pondo de lado, se está certo ou errado, da argumentação 
dela, porque isso aqui não é fundamentação, é só uma justificativa 
argumentativa, o fato é que foi vetado. E o fato é que, existem dois acórdãos 
da primeira seção do Carf, em que, entre outras questões, este veto foi levado 
em conta, tal como se fosse o seguinte: Olha, agora nós, ao contrário do 
senso, já que não foi, não virou lei, nós não podemos mais declarar 
ilegalidade. Eu não quero entrar em detalhes do caso em concreto, porque eu 
acho que isso demandaria a gente estender um pouco mais. O caso concreto, 
entretanto, para piorar, é um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, que interpreta uma decisão do STJ e que o ministro homologou. Os 
atos, os pareceres da Procuradoria que o ministro homologa, eles são 
vinculantes realmente dos órgãos do ministério respectivo, do Ministério da 
Fazenda. Isso é norma de lei complementar. Agora, sempre se entendeu que 
não eram vinculantes do Carf. Vocês podem perceber a extensão que isto... Já 
basta o procurador da Fazenda Nacional baixar um parecer, certo ou errado, o 
ministro leva lá, o ministro assina, e vira norma que contradita o que o 
próprio tribunal julgou. Eu não estou entrando no mérito, eu não estou 
dizendo que o parecer da Procuradoria interpretou mal a decisão do STJ, mas 
interpretou. E essa interpretação passou a ser lei para os órgãos do Ministério 
da Fazenda. E este, a decisão do Carf foi, nesta linha, nesta linha da lei 
complementar, que é vinculante, por ter aprovação do ministro, e também 
acrescentou o veto da Lei 12.833. Sobre isso eu quero fazer dois comentários 
já e passar a palavra para quem quiser se manifestar. O veto, no caso da Lei 
12.833 é diferente de vetos anteriores. Nós já tivemos casos no passado em 



que a medida provisória contemplava uma disposição que acabou sendo 
vetada ou acabou não sendo aprovada a tramitação pelo Congresso Nacional. 
O próprio Carf tem reconhecido que, então, ele não pode julgar contrário esse 
veto, porque a existência da disposição, depois vetada ou depois excluída, não 
convertida em lei, tem um efeito normativo. Quer dizer, não houve a 
normatização após a medida provisória perder a sua eficácia. Esse caso é 
diferente, a disposição não constava da medida provisória original, ela foi 
inserida no curso da tramitação, quer dizer, ela nunca foi norma. Percebam 
bem, se o presidente baixa uma medida provisória, a partir da publicação ela 
vira norma jurídica até perder a sua eficácia se não for convertida em lei, mas 
ela foi uma norma durante um certo período. Aqui, essa disposição vetada, na 
verdade, nunca foi norma porque nunca participou do corpo normativo. É só 
um detalhe que eu acho que pode fazer a diferença. E a segunda questão, que 
me parece mais complicada, é a possibilidade do advogado da Fazenda 
Nacional, quer dizer, o advogado de uma das partes, dizer o que o tribunal 
tem que julgar, que na verdade acaba sendo isso. De modo que eu coloco o 
assunto em discussão nessas vertentes, quem quiser falar sobre qualquer um 
dos assuntos fica aberto. Quiroga, por favor.  

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Bem, bom dia a todos. Na verdade, eu acho 
que esse tema que o Ricardo expôs sobre as multas, eu queria falar um 
pouquinho da vertente da... Como eu estou vendo hoje essa questão de 
fiscalização e também como, na minha visão, o Carf está se posicionando 
tendo em vista, também um procedimento da administração tributária com 
relação às multas, seja ela a multa agravada ou a multa qualificada, enfim. E 
eu gosto sempre de dados, e muita gente fala onde que eu pego esses dados. 
No jornal, porque os secretários da Receita, eles falam. Então, por exemplo, o 
ano passado de R$ 116 bilhões de autuações federais no Brasil, totais - esse 
ano se estima que chegue a 200 bilhões - 30% foi com multa de 150%. Nunca 
a Receita autuou tanto com multa de 150%. Qual a razão disso? Por que nós 
tivemos esse incremento de multas qualificadas, sendo que, em princípio, nós 
estamos num mundo de uma legislação mais estável, num mundo de uma 
formalização da economia mais forte, num mundo em que toda tecnologia de 
informação vem ajudando na questão fiscal, enfim, por que aumentou tanto 
essas multas? Eu acho que o primeiro ponto, e realmente eu vejo isso com 
muita gravidade, ele está realmente se prejudicando mais ainda, ou piorando 
mais ainda com algumas coisas que começam a acontecer, principalmente 
São Paulo, na minha visão, nesse ano, é que as multas, elas tiveram essa 
aplicação, primeiro, porque independentemente daquele momento tradicional 
que nós tínhamos da Receita de entender a multa de 150% como, por 
exemplo, a questão da simulação stricto sensu, então, vamos lá, da interposta 
pessoa, o “laranja”, uma falsificação de documento, enfim, aquela fraude ou 
aquele ato claramente, tradicionalmente um ato volitivo doloso ou 
fraudulento, enfim. Isso a gente tinha claramente como, assim, paradigma das 
multas. Mas eu acho que caminhou e vem caminhando nos últimos anos com 
a multa, no sentido de apenar uma interpretação do contribuinte, não 
necessariamente um ato de simulação e etc. Então, vamos dar o exemplo 
dessa nova linha colocada pelo Marco Aurélio no sentido de inoponibilidade 
dos efeitos ao Fisco. Então, hoje, por que aumentou? Porque todos os casos 
em que, hoje a administração tributária entende aplicável essa tese de 



inoponibilidade ao Fisco, eles aplicam a simulação, consequentemente a 
multa é de 150%. O que eu acho que antes era muito visto como uma 
interpretação do contribuinte, não como um ato simulado, mas caminhou na 
linha de entender que, se não há natureza extrafiscal, somente natureza 
fiscal, isso seria um comportamento contrário à norma, portanto, aplicável a 
multa de 150%. Eu acho que um dos motivos claramente é esse. Então, se a 
gente ver várias operações hoje que estão sendo julgadas no Carf, estão sendo 
aplicadas as multas de 150% porque entende-se que, nesse caso, o intuito foi 
meramente fiscal, isso seria um ato inoponível ao Fisco, isso estaria dentro 
eventualmente de uma das patologias que maculam o planejamento, e, 
portanto, todas com multa agravada. Que vamos dizer assim, dentro de uma 
linha apenas técnica, é até razoável entender que isso ocorra. Mas eu acho 
que existe um outro ponto também em que aí é mais - não é nada técnico, é 
experiência do dia a dia - é que realmente a administração tributária, ela vem 
usando a multa e outros instrumentos como um ato de intimidação mesmo. 
Por exemplo... Oi?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou você segue meu entendimento, ou a põe 
[ininteligível]. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Então, vamos lá, mas assim, vamos tentar só 
analisar de uma forma neutra. Parte desses autos de infração atuais com 
multas de 150%, no passado, nós não teríamos, porque seria entendida como 
uma interpretação diferente e, portanto, não estaria dentro das qualificadas 
ou da multa de 150%. Hoje em dia, eu acho que, tendo em vista esse avanço 
da doutrina nessa linha, o Fisco entende que é aplicável a multa. Fora isso é o 
problema da eventual forma de coação ou intimidação que, na minha visão, é 
clara, principalmente agora, culminando, por exemplo, uma coisa que vive 
acontecendo em São Paulo, pelo menos, eu tenho visto na minha vida 
profissional nos últimos três meses, com a extensão - coisa que não ocorria - 
da responsabilidade solidária a administradores e conselheiros, e também o 
arrolamento que praticamente inviabiliza uma vida empresarial. E que, na 
verdade, eles pegam naquele tradicional ditado: “quando é na física a coisa é 
diferente”. Então, antes, nós tínhamos autuações com multa de 150%, só 
para a companhia, só para a empresa, e nunca se imaginava transportar isso 
para o sujeito passivo solidário, com base - eles entendem - de que seria um 
interesse comum. Então, o que nós estamos vendo agora é uma autuação... 
Isso já começou no Sul do Brasil, começou nas delegacias do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná, principalmente na questão do ágio interno, eles 
começando a autuar não só empresa, como o solidário, e aí o administrador 
ou mesmo o conselheiro; e agora veio para São Paulo e Rio de Janeiro. Por 
exemplo, eu praticamente nunca... nós nunca tínhamos tido um caso desse 
tipo de solidário. Nós já tivemos casos de solidário que era a fraude, quer 
dizer, uma operação da Polícia Federal, enfim, aquelas operações tradicionais, 
essas até era, às vezes, comum você ter os administradores e os sócios como 
isso. Mas, hoje, não. Hoje, nessas matérias interpretativas, vamos dizer assim, 
que se supõe interpretação e não uma aplicação de uma questão ou um ato 
volitivo doloso, ou fraudulento, ou simulado, é o que a gente está vendo. 
Então, claramente, nós estamos o quê? Num estado de pressão fiscal, eu acho 
que de intimidação mesmo. E a gente vê que tem efeito, não é? Um 



administrador, e, às vezes, na verdade, são administradores que já saíram da 
companhia, ou saíram da companhia brigados, ou por algum problema, não 
querem ter um consenso. Então, assim, é uma atitude ou um procedimento 
da fiscalização que a gente vê que produz efeito de confundir, de dificultar 
depois a discussão no Carf. E o pior, o que a gente está vendo agora, o pior é 
que aí depois vem à oferta, que eu digo sempre, do sequestro do refém. Então, 
você autua com 150%, coloca como solidário e aí sai um Refis dizendo o 
seguinte: Se você pagar, tudo morre, tudo acaba. Quem não é o empresário ou 
o administrador, que vai forçar a companhia, que é um ente ficto, a não 
realizar o pagamento eventualmente num Refis vantajoso, para evitar uma 
questão maior. Então, o que está acontecendo hoje em termos de 
administração tributária é justamente isso. Eu acho que a gente está tendo 
um incremento forte numa questão que eu diria que não é não técnica... claro 
que sempre vai redundar na técnica, não é isso que eu quero dizer. Mas, 
assim, claramente de uma atitude de intimidar e de forçar as pessoas a 
desistirem de seus direitos em muitos casos, não é? E isso aí foi 
incrementando. Por exemplo, se a gente ver um histórico do contencioso, o 
que nós temos? Nós temos as multas, nós temos os sujeitos passivos 
solidários, nós temos os arrolamentos, e nós temos também as cautelares 
fiscais, que a jurisprudência, hoje, nós temos poucos casos, mas já começam 
as cautelares fiscais não mais para ter o arrolamento como mera descrição de 
bens sujeitos a determinadas regras, mas a cautelar fiscal como 
indisponibilidade de bens. Então, por exemplo, nós lá, no escritório, já 
tivemos duas cautelares fiscais por empresas absolutamente rígidas, 
companhias abertas, que não há que se falar que haverá dilapidação de 
patrimônio ou coisa desse tipo. E, se a gente perceber, isso começa no Sul do 
Brasil. Toda jurisprudência, por exemplo, hoje, de multas e arrolamento na 
área federal, não na área estadual, a grande maioria é do Sul do Brasil. 
Delegacia de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Talvez por eles 
sempre tiverem uma posição mais conservadora, mais forte, não é? Então, 
hoje, toda a jurisprudência de arrolamento, ela vem do Sul do Brasil. São 
Paulo começou nos últimos três meses, pelo menos a grande maioria. Então, 
nesse aspecto, eu acho que nós estamos num momento bastante perigoso de 
tentar diferenciar o que é realmente é aplicação de uma multa por um ato 
simulado ou por um ato fraudulento e etc., ou quando nós estamos numa 
aplicação de multa dentro de uma linha de que, qualquer atitude do 
contribuinte que apenas tenha intuito fiscal, isso seria já por si só 
considerado um ato passível ou simulado, ou fraude a lei, ou qualquer outra 
nomenclatura que a gente identifique. Então, eu acho que nós caminhamos. E 
há uma jurisprudência, que agora eu não me lembro de cabeça, muito boa, 
que inclusive a relatora é a Maria Tereza, talvez o Bianco ou o Ricardo 
recordam-se, em que ela justamente, num caso do antigo Segundo Conselho, 
ela vai falar o que é na verdade a interpretação, que a interpretação, ela não 
pode ser apenada como se fosse crime, ou por uma multa sancionatória penal. 
Quer dizer, ela deve ser entendida meramente como um ato interpretativo, que 
o administrador interpretou a norma e entendeu que determinada operação 
era possível de ser feita. Eu acho que nós caminhamos um pouco nessa linha, 
hoje, de tudo que é interpretação, com base nessa linha da inoponibilidade 
dos efeitos ao Fisco é perigosa. Rapidamente, para não me estender muito, 



com relação à questão do veto aí que o Ricardo colocou, e principalmente 
nessa jurisprudência que ele citou, que era um caso de coisa julgada, e eu 
participei bastante desse caso, foi uma liderança do Alberto Pinto, que foi ex-
Cosit, que hoje é presidente de uma das turmas lá, nesse caso eu acho que ele 
não votou, ele já estava fora da Câmara Superior, mas muito capitaneada com 
ele, por exemplo, que esses pareceres da Procuradoria, desde que aprovados 
pelo ministro, seriam vinculantes. Então, por exemplo, esse novo parecer 
normativo que nós tivemos dos dividendos aí, que depois gerou toda a 
instrução. Infelizmente, acho que parece que essa é uma tendência, Ricardo, 
de que eles vêm entendendo que... Mas, se for assim, não vai poder se julgar 
mais instrução normativa, quer dizer, o conselho só vai poder julgar fatos. E 
aí nós deixamos de ter uma jurisdição administrativa correta. Então, assim, 
só colocando em debate, para não me estender e tirar a palavra de todos, o 
primeiro, o ponto da administração me preocupa muito. Mais do que jurídico, 
é ver uma atitude muito vingativa, muito persecutória contra o contribuinte. E 
com relação ao Carf, essa grande dúvida, se agora o Carf só vai analisar a 
questão fática e não vai analisar outras questões.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Quiroga. Eu queria, antes de 
passar a palavra para o Fernando, eu queria falar duas coisinhas rápidas 
aqui. Essa decisão do Carf a que eu estou me referindo tem uma 
particularidade interessante. De seis conselheiros, dois votaram contra, 
davam o provimento ao recurso do contribuinte. Dois que não deram 
provimento ao recurso do contribuinte - vamos não entrar na razão pela qual, 
até porque a matéria é extremamente discutida mesmo -, mas esses dois 
foram pelas conclusões. Quer dizer, eles não seguiram necessariamente a 
linha de pensamento do relator que manifestou efeito vinculante dos 
pareceres da Procuradoria. E o outro não se manifestou, quer dizer, 
acompanhou o relator. Então, a maioria não acompanhou esse pensamento. 
Mas é uma alerta muito grande, está certo, que a gente precisa levar em 
conta. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: você mencionou o 
Marco Aurélio Greco. Curiosamente, o Marco entende que, apesar de ser 
inoponível ao Fisco, a multa não deveria ser qualificada. Aliás, ele defende que 
nem deveria haver multa, não é? Quer dizer, então a Receita usa o Marco até 
onde a interessa e não usa onde a partir do ponto que não a interessa. E já 
que falamos nele, e que você mencionou essa sucessão de arbitrariedades, ele 
gosta tanto de falar no estado social democrático, social de direito, nós 
estamos num estado de indecência jurídica, de comportamento, porque isso 
não é esperado de um governo, de nenhum governo, não é? Fernando, por 
favor.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Prazer.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, só... Eu queria pedir a todos, o 
Schoueri está realmente me fazendo uma observação, que eu já estava 
preocupado aqui, mas com o alerta dele... Nós estamos aqui para ouvir 
desmutualização. E, pela razão que eu expliquei, eu comecei o inverso. Então 
vamos... Fernando, fala, depois nós passamos para a desmutualização.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sem prejuízo [ininteligível]. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sem debate, o assunto fica em aberto para a 
próxima semana.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu sugeri, então, que a gente falasse da 
desmutualização e depois a gente voltasse para o tema.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, porque o tema vai ficar na pauta.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vai ficar na pauta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Quiroga é sempre bem-vindo para falar do 
tema.  

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Mas eu estou sendo muito bem tratado aqui. 
Eu estou até me sentindo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Depois nós vamos servir um bolo para você. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Na verdade, eu deveria vir ao IBDT como 
associado etc., mas eu conversei com o Ricardo, com o Schoueri, infelizmente 
algumas prioridades me impedem mesmo de estar aqui todas as 
quintas-feiras. Mas eu gostaria muito de estar, enfim, podendo discutir esses 
assuntos como colega e como todos nós. Então, eu vou falar da 
desmutualização, eu falei, não é uma palestra, é uma simplesmente uma 
exposição de como está esse tema, até porque, claro, nesse caso, eu que fiz, o 
meu escritório fez todo o processo societário das Bolsas no Brasil, então eu 
posso em detalhes dizer o que representa, o que foi feito, e quais foram essas 
consequências. E um pouco também, eu sou quase aquele, assim, quem fez a 
lei, não é a intenção do legislador, e por que nós tivemos essa de autuação de 
desmutualização. Então, rapidamente, as Bolsas no mundo inteiro, no 
passado, elas eram associações sem fins lucrativos, então eram, a sua 
natureza jurídica eram de associações civis sem fins lucrativos, houve um 
debate grande lá no passado, que o Ricardo até deu um parecer quando 
surgiu a Bolsa, se elas tinham na verdade, uma conotação pública, de serviço 
público, mas vamos deixar de lado esses debates. Mas assim, como parâmetro 
geral, foi sempre entendido uma associação civil sem fins lucrativos. E a Bolsa 
também tinha um regime fiscal de ser isenta no balanço, porém tributada nas 
suas aplicações financeiras de renda fixa e renda variável. Então, a Bolsa 
nunca foi imune, obviamente, mas ela era isenta da tributação no balanço, 
mas sempre pagou Imposto de Renda na fonte sobre as suas aplicações 
financeiras eventualmente existentes.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Como qualquer associação.  

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Como qualquer associação civil isenta. Muito 
bem. Essas associações, as Bolsas, elas passaram por um processo mundial 
em que se denominou desmutualização, que nada mais é justamente isso, 
deixar de ser uma entidade sem fins lucrativos e passar a ser uma entidade 
com fins lucrativos. Da mesma forma, que nós tivemos isso também na área 
educacional. Nós tivemos várias entidades educacionais que deixaram de ser 
sem fins e passaram a ser com fins. Então foi um econômico que surgiu na 
década de 90, praticamente, no Brasil, em outros países foi até anterior, e isso 
gerou uma questão jurídica de como uma entidade deixa de ser sem fins e 



passa a ser com fins, primeiro sobre o ponto de vista societário. No Brasil, a 
ideia mais simples seria qual? Ah, essa empresa destrata, entrega os bens aos 
seus antigos associados e, obviamente, se transforma numa empresa 
econômica, como se aqui o IBDT pegasse hoje todo o seu patrimônio, fizessem 
um distrato, entregasse a todos os seus associados um pedaço desse quinhão 
e vamos constituir um novo IBDT com fins lucrativos. Essa foi a grande 
discussão. Quando surge isso no Brasil, na década de 90, o legislador 
querendo estimular esses atos, o legislador fiscal, ele quis que muitas escolas 
e faculdades se transformassem sem fins para com fins. Primeiro porque ele 
não ia arrecadar tributo, era novamente uma forma de ter um aumento, e aí 
sai uma legislação, que é a 9532, especificamente o art. 17, que vai falar mais 
ou menos isso. Ela falar isso, vai falar: Quando houver devolução de capital 
de uma entidade isenta aos seus associados, isso considera-se tributado; na 
física, 15, e na jurídica joga no balanço a 34 ou 40, quando é uma entidade 
financeira. Na verdade, esse artigo foi utilizado pelas escolas largamente, foi 
um pleito das entidades educacionais. Elas queriam isso. Primeiro, porque as 
escolas normalmente eram detidas por pessoas físicas, e, no caso, justamente, 
elas queriam pagar os 15%, que era o melhor tributo, e passar a ter uma 
entidade tributável. Mas, a grande questão era a seguinte: como pode isso, 
sendo que uma entidade que ficou 30, 40 anos, 50 anos com o seu patrimônio 
sendo incrementado não tributável, e de um momento para o outro esse 
patrimônio vem para os acionistas, porque passam a ser acionistas e 
começam a ter a sua vida normal, né? Essa foi a grande questão que muito se 
discutiu de justiça, ou de equidade, até que ponto é razoável imaginar uma 
entidade sem fins que teve um incremento de patrimônio por anos a fio e 
depois é passada numa atividade econômica. Bastante razoável imaginar isso. 
Bem, o que fez a Bolsa, então? Esse era o tema, esse era o artigo, que na 
época foi feito a origem do artigo, que foi para as entidades educacionais. E o 
que fez a Bolsa? A Bolsa decidiu, então, passar a ser com fins lucrativos. O 
que ela fez, a operação societária idealizada? Ela fez uma cisão, onde ficou 
uma entidade chamada Associação Bolsa, realmente sem fins lucrativos, e no 
caso tinha escopo de esporte. Só para relembrar, todo mundo lembra que 
tinha os atletas da BM&F, da Bovespa, enfim, era uma área de esporte. E foi 
feita uma cisão com a criação de uma nova Bolsa e essa foi uma... Primeiro se 
fez uma cisão, ainda ficaram duas sem fins lucrativos, só para separar aquilo 
que era efetivamente, que ia continuar na atividade sem fins, e uma que seria 
futura lucrativa, e essa entidade, ela... tudo ainda dentro do registro civil, aí 
depois ela faz uma transformação de registro civil - vou ser bastante simples 
na explicação - para registro do comércio. Então, ela deixou de ser uma 
associação e passou a ser uma empresa comercial. Não houve distrato, não 
houve qualquer ato físico de entrega de patrimônio, simplesmente uma 
transformação de uma sem fins em uma com fins, mediante mudança nos 
respectivos registros. E, a partir daí, isso é a chamada desmutualização, 
tornou-se com fins. Os acionistas que tinham títulos patrimoniais passaram a 
ter ações, e vamos imaginar que nada foi alienado, continua igual. Então, 
quais foram os três questionamentos do Fisco nessa operação societária? 
Então é importante. A operação societária foi de transformação, teve uma 
cisão inicial só para separar o patrimônio, mas efetivamente a operação foi de 
transformação, não houve incorporação, fusão, distrato, enfim. E, nessa 



operação, foram três questionamentos do Fisco: Primeiro - e aí eu vou tentar 
explicar um pouquinho. Durante todos os anos, como a Bolsa pertencia a 
corretoras e não a bancos, a corretoras - quem é dona de Bolsa só pode se 
corretora porque, no recinto em que ela que opera - por uma norma desde 77, 
que é uma norma, uma portaria do ministro Simonsen, antes do Decreto-Lei 
1.598, ele dizia o seguinte: “Olha, as corretoras que eram donas de títulos 
patrimoniais, elas vão fazer como se fosse uma equivalência patrimonial, elas 
vão corrigindo todo ano o seu custo pelo valor do PL da Bolsa, e isso vai 
acrescendo o seu custo”. E a Portaria dizia: “Esse custo ou esse ganho de 
capital na alienação não é tributável”, desde que, eventualmente se fosse 
capitalizado, não fosse reduzido o capital depois de cinco anos, parecido com 
uma regra que nós temos lá. Então, a ideia qual era dessa norma? Como não 
era... Normalmente, título patrimonial é de clube. Nós não atualizamos os 
nossos, obviamente, títulos de clube. Mas como era um caso específico, só 
eram pessoas jurídicas e corretoras do mercado financeiro, antes do decreto-
lei o Simonsen baixa essa Portaria dizendo: “Olha, você vai fazer como se fosse 
uma equivalência, você vai corrigir o teu custo pelo PL da Bolsa. À medida 
que, ela vai crescendo, você vai corrigindo o teu PL”. E, se você vendeu título, 
esse custo atualizado pelo PL, não é tributável, desde que obedecido certos 
requisitos. Então, esse foi o primeiro condicionamento. O Fisco quis tributar, 
tributou essa diferença, dizendo o seguinte: Quando você transformou, isso 
teria sido uma devolução de capital, com base no 17, e eu quero a diferença 
do imposto dessa equivalência, dessa suposta equivalência. O nome não é 
equivalência, eu só estou falando equivalência como análogo. Esse foi o 
primeiro questionamento. Segundo questionamento que ele fez também. 
Independentemente disso, mesmo que você não tenha esse custo... Eu quero 
saber, quando você transformou, eu considero que isso é um ato de alienação, 
é um ato de devolução, melhor dizendo, e, portanto, neste caso, eu quero 
tributo. É um ganho de capital, com base no 17. Foi o que ele entendeu. E o 
terceiro grupo de autuações foi do PIS/Cofins. Então, todos esses títulos das 
corretoras, por anos a fio, obviamente que eles estavam no antigo ativo 
permanente das corretoras. Quando houve a transformação, como a 
transformação ocorreu muito próxima da decisão de um IPO, de venda, isso 
no mercado aberto, o que a Bolsa fez? Ela se tornou uma companhia aberta, 
desmutualizou, ela poderia ter ficado só como companhia aberta. Ponto. Mas 
o que ela fez também? Ela fez um IPO, uma oferta pública de ações, no caso, 
secundária. Ela não fez primária. Primária é quando ela traz capital novo. Ela 
simplesmente pegou isso e permitiu que se vendessem essas ações em um 
IPO. Quem quisesse entrar, entrava como acionista. Então, essas foram as 
três discussões do Fisco. Essa equivalência patrimonial não seria equivalência 
e essa portaria estaria revogada, portanto tributável. Dois, mesmo que não 
ocorresse isso, esse ato é um ato de alienação por devolução de capital, 
portanto ganho de capital, e, terceiro, a questão do PIS/Cofins. O que era do 
PIS/Cofins que eles diziam? Na verdade, quando você mudou para ação, você 
tinha que ter reclassificado esse ativo, saindo do antigo permanente, indo 
para o realizável ou circulante e, portanto, você teria PIS/Cofins. Esses foram 
os três debates. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Essa parte de PIS/Cofins, as exigências são 
no ato... nós sabemos que, logo a seguir, houve a IPO e houve muita venda 
logo a seguir. As exigências são na venda ou na transformação? 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Na transformação. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para ficar claro. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Isso, a venda, justamente. É na 
transformação. É bem verdade que o IPO veio logo depois, não é? Depois eu 
vou explicar as razões, muita gente... O IPO, todo mundo diz: “É certeza de 
que existe IPO, de que vai vender”. Não é bem assim, e os fatos demonstram 
que grande parte dos IPOs não sai, ou seja, decide-se fazer o IPO e, 
infelizmente, o IPO não se concretiza, por mercado, enfim. Não foi o caso da 
Bolsa, foi superexitoso, foi o maior IPO daquele período. Mas, enfim, é 
possível. Então esses foram os três, as três linhas de autuações pelo Fisco. Já 
vou antecipar: Qual é a jurisprudência atual? Vamos falar primeiro da 
jurisprudência para a gente discutir os temas. Com relação às autuações de 
Imposto de Renda, todas as Turmas no Carf, todas as Turmas sem exceção, 
todos julgamentos contrários por maioria ou por unanimidade dizendo: há 
devolução, com base no 17, portanto, há tributação disso. Dois, não existe 
uma maioria, mas, assim, meio a meio, dizendo: essa Portaria não te dava o 
direito de aumentar o custo e, portanto, ela é inaplicável. Mas assim, tirando 
a questão da Portaria, fundamentalmente, o que o Carf vem dizendo é que 
esse é um ato de devolução, portanto deveria ser tributado e adicionado ao 
lucro real. Existem alguns votos favoráveis ao contribuinte? Sim. Mas a 
totalidade dos casos, hoje, vigentes, nós temos só casos contrários. No 
Judiciário, sentenças de primeiro grau e segunda instância são diferentes. 
Nós tínhamos já, no Tribunal Regional Federal de São Paulo, uma tendência 
desfavorável também, mas nós tivemos um primeiro caso que foi julgado na 
semana passada, na Câmara em que a Dra. Alda, desembargadora, é a 
relatora de um caso, em que ela deu um voto favorável dizendo: “Não há 
tributação disso”, e, portanto - é um caso que até saiu noticiado no Conjur, 
não me lembro agora os dados corretos, a corretora, eu não sei se era a 
Novinvest, enfim, é de outro colega. E, então, nós tivemos o primeiro caso 
favorável e agora tem o segundo relator que vai, enfim, analisar. Então, a 
jurisprudência do IR é muito ruim no administrativo; no Judiciário não é tão 
boa, aparentemente pode ter alguma mudança. A questão do PIS/Cofins. A 
questão do PIS/Cofins, a jurisprudência, hoje, na Terceira Seção, que julga 
PIS/Cofins do Carf, ela é mais favorável à ideia de que não deveria ter uma 
reclassificação no ativo circulante, portanto, a permanência deveria ser a 
manutenção no ativo permanente, e, portanto, não passível de PIS/Cofins. 
Existe uma jurisprudência lá, de uma Turma do Walber - quem conhece a 
Turma - uma posição absolutamente esdrúxula, dizendo que quando é 
corretora de valores tem, mas quando é banco não tem, porque banco no 
objeto social não tem negociação de valores imobiliários. Enfim, é uma decisão 
salomônica. Mas eu diria, a tendência hoje da Terceira Seção, no dia atual, 
inclusive na sessão passada, é de entender que o PIS/Cofins não deveria ter 
que existir uma reclassificação. Bem, argumentos relacionados a IR e 
argumentos relacionado a PIS/Cofins. Vamos começar pelo PIS/Cofins, que é 
mais fácil. A grande questão que se coloca é o seguinte, que justamente no ato 



da transformação, sabedor de que havia uma alta possibilidade de um IPO em 
dias subsequentes, deveriam todas as pessoas jurídicas reclassificar isso e 
passar para o circulante, na medida em que havia uma alta probabilidade de 
liquidez? A sua intenção de permanência era de venda ou a sua intenção de 
permanência não era de venda? Isso ficou agravado por quê? Porque em todo 
IPO é obrigado fazer um chamado free-flow. O que é isso? É obrigado, no IPO, 
todo mundo oferecer ‘x’ por cento à venda. Então, em qualquer IPO, para que 
o IPO saia, eu me obrigo a vender uma parte, se tiver comprador. Então, o que 
vem sendo argumentado, e pela fiscalização, é que, na verdade, as corretoras 
assinam uma procuração de parte, de todo patrimônio para que, se houver 
interessado, que isso efetivamente seja atribuído numa operação de IPO. Com 
base nisso, a discussão é a seguinte: você sabia que você ia vender e, 
portanto, você não deveria manter isso no seu permanente. Bem, a alegação 
que vem sendo colocada pelas corretoras, assim, de forma, eu diria quase que 
unânime, é de que o ato de transformação, ainda que eu tivesse efetivamente 
uma alta probabilidade de venda subsequente num processo de liquidez, que 
é o IPO, não necessariamente esse fato seria verdadeiro, ele se concretizaria. 
E, portanto, a intenção de permanência não muda, primeiro: comecei o 
exercício com intenção de manutenção, ela não mudaria primeiro no mesmo 
exercício, reclassificar isso para o circulante. Além disso, como eu disse, o 
próprio IPO, sem dúvida, é uma alta probabilidade de liquidez, mas não é uma 
certeza de liquidez, e, portanto, ele poderia não ter saído, ele poderia ter tido 
um valor muito pequeno e a companhia desistido do IPO, porque todo IPO, 
você tem um preço de referência; se você não vê no teu roadshow, que é 
quando você vai fazer a propaganda para a venda, que você vai ter essa 
cotação, várias empresas desistem do IPO, não é uma coisa incomum, é uma 
coisa muito comum. Eu não tenho um percentual, mas de 100% dessas 
operações, talvez 30% desistem. Depende do momento econômico, não é? Este 
ano, praticamente, todas desistiram, mas enfim. Então, é de que não existe 
uma certeza da operação, existe uma alta probabilidade, né? Portanto, isso 
também não justificaria a mudança de reclassificação contábil. Isso tem sido 
acolhido na grande maioria das Turmas. Porém, um caso que, inclusive eu 
defendi, que foi um leading case, que foi um caso que vou até perguntar para 
vocês, da Santander Corretora, nesse caso a Turma... Isso vem balançando 
um pouco. Algumas Turmas claramente na área contábil, alguns conselheiros 
vem entendendo, o simples fato de transformar, ainda que existisse uma alta 
probabilidade de venda, seja porque eu iniciei o exercício como ativo 
permanente, seja porque a intenção de permanência, ela não muda pelo 
simples ato jurídico de transformação, que deveria ficar, estão entendendo 
dessa forma. Em algumas Turmas, como nesse caso, o que ocorreu foi o 
seguinte, ganhou-se... Porque o Fisco diz, o conselheiro entendeu o seguinte - 
e foi a nossa defesa - ele não provou a intenção de venda. Não houve prova da 
intenção de venda, não foram juntados documentos nesse sentido, e, 
portanto, ainda que houvesse essa alta probabilidade, não havia uma questão 
de prova. Então, algumas Turmas entenderam - e são poucas - de que não 
haveria documentação suficiente ou argumentação suficiente da autoridade 
tributária para entender essa mudança de reclassificação contábil. Outras 
não, outras vêm entendendo claramente que, sob o ponto de vista contábil, 
não haveria essa obrigatoriedade, ainda que fosse uma alta probabilidade de 



alienação. Tem sido essa, assim, pelo menos a maioria dos casos, nós temos 
jurisprudências contrárias em algumas Turmas, eu não guardo as Turmas de 
cor, de número, mas, por exemplo, na Turma do Júlio, que é lá da Terceira 
Seção, é contrária; na Turma do Walber foi favorável mezza-mezza para a 
corretora e para banco. Na Turma do Atulim tem sido favorável, com voto do 
Atulim no sentido de que não há reclassificação contábil. Então, essa tem sido 
a jurisprudência. Há um parecer do professor Eliseu nesse sentido, que não é 
categórico, não é peremptório nesse sentido, mas alguns bancos, algumas 
corretoras pediram parecer a ele, onde, de uma certa forma, ele vai muito 
dizendo que a intenção de permanência é da companhia, isso é uma questão 
que tem que ser vista pelo próprio procedimento que ela adotou com relação 
aos ativos. E que também a questão da prova do IPO, se ele efetivamente sai 
ou não sai, é uma improbabilidade que talvez confirmasse de que a instituição 
não deveria fazer uma nova reclassificação contábil. Isso é uma questão do 
PIS, eu diria, é atual, não acho que existam outros argumentos diferentes 
desses. Com relação ao Imposto de Renda, a argumentação, o que ocorreu na 
verdade? Quando saiu a decisão da Bolsa fazer a desmutualização, a Bolsa... 
Nós tínhamos a Bovespa e nós tínhamos a BM&F. A Bovespa foi a primeira a 
fazer isso. E a Bovespa entendeu - nesse caso nós não assessoramos a 
Bovespa, nós assessoramos a BM&F. A Bovespa entendeu que deveria, antes 
da desmutualização, fazer uma consulta a Cosit, mediante uma associação, 
que foi no caso a Ancord, perguntando se na desmutualização teria ou não 
teria ganho de capital. A Bolsa fez, e aí quem analisou foi o Alberto Pinto, 
quando consultor da Cosit. Eu estou dando a história, tá? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está impedido de votar(F). 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Eu estou dando a história porque é para 
entender por que aconteceu assim. Então, começa com uma consulta da 
Bolsa antes da desmutualização, a Cosit mediante uma associação. Por que a 
Bolsa fez isso? Porque lá, em 93, já tinha ocorrido um ato igual da Bolsa, foi 
quando a Bolsa criou uma entidade de clearing, chamada CBLC. A Bolsa lá, 
no passado, ela fez uma cisão também tirando custódia e clearing passando 
por uma pessoa jurídica nova. A Cosit da época disse: “Pode fazer, isso daqui 
não é devolução de capital, não é tributável”. Então, a Bolsa fez uma consulta 
tentando que tivesse o mesmo, mas mudam as cabeças, mudam as pessoas, 
as leis não mudam, mudam a interpretação. E, num primeiro momento, a 
consultoria diz que é inepta à consulta da Bolsa, mas aí depois se faz a Bolsa. 
Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo vai dizer assim: “Pô, 
para que fez a consulta, né?” Veja, num ato de IPO, quanto mais transparente 
você vai, ainda que tenha coisas ruins, melhor. Ou seja, o mercado sabe, o 
mercado, ele marca tudo isso. Então, era ilusão imaginar que no IPO da Bolsa 
ninguém perguntaria isso. Então, assim, não é que não deveria, ou faz ou não 
faz, tanto faz. Se vai impactar preço, é outra questão de mercado. Então, fez a 
consulta e aí veio o Alberto dizendo, na resposta à consulta: “É ilegal, é ilícito, 
não é permitido pelo Código Civil uma transformação de entidade sem fins 
numa entidade com fins”. Segundo o entendimento da Receita, não é possível 
ser feito isso, você tem que firmar distrato e constituir uma nova. Veja, a 
Bolsa fez isso, os registros civis aprovaram, a CVM-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O mundo fez, né? 



Sr. Roberto Quiroga Mosquera: --aprovou, o mundo fez isso, não é? Mas... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não pode, mas fez isso. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Não fez. Não pode, mas fez. Mas ele 
entendeu que justamente por não poder transformar, isso seria um ato ficto 
de dissolução e de constituição, e, portanto, nós estaríamos aqui dentro de 
uma devolução. E tem sido essa um pouco a jurisprudência do Carf. O Carf 
vem entendendo que, claro, literalmente, pelo 17, isso seria um ato de 
devolução, mas por quê? Porque o ato de transformação não seria um ato 
lícito no ponto de vista civil e, portanto, isso nós estaríamos dentro de uma 
devolução. A história foi bem interessante, o primeiro leading case foi na 
Turma - para quem tem mais militância no Carf - foi a Turma em que o 
presidente era o Marcos Mello. O Marcos Mello sempre foi considerado um 
conselheiro bastante conservador, fiscalista, mas, enfim. E também, nessa 
Turma, nós tínhamos o Wilson, que era um - é, e hoje ainda está no conselho. 
Hoje, o Marcos, ele é delegado da delegacia de Bauru. E o Wilson também 
considerado um conselheiro bastante fiscalista. E essa Turma era uma Turma 
ainda sem titulares, nós tínhamos o Guilherme, e tinha um outro do Fisco, 
que era o Eduardo, que é, inclusive, um orientando aqui, é aluno do nosso 
programa de pós da USP. Foi um debate intenso, isso foi o leading case. E veio 
o Marcos Mello, era o relator, com voto contrário. Mas aí o Eduardo, que é do 
Fisco, votou favoravelmente, entendendo que não era devolução, aí a coisa 
ficou totalmente muito... Mas aí os votos do contribuinte votaram dizendo que 
era... O Guilherme, eu acho que votou favorável, dizendo que era a devolução 
e, portanto, incidia. Bem, perdeu, salvo engano, de 4 a 2, ou 5 a 1. Esse foi o 
leading case. No caso do Credit Suisse ou do Banco Espírito Santo, foi nessa 
Turma, depois o Marcos saiu, mas depois disso seguiu. Eu diria, infelizmente, 
a gente tem poucos votos favoráveis, hoje, no Carf. Conselheiros do 
contribuinte entendendo que no caso é uma devolução, que não poderia haver 
essa transformação e, portanto, tributável pelo Imposto de Renda. Ricardo, 
não sei, eu fiz mais uma descrição-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo, muito bom-- 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: --de como é, sem também me posicionar 
muito para a gente debater. É delicado, é bem delicado, é um tema que não é 
fácil, eu acho. Eu diria, nós estamos ainda num momento absolutamente 
indefinido do Carf. Só para terminar. Na área de PIS/Cofins já é certeza que 
esse tema vai para a Câmara Superior. Na área do IR ainda não, mas o que 
vem tentando se utilizar é que, numa decisão do PIS/Cofins, o voto diz: “Não 
há ilicitude na transformação de sem fins para com fins”. Então, as pessoas, 
os advogados estão usando essa jurisprudência de PIS/Cofins para tentar ser 
o paradigma para a Primeira Seção. Mas ainda isso é tudo muito novo, não se 
sabe se subiu... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Quiroga. Eu acho que quem não 
conheceu a operação passou a conhecer, não podia ser mais completa, 
embora concisa, sem detalhes, a descrição da operação, a história da 
operação é muito importante também para se começar a compreendê-la. E os 
aspectos tributários foram bem expostos. Há dois pedidos de palavra, 



Fernando e Bianco. Primeiramente Fernando. O Ricardo está com vontade de 
falar também, mas vai deixar os debates... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu também estou...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu já percebi. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, tem dois aqui com vontade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, primeiro eu queria cumprimentar o 
Roberto, que é um querido, um queridíssimo amigo de tanto tempo, que eu 
retomo o prazer de estar com ele depois de um bom tempo, eu acho que mais 
de... anos já que a gente não se vê. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Poxa! 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E a gente, e é muito gostoso olhar para ele e 
ver que está sempre ativo, sempre querendo avançar nas discussões, sempre 
com ideias positivas, e amarrado por esse pensamento canhestro dos nossos 
tribunais. Entre os nossos alunos na pós-graduação esse tema da 
desmutualização foi hors concours, eles adoraram, a gente discutiu em uma 
dessas sextas-feiras, queriam escrever artigos, pediram material, enfim... 
Estão fascinados com a questão da desmutualização. Porque, enfim, é um 
tema que também na GV a gente dá, os moleques ficam, assim, já querem se 
inscrever, perguntam se tem pós etc., porque realmente é muito fascinante. 
Eu costumo provocar os alunos dizendo que um tributarista que não conhece 
Direito Societário é um tributarista manco. E eu tenho visto muitos 
tributaristas, inclusive juízes por aí, que absolutamente desconhecem Direito 
Societário, não têm nem noção do que é Direito Societário. E os alunos 
ficaram: “Ah, mas, professor, o senhor estava falando, a gente quer estudar e 
tal, mas é muita coisa Direito Tributário”. Eu falei: “Pois é, então, se é muita 
coisa, ou você desiste, ou você começa a se render para realmente estudar 
Direito Societário, naturalmente Direito Societário e Direito Contábil e 
contabilidade aqui, no Brasil, porque aqui, no Brasil, não tem Direito 
Contábil, embora um orientado do Quiroga, amicíssimo nosso, defendeu uma 
dissertação de mestrado e defendeu a ideia do Direito Contábil. Mas até nisso 
tem inovação, não é? A questão da desmutualização, então, é fascinante, 
continua sendo fascinante pelo fato de que, na transformação de associação 
para uma sociedade por ações, não se discute que há uma mutação. Você 
tem, antes, uma cota de uma associação civil, uma cota patrimonial, mas que 
não tem relação nenhuma com capital, até mesmo porque a associação não 
tem capital. E, no momento subsequente, você passa a ter ações de uma 
sociedade por ações. Esta mutação patrimonial, essa transformação - vou 
colocar assim - de uma cota de sociedade civil, um título de clube - vamos 
colocar assim - para uma ação consiste numa riqueza transferível ou uma 
riqueza de interesse do Fisco - e aí eu recomendo outro aluno, outro orientado 
do Quiroga e nosso pesquisador Paulo Vitor, que os associados devem ter 
recebido o livro dele, que trabalha um pouco a ideia de receita e renda 
circular. E essa questão é um pouco mais complicada, porque a gente percebe 
que, nesta operação societária, mesmo que eu forçasse uma ideia de receita, 
de uma receita que transitou de alguma forma nesta operação de mutação 
patrimonial, eu não consigo enxergar nem sob o aspecto econômico, nem sob 



o aspecto jurídico qualquer manifestação de riqueza de interesse do Fisco. E 
na jurisprudência do Carf sempre se discutia a questão da inoponibilidade ou 
não ao Fisco das operações societárias, o que parece também um outro 
conceito um pouco enviesado. Mas, em tudo que eu pude ver das decisões e 
nos debates com os alunos, esta operação de transformação não consiste em 
riqueza nem receita que possa ser de interesse do Fisco que parte de uma 
ideia de que você teria intenção, ele começa a querer entender a intenção de 
alienar como uma justificativa para você mudar do ativo permanente para 
ativo circulante. Mas, de novo, eu não consigo enxergar isso, e olha que eu 
tenho pensado muito nesse assunto nesses tempos de preparar aula e debater 
com os alunos, e a gente continua verificando que o Fisco atira de uma forma 
agressiva mesmo nas operações societárias, mas sem conhecer exatamente o 
que foi a transformação meramente de uma cisão e consequentemente 
transformação de uma associação civil numa sociedade por ações, que é, 
vamos dizer, um ato societário incomum a cisão de uma associação civil, mas 
não é proibido, tampouco é proibida a transformação de uma associação civil 
diretamente para uma sociedade por ações. E é comum, inclusive, no Direito 
comparado. Várias associações civis foram transformadas em sociedades por 
ações, e nessa transformação não há uma receita... Eu não consigo enxergar 
essa receita sob nenhum aspecto, nem para fins de PIS/Cofins, nem para fins 
de Imposto de Renda. Mas, obviamente, eu estou aqui para debater e não para 
efetivamente concordar, mas eu pensei muito sobre o assunto e não achei. Eu 
gostaria muito de debater esse assunto com todos, mas no sentido de 
aprender se alguém tiver uma posição de que há efetivamente receita ou 
renda nesse aspecto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estou passando agora para o Bianco, mas, em 
função do que você acabou de falar, eu acho que a própria... Vamos falar do 
Alberto? O próprio Alberto tem a percepção de que o ato de transformação em 
si não seria um ato de alienação, porque aí ele ia lutar contra uma maré, um 
tsunami, não é? Na verdade, aí que o levou a dizer que não existe a 
transformação de uma associação em sociedade. Está certo? Quer dizer, ele 
primeiro precisou desqualificar o ato, por isso que o entendimento, conforme o 
Quiroga explicou, é: Não, houve uma extinção com devolução, e aí você 
recebeu a sua cota, você aliena. João. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Quiroga vai embora, não? 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Não, só vou resolver um problema.  

Sr. João Francisco Bianco: A minha observação era justamente uma... um 
pouco uma pergunta para o Quiroga... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, vamos esperar ele voltar. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, eu acho melhor esperar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pacientemente... Não há outros problemas 
além deste que ele relatou. Então, será uma ausência rápida. Eu queria, 
aproveitando o ensejo, mas eu também gostaria de falar na frente do Quiroga, 
até para municiá-lo, que é um dos advogados, evidentemente, mais engajados 
na luta de... Não é só o autor do escritório dele, o autor do mecanismo de 



desmutualização no caso concreto, mas também o advogado mais atuante, 
mais respeitado. Mas é curioso, agora falando em PIS/Cofins, João, não sei se 
você iria tratar disso, mas a Receita Federal sempre entendeu normativamente 
que os bens do ativo permanente se define pela intenção das partes. É o que o 
Eliseu disse. Isso é claro, é assim. Só que a intenção das partes não é visível. 
Certo? E – eu estou falando o que a Receita sempre diz - a visibilidade da 
intenção das partes se manifesta pela duração da propriedade do investimento 
ou do bem por mais de um exercício social. Quer dizer, quando vira o exercício 
seguinte, você não tem conversa, é ativo permanente. Essa é a primeira parte. 
Segunda parte, uma vez permanente, sempre permanente. Se você redestinar 
a outra finalidade, a Receita sempre disse: “Não pode baixar do permanente”. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Exatamente, é justamente isso. E essa... 
dentro dessa ideia de que você tem um patrimônio, um ativo permanente que 
apenas sofreu uma mutação de uma cota patrimonial para uma ação, não 
renova-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, sim. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: --essa posição. Continua sendo ativo 
permanente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: E as decisões, têm umas decisões que dizem 
que não. Na hora do momento que você fez a alteração, passaria então a ser 
obrigado a requalificá-la no ativo circulante. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Quiroga, na verdade, eu queria mais fazer uma 
pergunta, uma indagação para você. Eu, quando eu ouço essa história de 
desmutualização, e esse argumento do Alberto, eu não sei, eu faço um esforço 
para tentar entender o raciocínio do Alberto, mas, realmente, eu não consigo 
entender esse raciocínio. E você, muito bem, no início da sua exposição, você 
mencionou, traçou um paralelo entre esse processo de desmutualização da 
Bolsa com os casos de transformação das entidades educacionais, porque 
muitas entidades educacionais que eram entidades imunes acabaram sendo 
vendidas para grandes grupos estrangeiros. E elas, nessa alienação, o 
primeiro passo da alienação, foi a transformação dessas sociedades em 
entidades com fins lucrativos. Eram entidades sem fins lucrativos e passaram 
a ser com fins lucrativos. E, até em função da quantidade de casos que 
ocorreram, foi baixado uma instrução normativa da Receita Federal, que agora 
eu não estou me lembrando o número, não sei se é 15, dizendo, regulando o 
procedimento de passagem, de transformação das entidades sem fins 
lucrativos para com fins lucrativos. Inclusive, logo depois, foram expedidas 
duas soluções de consulta, esclarecendo ainda uns pontos meio obscuros 
dessa instrução normativa. E a instrução normativa é muito clara, ela diz 
assim: “Pode transformar, a entidade deve levantar um balanço de abertura, 
avaliar todos os seus ativos, com documentos que a entidade tiver à 
disposição, aqueles que forem comprováveis, os ativos comprováveis serão 
lançados pelos seus documentos de aquisição, os passivos comprováveis serão 



lançados, a diferença, quer dizer, o capital comprovável vai prestar conta de 
capital e a diferença é resultado. Esse resultado tem que ficar lá. Fica lá, 
reservado, é uma reserva especial. A entidade se transforma em com fins 
lucrativos e depois os resultados, os lucros e os prejuízos vão sendo apurados, 
tributados, compensados e aquela reserva vai ficar lá. Se for distribuída 
aquela reserva, aplica o art. 17, alíquota de 15%. E depois, veja, tem instrução 
normativa, tem duas soluções de consulta regulando exatamente essa 
situação, e agora o Alberto vem dizer que essa transformação é vedada pelo 
Direito Civil e a jurisprudência acompanha esse entendimento? Quer dizer, 
realmente é difícil de entrar na minha cabeça. Eu não estou conseguindo 
entender essa linha de raciocínio do Alberto. Agora, a minha pergunta para 
você é a seguinte: Esse... foi discutida essa instrução normativa no âmbito do 
Carf? Alguém levantou essa questão? E como é que o Carf reagiu a essa 
situação? 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Não, foi amplamente discutida... Enfim, se 
tentou amplamente discutir esse assunto. Eu acho que, em grande parte, 
como esses casos eles surgem, Bianco, e nós tivemos vários casos, no Carf, 
você não consegue controlar, essa primeira jurisprudência do Marcos Mello, 
eu acho que isso que é um pouco, ela está contaminada pelo seguinte 
posicionamento, que é, infelizmente, naquela Turma, eu acho que isso pegou 
muito forte: como pode alguém, inclusive o voto do Marcos Mello quase deu 
[ininteligível]... Isso aqui foi um crime, ou foi um ato, enfim, simulado, no 
seguinte sentido, você tem uma entidade, você tem o patrimônio por elas por 
anos a fio e aí você entrega para as pessoas físicas aquele patrimônio que foi 
não tributado. Por trás dessa discussão tem esse viés, o viés de justiça, de que 
você está se aproveitando, locupletando de um patrimônio formado isento e aí 
você absorve esse patrimônio. Então, eu acho que está um pouco 
contaminado, mas foi discutido. O problema é que também essa legislação, a 
verdade foi essa, Bianco, quando saiu, ela foi feita a pedido das entidades 
para pagar tributo. Então, assim, o art. 15, o art. 17, essa 9.532, claramente 
foi assim: Eu quero pagar tributo, eu quero... só que eu quero 15%, porque 
normalmente... 

Sr. João Francisco Bianco: Só o 15%. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Então é assim, um pouco também motivado 
no seguinte sentido, claro que tem instrução, tem a consulta, tem pareceres 
normativos, enfim, isso ocorreu em vários lugares. Mas eu acho que ela foi 
contaminada um pouco por essa ideia. E aí eu só anotei três coisinhas, quatro 
coisinhas mais. Primeiro, não é verdade que a Bolsa não pagava tributo ou 
que as entidades não pagavam tributo. Elas pagavam todas no sistema de 
fonte. Portanto, havia tributação, não dá para dizer que você está se 
locupletando, isso aí é só sob o ponto de vista que a gente está falando. Então, 
nesse aspecto... Outra coisa, nas entidades sem fins, como clube, não havia 
essa regra de você fazer essa equivalência também, era uma outra questão. 
Nesse caso específico havia. Havia uma discussão se essa Portaria estava 
ainda vigente ou não. Se você pega, por exemplo, o livro do Hiromi Higuchi, 
não o atual, mas umas seis edições anteriores, ele fala: “Essa Portaria foi 
revogada”. E a gente só pesquisando questões. Assim, eu acho que não foi... O 
Carf tem isso, às vezes as matérias não são bem discutidas, por mais que a 



gente queira, e a gente tente. Mas o Eduardo, no voto dele, foi muito claro 
nesse sentido. Mas acontece é que a gente, assim, como é um tema também 
muito específico, há um desconhecimento dos próprios conselheiros sobre 
estes assuntos, porque não é um assunto geral, que está meio evangelizado 
para o grupo todo, é um assunto específico, de uma companhia. Por mais que 
a gente tenha tentado, os casos de leadings cases foram para os advogados 
muito qualificados, infelizmente nós não conseguimos convencer de que essa 
posição do Alberto estava incorreta. A verdade é essa. Mas eu concordo com 
você, foi muito discutido esse assunto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu também quero, juntamente com os 
demais, me regozijar pela presença do Roberto Quiroga aqui, que cuja didática 
mostra... cuja didática se evidencia, porque até agora eu entendi, até, o que é 
a tal da desmutualização, o que mostra que, se até eu entendi, Roberto, 
parabéns mais uma vez. E pior ainda, você explica de um modo que parece 
tão óbvio, tão simples, tão fácil. Você explica, mas que palavra tão difícil, 
desmutualização, para algo tão simples. E daí, conforme você foi contando, eu 
fui simpatizando ou não com esse raciocínio do Alberto, e comecei a pegar um 
pouquinho aqui do Código Civil para tentar entender algumas coisas. Primeiro 
lugar, eu verifiquei que o Código Civil fala em transformação, ele é expresso 
dizendo que, na transformação de sociedades - esse é o ponto, o art. 1.113 do 
Código Civil, “O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação 
da sociedade”. Então, esse é o lado positivo, claramente independe, o lado 
negativo da sociedade, ou seja, é um dispositivo que versa sobre sociedade. 
Então, nós temos que saber... Agora, quando a gente pega a associação, a 
associação se fala em dissolução da associação, inclusive fala o Código Civil 
sobre a versão que deve acontecer do patrimônio, o patrimônio deve versar. 
Então, se eu tentasse entender o raciocínio do Alberto, primeiro ponto, seria o 
seguinte: Não, o que houve aqui foi uma até fraude à lei. Afinal de contas, se 
eu tenho uma lei imperativa determinando o que se faz com os recursos da 
associação, que deve, em última instância, ir ao poder público, o que foi feito 
foi uma fraude à lei, fugindo - e daí explicaria toda a consequência - fugindo 
da norma imperativa, porque foi um modo de você fugir de um mandamento 
legal, frustrando até esse mandamento legal. Esse é o primeiro ponto que 
poderíamos pensar sobre esse assunto para saber... Nós temos que saber. 
Temos uma norma imperativa aqui que determina que a associação, 
necessariamente, se destina a ser extinta, e, uma vez extinta, o patrimônio 
deve ser esse? Ou seja, haveria que... Eu acho que esse ponto, não sei se foi 
enfrentado o tema da fraude alheia, eu gostaria de saber como foi enfrentado 
isso, para depois continuar com outra pergunta. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Não, ele justamente diz isso. Como o Código 
Civil só diz que sociedades podem transformar e na associação não está, 
literalmente não pode. Seria um ato ilícito. Ele diz que é um ato contra a 
norma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A ilicitude, eu pergunto se não estaria nessa 
questão da destinação do patrimônio da associação, porque o Código Civil, ele 



é muito claro com relação a isso. Diz o art. 61, “Dissolvida a associação, o 
remanescente do seu patrimônio, depois de deduzidas etc., etc”. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: Eu anotei isso na cabeça, ele toca nisso, mas 
o fundamento básico dele é mais literal do que teleológico, entendeu? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu digo, porque isso poderia ser algo... é algo a 
refletir, ou seja, saber se é lícita a transformação ou não, tendo em vista que o 
Código Civil prevê a dissolução, prevê uma destinação pública dos recursos da 
associação. O Código Civil, na verdade, permite que se devolva a contribuição 
de cada associado e o restante teria uma destinação pública. Então, existe um 
problema a ser estudado, eu quero pôr assim, “a ser estudado”, sobre a 
licitude da transformação em si. Eu acho... aí é um tema interessante. Agora, 
outro ponto que você apresentou aqui, e esse me parece que realmente aí que 
se torna uma questão mais fácil de discutir, é dizer que, necessariamente, 
houve uma extinção. Isso me parece que está errado, ou seja, pessoa jurídica 
é um centro de imputação de direitos e obrigações. E não houve, pelo que você 
relata, do ponto de vista jurídico, a pessoa jurídica se manteve enquanto 
centro de imputação, você começa a fazer perguntas mais óbvias. Ah, é? 
Então, se foi dissolvida, então os direitos, os deveres, a quem são imputados? 
Imputam-se aos sócios, houve uma nova sucessão ou não houve... Na criação 
da nova entidade, não houve, não existe previsão legal, tampouco que exija a 
sucessão. Então, você teria todas... Ou seja, se fosse uma nova pessoa 
jurídica, seria necessário um mandamento legal determinando a sucessão 
para efeitos privados da antiga para a nova, que também não existe, ou seja, é 
um argumento bastante interessante para dizer: a prova de que é a mesma 
pessoa jurídica... Insisto, mesma pessoa jurídica. Gente, pessoa jurídica não 
existe! Existe indivíduo. Pessoa jurídica é criação do Direito. Ponto. Acho que 
é importante. Aliás, nem pessoa física existe. Existe indivíduo. Você não é 
pessoa física, nem pessoa jurídica, você é um indivíduo. Pessoa física e pessoa 
jurídica são criações do Direito. É um centro de imputação de direitos e 
obrigações. É bom lembrar isso o tempo todo para depois ficar... Então, aquele 
centro de imputação de direitos e obrigações manteve-se e existe até hoje, e é 
ali que o Direito se refere. Então, falar que houve uma extinção da pessoa 
jurídica me parece isso, claramente, possível de rebater. Eu tenho a dúvida 
primeira: se a transformação poderia ser caracterizada como fraude alheia. 
Esse é um tema que eu tenho dúvida. Dúvida. Não estou falando nada. Agora, 
terceiro ponto, e só para terminar aqui, Ricardo. Eu me preocupo muito com a 
questão do PIS e Cofins, principalmente pelas consequências. Porque a seguir 
isso, toda vez que eu tenho um bem do meu ativo permanente e eu decido 
vendê-lo, imagina, eu tenho um imóvel e chamo corretores, eu estaria 
obrigado a classificá-lo para o circulante e passaria sujeito a PIS e Cofins. 
Seria... Ou seja, a extensão desse entendimento é preocupante. Ou seja, eu só 
estaria isento se houvesse uma sorte, se alguém batesse na minha porta e 
falasse: “Puxa, eu quero o seu imóvel!”, e eu dissesse: “Não, não está à venda”. 
E eu dissesse: “Mas eu quero comprar, eu quero comprar!”. “Desculpe-me, eu 
não quero vender”. E o fulano fala assim: “Eu insisto, está aqui o preço”. E 
você fala assim: “Tá bom, então eu estou de acordo”. E toda vez que tivesse 
um anúncio do imóvel, “imóvel à venda”, já estaria... Porque é exatamente a 
mesma circunstância, ou seja, o raciocínio seria que toda vez que eu decidisse 



vender o imóvel, eu já não estaria mais numa venda de um permanente. Eu 
digo isso - um raciocínio absurdo, eu quero registrar que eu não penso assim 
- é só para dizer que a consequência é a mesma, ou seja, não tem essa 
necessária reclassificação. Um bem que por anos esteve no permanente, que é 
o fruto do rendimento que essa corretora teve por anos, ele é do permanente, 
ele está no permanente gerando lucros. A mera decisão de se desfazer é muito 
pouco para que se resolva classificar no circulante, a menos que vire um 
negócio da empresa, a menos que se torne seu objeto social. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o Fernando. Eu 
não sei se você quer responder, mas... 

Orador não identificado [01:28:20]: Depois eu falo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma observação que o 
Schoueri levantou aqui. Se não está prevista a transformação de uma 
associação em sociedade, em empresa, no Código Civil também não está 
vedada. No Direito privado, o que não é proibido, é permitido. Está certo? 
Além do mais, agora no terreno, assim, das migalhas, mas que as migalhas 
podem ser úteis. Não houve extinção, e a pergunta que eu te faço agora é 
migalha: Foi mantido o mesmo CNPJ? Mantido o mesmo CNPJ, quer dizer, a 
prova maior de que a sociedade continuou existindo perante o próprio Fisco. 
Está certo? Foi uma alteração do CNPJ, provavelmente o tipo societário e 
outros dados. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu ia justamente nessa linha, porque 
quando o Schoueri provocou... Não, imagina, o que é isso. O Schoueri 
provocou se haveria uma fraude-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fraude à lei. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fraude à lei. Não, provocou o raciocínio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não provocou... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ponho dúvida mesmo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pois em dúvida a questão. Eu não consigo 
enxergar essa fraude à lei também, e também não sei se cabe a proposta, 
porque você não é obrigado a extinguir a associação. Não existe essa 
obrigação, não está prevista: Você deve extinguir a associação. A previsão do 
Código Civil é: Quando você quiser extinguir a associação, como proceder, o 
que é natural que o legislador civil se preocupasse com essa hipótese de 
extinção de associação, justamente pela sua característica de uma entidade 
que não tem capital e que não há identidade entre os sócios ou associados, e o 
patrimônio da associação no ponto de vista de capital. Então, se você não tem 
esta proibição, você não tem sequer uma disposição a respeito disso, eu nem 
sei se você poderia falar: “Ah não, olha, você fraudou a lei, porque a lei fala em 
extinção de associação, então você deveria ter seguido o caminho da extinção, 
e qualquer outra coisa que você fizesse estaria em fraude à lei”. Eu não vejo 
que isso possa... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, minha dúvida é: existe 
mandamento imperativo, que essa é a pergunta, mandamento imperativo, ou 
seja, se eu posso extrair do Código Civil... E é dúvida... Gente, eu quero tudo 
claro-- 

Orador não identificado [01:31:10]: Está no art. 2.033 do Código Civil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Art. 61. 

Orador não identificado [01:31:10]: Não, art. 2.033. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Art. 61, do Código Civil. 

Oradora não identificada [01:31:22]: Art. 2.033 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A bancada aí... 

Orador não identificado [01:31:32]: Vamos ler o art. 2.033. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O art. 2.033 está sendo lido. Bom, são dois 
artigos que estão sendo colocados, porque eu pus o art. 61 para perguntar se 
ali, porque essa é a dúvida, se seria uma norma imperativa determinando o 
que se faz com o patrimônio de uma associação, ou seja, se uma associação, 
aquele patrimônio é destinado a algo, é destinado a permanecer na associação 
ou ser vertido. Se isso for uma norma imperativa, qualquer ato que contrarie 
isso seria em fraude à lei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Tem o artigo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O art. 2.033. “Salvo o disposto em lei especial, as 
modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas - não apenas 
sociedades - das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua 
transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por esse 
Código”. Quer me parecer que o 2.033, em norma transitória, é para dizer a 
partir de quando eu aplico. Não me parece que o 2.033 seja argumento 
suficiente para ser invocado para dizer que o Código se aplica a situações não 
reguladas ou coisa parecida. Ou seja, eu prefiro a autonomia do direito 
privado, eu prefiro o argumento de autonomia do que o 2.033 para isso. Na 
minha leitura, o 2.033 é uma regra temporal, ou seja, regra intertemporal a 
partir de quando se aplica o novo Código Civil. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Em outras palavras, secundando aqui o 
Schoueri, ela não diz que se aplicam à sociedade, às demais pessoas jurídicas 
senão sociedades ou a transformação, ou as normas relativas à pessoa 
jurídica. É uma norma de transição que reconhece, afinal, que o Código 
inteiro se aplica. Está certo? Mas não resolve o nosso problema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É assim, então, a dúvida que eu... Ouvindo o 
Ricardo, ouvindo o Fernando, ouvindo o Roberto, e, por favor, não quero que 
pensem que eu tenho uma posição sobre o assunto, eu continuo carente de 
um estudo maior para saber se existe, se o Código Civil, quando criou o tipo 
da associação, criou com uma finalidade, com uma destinação obrigatória. 
Finalidade obrigatória, destinação obrigatória daquele patrimônio seria 
restituir aos sócios as contribuições e o restante destinar à entidade 



congênere ou ao poder público. Se isso for obrigatório, o que eu tenho dúvida, 
mas eu digo, se a premissa for verdadeira, então um ato de transformação 
seria em fraude à lei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O teste é com relação à premissa que exige maior 
estudo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quiroga. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: A dúvida colocada pelo Schoueri é 
extremamente relevante e eu acho que é mais ou menos isso. A leitura do 
2.033 e do 44, e essas outras normas que nós lemos aí, você tem uma 
tendência. Dentro da visão que o Schoueri coloca, da dúvida, não da posição, 
da dúvida, ainda que o 2.033 diga “transformação”, diga tudo, mas também, 
quando ele no 44, ele fala de todas também, de todas as pessoas jurídicas, 
então associações etc. Aí, quando você vai naquele artigo que fala de 
sociedade, só na de sociedades vê transformação, e na outra não fala em 
transformação. Então, dentro dessa ideia, é possível isso. Mas, veja, essa 
dúvida do Schoueri, e dúvida nossa, surgiu e efetivamente se transformou, ela 
hoje é um debate muito grande na área de registros públicos, tanto é que 
algumas entidades sem fins, que depois se tornaram com fins, chegou no 
cartório... Alguns cartórios de Registro Civis não quiseram registrar a 
transformação, isso levantou uma dúvida para a Vara de registros públicos. 
Então, é justamente, a dúvida existe, acho que é até, assim, um nome... eu 
faltei nessa aula de registros públicos, mas eu acho que chama dúvida. E foi 
para a área de registros públicos e foram registradas todas as sociedades. 
Então, assim, dentro do registro público, não houve uma: Oh, é nula ou 
anulável o ato civil. O Ministério Público não. A Promotoria de Curadorias de 
Fundações e etc., associações, alguns promotores, alguns procuradores já se 
manifestaram dizendo: “Oh! Também não pode transformar”. Mas, até esse 
presente momento, os registros públicos dizem: “Há transformação, é lícito, 
não haveria necessidade de qualquer critério lícito”. Também não foi tomada 
nenhuma atitude de anulabilidade dos atos por parte do Ministério Público. 
Então, enfim, tudo isso convergindo para a ideia de que, ainda que exista uma 
dúvida, a dúvida não parece ser adequada, tendo em vista manifestações dos 
próprios órgãos respectivos, competentes para isso; existiu a ratificação por 
parte de todas as agências reguladoras. Então, dentro dessa ideia de licitude, 
parece que não existiu grande contestação nas áreas de competência 
respectiva, o que eu acho que ajuda bastante. Mas não colocou um ponto 
final, eu diria. Nós não temos um ponto final. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer me parecer, Roberto, de qualquer modo, e 
isso, assim, avançando, embora eu tenha essa dúvida, se do ponto de vista do 
Direito privado a pessoa jurídica permanece, e, enquanto não for anulada, ela 
permanece, mesmo que em fraude à lei, ela permanece ainda? Fraude à lei 
não dá nulidade ainda. Ou seja, ela permanece, existe a pessoa jurídica? Não 
tem cabimento uma autuação baseada na extinção da pessoa jurídica se a 
pessoa jurídica existe. Ou seja, eu acho que esse elemento de Direito privado, 
neste caso, não pode ser desprezado. O centro de imputação de direitos e 



obrigações jamais foi extinto. Se deveria ter sido extinto, é uma outra questão. 
Não cabe falar em simulação. Não cabe falar em simulação nessa situação. 
Não existe simulação de pessoa jurídica. 

Sr. Roberto Quiroga Mosquera: O voto da Dra. Alda, no tribunal, é nessa 
linha. Então, a gente tem uma tendência boa nesse sentido. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu acho que está ótima. Gostaríamos 
de continuar mais tempo, mas nosso relógio é implacável e os nossos usos e 
costumes também. De forma que eu agradeço novamente, Quiroga, a sua 
presença, novamente requerendo a sua presença sempre como associado, 
como professor da USP e grande advogado. E agradeço a presença de todos. 
Na semana que vem, então, repito, não teremos nossa Mesa, por força do 
congresso. O assunto relativo às multas continua na pauta, e o assunto 
trazido pela Raquel, que é muito interessante, terá que ficar também para a 
próxima semana, daqui a 15 dias. Muito obrigado. 

 

 

FIM 

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

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