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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Senhores, senhoras, bom dia a todos. 

Nós vamos dar início à nossa Sessão da nossa Mesa de hoje. Estamos um 
pouco desfalcados, o Dr. Ricardo, o Professor Schoueri, o Dr. Zilveti e o 

Professor Gerd Rothmann estão todos com compromissos inadiáveis, de forma 
que eles não irão comparecer. Então, a nossa Mesa conta com a participação 
não menos brilhante dos nossos Conselheiros João Dácio Rolim e Bruno 

Fazersztajn. E vamos, então, dar início aos trabalhos.  

Pergunto se, no pequeno expediente, tem alguma comunicação.  
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Brandão, você já examinou o projeto de lei de repatriação que foi aprovado 
ontem pelo Senado? 

[risos] 

Alguém tem alguma notícia do que foi aprovado ontem? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Às 2h da manhã?! 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Aparentemente, houve, na Comissão 
de Constituição do Senado, foi aprovada a extensão do benefício aos parentes 
dos políticos. E, depois, o Plenário – se eu entendi bem – rejeitou essa 

extensão. Essa é a informação dos jornais de hoje.  

Então, aparentemente, os parentes dos políticos continuam sendo proibidos de 
aderir ao novo regime, mas ninguém sabe o que vai ser aprovado na Câmara. 

Então, é possível que, na Câmara, ainda volte.  

De qualquer forma, o interessante desse projeto é que ele reabriu o prazo, com 
uma alíquota de imposto um pouco mais elevada; e ele deslocou a data de corte 
para 30.06.2016. Então, aparentemente, quem aderiu em 31.12.2014 e 

continuou, eventualmente, tendo bens não declarados após aquela data, 
aparentemente, vai poder entrar nesse novo regime, cuja data de corte nova é 

30.06.2016. Por outro lado, a taxa de conversão do dólar é outra, é R$ 3,20 – 
se eu não me engano. Mas são todas notícias que ainda ficam pendentes de 
uma verificação mais apurada do texto, certo? Mas... alguém quer comentar?  

Então, dando seguimento, algum outro assunto de pequeno expediente, algum 

comentário?  

As nossas sessões no CARF continuam... ainda com alguma instabilidade nas 
suas realizações, porque, aparentemente, há um programa de greve dos 

funcionários da Receita Federal – então, as sessões estão sendo prejudicadas. 
Infelizmente, os contribuintes ficam nessa dúvida se vai haver sessão, se não 
vai haver sessão, então, há uma certa insegurança.  

Alguém tem alguma notícia sobre a realização das Sessões? Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Bom dia. Eu queria dividir que tem uma Turma da 

Ordinária que está julgando, é a 3ª Seção, não aderiu à greve; e a Câmara 
Superior não aderiu à greve, e está tendo sessão da 1ª Turma.  

E a notícia que eu queria dar é um caso que eu já venho noticiando aqui há 

algum tempo, que é o ágio da incorporação de ações BM&F-Bovespa. E ele 
tinha sido noticiado em jornais, o julgamento está em andamento e houve um 
novo pedido de vista. Tem um voto já manifestado do Conselheiro Valadão – 

não tenho os detalhes – mas, no sentido de que deveria ser mantida a glosa da 
amortização do ágio. Não tenho os detalhes dos fundamentos do voto do 
Valadão. Mas ele votou contra, isso é o que eu queria relatar, e houve um novo 

pedido de vista coletiva e o julgamento está suspenso. Continua em andamento 
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esse julgamento já há alguns meses. É um caso bastante relevante e que, a 
princípio, o que ele traz de novidade é que não tem a discussão que tem sido 

travada, costumeiramente, de transferência de ágio, real adquirente. É um 
tema mais afeto à demonstração e à comprovação do fundamento econômico 

do ágio.  

Então, por isso que eu estou dando bastante relevância para o caso – além de 
ser um caso grande, conhecido, divulgado, de valor elevado – ele é um tema 
que não foi ainda analisado pela Câmara Superior e está em julgamento. 

Então, só para noticiar que a Câmara Superior está julgando, não aderiu à 
greve e esse caso teve o começo do julgamento, mas continua suspenso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Rolim está acompanhando esses 

casos de ágio. Você tem algum comentário, Rolim? 

Sr. João Dácio Rolim: Uma boa notícia também, com relação a uma decisão 
unânime da Câmara baixa, no caso, sobre ágio entre empresas ligadas.  

Então, se analisou a questão do propósito comercial, business purpose da 

operação, etc., mas a decisão foi unânime. Então, essa é uma notícia boa e 
talvez sinalize, já que foi unânime, ainda que de Câmara baixa, sinalize uma 
posição mais clara, mais objetiva do CARF a ser confirmada pela Câmara 

Superior.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O problema desses casos de ágio é 
que muitos deles têm particularidades e especificidades do caso concreto que, 
eventualmente, não podem ser generalizadas, não é?  

Eu fico um pouco em dúvida com relação à flexibilização da jurisprudência do 
CARF, porque a Câmara Superior está sendo muito restritiva nesses casos de 
ágio – não tem passado muita coisa lá.  

De qualquer modo, sobre esse caso que foi julgado favorável, você tem detalhes 

do caso concreto? É caso de empresa veículo, transferência? 

Sr. João Dácio Rolim: Houve empresa veículo no setor elétrico – então, um 
setor regulado, tem essa particularidade etc.. Mas a decisão, dá para inferir o 

argumento principal a se prevalecer na Câmara Superior e estender a outros 
casos. Eu acho que daria para fazer essa inferência, embora tenha, como você 
falou, a especificidade do caso.  

Cada caso é um caso, mas me parece que outros, outras circunstâncias, como 

dentro do mesmo grupo, intragrupo – que não era exatamente o caso, mas 
eram empresas ligadas. Então, esse argumento ficou de lado, se dando mais 
peso, mais importância para a substância econômica, a existência do próprio 

ágio etc. Então, eu vejo com certo otimismo essa decisão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Qual que é o nome da empresa? 

Sr. João Dácio Rolim: CPFL. 
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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém quer comentar esse assunto? 
Então, vamos passar para o outro assunto da nossa pauta. 

O Rolim está trazendo o próximo, que é... 

Sr. João Dácio Rolim: Mais uma boa notícia. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ótimo. Hoje, inclusive, estamos... 

Sr. João Dácio Rolim: Já sendo da Câmara Superior – a Tereza também está 
cuidando do caso, se quiser complementar alguma coisa – mas era uma 
decisão já publicada da Câmara Superior, transitada em julgado, então, já foi 

publicado o Acórdão. Decisão de COFINS, me parece que, talvez, seja a 
primeira da Câmara Superior. Então, leading case do banco BMG, em que o 

CARF reconheceu a prevalência da coisa julgada, declarando o artigo 3º da Lei 
n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, inconstitucional e reconhecendo que, no 
caso do banco, as receitas da atividade principal não seriam tributadas porque 

foi declarado a extensão para a receita bruta inconstitucional. Então, 
prevalecendo lá o artigo 2º da Lei Complementar  n. 70, 30 de dezembro de 

1991, que fala que a base de cálculo era receita de prestação de serviços e 
venda de mercadorias; e serviços no conceito estrito, não abrangendo, 
portanto, juros etc., de empréstimo da atividade bancária. 

Então, essa decisão, esse caso também é específico, porque, no caso concreto, 

o banco tinha perdido inicialmente a ação, no TRF da 1ª Região. Aí, o banco 
entrou com uma rescisória, em que se pedia para reconhecer que as receitas 
financeiras não estavam compreendidas etc. e tal – tem essa especificidade. 

Mas, no acórdão, se entrou no conceito – a relatora foi mais a fundo – se entrou 
no conceito de receita da atividade bancária, em que sentido, em que extensão 

poderia ser tributada pela COFINS. Mas é uma decisão, também, não só por 
ser um leading case, mas o CARF reconheceu a prevalência da coisa julgada, e 
no caso do COFINS. Ainda está pendente no Supremo Tribunal Federal um 

caso submetido à repercussão geral, que não sabemos o que o STF vai decidir. 
Mas, nesse caso concreto, no caso, o CARF reconheceu. Me parece, também, 

uma prova bastante clara e segura, dando, aí, um lampejo de esperança para 
os contribuintes. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O CARF não tem reconhecido a 
prevalência da coisa julgada nos casos de CSLL, sob o argumento de que a 

legislação teria sido alterada. Quer dizer, o contribuinte tem uma decisão 
favorável do Tribunal, transitado em julgado, mas houve alteração na 

legislação. Então, o que prejudicaria a produção dos efeitos da coisa julgada.  

Mas esse argumento não tem sido acatado nos tribunais. Eu acho que, no STJ, 
salvo melhor juízo, tem até decisão em sede de recurso repetitivo no sentido de 
que as alterações posteriores da legislação são acessórias, são mínimas e não 

são relevantes a ponto de alterar o regime jurídico. O que, então, faria com que 
prevalecesse a decisão transitada em julgado.  
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Sr. João Dácio Rolim: Observem a ementa, do banco BMG, da Sessão de 
08.06.2016, já publicado o acórdão. A ementa, então, diz o seguinte: 

“Instituição financeira, base de cálculo da Cofins, decisão transitado em julgado. 
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade 
administrativa respeitar o que restou decidido, de forma definitiva, no Poder 
Judiciário, que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins, com a 
observância das regras preceituadas na Lei Complementar n. 70, de 1991”.  

“Nesse ínterim”, último parágrafo da ementa, “nesse ínterim, cabe lembrar que a 
Lei Complementar 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento, 
entende o STF, manifestado quando da inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º da 
Lei 9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das 
vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como isentas da 

Cofins as receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras”.  

Então, aqui, a decisão foi, me parece, seis a quatro e favorável ao Contribuinte.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Brandão quer falar sobre o assunto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Evidentemente, eu não vou, aqui, falar como 
falam aquelas Senadoras lá do... Fátima Bezerra e aquela outra, Vanessa... 

Não, a Vanessa não, é a Fátima Bezerra, que é a mais... ela fala banqueiro, 
rentista, mas eu acho que ela tem dinheiro aplicado lá no Banco do Brasil, com 
certeza.  

Mas... essa questão do banco, olha, eu tenho simpatia pelo banco em muitas 

teses que eles estão sendo atacados; mas essa, eu nunca vi com simpatia, que 
eles dizerem que a receita que eles auferem da atividade principal deles não 

está dentro do complexo de serviços, né?  

Ora, o que eles fazem? Banco, exclusivamente, presta serviço bancário, claro, 
tem aquelas... hoje, inclusive, a receita de serviços é maior do que a a dos 
juros, mas isso aí é irrelevante. Agora, a atividade deles é o quê? Prestar 

serviço ao setor primário da economia e emprestando dinheiro. É juros? Sim, 
juros. Mas é o resultado do trabalho do banco. Ele... não é como o cidadão que 
faz um empréstimo; não, a instituição vive disso. Tudo bem.  

Bom, a questão que eu ia colocar é a seguinte: realmente, está no Supremo 
Tribunal Federal a discussão referente à questão da receita COFINS do banco e 
está, também, em repercussão geral a questão da prevalência da segurança 

jurídica da coisa julgada e o princípio da isonomia, relativamente à questão da 
CSLL. Infelizmente, a Fazenda está insistindo muito na questão da Súmula 
239, que não tem nada a ver. A Súmula 239 do STF, que diz que um tributo 

devido num exercício, ele não prevalece no exercício seguinte, é uma coisa 
antiga, de 1930, que se remeteu ao IPTU, né? Então, eu espero que o Supremo 

Tribunal Federal, se forem fazer a relativização da coisa julgada, pode fazer 
para o bem ou para o mal, mas que não se fixe nessa questão da exceção, 
porque isso tem uma consequência grande, né? Nós temos caso de ICMS que 
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não mudou a legislação, que todo o ano se tiver que entrar com uma ação, é 
uma coisa que não tem o menor sentido.  

Mas eu queria colocar, como vamos ficar numa situação futura dessa, que foi 

julgada agora pelo CARF – porque ainda não foi julgado pelo STF a questão da 
Cofins. Vamos admitir que o Supremo Tribunal Federal diga que, realmente, há 

incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas do banco, nessa principal – a 
partir da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, não se tem mais dúvida, é mais 
assim o passado. Como nós ficamos com essa questão, já que o novo Código de 

Processo Civil diz que quando o Supremo mudar a jurisprudência, os dois anos 
da ação rescisória conta da data da publicação desse acórdão. Então, ganhou 
no CARF, ele, provavelmente, não vai sofrer o passado, mas a rescisória vai 

poder ser feita e, a partir da decisão do STF, eu acredito que haverá a 
incidência. No caso específico do banco, não haverá problema, por quê? Com 

certeza, os bancos, a partir de 2014, já estão incluindo na receita, não é? Mas 
a questão da CSLL do tributo, nós vamos ter isso, né? 

 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tereza. 

Sra. Tereza: Na verdade, eu lembro de um trabalho muito bom que foi feito, 

dizendo o seguinte: que, veio a Lei 12.973/14, e pela exposição de motivos, 
justamente, ele diz que houve uma alteração e que, a partir daquele momento, 
essas receitas seriam tributadas pelos bancos. A própria exposição de motivos 

fala dizendo, portanto, o quê? Que, anteriormente, não havia. Portanto, a 
tributação, se é devida ou não, precisa da lei. A lei é quem tem que dizer. 
Então, esse é o regramento que deve valer. Agora, se é justo ou não, não nos 

cabe enquanto não legislador. E... e é isso.  

Eu estou convicta de que não havia mesmo a tributação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. O Brandão quer 
complementar aqui, antes de passar a palavra para o Bruno. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A minha complementação é a seguinte: é 

evidente que se pode, e eu acho que isso que deu causa de ganho, porque 
houve, quando da Le 9.718/98, ainda se discutia os efeitos da Emenda 

Constitucional n. 20. Como ela tinha 90 dias para entrar em vigor, a lei entrou 
em vigor antes, então, ela foi julgada inconstitucional por causa disso. Então, 
parece que, se o Supremo Tribunal Federal mantiver essa coerência, ele vai 

dizer que essa questão dos juros bancários, se não for considerado como uma 
receita ou como faturamento do banco, ele só pode seguir no sentido da 
inconstitucionalidade da cobrança. Porque, se a receita, a partir daquela data, 

passou a ser tributada, então receita do banco é – os juros é uma receita do 
banco, operacional dele, principal, até regulado pelas normas do Banco 

Central. A partir da Emenda Constitucional n. 20, em tese, qualquer coisa 
estaria submetida a essa condição. Só que o Supremo Tribunal Federal já disse 
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que, como a Emenda Constitucional entrou em vigor depois da Lei 9.718/98, o 
pagamento sobre o que não seja outras receitas é inconstitucional. 

Dr. Bruno Fajersztajn: Posso complementar? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Por favor. 

Dr. Bruno Fajersztajn: A Tereza lembrou a questão da lei nova, a Lei 
12.973/14, que ficou clara a receita tributária empresarial, que usou a 
terminologia do Ministro Cezar Peluso, que foi voto vencido no Plenário. Quer 

dizer, ele tentou até fazer uma súmula etc., tal e tal. “Não, não, não decidimos 
isso que você está falando, isso é a sua opinião, que a atividade empresarial 
englobaria juros etc. e tal”.  

Então, isso, no caso concreto julgado no CARF, não ficou decidido, não foi o 
voto do Ministro Peluso que prevaleceu, foi uma decisão de acordo com o 
pedido formulado na ação pelo banco. Então, isso está fora de cogitação ser 

discutido. E, para outros casos, inclusive na repercussão geral, os Ministros 
vão ter que decidir: prevalece a opinião do Ministro Peluso – que nem está mais 

lá, o próprio Ministro Eros Grau na época, também etc. – ou não? Isso que vai 
estar em discussão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O problema é que o Supremo Tribunal 
Federal tem balançado nessa questão de conceito de serviço. O STF sempre 

entendeu que locação de bens móveis era serviço, dentro de um conceito mais 
amplo de serviço. De repente, ele restringe esse conceito e diz: “Não, serviço é 
aquele que é decorrente característico de uma operação de fazer”. Então, locação 
de bens móveis não é obrigação de fazer, então, não é serviço. Aí, o Supremo 

examina a incidência do imposto sobre serviço nas operações de leasing e 
chega à conclusão de que leasing é uma operação de serviço, é um serviço 
financeiro, dentro de um conceito mais amplo de serviço.  

Então, o Supremo Tribunal Federal, ele vai balançando. E não tem dúvida que 
o banco é um intermediário financeiro, né? Ele, no fundo, no fundo, é um 
prestador de serviço, dentro desse conceito amplo de serviço. Porque ele toma 

dinheiro do investidor e empresta para quem necessita. Ele pega dinheiro de 
quem tem sobrando e entrega para quem está faltando. Então, ele é um 
intermediário financeiro. Essa é a função do banco. Então, dentro de um 

conceito de serviço mais amplo, ele é um prestador de serviço. Só que não está 
na lista de serviços, né? E não está caracterizado uma obrigação de fazer uma 

intermediação financeira. Quer dizer, até poderia estar, mas não é... Tem a 
incidência do imposto sobre operações financeiras, imposto sobre operação de 
crédito. Quer dizer, não é bem um serviço; quer dizer, é e não é um serviço.  

Então, dentro de um conceito mais restrito de serviço, realmente, o banco não 

presta um serviço. E eu acho que tem procedência essa discussão sobre o que 
é receita de serviço na atividade bancária: é fornecimento de cartão de créditos, 

segunda via de cartão de crédito, todos esses cadastros, todos esses serviços, 
efetivamente, o que eles cobram de tarifa pela manutenção da contra-corrente, 
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tudo isso, não tem dúvida que são serviços dentro do conceito mais restrito de 
serviço, mas que não tem dúvida que é da atividade bancária.  

Agora, realmente, eu acho que a Tereza tem razão. A lei nova, ela inova, senão, 

não há necessidade da lei nova, a não ser que ela seja meramente didática, 
explicativa e tal. Mas aqui, no caso, me parece que a Lei 12.973/14 não é 

didática, ela veio ampliar uma nova hipótese de incidência, até para pôr um fim 
na discussão que está nos tribunais. Então, eu acho que os contribuintes aí, 
no caso de bancos, ganharam um excelente argumento de defesa da não 

incidência do COFINS nas operações anteriores à Lei 12.973/14. De qualquer 
forma, o assunto ainda está em discussão.  

Rolim, quer comentar? 

Sr. João Dácio Rolim: Só ressaltando que a lei nova incorporou a própria 

terminologia do voto vencido no Supremo Tribunal Federal. Então, o STF, de 
alguma forma, vai ter que levar isso em consideração.  

Então, esse voto vencido, na verdade, era o voto dominante? Não sei... vai ter 
que ter uma interpretação muito criativa para mudar essa orientação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bruno, quer falar? 

Sr. Bruno Fazersztajn: A visão da Lei 9.718/98 é de 2005, e, logo depois da 
decisão, saiu uma proposta de Súmula Vinculante, que nunca foi aprovada, 
justamente por conta desse problema de qual é o conceito de faturamento. 

Superou-se, então, que essa Lei 9.718.98 não tinha fundamento constitucional 
na Emenda Constitucional 20, logo, você não pode tributar todas as receitas e, 
aí, voltaria a aplicação da Lei Complementar n. 7, de 7 de setembro de 1970, 

que falaria da prestação de serviços e venda de mercadoria. Aí, tem duas 
discussões. O Ministro Peluso dizia que, já na Lei Complementar 7/70, as 

demais atividades, produto do objeto principal, estariam enquadradas naquele 
velho conceito de faturamento. E uma segunda vertente da discussão, 
independente dessa – é a que o João colocou – no sentido do que seria o serviço 

perfeito de considerar o faturamento. Então, tendo esses dois campos de 
discussão.  

No caso da Lei 12.973/14, que é, realmente, nova, ela usou essa terminologia 

do objeto principal, nem foi discutir de novo o conceito de serviço. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Qual é o objeto dela? Qual é o objeto 
principal?  

Sr. Bruno Fazersztajn: Eles fazem referência ao art. 12 do Decreto-Lei 1.598 
que fala: “Demais receitas decorrentes do objeto não principal, social”. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, é.  

Sr. Bruno Fazersztajn: O spread bancário, mesmo não sendo serviço, estaria 
dentro disso, com certeza, e a questão ficou resolvida nesse contexto.  



 9 

Quanto ao conceito de serviço, o Supremo Tribunal Federal, realmente, varia 
quando fala de leasing e quando fala de locação de bens móveis – embora, no 

leasing, não seja possível a gente dizer que ele está sendo contraditório. Ele 
usou um argumento para o leasing diferente do argumento da locação de bens 

móveis, dizendo que o leasing era uma mistura de duas coisas e que... quer 
dizer, ele não flexibilizou o entendimento da obrigação de dar vs. obrigação de 

fazer.  

No caso do spread bancário, pensando no banco, ele tem a tarifa de conta – 
esse é um serviço, ninguém tem dúvida, nem o banco. Ele tributa tarifa de 

conta, porque, realmente, há uma prestação, uma administração dos recursos 
das pessoas, das contas, dos pagamentos etc. Quanto ao spread bancário, o 

que remunera ele não é uma atividade do banco em favor do cliente, é o risco 
que ele tem na operação. Então, o spread bancário, a gente teria que estender 
bastante o conceito de serviço para toda e qualquer atividade intangível, para 

poder abranger o spread bancário. Eu acho que, para o Supremo Tribunal 
Federal sair melhor nessa situação, embora tenha uma contradição com o voto 

do Ministro Peluso, seria dizer que o objeto principal já estava implícito na Lei 
Complementar 7/70. Se ele for dizer que spread bancário é serviço, vai 

contradizer a decisão da locação de bens móveis, embora, também, com a nova 
composição e etc., as mudanças de entendimento – a gente viu agora o ICMS 
substituição tributária – não há um grande compromisso com a estabilidade 

das decisões. Então, era isso que eu queria dizer a respeito do conceito de 
serviço vs. faturamento e etc. 

Um outro detalhe que eu queria lembrar, me causou, aqui, reflexão porque está 

havendo uma discussão... é curioso uma decisão do CARF dizendo que o fiscal 
tem que observar as decisões judiciais. Quer dizer, isso é o mais óbvio. Então, 
por que será que chegou a discussão, lá no CARF, se esse banco tinha uma 

decisão transitado em julgado? Todo esse debate que a gente está tendo aqui 
foi travado num processo específico do banco e o banco ganhou o processo; e, 

ainda assim, o fiscal foi lá e questionou.  

Eu imagino que seja – não conheço o caso concreto, mas já ouvi falar de outros 
– pela seguinte razão: muitas vezes, essa discussão da Lei 9.718/14, mesmo 
que para um banco, é travada de uma forma mais genérica. A empresa, 

simplesmente, entrava com uma ação judicial pedindo a declaração de 
inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º da Lei 9.718/14 e para que fosse aplicado 
o conceito de faturamento da Lei Complementar 70/91. E não especificou, no 

pedido, quais eram as atividades dela e o que ela pretendia que fosse excluído 
da base de cálculo. E aí, fica aberto; a decisão acolhe o pedido, que é genérico 

e, aí, aplica-se... o pedido é: não se aplica o art. 1º, § 3º da Lei 9.718/14, aplica 
a Lei Complementar 70/91, mas não se define o que é faturamento nos termos 
da Lei Complementar 70/91. Provavelmente, é por isso que vem o fiscal e 

autua, discutindo a Lei Complementar 70/91 e dizendo que o spread bancário 
está lá dentro. Aí, imagino que haja uma discussão.  
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Agora, se a empresa, como há alguns bancos que especificaram as verbas e 
colocaram lá no pedido o spread bancário, “eu não quero tributar o spread 
bancário por COFINS”, aí, não deveria nem haver a discussão. Aí, a discussão 
teria que ser no plano da relativização da coisa julgada, se um dia o Supremo 

Tribunal Federal mudar de ideia. Porque, até hoje, ele não se manifestou a 
respeito.  

Então, eu acho que seria interessante, eu não sei se o Rolim tem a informação 

desse caso concreto, se o pedido específico para o spread ou ele era mais 
abrangente? E isso pode ser relevante no que o CARF entendeu. 

Sr. João Dácio Rolim: Exato. Eu tenho o benefício, aí, de ter atuado no caso, 
então, realmente, desde a ação rescisória movida pelo banco, se fez essa 

distinção. Quer dizer, as receitas financeiras não estariam... e esse foi o motivo 
do ajuizamento, não teria razão para ajuizar, para afastar... para o banco, no 

caso específico.  

Mas, além disso, está explícito no recurso, o banco ganhou a ação rescisória 
que ele moveu, porque ele tinha perdido, inicialmente, a ação judicial. Foi até 
de uma forma pouco comum, foi obtido uma antecipação de tutela em 

rescisória, diretamente no Tribunal, para se pagar a COFINS sem a inclusão 
das receitas financeiras, com base no artigo 2º. Então, desde o início, ficou 

muito claro.  

E, além disso, no recurso extraordinário da Fazenda, a Fazenda falou: “Olha, se 
prevalecer essa decisão, a instituição financeira, aqui no caso concreto, não vai 
pagar a COFINS”. Quer dizer, a própria Fazenda reconheceu que, no caso 

concreto, se prevalecesse a decisão favorável ao banco, as receitas financeiras –
a atividade principal do banco – não seria tributada. Então, isso reforça muito, 

no caso concreto, que ficou claro que juros e receitas da atividade bancária não 
estariam sendo tributadas em função daquela decisão.  

Mas, indo além, esse precedente do CARF, me parece, serve não só no caso 

concreto, no nosso caso concreto, mas, também, se extrai da decisão outros 
princípios, aí, que você já lembrou etc., reforçando, mantendo, aí, uma 
estabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de não poder 

estender tanto o conceito de serviço, com base no artigo 2º, porque o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde a ADC n. 1.... Me ajuda 
aqui, a ADC n. 1, qual é que foi? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A do COFINS. 

Sr. João Dácio Rolim: A do COFINS, exatamente. A ação declaratória, a 
primeira, inédita, analisando a Lei Complementar 70/91. E, lá, se analisa o 
artigo 2º: o artigo 2º, ele é constitucional, porque receita bruta pode ser, 
interpretação conforme a Constituição, de forma mais restrita, tal, tal, tal.  

Então, o Supremo tem, desde a ADC n. 1, um histórico de decisões – desde o 
Finsocial, aliás, voltando um pouco mais atrás no tempo – aí, que me parece 
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que vai ser muito difícil mudar e estender o conceito de serviço com base no 
artigo 2º da Lei Complementar 70/91.  

Mas, no caso concreto, existem essas peculiaridades que reforçam ainda mais, 

aqui, o que foi pedido. E está claro, no sentido de não inclusão dos juros e 
outras receitas típicas bancárias na base de cálculo do Cofins. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, no caso, não havia como o 

CARF não reconhecer. 

Sr. João Dácio Rolim: Exato, por isso que ganhou...  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Por unanimidade? 

Sr. João Dácio Rolim: Não, unanimidade não. Não chegamos a esse nível de 
perfeição ainda, mas... 

[risos] 

Foi seis a quatro, já é um detalhe interessante... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas e os quatro conselheiros... 

Sr. João Dácio Rolim: Mesmo porque tem alguns contadores. Então, essa 

questão da coisa julgada é muito processual, muito jurídica. Então, graças aos 
membros lá do CARF que têm boa formação jurídica, eu acho que isso 

contribuiu muito para essa decisão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas, no caso, então, não havia o 
argumento da mudança do regime jurídico. A lei que estava em discussão era a 
Lei 9.718/14, simplesmente... se aplica ao banco e ela não sofreu alteração, 

quer dizer, o artigo 4º, que se aplica para os bancos, ele não sofreu alteração. 
Então, não houve o argumento da mudança do regime jurídico.  

Alguém mais quer falar sobre esse tema? Pois não, Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: O que está parecendo, então, é que o CARF não 

discutiu o conceito de faturamento para os bancos; ele aplicou, foi uma 
discussão mais técnica, processual do conteúdo e da decisão específica, no 
caso concreto, que abrangia essa situação.  

Não é, então, um alento no sentido de que o CARF está entendendo que spread 

não é receita. 

Sr. João Dácio Rolim: Não, mas a relatora entrou no conceito de receita da 
atividade bancária, o que seria ou não. Ela foi um pouco além do que a 

especificidade do caso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas é uma manifestação pessoal e 
individual, não podemos dizer que reflete o que restou decidido. Pois não. 
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Sr. Bruno Fazersztajn: Uma última coisa nesse assunto, o rigor técnico, 
então, diria que... até pergunto, Rolim, por último: houve voto pelas 

conclusões? O rigor técnico lá no julgamento diria que se algum conselheiro 
não concordasse com esse entendimento manifestado pela relatora, que entrou 

no mérito, eles deveriam acompanhar, mas pelas conclusões. Quer dizer, eu 
concordo que não cabe a exigência fiscal aqui, mas não porque faturamento 
não comporta spread, e sim porque o trânsito em julgado é favorável. 

Sr. João Dácio Rolim: É... o representante, pelo menos um do Fisco, parece 

que foi o Júlio, fez essa distinção; e ele fez a distinção de outros casos lá no 
CARF: olha, nesse caso aqui etc. e tal. Entendeu? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Ele é bem... 

Sr. João Dácio Rolim: Exato. Foi feita essa discussão por algum. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu acho que esse assunto já foi 

bastante debatido, podemos passar para outro assunto.  

Alguém tem algum outro assunto que quer colocar? Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu queria comentar a formalização de uma decisão de 
PIS/COFINS; até tem relação com o assunto que a gente discutiu na semana 

passada, de interdependência de estabelecimentos, uma empresa de 
cosméticos. No caso aqui, é a Natura. Eu creio que lá também, aquele caso da 
semana passada era a Natura. Só que, no caso concreto aqui, que eu queria 

comentar, é um acórdão do CARF também, sobre PIS/COFINS.  

Essa empresa de cosméticos tem lá uma estrutura em que a fabricante dos 
produtos vende para uma outra empresa do grupo que é uma distribuidora. E 

a grande margem de lucro da operação fica alocada na distribuidora; e no 
regime monofásico de PIS/COFINS para cosméticos, a distribuidora fica sujeita 
à alíquota zero e a produtora tem a tributação com a alíquota mais elevada, 

uns 12%, mais ou menos. Então, tem um planejamento tributário, uma 
economia fiscal no sentido de que uma grande parte da margem de lucro das 

duas operações está alocada numa empresa que está com a alíquota zero – 
então há uma redução de carga tributária.  

E o Fisco autuou a empresa, dizendo que isso era um planejamento tributário 
abusivo, que ela estava fazendo essa alocação apenas para fins de economia 

fiscal e que isso ofenderia os princípios constitucionais, a solidariedade e toda 
aquela fundamentação que a gente já discutiu e conhece muito a respeito do 

limite do planejamento tributário.  

O Contribuinte se defendeu, dizendo que, nesse caso, o auto de infração era 
puramente principiológico, não tinha fundamento na lei; que a lei previa a 
tributação monofásica, concentrada no produtor; que a segregação de atividade 

entre produtor e distribuidor era efetiva, era, aliás, muito anterior ao regime 
monofásico, consta aqui do Acórdão que é desde 1974 que tem essa 
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distribuição, essa segregação no caso da atividade da Natura; e que não há lei 
no PIS/COFINS que impeça, que restrinja – não tem uma norma antielisiva 

específica que restringisse essa forma de estruturação. E ele usa até a 
legislação do IPI – aquela que prevê a tributação por interdependência, para 

capturar, nas duas etapas da produção econômica, uma tributação mínima –
dizendo que não há no PIS/COFINS uma lei como a do IPI e que, por conta 
disso, o auto de infração não tinha fundamento legal.  

E a DRJ, em decisão de primeira instância administrativa, acolheu o 

entendimento: disse que não tinha, realmente, simulação; que a operação e a 
estrutura – e, aparentemente, o que foi bastante determinante para esse 
entendimento – já existia antes do regime monofásico. Então, que, realmente, 

não daria para dizer que a operação foi praticada apenas para a economia 
tributária. Então, afastou a exigência fiscal na primeira instância.  

E o CARF, depois, por unanimidade – nesse caso, foi por unanimidade – a 4ª 

Turma da 1ª Câmara, Acórdão 3401-003.266, de 29 de setembro de 
2016.manteve a decisão da DRJ, e reconheceu que, no caso, não tinha 
nenhum problema a estrutura da empresa, acolhendo os argumentos que eu já 

coloquei aqui. Ou seja, eu acho que o que pegou, de forma convincente para os 
Conselheiros, foi o fato de que a estrutura já existia antes do regime 

monofásico.  

Então, é isso, uma decisão interessante no contexto atual do CARF, em que o 
planejamento tributário tem sido objeto de ataque contínuo e de decisões 
contrárias, não muito técnicas. E, aqui, foi reconhecida a possibilidade da 

estrutura que a empresa adotou.  

Depois, viriam uns argumentos, também, de lei intertemporal, porque a Lei n. 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, depois veio alterar o regime de tributação 

dos cosméticos e capturou, vamos dizer assim, esse planejamento tributário. 
Eu não tenho os detalhes de como foi a aplicação dessa lei no caso concreto, 
mas ele usa esse dispositivo também como uma forma de fundamentar o 

entendimento de que, antes dele, não havia nenhuma norma impedindo a 
operação, a estruturação como ela foi feita. Então, é isso. Um comentário sobre 

essa decisão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Transitou em julgado já? 

Sr. João Dácio Rolim: Não sei. A decisão foi divulgada, mas eu não tenho a 
informação de se teve recurso. É de turma ordinária. Pode ser que haja recurso 
e que haja nova discussão na Câmara Superior, embora, a menos que a 

própria Natura tenha uma outra decisão contrária, a decisão foi enfática, a 
rigor, eu acho que teria que ter uma situação muito semelhante contrária para 

que houvesse recurso. Tem outras empresas de cosméticos, também, que 
podem ter tido esse mesmo problema e decisões divergentes – eu acho que a 
Avon tem. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Miguel 
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Sr. Miguel: Bom, comentando o Acórdão, eu acho que ele está correto. Porque 
é o que a gente discutiu aqui na semana passada, realmente, se no caso não foi 

provado uma interdependência, uma simulação, a legislação, realmente, não 
proíbe – diferentemente do caso do IPI. Se essa estrutura já era antiga, já era 

anterior à própria lei, não vejo porque até alegar uma simulação criada 
anteriormente. Não vejo nenhum motivo para tanto. Então, eu acho que está 
perfeitamente correta a decisão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu realmente li esse Acórdão e um dos 

argumentos foi dizendo que o Contribuinte teve a “sorte” [entre aspas] de ter 
uma estrutura que se tornou benéfica. Na verdade, também, a estruturação foi 

feita em 1995, exatamente, para fugir do IPI, que estava sendo discutido – 
porque, na época, isso tudo foi feito contra a Lei de 89, que estava equiparando 
a... e ela fez um planejamento dizendo: “Bom, eu, realmente, vou pagar menos 
IPI, porque a alíquota é violenta e vou pagar dois PIS e COFINS”. Então, ela 
preferiu pagar dois PIS e COFINS porque, na época, eram cumulativos – da 

fábrica para a distribuidora e da distribuidora para a vida, e, então, dava em 
dobro, 5,37%, depois, subiu. Então, nesse caso, o argumento parece que ficou 
vinculado a isso, ficou acertado.  

Mas que, realmente, numa situação que você não tenha a estrutura do IPI e 

você faz uma operação dessa hoje, no monofásico, eu acho que – claro, você 
pode dizer que falta lei, mas nós tivemos vários casos aí, que... o caso, por 

exemplo, do crédito do IPI sobre produtos isentos. Qual era o argumento? Que, 
na Constituição, só se previa o estorno para o ICMS, e não para o IPI. No 
entanto, o Supremo Tribunal Federal foi por uma outra linha, um outro 

mecanismo, dizendo que não precisava da lei, não precisava estar na 
Constituição. Eu acho que isso também, essa questão de você... duas 

empresas, talvez, até... claro, ele só vai vender com o preço baixo, ele vai 
vender, como diz o Prof. Schoueri no arm’s lenght, ele vai vender para um 
estranho pela metade do preço do que ele venderia? Não. Ele está vendendo 

para uma empresa que vai voltar para o bolso dele.  

Então, você consegue achar uma estrutura, realmente, de “planejamento 
tributário agressivo” [entre aspas] – eu não gosto muito dessa palavra 

agressiva, que está sendo chamada agora – mas ninguém faz nada de graça 
para um terceiro se beneficiar, é para o conjunto da empresa se beneficiar. E, 
nesse caso, realmente, os princípios gerais se aplicariam. Eu, pelo menos, 

entendo assim.  

Agora, o fato de ele ter vindo pago dois PIS e COFINS até a vigência da Lei 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, parece que pesou bastante também. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Quer dizer, ele montou a estrutura 

com o objetivo de fazer um planejamento tributário para ganhar no cálculo do 
IPI; e acabou sendo beneficiado.  
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Mas, então, o argumento de que a estrutura não foi feita com fins de 
planejamento tributário não está correto. Porque a estrutura foi feita com o 

objetivo de planejamento tributário, só que para outro tributo e não esse. 

Sr. Miguel: É, não foi o objeto da autuação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Exato, que não estava sendo discutida 
nos autos. Bruno, quer comentar? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Acabei esquecendo de comentar que pesou também, 

na decisão, o fato de que o fiscal não provou simulação. O comentário do 
Brandão me fez lembrar disso.  

Consta aqui... eu até falei do auto de infração principiológico e etc., mas não 
houve... porque, se houvesse uma demonstração de simulação, a situação seria 

outra. Então, o fiscal poderia investigar se a segunda etapa existe de verdade, 
se o preço é arm’s lenght, o que tem sido feito, por exemplo, nas debentures 

com participação nos lucros. Ele não fez nada disso; ele, simplesmente, alegou 
que havia um planejamento tributário abusivo, sem provar a simulação.  

E aí, se a gente partir da premissa – como deve ser, no caso, porque não houve 

a prova da simulação – de que não há simulação, é um problema só de 
distribuição do preço nas duas operações. Se não tem simulação, precisa ter 
uma lei dizendo que eu não posso praticar aquele preço. Porque, pelo direito 

privado, eu posso praticar o preço menor. Pode ser emocionalmente errado, 
mas não tem nenhuma norma que me impeça de praticar esse... a menos que 
se admita a tese do Ministro Marco Aurélio de que tem planejamento abusivo. 

Mas não foi admitido. A decisão disse, existem diversas normas antielisivas 
específicas – a própria lei do IPI, nesse caso – que limitam esse tipo de prática. 

Se não houver simulação, não tem outro caminho senão uma norma antielisiva 
específica. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eduardo, por favor. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: A minha pergunta era justamente essa, se a 
decisão tivesse sido baseada só nesse negócio do planejamento antes da lei. 

Porque eu acho que a gente até já discutiu esse caso aqui – Caso Eucatex – em 
que eles dividiram em várias empresas e, também, foi atuado por simulação. 

Nesse caso, a Eucatex recebia o crédito de PIS e COFINS e ela dividiu, vendeu 
várias fazendas em várias filiais e, depois, no final, ela comprava. E o 
argumento foi justamente esse: não tinha simulação, porque tinha um caso de 
falência anterior e eles usaram isso, eles só fizeram esse monte de filiais e a 
segregação da empresa por causa disso. Então, não tinha simulação. Então, 

nesse caso, parece que foi a mesma coisa e parece que eles estão decidindo 
com uma coerência nesses casos de simulação. Se fosse só o argumento de que 

foi anterior, se você tivesse uma empresa posterior à lei, você não poderia usar 
a distribuidora, justamente porque você veio depois, então, eu acho que seria 
um pouco absurdo. 
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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém mais quer comentar esse 
assunto? Miguel. 

Sr. Miguel: Realmente, no caso, eu acho que o que definiu a questão foi a 

existência ou não da simulação. Como o Bruno bem colocou, parece que o 
fiscal, no caso, nem alegou a simulação e não conseguiu provar. Obviamente, 

no meu entendimento, se ele conseguisse provar que há uma simulação, uma 
interdependência entre as empresas – vamos supor que as empresas têm o 
mesmo controle ou até estejam no mesmo local de atividade – isso, aí, tem 

vários acórdãos do CARF desconsiderando esse tipo de operações. Mas aí, eu 
acho que cabe a prova ao Fisco; se o Fisco não provou a existência da 
simulação, então, o que se presume é que foi um ato legítimo e verdadeiro e 

que tem que ser preservado. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como diz, uma vez, o Prof. Schoueri: “Vamos 
firmar uma tese?” Quer dizer, o que foi decidido serve como tese de dizer que, 

não havendo lei específica prevendo a interdependência, o contribuinte pode 
fazer isso no regime monofásico? 

Sr. Miguel: Não, como eu disse, mas tem que haver a prova da simulação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, eu não estou na prova da 

simulação. Eu quero dizer o seguinte: nós temos uma lei de IPI que prevê a 
interdependência; nós temos lei de ICMS que prevê a interdependência; nós 

não temos um artigo de lei prevendo a interdependência no regime de PIS e 
COFINS, cumulativo, não cumulativo. Podemos dizer que, caso esse assunto 
seja levado, esse assunto da interdependência, seja levado aos tribunais, 

haverá, realmente, uma definição de que precisa de lei para haver a 
interdependência? Eu acredito que não. Você mesmo disse, eu acho que a 
questão colocada vai ser resolvida pela situação de fato.  

E o caso da Eucatex, o argumento principal foi de que ela foi obrigada a fazer e 
é permitido fazer, pela lei de falências, a locação de cada estabelecimento – 
você pode criar uma nova empresa para poder vender, porque, antes, você não 

podia fazer essas operações com uma empresa em regime de falência. Como a 
nova lei permite exatamente para evitar que o comprador... mas tem uns 
estresses aí. Mas, de qualquer maneira, se você tem uma fábrica em tal local, 

isso pode ser transferido sem consequências para o adquirente. E foi o que 
eles, mais ou menos, fizeram, mas, com certeza, fizeram dentro do mesmo 

grupo, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fábio Piovesan, por favor. 

Sr. Fábio Piovesan: Bom dia. Brandão, sempre argumentos muito bons para 
discutir, é muito bom o seu argumento.  
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Mas eu diria o seguinte, em resposta a esse argumento da interdependência: a 
norma de interdependência, ela não é uma norma antissimulação. Por 

natureza, ela é uma norma elisão específica. Tanto que a norma, essa de 
interdependência, pressupõe estruturas não simuladas. Aliás, nesse caso que o 

Bruno comentou, de indústria e distribuidora, o grande paradigma começou no 
CARF em 1986, era a estrutura do Caso Grendene, em que, ali, você não tinha 
uma estrutura das distribuidoras, não tinha sequer estrutura física. Eram oito 

talonários de notas fiscais e tanto o antigo Conselho de Contribuintes como a 
própria Justiça consideraram a estrutura simulada.  

Mas, no caso que nós estamos analisando, não foi considerado estrutura 

simulada. Então, a grande questão é essa mesmo, se essa norma... como que 
ficaria, precisa de uma norma antielisão. Uma norma antielisão, ela é 
específica, como é os casos do IPI e de ICMS, em que você tem a regra de 

interdependência; ou, então, eu preciso sacar essa norma antielisão de alguma 
outra estrutura, prevendo as questões dos princípios de solidariedade e toda 

essa construção.  

Bom, o meu pensamento com relação a isso é sabido. Nós não temos essa 
norma antielisão, primeiro, no caso específico, muito menos geral. E esse caso, 
ele ainda traz um outro aspecto que é bastante importante, que comprova, 

acho que a fragilidade do próprio argumento do combate à estrutura, esse tipo 
de estrutura de planejamento que eles falam, que o próprio Fisco coloca. 
Porque, vejam, o argumento para se manter a estrutura e fazer cair a autuação 

foi que a estrutura foi anterior. Mas, se a gente pensar, ainda que a estrutura 
fosse posterior, posterior no caso de a indústria estar se instalando de uma vez 

só – então, posteriormente à lei, vem essa indústria e se instala, e já monta 
toda a estrutura pronta. O Fisco teria uma dificuldade muito grande para 
desenvolver essa tese de combate à elisão, porque, necessariamente, precisa do 

furo para dizer: “Não, olha, antes era assim e passou a ser assado”. Agora, se 
eu venho com uma estrutura toda pronta, é muito difícil o Fisco colocar esse 

argumento de que toda a estrutura foi montada única e exclusivamente para se 
atender a uma economia fiscal.  

Então, esse é um comentário que eu queria fazer. Primeiro, que a norma de 
interdependência pressupõe estruturas não simuladas e que são normas 

antielisivas específicas para o caso do IPI e do ICMS. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bruno, quer complementar? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu queria contribuir, aqui, com detalhe dos 
comentários dos colegas. O Caso Eucatex também foi julgado por unanimidade 

e por uma turma diferente do CARF em relação a essa turma que analisou o 
Caso Natura. Então, parece mesmo assim um encaminhamento interessante a 

respeito do assunto na 3ª Seção. As duas são PIS/COFINS. O caso lá da 
Eucatex eram os créditos de PIS/COFINS, cujo acórdão é 3302-003.138, de 

março de 2016, da 2ª Turma Ordinária, da 3ª Câmara, da 3ª Seção. 
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O segundo ponto, o Caso Grendene, é o mesmo problema, só que lá no âmbito 
da opção pelo lucro presumido, a segregação das atividades no âmbito do lucro 

presumido – mas é exatamente o mesmo problema.  

E por fim, também, aqui, a título de informação e propaganda do nosso colega 
Fábio Piovesan, ele tem um livro sobre o assunto, que foi publicado aqui pelo 

IBDT, na série Doutrina Tributária n. 15, “Planejamento Tributário e Autonomia 
Privada”, já nas bancas! 

[risos] 

Então, também, só para comentar que o tema, esse tema foi tratado no livro 

dele. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Alguém mais quer falar 
sobre esse assunto? Acho que foi bem comentado. 

Podemos passar para o próximo assunto, que é? Alguém quer colocar? 

Professor Paulo Bonilha, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É mais uma indagação, já que estamos 
no campo, aí, dos planejamentos tributários, de uma notícia que saiu há uns 
15, 20 dias, relativo ao imposto de sucessão causa ‘mortis’ de uma família com 

muito dinheiro. A avó fez um testamento em que ela deixa para os netos os 
seus bens, que é qualquer coisa de bilhões e o usufrutuário seria os filhos, 

porque ela tem filhos.  

Eu não peguei bem qual é a acusação de planejamento. Isso, eu não entendi 
bem. Alguém tem notícia disso? Mais informações? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A informação que tem é essa que saiu mesmo 
nos jornais, que é da Família Steinbruch, em que a avó deixou a fortuna para 

os netos; e a Fazenda, como ela passou para os netos os direitos e a família 
está questionando isso, a incidência do ITCMD duas vezes.  

Mas eu não tenho detalhe, sinceramente, só vi a notícia de que realmente...  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É porque pela lei civil, os filhos seriam os 

herdeiros diretos disso, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Da parte indisponível. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso, da parte disponível – e não há 
dúvida. Tem um belíssimo tesouro ali, para ser dividido. Parece que são dois 

filhos, né? Então, os filhos seriam os herdeiros, não há dúvida nenhuma.  

O que fez a senhora? Ela põe como herdeiros os netos, e os dois filhos dela 
como usufrutuários. É claro, eles não devem ter reclamado e nem reclamariam, 
estariam de acordo com isso, porque eles vão ter a disponibilidade dos bens 
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todo esse tempo, e a transmissão para os filhos (que seriam os netos da 
senhora) já estaria resolvido com relação ao imposto.  

Eu não sei qual é o ponto que o Fisco pegou. É isso que está faltando. Qual é a 

falha desse... se é chamado de planejamento, mas ela pode fazer isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tereza, você conhece o caso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estava acompanhando essa aí, inclusive, 
os próprios dois irmãos que são os herdeiros, também, estão brigando entre si, 

porque é um baú infindável, né? Eu prometo que, na próxima Mesa, trago as 
informações. Eu tenho lá em cima, só que, realmente, eu não... é notícia de 

jornais e mais jornais. Mas na parte empresarial, porque interessa, o 
Steinbruch é dono da CSN, é uma coisa... muito grande.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Miguel, por favor.   

Sr. Miguel: Bom, sem conhecer mais detalhes do caso, aí, da herança, né, 
mas, se a gente for ver o Direito Civil, tem a parte disponível que a pessoa 

pode, digamos, dispor.  

Então, se a avó dispôs a parte disponível para os netos, aparentemente, não 
tem nenhuma ilegalidade, agora, não sei o que o... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu, também, não vi ainda... 

Sr. Miguel: Não sei o que o Fisco pode ter alegado, porque, vamos supor, se ela 

passou a parte disponível para os netos, deixando usufruto para os filhos, 
perfeitamente legítimo, não vejo nenhuma ilegalidade nisso.  

Agora, não sei o que o Fisco pode ter alegado, talvez, se passou todo o 

patrimônio aí. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. Desculpa. A questão não é essa, 
não. A questão é a seguinte: a maior parte dos bens está no Rio de Janeiro, né? 
E a questão de São Paulo, que quer cobrar o ITBI. Não está alegando 

ilegalidade. Essa questão está sendo discutida pelos herdeiros, entre eles, uma 
outra questão, “eu tenho mais direito que você” e tal. E os dois irmãos, 

realmente, estão em discussão judicial. Podemos falar isso abertamente, 
porque está nos jornais, a briga do Benjamim com o outro irmão dele.  

A questão de São Paulo é a incidência do ITCMD sobre o valor que eles não 
querem pagar. Eles não querem pagar o ITCMD para o Estado de São Paulo. É 

uma outra coisa. 

Sr. Miguel: Então, a questão era da competência para a cobrança do ITCMD 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato. Porque a avó morava no Rio, mas a 
fábrica da Vicunha é em São Paulo. A questão é essa. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, vamos tentar, então, na próxima 

semana, tentar descobrir mais detalhes do caso, mas desde que haja um 
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interesse geral a ser discutido. Estou um pouco desconfortável, aqui, de ficar 
discutindo questões particulares, ainda que estejam no jornal. Mas, desde que 

haja um interesse geral, a gente pode trazer para a discussão, é claro.  

Algum outro assunto? Pois, não, Fábio. 

Sr. Fábio Piovesan: O João me abordou no corredor, pedindo um assunto 
para discutirmos aqui na Mesa, e eu lembrei de um que é bem oportuno, 

porque ele está sempre em voga no CARF; uma questão antiga, desde 1988, 
que é a questão da determinação do momento de ocorrência do fato gerador do 
Imposto de Renda, no caso de ganho de capital nos recebimentos a prazo. Esse 

assunto vem desde 1988, a matriz dele é o artigo 21, da Lei n. 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988; artigo curto até, o maior desenvolvimento da matéria está 

nas normas infralegais, no regulamento e em instruções normativas. E, em 
suma – para exemplificar, aqui, a questão – venda de... (principalmente de 
pessoa física, que isso vai dar maior problema;  as duas, mas enfim) venda de 

um ativo para pessoas com participação societárias, tem um ativo; a pessoa 
vende isso, ela tem um grande capital, ela fecha um contrato com um 
comprador, mas o negócio é para recebimento a prazo, não vai receber no dia 

do contrato, no dia do fechamento.  

Começa a dar problema quando essas parcelas, elas perduram por mais de 
ano. O primeiro problema é determinar quando que acontece o fato gerador do 

Imposto de Renda. O fato gerador, Tese A: ocorreria no momento em que se 
celebra o contrato. Ou, Tese B: no momento em que cada uma das parcelas é 
efetivamente recebida. Por que isso é relevante? Isso é relevante, primeiro, para 

a determinação de decadência – até quando o Fisco pode lançar. E, a depender 
do caso, vai ser também – se for uma ou outra tese – qual que vai ser a lei 

aplicável.  

São duas teses com repercussões diversas.  

Os pontos, aqui, que eu coloco, por exemplo – no caso, se colocado o 
entendimento na Tese A, que o fato gerador acontece na data da celebração de 
contrato – como que ficam algumas parcelas, eventualmente, recebidas além 

dos cinco anos, com relação à decadência? E, no caso da Tese B, se o fato 
gerador acontece a cada recebimento em parcela, qual é a lei aplicada? E outra, 

poderia, ainda que seja a Tese B, poderia a lei dizer: “Não, ainda que o fato 
gerador seja a segunda parcela, pode a lei dizer que não, mas vai valer a lei lá 
de trás?” Isso pode? São coisas que me deixam um pouco desconfortável e eu 

queria ouvir a opinião de vocês. Eu sei que a Tereza tem o meu voto na Câmara 
Superior. E isso, aliás, é um assunto que vai e volta, ele é pontual. No atual 

momento, a Câmara Superior tem atendido pela Tese B. Eu queria ouvir a 
opinião dos senhores a respeito. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu vou passar a palavra para a 

Tereza, mas eu gostaria de lembrar que esse assunto foi longamente discutido 
aqui em sessões anteriores, quando houve a mudança da alíquota na 
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tributação do Imposto de Renda sobre o ganho de capital e discutiu-se a 
extensão aos não residentes; e esse assunto foi bastante discutido. Não sei se 

nós chegamos a alguma conclusão, mas é que a jurisprudência do CARF, 
dependendo do interesse, tem decisões nos dois sentidos. Mas, Tereza, por 

favor. 

Sra. Tereza: É, eu acho até que o colega já colocou todas as questões.  

Só lembrando, há uma instrução normativa ou um ato declaratório – eu acho 
que é uma instrução normativa – há um item que ele fala o que fato gerador é 
lá atrás. E ela foi citada em acórdãos anteriores. Há uma única decisão da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais anterior, que era favorável, e várias 
decisões das câmaras nesse sentido: favorável ao contribuinte, no sentido de 

que o fato gerador ocorre lá atrás, e não nas parcelas, porque, senão, eu teria 
que, a cada recebimento, ver a lei aplicável e reapurar o meu valor devido. Não 
me parece, isso, coerente.  

Agora, há questão, realmente, da decadência, mas isso tem que ser controlado 

de outra forma. A lei fala em fato gerador na ocorrência, lá atrás, não... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Bruno vai lembrar, aqui, qual é o 
artigo? 

Sr. Bruno Fazersztajn: É o artigo 21 da Lei 7.713/88. Eu estou procurando 

no regulamento. O regulamento fala: “alienação a prazo”. É, considera... 

Sra. Tereza: Bom, mas enfim, a Câmara Superior, atualmente, eu tenho a 
declaração de voto, eu estudei a matéria e entendi que era... que, pelo menos, 

eu teria que seguir uma instrução normativa, que deve ser aplicado para o 
contribuinte. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Instrução Normativa n. 84, de 2001? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu acho que é. 

Sra. Tereza: Eu tenho que rever.  

E com base nessa norma é que os Conselheiros até reforçavam esse 
entendimento que deveria ser aplicado o fato gerador lá de trás e não de cada 

recebimento. Era isso. 

Sr. João Dácio Rolim: Posso fazer um comentário? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Rolim. 

Sr. João Dácio Rolim: Eu não estudei, não li o Acórdão, mas eu acho que a 
posição me parece corretíssima. O fato gerador já ocorreu lá atrás. Então, o 

fato da pessoa física ser regime de caixa de pagamento de imposto, é regime de 
caixa de pagamento e não de diferimento de imposto. Então, não muda, não 

desloca o fato gerador para um momento futuro do recebimento, o que desloca 
é a obrigação de pagar o imposto, que seria, aí, um deferimento de imposto. 
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Então, essa distinção que poderia ser feita em regime de caixa de pessoa física 
não afeta a ocorrência do fato gerador que já ocorreu lá atrás. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Flávio. 

Sr. Flávio Piovesan: Esse ponto do Rolim é muito bom. Esse ponto é muito 

interessante. Só provocação, pelo amor de Deus. 

Sr. João Dácio Rolim: Não, ótimo, estamos aqui para debater e aprender. 

Sr. Flávio Piovesan: Eu só vou provocar, eu não vou... longe de dar alguma 
resposta.  

A questão de ser diferimento ou não. Então, imagine que, realmente, seja 

diferimento. Então, o imposto fatiado ocorreu na data da celebração do 
contrato; e agora, a cada recebimento, eu tenho que tributar, à medida do 

recebimento, fazer proporcionalmente ao recebimento. Paga uma, duas, três, 
quatro, na quinta parcela, me dão o cano, eu não recebo mais. Como que fica 
esse imposto que estava diferido?  

Ele se resolve, porque o diferimento cessou – fazendo uma analogia aqui com o 

ICMS, né, que tem diversas hipóteses de cessação de diferimento, que é preciso 
recolher – ou acabou, porque se não é regime de caixa... Bom, mas, aí, as teses 

ficam contraditórias. É um aspecto que me chamou a atenção. Como ficaria se, 
realmente a Tese A – o fato gerador na ocorrência da celebração do contrato – 
como fica o caso de inadimplemento, se haverá ou não alguma repercussão. 

Sr. João Dácio Rolim: Não, eu entendo que não tem imposto. Porque o 

diferimento, aí, condicionou o pagamento da obrigação tributária a um evento 
futuro incerto. Não cumpriu a obrigação, não surgiu, não ocorreu a condição 
que foi a causa do diferimento do pagamento da obrigação tributária. Então, 

me parece que não tem imposto, além da capacidade contribuitiva e tal, tal. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Esse assunto já foi bastante discutido 
aqui. Eu acho que não é tão tranquilo, assim, a conclusão. Não é tão tranquila 

a conclusão que nós estamos mencionando aqui.  

Eu, pessoalmente, tendo a achar que o regime de caixa, ele tem base legal e ele 
se aplica, também, aos ganhos de capital – o Bruno está procurando o artigo 
aqui – porque nós estamos lendo o artigo 21 da Lei 7.713/88 de uma forma 

isolada... 

Sr. Flávio Piovesan: É no artigo 2o ou 3o... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vamos fazer uma interpretação 
sistemática de todos os dispositivos que regem a matéria, a gente vai ver que, 

também, o ganho de capital está sujeito a incidência... 

Sr. Flávio Piovesan: É o artigo 2º, “(...) à medida do recebimento... 
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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Artigo 2o? “O Imposto de Renda das 
pessoas físicas será devido mensalmente...” 

Sr. Flávio Piovesan: “(...) à medida em que os rendimentos e ganhos de capital 
forem percebidos”. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: “(...) à medida em que os rendimentos e 
ganhos de capital forem percebidos”. Então, esse “percebidos”, a gente tem 
interpretado como regime de caixa, como recebido. Então, o fato gerador do 
ganho de capital ocorre no percebimento do valor, do preço.  

Então, interpretando o artigo 2º junto com o artigo 21, eu, pessoalmente, tendo 

a achar que o fato gerador ocorre à medida do recebimento. E, aí, a alíquota 
aplicada será aquela na ocorrência. 

Sr. João Dácio Rolim: Para o Fisco é mais conveniente... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, depende da situação. Para efeitos 

de contagem de prazo de decadência, é prejudicial ao Fisco; mas, para efeito de 
aplicação da alíquota, se houver elevação da alíquota, aí, é mais benéfico ao 
Fisco. 

 Então, o assunto foi longamente debatido aqui e não é tão simples assim, o 
que justifica esse vai e vem da jurisprudência, porque o assunto, realmente, é 
complicado.  

Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que, conforme já discutimos... enquanto era 

a mesma alíquota de 15%, aquela atualização monetária, então, não tinha 
nenhuma influência. Agora, o problema, realmente, que foi criado agora, a 

partir do momento das alíquotas progressivas. Agora, também precisaria a 
Receita Federal mudar o sistema, né? Porque se for cada fato gerador, cada 
pagamento considerado como um fato gerador, ela tem que destravar o ganho 

de capital, porque ela paralisa lá na data que você informa que você fez o 
contrato, né? Todo o seu regime tributário de isenção, de redução de base de 
cálculo, tem duas reduções, tem isenções pelo tempo de posse, de proprietário, 

cessa na data que você informa ali, a data do contrato. Então, ela própria 
mesmo já... 

Sr. Flavio Piovesan: Posso complementar? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. 

Sr. Flavio Piovesan: Brandão, tem uma outra questão que é esquizofrênica, o 

próprio Fisco. Em algumas operações em que se atua, quem está vendendo 
ações de grandes empresas, atuam turn out, ou seja, parte do ganho será 

devido pelo comprador a partir de um evento futuro. E o Fisco, em reiteradas 
situações, tem dito que esse turn out, esse ganho posterior, não faria parte do 
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ganho de capital na hora da venda, ele teria uma outra natureza. Aí, para isso, 
ele não aceita.  

Então, mais um aspecto que coloca essa questão como conturbada mesmo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Mais um aspecto da conturbação, na lei, a gente tem a 
regra geral dizendo que o ganho de capital é tributado na medida em que 
percebido. E, aí, entende-se que o percebido significa regime de caixa em 

oposição ao auferido.  

Depois, tem o dispositivo das alienações a prazo, que fala do cálculo 
proporcional. E aí, fica uma dúvida de como aplicar isso. E o Decreto n. 
3.000/99, o Regulamento do Imposto de Renda, interpretando o artigo 21 da 

Lei 7.713/88, ele foi mais preciso no sentido de o que ele entende a respeito. 
Não sei se tem base legal, mas o Decreto diz, no artigo 140: “Nas alienações a 
prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como venda à vista”. Isso não está 
na Lei, por isso que o sistema trava. “E tributado na proporção das parcelas 
recebidas em cada mês”. Então, ele conjugou o artigo 2º com o artigo 21 e 
entendeu que o fato gerador acontece no momento do contrato. Não sei se ele 

está correto, mas essa é a interpretação dada pelo Regulamento. E, a rigor, o 
CARF deve obediência às normas do Decreto – não pode afastar Decreto, 
segundo a jurisprudência atual. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tereza. 

Sra. Tereza: Uma é pura ação e outro quando é devido. Então, voltando à lei 

anterior, é devido na medida em que ele for percebido, é devido o quanto eu 
apurei com base na lei no momento do fato gerador, lá atrás, eu posso 

entender. E aí, vem um Decreto e, justamente, esclarece alguma coisa que diz o 
que eu estou dizendo: um é a apuração e o outro é quando que aquele valor 
devido, eu preciso recolher. Se eu não pagar o imposto na data do recebido, aí, 

eu começo com os acréscimos legais. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu não quero ser chato, Tereza, mas 
traçando um paralelo com o que acontece na Legislação do Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica, quando há o diferimento da tributação, você apura o valor 
– por exemplo, o lucro inflacionário, você apurava o valor, aquele valor era 
travado, a base de cálculo estava travada; agora, havia o diferimento da 

tributação. Só que, se houvesse alteração de alíquota nos anos subsequentes, 
aplicava-se a alíquota nova e não a velha. Quer dizer, a base de cálculo estava 
fechada, apurada, completa, não poderia mais ser alterada. Mas o oferecimento 

da tributação, quando ocorreria o fato gerador, seria submetido à alíquota 
vigente na data do oferecimento de tributação, como se o fato gerador ocorresse 

naquela data.  
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Mas, de qualquer forma, o assunto foi bem lembrado, é sempre polêmico e eu 
acho que ainda não há uma manifestação dos nossos Tribunais Superiores 

sobre o assunto.  

Nós estamos nos nossos minutos finais aqui, temos cinco minutos. Alguém 
quer fazer algum registro, colocar mais algum comentário? O Bruno vai 

aproveitar os minutos finais. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Primeiro, um comentário, tivesse sido para o pequeno 
expediente, mas saiu a formalização de um acórdão do TRF da 3ª Região, da 4ª 
Turma que, talvez até já tenha sido comentado aqui, reconhecendo a validade 

da tese de não aplicação da trava de 30% na hipótese de incorporação de 
pessoa jurídica.  

Havia algumas liminares e esse foi um acórdão até em agravo, mas a primeira 

manifestação do TRF-3 favorável em Turma. Então, a turma, por unanimidade, 
entendeu que não se aplica a trava na incorporação em pessoa jurídica, com 
base, conhecendo, acolhendo a tese do contribuinte de que a trava nunca 

implicaria na perda de prejuízos e, sim, o diferimento do seu aproveitamento 
no tempo. E como a extinção da pessoa jurídica não tem mais a possibilidade 

de aproveitar o prejuízo no tempo, até por conta daquele outro dispositivo da 
Lei do Imposto de Renda, que diz que a incorporadora não sucede o prejuízo da 
incorporada, que é uma norma antielisiva, na hipótese, implicaria perda do 

prejuízo e se reconheceria o direito de não aplicação da trava. Foi um caso que 
a Câmara Superior julgou recentemente, há uns oito meses, nesse retorno da 
após Operação Zelotes, no sentido da aplicação da trava. Esse tem sido o 

entendimento Administrativo; e o TRF da 3ª Região, então, proferiu esse 
acórdão e ele está divulgado agora.  

Os fundamentos são, basicamente, esses que eu falei, além de um 

reconhecimento do caráter normativo, no sentido de reger a conduta dos 
contribuintes, da jurisprudência pacífica administrativa. A Relatora é a 
Desembargadora Mônica Nobre e ela até cita que a jurisprudência 

administrativa estaria inserida como norma complementar do artigo 100 do 
Código Tributário Nacional. E ela usa isso porque o advogado no processo 

explorou o fato da jurisprudência ter sido alterada e ele ter deixado de aplicar a 
trava num momento em que a jurisprudência era pacífica no sentido da não 
aplicação. E, aqui, no caso, também, não tinha nenhuma alegação de 

simulação.  

O Acórdão já tem algumas semanas, mas ele foi publicado agora. E tem essa 
consideração interessante sobre o artigo 100, na lei do acolhimento da tese e, 

também, de passagem, assim, uma alegação de que a sucessora absorve, 
sucede os prejuízos no âmbito societário, civil, contábil e não absorveria no 
âmbito tributário e que isso seria, de uma certa forma, a tributação de uma 

não renda. Ela coloca isso de passagem no voto também, é uma questão que 
gera bastante debate. Então, é só um comentário, eu não sei se alguém quer 

falar alguma coisa a esse respeito. 
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Sr. João Dácio Rolim: Se houver tempo... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Um minuto. 

Orador não identificado: Esse Acordo, então, me parece interessantíssimo, 
não só para conferir estabilidade para a jurisprudência administrativa – o 

contribuinte tendo feito uma operação enquanto era pacífica a jurisprudência 
no sentido – mas, também, da interpretação, aí, da própria norma antielisiva 

específica, que ela dá margens para que, se tem um princípio acima da norma 
específica, a norma específica que proíbe compensação de prejuízo e 
incorporação só poderia ser válida se o contribuinte não tivesse uma razão 

econômica para fazer a incorporação, mesmo que a lei proíba – aí, no caso, não 
a incorporação às avessas, mas a incorporação normal, a incorporação, 

empresa lucrativa incorporando empresa deficitária, que a lei proíbe.  

Então, esse acórdão pode dar margem a isso, quer dizer, a norma antielisiva 
específica, que proíbe compensação de prejuízo, está submetida ao princípio, 
também, geral, se aceitável, que ele existe, o princípio geral antielisivo do 

propósito comercial. Então, quer dizer, é a redução da aplicação da norma 
antielisiva específica. Porque ela é só válida se ela evita o abuso. Se, no caso 

concreto, não tem abuso, então, ela não é aplicável. Eu acho que poderia... 
esse Acórdão é muito bom. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Bruno. Trinta segundos. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu ia dizer isso, que isso é uma extensão, mas o 
Acórdão usou isso como argumento, mas não era o fato. O fato era a empresa 

incorporada na sua última declaração deixa de aplicar a trava. Mas ela soltou 
uma abertura para interpretar o artigo 33 do Decreto-Lei 12.431, de 24 de 

junho de 2011, nesse sentido que o Rolim está dizendo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ótimo. São 10h, pontualmente, nós 
vamos encerrar a nossa Mesa de hoje. E eu gostaria de agradecer a presença de 
todos e convidá-los para a nossa próxima Mesa na semana que vem. Até lá.  
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