
 

 Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Gab. Presidência

SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº. 1019448-44.2018.4.01.0000

RELATOR : O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

REQTE. : UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

ADV. : Sandro Leonardo Soares

REQDO.   ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

REQDO. : JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

 
 
 
 

Vistos, etc.
 

                      A União Federal pede a suspensão dos efeitos de medida liminar concedida pelo Juízo Federal da 13ª Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança – nº. 1017987-56.2017.4.01.3400 - impetrado por Itaú Unibanco
Holding S/A à Sra. Presidente da 1ª Seção de Julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos seguintes
termos:

 
 

“  Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A        

contra ato atribuído à Sra. PRESIDENTE DA 1ª SEÇÃO DE JULGAMENTOS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DE RECURSOS FISCAIS – CARF, objetivando a suspensão do Processo Administrativo nº 16327.720680/2013-61,

até o julgamento deste processo (f. 13).

 

Relata que o Fisco lançou Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição social sobre o Lucro do ano de

2008, no valor de R$ 18.711.592.619,85 (dezoito bilhões, setecentos e onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil,

seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), que seria devido pelo Impetrante, sobre suposto ganho de

capital na associação entre os grupos Itaú e Unibanco.

 

Continua relatando que, na esfera administrativa, o CARF cancelou a exigência fiscal, com o que deveria

encerrar-se o processo administrativo, porém, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou recurso especial à

Câmara Superior de Recursos Fiscais – para o qual não existe fundamento na legislação pertinente, segundo alega; e

para a sua surpresa, diz que a Autoridade Impetrada admitiu o apelo e mandou dar prosseguimento ao processo.

 

Afirma que essa associação se deu quando os dois bancos resolveram unificar suas estruturas empresariais e

unificar os dois conjuntos de acionistas numa única holding, que são os dois objetivos dessa união, bem como que as

operações societárias foram normais, usuais e adequadas, além de obedecerem às normas legais, observaram as boas

práticas contábeis, tanto que as autoridades reguladoras (BACEN, CVM, CADE) nada opuseram a essas operações.

 

Contudo, alega que, o Fisco apurou tributos sobre o “ganho de capital” que, a seu ver, deveria ter sido

verificado na operação, cobrando-os do Impetrante, cuja subsidiária (Banco Itaú) foi adquirente das ações de

emissão do grupo Unibanco, alegando que o Impetrante é que teria adquirido essas ações e revendido com lucro para

sua subsidiária (Banco Itaú) (f. 5).

 

Prossegue dizendo que o acórdão administrativo do CARF mostrou a falácia da autuação e cancelou-a,

justamente, segundo alega, porque nunca o Fisco lavrara autuação similar, não existem julgados administrativos

anteriores (muito menos em sentido contrário ao do Acórdão em discussão), que pudessem servir de paradigma para

justificar o recurso especial oposto pelo Fisco.
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Alega que os Acórdãos colacionados pela PGFN, para embasar seu recurso, tratam de atos completamente

diferentes do caso do Impetrante, que, relata ter sido mediante incorporação das ações das empresas Unibanco e, em

seguida, unificaram seu quadro societário levando todos os ex-acionistas do grupo Unibanco a integrar o quadro

societário do Itaú Holding (mediante nova incorporação de ações). Com isso, o patrimônio do novo banco (resultante

da associação) foi aumentado exatamente no valor do grupo Unibanco, cujas ações foram incorporadas, tendo sido

esse mesmo valor pago pelo grupo Itaú, aos antigos acionistas do Unibanco, em ações de emissão do Itaú.

 

Explica que, o grupo Unibanco foi adquirido pelo valor de R$ 29,4 bilhões e o Itaú pagou, em ações,

exatamente R$ 29,4 bilhões, sem ganho de capital do adquirente, com preço pago em ações: 1.121.033.136 ações,

cotadas na Bolsa pelo valor unitário de R$ 26,2468, totalizando R$ 29,4 bilhões.

 

Complementa dizendo que cancelada a autuação pelo CARF, o processo administrativo deveria ter-se

encerrado, porém, a PGFN interpôs Recurso Especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, alegando que a

decisão recorrida seria divergente dos acórdãos que ela colaciona, porém, alega que nenhum dos precedentes

arrolados pela PGFN configura paradigma que pudesse lastrear o Recurso Especial, mas mesmo assim foi admitido

pela Autoridade Impetrada, porém em desconformidade, pois, precisa amparar-se na apresentação de paradigma que

tenha dado a fatos iguais ou similares interpretação legal diferente.

 

Acompanham a inicial, procuração e os documentos de ff. 45/899.

 

 É O RELATÓRIO.  

 

DECIDO.  

 

A concessão da liminar, em mandado de segurança, pressupõe a presença dos dois requisitos previstos no

artigo 7º, da Lei nº. 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos fundamentos invocados (fumus boni iuris) e o perigo

da demora revelada pela ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente por ocasião da sentença (periculum in

mora).

 

Insurge-se o Impetrante contra a admissão do Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais,

interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos autos do Processo Administrativo de nº

16327.720680/2013-61, ao argumento de que não ficou demonstrada a divergência com Acórdãos provenientes de

turma e/ou câmara, uma vez que os julgados colacionados trata-se de fatos diversos do abordado no referido

processo.

 

As disposições do § 2º, inciso II, do art. 37 do Decreto nº 70.235/72, que prevê o Recurso Especial para a

CSRF, são as seguintes:

 

 

“ Art. 37.   O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o

 regimento interno. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

 § 2    Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias da  o

ciência do acórdão ao interessado: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

  I –  (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

 II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma 

de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.  (Redação dada pela Lei nº

11.941, de 2009)”

           

 

 Assim, para que o Recurso Especial seja admitido é necessária a comprovação de que tenha havido                 

interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria

Câmara Superior de Recursos Fiscais.
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 A Autoridade Impetrada ao examinar a admissibilidade do Recurso Especial de divergência, em questão, assim         

se manifestou (ff. 50/66 – ID 3787491) quanto ao primeiro paradigma (Acórdão 1301-002.010), in verbis:

 

 

“  Passo à análise.       

 

 A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas, e em face do         

mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas. A divergência jurisprudencial não se estabelece

apenas na interpretação da legislação em tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na interpretação

das normas, em face de contextos fáticos semelhantes.

 

 Conforme visto, são quatro os pontos sobre os quais argui a recorrente a existência de divergência: (i)         

artificialidade da sequência de operações; (ii) eficácia do parágrafo único do artigo 116 do CTN; (iii)

existência de ganho em transferência de ações; e (iv) possibilidade de o Fisco questionar negócios jurídicos

independentemente da caracterização de simulação.

         

 Analisa-se, a seguir, cada um dos pontos separadamente.         

         

 Artificialidade da sequência de operações           

         

 Com relação a este ponto, a recorrente logrou demonstrar, de modo suficiente, neste juízo de cognição         

sumária, que o tratamento conferido pelos colegiados no acórdão recorrido e no paradigma (Acórdão

1301-002.010) foi diferenciado.

         

 A similitude fática foi exaustivamente demonstrada pela recorrente, seja no item “a.1) Similitude                 

fática”, seja nos demais excertos relativos à demonstração da divergência, alguns dos quais ao norte

transcritos.

         

 De fato, o caso paradigmático trata exatamente da mesma operação de que trata o caso dos autos, qual         

seja, o conjunto das operações societárias que instrumentalizaram a associação operacional e acionária dos

grupos Itaú e Unibanco, também conhecida por “fusão” dos grupos Itaú e Unibanco, o que levou a recorrente

a afirmar haver, no caso, verdadeira identidade fática entre os casos.

 

 A recorrente logrou demonstrar que a discussão travada em ambos os casos abrangeu todo o conjunto         

das operações ocorridas dentro do processo de reorganização societária, a partir de um idêntico relato, por

parte do fisco, deste processo de reorganização, e que se contrapõe a um substancialmente idêntico relato

(entretanto, em sentido divergente do relato fiscal) por parte dos contribuintes alvos das respectivas

autuações, acerca deste mesmo processo de reorganização.

 

 A recorrente também demonstrou a similitude jurídica entre os casos, pois em ambos foram analisados         

substancialmente os mesmos dispositivos legais que embasaram a autuação por ganho de capital na

liquidação de investimentos.

 

 E, enquanto o acórdão recorrido considerou válidas, do ponto de vista tributário, todas as operações         

praticadas, cancelando o lançamento efetuado, o acórdão paradigma as considerou artificiais, e, nesta

conformidade, manteve o lançamento naquele caso efetuado.

 

 A divergência de entendimentos entre os acórdãos ainda foi demonstrada pela recorrente,                 

analiticamente, com relação a diversos aspectos considerados relevantes, em cada julgado, para atingir a

conclusão final.

 

 Neste sentido, por exemplo, enquanto o acórdão recorrido afirmou que “o caminho escolhido pelos         

grupos Itaú e Unibanco se mostrou o mais correto, simples, eficiente e menos arriscado, bem como, legal, real
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e em concordância com todos os aspectos regulatórios envolvidos, não por acaso, fora aprovado pelo Bacen e

pelo CADE”, e que o fisco não poderia “desconsiderar as opções escolhidas pelo contribuinte para definir

...[um caminho] diferente que implique em maior tributação”, o paradigma asseverou que “a Fiscalização

não desconsiderou efetivamente os passos adotados pela contribuinte, mas, apenas, depois de reordená-los

segundo a lógica fática, demonstrou a total ausência de propósito e de ilogicidade de alguns desses passos,

evidenciando que a sua adoção teve um único objetivo, qual seja, evitar o oferecimento à tributação do ganho

auferido na operação”.

 

 Ademais, ao analisar a questão relativa ao aumento de capital do Banco Itaú, ou, mais especificamente,         

a “opção posta pelo fiscal em que a Recorrente incorpora as ações do Unibanco e, na seqüência, efetua um

aumento de capital no Banco Itaú com a conferência de tais ações”, afirmou o acórdão recorrido que “a

opção trazida pela fiscalização encontraria uma vedação legal, face o que dispõe o art. 26 da Lei n.

4.595/64”. O paradigma, por sua vez, expressamente rechaçou este entendimento, afirmando que “não são

consistentes as alegações acerca de proibição legal e impossibilidade prática de realização de aumento de

capital direto na ITAÚ HOLDING”.

 

           Ainda acerca do aumento de capital do Banco Itaú, enquanto o acórdão recorrido sustentou que este

aumento, em conformidade com a formalidade declarada pelos grupos, deveria ser considerado como tendo

sido feito pelos ex-acionistas do Unibanco, e não pelo Itaú Unibanco Holding (“os ex-controladores do

Unibanco subscreveram, por conta da incorporação das ações do Unibanco pelo Banco Itaú, um aumento de

), o paradigma sustentou, ao contrário, que capital...” “um grande número dos detentores de ações do UBB

[Banco Unibanco S/A]  [Unibanco Holdings S/A] e da UBBH (minoritários) ... sequer tiveram conhecimento

, e que, para estes acionistas, de que, por algum instante, foram acionistas do Banco Itaú” “as ações que

possuíam foram simplesmente trocadas pelas da Itaú Holding na proporção do valor de mercado das duas

, de sorte que, portanto, companhias” “não se pode atribuir aos mesmos o aumento de capital realizado neste

último, de forma que tal aporte foi, de fato, realizado por sua única acionista, qual seja a Itaú Unibanco

.Holding”

 

 Demonstrada pela recorrente, portanto, a divergência jurisprudencial, deve ter seguimento o recurso         

com relação a este ponto (“artificialidade da sequência de operações”). [...]”. Grifos nossos.

                                                                         

 

  Ora, no caso em exame, reputo, à primeira vista, que o relatório que se lastreou a decisão administrativa              

ora impugnada, contém detalhado sumário fático e declina fundamentação jurídica, em tese, pertinente, e aplicável

ao caso versado.

 

Todavia, há um segundo ponto atacado pelo Impetrante, consistente ele na circunstância de que a admissão do

Recurso Especial e seu processamento envolve questão fática, a saber, a análise da própria operação de

incorporação do UNIBANCO, seja pelo ITAÚ ou pela Holding. Nesse ponto, parece estar com razão o Impetrante,

pois voltada para reapreciação de todos os elementos envolvidos na operação para saber se artificial ou real. Daí, é

evidente o óbice contido no art. 67 do RICARF que cuida apenas de divergência, seja na interpretação à legislação

tributária; seja quanto a paradigma, conforme ali especificado.

 

A questão no caso, torna-se muito mais sensível se se considerar o tamanho da tributação imposta ao

Impetrante, de valor quase equivalente ao da própria aquisição do UNIBANCO pelo Impetrante, o que recomenda

cautela de parte a parte.

 

Assim, hei por bem, cautelarmente, DEFERIR o pedido de liminar determinando a suspensão do nº Processo

Administrativo nº 16327.720680/2013-61, em andamento na Câmara Superior do CARF, até ulterior deliberação

deste Juízo.

 

Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) impetrada(s) para que preste(m) as informações pertinentes em 10 (dez)

dias.
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Dê-se ciência ao representante judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº

.12.016/2009

 

Intime-se.

 

 (fls. 216/222).Após, ao Ministério Público Federal”  

 
 

Argumenta, em síntese, que a liminar deferida além de desrespeitar as normas de disciplina do processo administrativo
fiscal, impacta gravemente a ordem orçamentária, financeira, econômica e concorrencial, com potencial dano à ordem administrativa em
face do caráter multiplicador da demanda. Diz, mais, que não há nenhuma ilegalidade no procedimento administrativo, desenvolvendo
os motivos pelos quais entende cabível o recurso especial interposto.

 
Embargos declaratórios ao decidido foram opostos, mas rejeitados, e após formulação de pleito suspensivo da liminar

sobreveio a prolação de sentença concessiva da ordem de segurança, confirmando o provimento jurisdicional provisório e:
 
 

“(...) declarando ilegal a decisão que admitiu o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional dos autos do

Processo Administrativo nº 16327.720680/2013-61(Id. 3787491). Consequência disso é que transita em julgado o

julgamento (Acórdão nº 1201-001.618) alvo desse recurso, o que deve ser certificado, conforme requerido na inicial.

 

 Custas em ressarcimento. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).         

 

 Proceda a Secretaria de acordo com o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009.         

 

 Reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009).         

 

 Remeta-se cópia desta sentença ao(à) Relator(a) do Agravo de Instrumento nº 1011882-44.2018.4.01.0000.         

 

 Registre-se. Intimem-se. Publique-se”.         

 
 

II
 
 

 Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública,                      “a requerimento

 de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública,

poderá o Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar, em decisão

fundamentada, da qual caberá agravo, para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação do ato”.

 

 Semelhante disposição foi inscrita no artigo 4º da Lei 8.437/1992, possibilitando                      “ao presidente do tribunal ao qual

couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas

contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada,

em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à

.economia públicas”

 
Mais recentemente na Lei 12.016/2009, de disciplina do mandado de segurança, revocatória da vetusta Lei

1.533/1951, a matéria foi tratada nas seguintes letras, no artigo 15: “Quando, a requerimento de pessoa de direito público interessada

ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao

qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução de liminar e da sentença, dessa

decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua

.  interposição”               
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 O deferimento do pedido de suspensão, portanto, está condicionado a que esteja plenamente caracterizada a ocorrência de                    
grave lesão à ordem, à segurança, à saúde ou à economia públicas, tendo em vista o caráter de excepcionalidade da medida (artigo 15º
da Lei nº 12.016/2009).

 

 Por outro lado, o enunciado na Súmula 626, da jurisprudência dominante do eg. Supremo Tribunal Federal, que “a                     
suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito

em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal

”, significando que aFederal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração

superveniência de prolação de sentença no mesmo sentido da decisão liminar impugnada não esvazia o objeto do pedido de suspensão
desta, projetando-se o decidido sobre aquela para sobrestar ou não sua eficácia, conforme o decidido no instrumento excepcional de
suspensão de liminar ou sentença.
 
                                               No caso em exame, tenho por caracterizada grave lesão à ordem pública, sob o viés da ordem administrativa, e
potencialmente, à economia pública, na medida em que a decisão liminar, confirmada pela posterior sentença concessiva da segurança,
reexaminando os fundamentos da admissibilidade do recurso interposto no âmbito administrativo, impede a constituição de crédito
tributário de expressiva significação econômica ainda em curso de formação. Há, de outro lado, possível efeito multiplicador de decisões
da espécie, impeditivas da própria pretensão de constituição de crédito tributário, com potencial de inviabilizar ou de comprometer as
atividades do contencioso no âmbito da Administração Tributária Federal (CARF), em prejuízo ao reexame de decisões pelo CSRF.
 

 defiro o pedido, para sobrestar a eficácia da liminar/sentença em referência. Em tais condições,                    
 

 Comunique-se ao Juízo requerido, encaminhando-lhe cópia desta decisão.                    
 

 Se não houver interposição de recurso contra o decidido, certifique-se o fato e, após, arquivem-se os autos.                      
 

 Publique-se.                    
 Intime-se.                    

 
 Brasília, 13 de agosto de 2018.                    

 

 
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente
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