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O BTG Pactual conseguiu ontem, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

(Carf), cancelar parte de uma cobrança de Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL no valor

total de R$ 851,6 milhões. A autuação fiscal, referente ao ano de 2012, é por uso

indevido de ágios. Não é possível saber qual o valor exato mantido pelos

conselheiros da 2ª Turma da 3ª Câmara da 1ª Seção.

Os ágios questionados pela Receita Federal teriam sido gerados em três operações:

a compra do Pactual pelo suíço UBS em 2006, a sua posterior aquisição por sócios

pessoa física do BTG em 2009, e a subscrição privada de ações realizada por

investidores estrangeiros por meio de uma holding no Brasil, a Copa Prince, em

2011. O grupo comprou uma participação de 16% na ocasião.

Existem precedentes contrários ao banco sobre a amortização dos dois primeiros

ágios. O terceiro foi analisado ontem pela primeira vez pelos conselheiros. Na

defesa oral, o advogado do BTG Pactual, Luis Claudio Gomes Pinto, do escritório

Ulhôa Canto Advogados, destacou duas das três operações. Disse que seguiram

orientações do Banco Central e não foram utilizadas empresas veículo.

No caso do primeiro ágio, da aquisição pelo banco suíço, havia limites para o

formato da operação, segundo ele, por envolver estrangeiro. Havia duas saídas: ou

criar uma holding ou utilizar a operação do UBS no Brasil, o que não foi feito por

uma questão de conflito de interesses.
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Sobre o terceiro ágio, o advogado afirmou que a empresa criada tinha o propósito

de reunir dez estrangeiros. Por serem investidores institucionais e não pessoas

físicas, de acordo com ele, o investimento tinha que ser feito por meio de

companhia aberta. Mais de um ano após a operação, o BTG Pactual abriu seu capital

e nesse momento a Copa Prince foi incorporada, o que teria permitido o

aproveitamento fiscal do ágio. ”É quase incompreensível a acusação de que é uma

empresa veículo sem propósito econômico”, disse.

Representante da Fazenda, o relator, conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,

manteve a autuação fiscal na parte relativa aos dois primeiros ágios (processo nº

16682.721723 /2017-19). “Foi feita uma operação, depois desfeita e a consequência

tributária fica”, afirmou. Ele aceitou, porém, o pedido do contribuinte para afastar a

tributação sobre o terceiro ágio. Considerou que a Copa Prince não era uma

empresa veículo por ter função econômica.

A manutenção da primeira parte da autuação foi por voto de qualidade, o

desempate do presidente. Já a derrubada da segunda parte foi por maioria de votos,

com seis dos oito votos totais.

Após o julgamento, o advogado do BTG Pactual e a Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN) informaram que pretende recorrer da decisão. Ambos podem

apresentar embargos na própria turma para pedir esclarecimentos ou levar à

discussão à Câmara Superior.



A formação do BTG Pactual deu origem a várias autuações, dirigidas a diferentes

anos. Pouco antes de um dos casos ser julgado pela Câmara Superior - última

instância do Carf -, o banco aderiu a um parcelamento federal para pagar uma

cobrança de mais de R$ 2 bilhões, referentes aos anos de 2007 a 2009. A instituição

considera a chance de perda possível e espera não ter qualquer perda relacionada a

esse tema, por entender ter o direito de ser indenizada pelo UBS.
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