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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo, a partir da conceituação do contrato de conta corrente, 

delimitar o alcance dessa operação quando realizada entre empresas do mesmo grupo 

econômico, especialmente para definir se a incidência do imposto sobre operações de crédito, 

prevista no artigo 13 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, pode alcançar toda e qualquer 

operação de remessa de valores, além das operações de mútuo legalmente previstas. Uma vez 

fixado esse entendimento, busca-se extrair uma recomendação geral acerca do uso, bastante 

comum, desse relevante instrumento jurídico na atividade dos grupos empresariais, apesar das 

dificuldades e obstáculos que vêm sendo impostos pelo fisco nos últimos anos. Também se faz 

um confronto desse instituto com o chamado cash pooling, adotado, em especial, pela União 

Europeia. Ainda, aborda-se o conceito e características envolvidos nos contratos de mútuo, de 

modo a traçar sua distinção em relação ao contrato de conta corrente, concluindo pela não 

incidência do IOF/Crédito sobre as operações de conta corrente. Como resultado, apresenta-se 

o impacto prático do posicionamento proposto e as condutas recomendáveis para empresas que 

já utilizam ou pretendem utilizar esse tipo específico de operação. 

 

Palavras-chave: IOF; IOF/Crédito; Contrato de Conta Corrente; Contrato de Mútuo; Cash 

pooling; Grupo Econômico; Caixa Único 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This dissertation aims at studying the nature of checking account contract, carried out among 

companies of a same economic group, differentiating such an account from an ordinary credit 

transaction that is subject to taxation by Tax on Credit Transactions (“IOF/Credit”) established 

by in article 13 of the Law No. 9,779, of January 19th, 1999. Such differentiation is essential 

to demonstrate that checking account contract between related parties cannot be deemed as 

credit transaction and, consequently, cannot be subject to IOF/Credit. Also, it is covered the 

main aspects to be observed in a checking account agreement to avoid any questions on the 

nature of such agreements, and comparison of checking account contract with the so-called cash 

pooling, adopted by companies located in the European Union. Another point treated in this 

dissertation refers to disputes against tax authorities who, oftentimes, intend to treat checking 

account contracts as credit transactions, imposing on taxpayers IOF/Credit assessments, 

including penalties and arrears interest. In summary, this dissertation discusses concepts and 

characteristics of financial contracts, especially loan agreement, to conclude that IOF/Credit is 

not levied on checking account transactions, with identification of practical impacts of such an 

understanding, and points to be observed by companies already using or intending to use this 

checking account contract within entities of an economic group. 

 

Keywords: IOF; IOF/Credit; Current Account Agreement; Loan Agreement; Cash Pooling; 

Economic Group; Master Account 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, é comum que empresas do mesmo grupo econômico1 utilizem um 

contrato plurilateral chamado ‘contrato de conta corrente’, em que as partes contratantes firmam 

o compromisso de efetuar movimentações financeiras entre si, escriturando créditos e débitos 

sucessiva e reiteradamente, visando a maximização dos resultados advindos da aplicação de 

recursos conjuntos nas operações empresariais. 

Trata-se de um mecanismo de gestão de recursos entre empresas que desejam adotar um 

controle financeiro intragrupo, não envolvendo necessariamente transferência de bens, mas, 

antes disso, um acordo em que os sujeitos participantes se comprometem a integrar um todo 

indivisível, disponibilizando e recebendo valores da conta corrente intragrupo, sem exercerem 

qualquer direito ao recebimento de eventuais saldos até o encerramento da conta. 

Tais operações, que possuem natureza de conta corrente, estão inseridas no direito 

comercial2 e representam movimentos de fomento mercantil para otimização dos recursos 

havidos em caixa pelas empresas, redução de custos de financiamento externo e simplificação 

do controle financeiro.  

Para De Plácido e Silva, “conta corrente” possui diferentes significados no direito 

comercial e na contabilidade. Nesta, estabelece-se 

a conta de movimento entre duas pessoas ou firmas comerciais, em que se vão 
registrando todas as operações de débito e crédito recíprocas, resultantes das relações 
financeiras havidas entre elas, de modo que, somente por um balanceamento da conta, 
se verificará qual o devedor ou credor. (PLÁCIDO E SILVA, 2012, p. 565-567) 
 

No direito comercial, “além de ser a expressão conta-corrente aplicada para indicar, 

indistintamente, todos os aspectos contábeis assinalados, é usada para indicar o contrato de 

conta-corrente, ou seja, a conta-corrente contratual” (PLÁCIDO E SILVA, 2012, p. 565-567). 

Aqui, não se trata de registro efetivado conforme as normas contábeis, mas sim de negócio 

jurídico regido pelo direito, “com caracteres próprios de um contrato autônomo”,  

 

 
1 Para fins do presente trabalho, e nos termos do artigo 494, da Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 
2019, por ‘grupo econômico’ entenda-se a reunião de 2 (duas) ou mais empresas que estejam “sob a direção, 
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica”. 
2 Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, antigo Código Comercial - Art. 432: As verbas creditadas ao devedor em 
conta corrente assinada pelo credor, ou nos livros comerciais deste (artigo nº 23), fazem presumir o pagamento, 
ainda que a dívida fosse contraída por escritura pública ou particular. 
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de caráter oneroso e comutativo, estabelecido entre duas pessoas, em virtude do qual, 
estipuladas as condições, todas as operações ou transações passarão a formar um todo, 
somente exigível, por seu saldo, ou seja, pelos resultados verificados, quando se 
cumpra o prazo do contrato. 

As vantagens da utilização desse instituto são inúmeras, haja vista se tratar de contrato 

intragrupo que pode conter, entre suas remessas, operações mercantis, de compartilhamento ou 

transferência de ativos, adiantamentos comerciais ou reembolsos de despesas, dívidas ou, ainda, 

remessas para gestão unificada de caixa. 

Independentemente de as empresas que compõem o grupo econômico serem 

juridicamente independentes, quando o grupo empresarial atua como uma unidade estratégica, 

o apoio financeiro recíproco e a distribuição de liquidez entre as empresas individuais 

beneficiam todas as partes envolvidas. 

 Muito embora as operações de conta corrente possuam natureza e conceito próprios, 

estejam consolidadas pela doutrina e alicerçadas no direito comercial, são cada vez mais 

frequentes os questionamentos pelas autoridades fiscais, sob a alegação de falta de recolhimento 

de IOF/Crédito devido sobre tais negócios, a título de tributo devido em operações de mútuo3 

com pessoas jurídicas ligadas. 

A questão aqui posta surge porque o artigo 13 da Lei 9.779/99, ampliando a incidência 

do IOF/Crédito para atingir também as pessoas não financeiras, dispôs que  

as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas 
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF 
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos 
praticadas pelas instituições financeiras. (BRASIL, 1999, grifos nossos) 

 
Ao ampliar o leque de incidências do IOF/Crédito, o legislador abriu margem para que 

as autoridades fiscais entendessem que haveria a ocorrência do fato gerador do imposto sobre 

toda e qualquer operação de remessa de valores, e não somente aquelas operações de mútuo 

previstas na Lei. 

E foi exatamente o que ocorreu. Poucos dias após a publicação da Lei nº 9.779/99 

(BRASIL, 1999a), foi instituído o Ato Declaratório nº 074, de 26 de janeiro de 1999, prevendo 

 
3 A figura do contrato de mútuo será analisada em detalhes no Capítulo seguinte, porém vale adiantar que se trata 
de negócio jurídico bilateral, regido pelo Código Civil, em que uma parte transfere a titularidade do bem fungível 
para outrem, que se compromete a restituí-lo no prazo acordado para tanto, respeitadas as condições e os termos 
convencionados contratualmente. 
4 Tal Ato Declaratório fora revogado pela Instrução Normativa RFB nº 907, de 09 de janeiro de 2009, que, em seu 
art. 7º, caput e §§ 2º e 3º assim dispôs: “Art. 7º O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas 
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre 
operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma. [...] 
§ 2º Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do valor de principal, a base 
de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês. 
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a incidência do IOF sobre o “mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa 

física, sem prazo, realizado por meio de conta corrente”. (BRASIL, 1999, destaques nossos) 

Em virtude disso, as empresas que utilizam operações de conta corrente vêm sendo 

autuadas, sem que haja um consenso jurisprudencial quanto à incidência ou não do IOF/Crédito 

sobre as operações de conta corrente.  

Portanto, a problemática central do presente trabalho envolve os seguintes 

questionamentos: pode a expressão “mútuo de recursos financeiros”, utilizada no artigo 13 da 

Lei 9.779/99 (BRASIL, 1999a), e supostamente “interpretada” pelo Ato Declaratório nº 07/99, 

ser compreendida em sentido amplo para alcançar negócios jurídicos que não estão abrangidos 

pelo conceito de operação de crédito, como é o caso de um contrato de conta corrente?  

Há como qualificar as operações de conta corrente como operações de mútuo, para que 

se lhes atribua o mesmo tratamento tributário? Toda e qualquer operação jurídica que envolva 

remessas de valores entre pessoas jurídicas – tal como a de conta corrente – estará sujeita à 

tributação pelo IOF/Crédito? 

Por meio do presente trabalho, busca-se investigar qual o melhor entendimento a ser 

adotado quanto à classificação e características dos contratos de conta corrente vis-à-vis os 

contratos de mútuo, de modo a propor uma reflexão tributária com base na interpretação de 

conceitos de direito privado, que traga aos usuários desse modelo de negócio a segurança 

necessária no que se refere à (não) incidência do IOF/Crédito sobre essas operações.  

 

 
§ 3º Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique definido o valor do principal, 
a base de cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário. [...]”. (destaques 
nossos) 
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2 O CONTRATO DE CONTA CORRENTE 

 

2.1 DO CONCEITO E NATUREZA DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE 

 

O contrato de conta corrente é um instrumento jurídico autônomo, expresso ou tácito, 

pelo qual duas ou mais pessoas de um mesmo grupo econômico lançam e escrituram prestações 

recíprocas e sucessivas umas das outras, a partir de uma relação econômica continuativa, com 

alternância das figuras de remetente e recipiente5.  

Nesta modalidade de contrato, todos os sujeitos se comprometem a integrar um todo 

indivisível, disponibilizando e recebendo valores da conta corrente compartilhada, cujas 

posições de credor e devedor só são conhecidas no termo fixado em contrato, momento em que 

se apurarão os haveres a quem de direito (quando existentes).  

Na lição de Pontes de Miranda, o contrato de conta corrente é  

[aquele] pelo qual os figurantes se vinculam a que se lancem e se anotem, em conta, 
os créditos e débitos de cada um para com o outro, só se podendo exigir o saldo ao se 
fechar a conta. Trata-se, portanto, de conta que anda, que se move, que corre. Daí o 
nome (MIRANDA, 1972, p. 120.) 

 
Para Waldirio Bulgarelli,  

o contrato de conta corrente implica um sistema de reciprocidade entre dois 
empresários que, durante certo período, utilizam-se de recursos pertencentes ao outro, 
sem que sejam considerados, até o encerramento, como devedores ou credores. Usam, 
por assim dizer, cada um, por seu lado, os recursos do outro, até que acertem o saldo, 
ficando então um devedor do outro, ou então quites, se o débito corresponder 
igualmente ao crédito (BULGARELLI, 1998, p. 591). 
  

Já Carvalho de Mendonça ensina que, no contrato de conta corrente,  

duas pessoas convencionaram reunir em massa homogênea alguns ou todos os seus 
negócios, mediante recíprocas remessas que, anotadas em conta, se tornam partidas 
ou artigos de crédito e débito, verificando-se por ocasião de seu encerramento, o saldo 
que deve ser pago por aquele que se mostra devedor (MENDONÇA, 1960. p. 352). 

 
O jurista Paulo de Lacerda, em obra datada de 1928, dedicou 367 páginas a tratar do 

contrato de conta corrente, com muita maestria. Para ele, o conta corrente 

 

 

 

 
5 Segundo Fran Martins, “As partes contratantes têm o nome de correntistas ou correspondentes; desses 
correntistas, denomina-se remetente aquele em favor de quem é lançado o crédito; recipiente é aquele que recebe 
o crédito e o lança na conta, a seu débito.” (Curso de Direito Comercial: Contratos e Obrigações Comerciais, 
Volume 3, 19ª edição. Forense, 2019. p. 317) 



16 

abre-se quando se estabelece entre os correntistas ou correspondentes, alimenta-se 
pelas recíprocas remessas a debito e credito, formando no exercício do contrato as 
sucessivas parcellas, verbas, artigos ou lançamentos das partidas de dever e haver; 
sujeita-se a encerramentos, balanços ou liquidações periódicos, para de tempos a 
tempos ser acertada a mesma conta corrente e extrahindo-se o saldo periódico a se 
levar ao seguinte período de conta corrente, até o fechamento ou encerramento final 
quando, feito o balanço definitivo, se apurar o saldo final possível de pronuncia-se 
contra um qualquer dos dois correntistas e portanto a favor do outro (LACERDA, 
1928. p. 24). 

 
A primeira aparição legislativa do contrato de conta corrente no Brasil foi no Código 

Comercial6 de 1850, hoje parcialmente revogado pelo Código Civil de 2002, que previu as 

primeiras características desse contrato: 

Art. 253 - É proibido contar juros de juros; esta proibição não compreende a 
acumulação de juros vencidos aos saldos liquidados em conta corrente de ano a 
ano. 
Art. 254 - Não serão admissíveis em juízo contas de capital com juros, em que estes 
senão acharem reciprocamente lançados sobre as parcelas do débito e crédito das 
mesmas contas. 
(...) 
Art. 432 - As verbas creditadas ao devedor em conta corrente assinada pelo 
credor, ou nos livros comerciais deste (artigo nº 23), fazem presumir o 
pagamento, ainda que a dívida fosse contraída por escritura pública ou 
particular. 
(...) 
Art. 445 - As dívidas provadas por contas correntes dadas e aceitas, ou por contas de 
vendas de comerciante a comerciante presumidas líquidas (artigo nº. 219), prescrevem 
no fim de 4 (quatro) anos da sua data (BRASIL, 2002). 
 

Note-se que umas das maiores características do contrato de conta corrente, que é a 

fruição dos juros somente a partir do encerramento da conta, já estava prevista no artigo 253 do 

Código Comercial desde os primórdios. Isto é, os juros apenas passam a correr se e quando, de 

fato, houver débitos e créditos a serem saldados entre as partes. 

Pontes de Miranda ensina que sobre tais créditos correm juros legais, exceto quando as 

partes estipularem outro quantum. Segundo ele, “Juros são o que toca ao credor pelo fato de ser 

privado da soma que se lhe deve” (MIRANDA, 1972, p. 146).  

Nos dizeres de Edison Carlos Fernandes (2015, p. 201), “a incidência de juros no 

contrato de conta-corrente parece ser incompatível com a própria essência desse contrato, haja 

vista que se trata de remessas recíprocas, sem credor ou devedor, portanto.” 

 

 
6 Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, cuja primeira parte foi revogada pelo Código Civil, instituído pela Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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Embora se trate de contrato atípico7, por não estar regulado em texto de lei, o contrato 

de conta corrente se encontra mencionado em leis esparsas, estando também previsto na Lei do 

Cheque (BRASIL, 1985), válida e vigente até os dias atuais, da qual também se extrai esse 

importante comando do contrato, qual seja, a exigibilidade do saldo apenas na sua liquidação 

quando do encerramento da conta, ao dispor que se considera fundo disponível o saldo exigível 

de conta corrente contratual:  

Art. 4º O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado 
a sobre eles emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração 
desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque. […]  
§2º Consideram-se fundos disponíveis:  
a) os créditos constantes de conta-corrente bancária não subordinados a termo; b) o 
saldo exigível de conta-corrente contratual; 

 

Note-se que a Lei do Cheque (BRASIL, 1985) diferencia, em suas alíneas “a” e “b”, a 

conta corrente bancária8 do conta corrente contratual, este último objeto específico do nosso 

trabalho. E isso porque, de fato, o conta corrente contratual não se confunde com a conta 

corrente bancária, na medida em que esta traduz uma prestação de serviço pelo estabelecimento 

bancário para gestão do dinheiro do seu cliente. 

O contrato de conta corrente também não se confunde com a abertura de crédito em 

conta corrente, espécie de operação de crédito, que ocorre quando a parte assume a 

responsabilidade por eventual saque da outra parte, até certo montante previamente pactuado. 

Para Miranda (1972, p. 170), “com a abertura de crédito, o crédito é certo e líquido, e o 

acreditado pode exigir a prestação a qualquer momento. Do lado do devedor, não há faculdade 

de liberar-se mediante prestação ao credor ou depósito em consignação”. 

Como visto, o contrato de conta corrente não é um instituto novo, muitos autores 

conceituados já discorreram  sobre ele, porém, em virtude da carência de comandos legais em 

relação ao tema, seus contornos foram sendo construídos com base nos usos, costumes, práticas 

de mercado e, mais recentemente, orientados para fins tributários, pela jurisprudência do CARF. 

 
7 Para Orlando Gomes, os contratos “esquematizados pela lei chamam-se contratos nominados ou típicos. Os que 
se formam à margem dos paradigmas estabelecidos – como fruto da liberdade de obrigar-se – denominam-se 
contratos inominados ou atípicos”. (Contratos. Editora Forense, 2007. p. 97). O contrato atípico, em suma, não 
possui regulamentação legal específica, na medida em que a lei não faz referência quanto a seus elementos 
determinantes. 
8 São contratos celebrados entre uma instituição financeira (banco) e seus clientes, que decorrem de uma prestação 
de serviço pelo estabelecimento bancário para gestão do dinheiro do cliente e, por solicitação deste, cobrança de 
títulos e carnês, arrecadação de numerário, pagamento de contas e realização de tais lançamentos na conta. 
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Outras importantes características do contrato, conforme consenso da doutrina 

especializada9, são a bilateralidade, que gera deveres e obrigações para todas as partes; a 

consensualidade, pois se forma pelo simples consentimento dos sujeitos contratantes; a 

onerosidade, que gera vantagens econômicas para ambas as partes; a executoriedade 

continuada, já que as ações das partes são contínuas e se repetem enquanto durar o contrato; e 

a reciprocidade dos direitos e obrigações, tais como a possibilidade de exigir comportamento 

idêntico da contraparte na operação. 

Pode-se afirmar ainda que o contrato de conta corrente possui as características de 

irrevogabilidade e indivisibilidade10, que decorrem da impossibilidade de os sujeitos da 

obrigação cobrarem qualquer valor antes do encerramento da conta, na medida em que, 

enquanto o contrato estiver em plena vigência, as remessas constituem uma massa homogênea 

de créditos e débitos, um todo indivisível (MARTINS, 2019, p. 320).  

Por se tratar de contrato consensual, cabe aos sujeitos contratantes convencionarem a 

data do encerramento da conta para apuração dos haveres, o que implicará a extinção do 

contrato de conta corrente. Para Fran Martins,  

a irrevogabilidade das remessas, no período de movimentação da conta, a integração 
dessas numa massa homogênea de débitos e créditos, a não compensação das partidas, 
tudo tem por fim a apresentação final de um saldo exigível, que só se opera quando 
se faz o encerramento definitivo da conta, com a extinção do contrato (MARTINS, 
2019, p. 324). 

 

2.2 DA VERSATILIDADE DO INSTRUMENTO E DIFICULDADES EM SUA 

UTILIZAÇÃO 

 

No dia a dia dos grupos empresariais, é corriqueiro observar a sazonalidade da geração 

de caixa das empresas e a alternância no tempo da sobra de caixa em uma e a falta em outra – 

situação essa que justifica e pressupõe a criação de um acordo de liquidez intragrupo. 

Tais operações são comumente conhecidas como conta corrente contratual ou mercantil, 

contrato de gerenciamento de fluxo de caixa conjunto ou, ainda, no direito de outras nações, 

cash pooling, master account, sweep account, dentre outras nomenclaturas.  

 
9 Obras já citadas de Pontes de Miranda, Carvalho de Mendonça, Paulo de Lacerda e Fran Martins. 
10 Como afirma Maria Helena Diniz, “a indivisibilidade da conta é a essência do contrato. A remessa tem por 
característica principal a sua irrevogabilidade, de modo que, lançado o crédito resultante da remessa na conta 
corrente, ele perderá sua qualidade e seus efeitos, deixando de ser exigível por parte do remetente” (Curso de 
Direito Civil brasileiro - teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. V. 3, 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 704). 
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Todos eles, na realidade, nada mais são do que a constatação de uma relação de 

cooperação e reciprocidade entre as empresas do grupo, a fim de possibilitar uma melhor 

administração e fluidez dos ativos intragrupo, além conferir um poder de barganha maior e mais 

efetivo em relação ao mercado, especialmente financeiro.  

Muitas vezes, como forma de unificar as entradas e saídas do conta corrente, as empresas 

se utilizam de um caixa único para o grupo, conformando um núcleo de recursos financeiros 

composto da contribuição de todos os participantes. Nessas situações, os sujeitos participantes 

contribuem para o caixa comum e dele usufruem consensualmente, sendo que o controle de 

entradas e saídas é realizado por meio de contas correntes: não meros lançamentos contábeis, 

mas registros recíprocos em que as partes se obrigam multilateralmente a lançar créditos e 

débitos. Por meio desse instrumento, a empresa escolhida pelo grupo para gerir a operação 

monitora o ativo e passivo de suas controladas, centraliza a movimentação da conta em um 

caixa único, permitindo uma verdadeira troca rentável entre empresas com contas deficitárias e 

empresas com excesso de caixa, para que seja utilizado o dinheiro corporativo interno ao invés 

da contratação de empréstimos bancários para o capital de giro do dia a dia.  

Embora a operação possa ser administrada por qualquer das empresas participantes do 

grupo econômico, é comum ela ser operacionalizada sob a gestão de uma empresa 

controladora11 (geralmente holding12), detentora das participações societárias e gestora do 

capital acionário controlado (TORRES, 2001 p. 211), que consolida e gerencia os recursos 

financeiros das partes, registrando as respectivas entradas e saídas por meio de contas correntes.  

Edison Fernandes (2015) ainda assinala que  

 

 
11 Nos termos do artigo 243, §2º, da Lei das Sociedades Anônimas (“Lei das S/A”), instituída pela Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, “Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através 
de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores”. 
12 O conceito de holding deve ser extraído do direito internacional e refere-se à empresa que detém o controle 
acionário de outras sociedades, sem – em geral - exercer atividades operacionais. Do inglês, to hold, 
significa manter, controlar, guardar, segurar, deter. No direito brasileiro, a definição de empresa holding foi 
introduzida por meio do artigo 2º, § 3º, da Lei das S/A, segundo o qual “A companhia pode ter por objeto participar 
de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.” Nas lições de Modesto Carvalhosa, “as holdings são sociedades 
não operacionais que tem seu patrimônio composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o 
exercício do poder de controle ou para a participação relevante em outras companhias, visando nesse caso, 
constituir a coligação. Em geral, essas sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais, 
mas apenas a administração de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a holding tem uma relação de dominação 
com as suas controladas, que serão suas subsidiárias” (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. Saraiva, 2009. 
v. 4. Tomo II. p. 14)  
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é muito comum que os recursos financeiros sejam concentrados em uma das empresas 
que compõem o grupo econômico, seja de maneira deliberada – com a identificação 
de cash companies –, seja de maneira contingente – quando os recursos financeiros 
são gerados em algumas empresas do grupo, tendo em vista a sua atividade específica, 
favorável à geração de caixa (FERNANDES, 2015, p. 201). 

 
Importante esclarecer que os movimentos de fomento mercantil do conta corrente 

podem ou não utilizar a modalidade “caixa único” para centralizar as operações intragrupo. As 

empresas que se valem do caixa único efetuam transferências de valores para uma conta única 

do grupo, a partir da qual o administrador da operação realiza a gestão do todo indivisível. As 

empresas que não se utilizam do caixa único, também concedem e recebem prestações 

recíprocas umas das outras, escrituradas sucessiva e reiteradamente, tendo o administrador da 

operação a responsabilidade de também realizar a gestão do todo indivisível.  

Na prática, a conta corrente, representativa do contrato de conta corrente, fica em 

constante movimento, não envolvendo necessariamente remessa de bens, mas sim o registro 

dos fluxos de débitos e créditos, sem qualquer compensação imediata entre os valores ou 

registro de sujeitos credores e devedores, o que deverá ocorrer apenas ao final do prazo 

contratual, com a liquidação dos haveres e verificação de eventual saldo exigível a pagar. 

As vantagens da utilização desse instituto são inúmeras, haja vista se tratar de contrato 

entre empresas do mesmo grupo econômico que pode conter, entre suas remessas, operações 

mercantis, compartilhamento ou transferência de ativos, adiantamentos ou reembolsos de 

despesas, dívidas ou adiantamentos comerciais e remessas para gestão unificada de caixa. 

Não obstante serem empresas juridicamente independentes, a ideia é que o grupo atue 

como uma unidade estratégica, agregando apoio financeiro e distribuição de liquidez entre as 

empresas, de modo a fazer frente às necessidades diárias de caixa do conglomerado.  

Porém, a grande vantagem do instituto pode revelar também sua maior desvantagem, na 

medida em que o administrador do conta corrente irá gerir a liquidez do grupo de forma 

generalizada, fazendo com que as empresas percam, em certa medida, sua independência 

econômica e financeira. Trata-se, portanto, do conflito de escolha desse instrumento negocial 

(ou trade off, tal como o mercado costuma denominar).  

De toda a forma, nesse tipo de contrato, o capital disponível em todo o grupo é melhor 

gerido, sendo utilizado para cobrir as necessidades financeiras do dia a dia das empresas do 

grupo, ficando reduzida a necessidade de obtenção de empréstimos a juros de mercado. Além 

disso, o grupo como um todo possui melhores condições de negociar custos financeiros no 

mercado, em eventual necessidade de caixa de alguma das empresas.  
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Essa cooperação intragrupo, além de lógica do ponto de vista empresarial, garante que 

o fluxo de caixa zele pela perenidade financeira das empresas individuais e satisfaça os 

interesses do grupo (MOREIRA; GAIA, 2015, p. 35). Por isso, a necessidade de prestar contas 

às empresas, por meio de um controle assertivo da posição diária dos respectivos numerários. 

Em tempos atuais, inclusive, a utilização do contrato de conta corrente permite antever 

situações de iliquidez interna, minimizando o risco de crise financeira de alguma empresa 

integrante do grupo. 

Muito embora as operações de conta corrente estejam consolidadas pela doutrina e 

alicerçadas no direito privado, são cada vez mais frequentes os questionamentos pelas 

autoridades fiscais em virtude da falta de recolhimento do IOF/Crédito, supostamente devido, 

em operações de mútuo com pessoas jurídicas ligadas, o que desestimula essa prática na maior 

parte dos casos. 

Conforme será detalhado mais adiante, o presente estudo verificou que, nos últimos 15 

(quinze) anos, em 61 (sessenta e uma)13 oportunidades, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

lavrou autos de infração contra contribuintes que utilizaram o contrato de conta corrente 

intragrupo em suas operações financeiras. Tais lançamentos estão embasados no fato de as 

operações de conta corrente supostamente se revestirem das características de verdadeiras 

operações de mútuo financeiro e, sobre elas, se fazendo incidir o IOF/Crédito calculado sobre 

o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês14. 

Mas, indaga-se, é possível qualificar as operações de conta corrente como operações de 

mútuo, para se lhes atribuir o mesmo tratamento tributário, tal como pretendem as autoridades 

fiscais?  

Antes, porém, de responder a essa pergunta, analisemos o tratamento dispensado pelo 

direito de outras nações ao chamado cash pooling, que, embora diverso do contrato de conta 

corrente no Brasil, como se verá, é a ele muitas vezes assemelhado.  Vejamos com mais vagar. 

 

  

 
13 Dados obtidos junto ao website do CARF http://idg.carf.fazenda.gov.br/, conforme pesquisa detalhada no 
Apêndice A do presente estudo. 
14 Artigo 7, inciso V, alínea a, itens 1 e 2, do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. 
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2.3 O CONTRATO DE CONTA CORRENTE E O CASH POOLING15 

 

As constantes crises mundiais econômicas e financeiras têm impulsionado as empresas 

a buscarem soluções eficazes e estruturas inteligentes de concentração de caixa, a fim de 

alcançar a simplificação do controle financeiro, a redução de custos de financiamento externo 

e o alinhamento de sua estratégia de gestão com seus planos de crescimento16. 

No direito de outros países, a figura do contrato de conta corrente é, muitas vezes, 

chamada de cash pooling ou gestão de tesouraria. Trata-se de instrumento utilizado para 

controle do fluxo de débitos e créditos entre empresas que integram o mesmo grupo econômico, 

por meio do qual se objetiva a otimização dos ativos financeiros disponíveis e a maximização 

dos resultados advindos da aplicação de recursos conjuntos nas operações empresariais. É 

importante, para fins do direito brasileiro, precisar suas diferenças.  

O cash pooling, também conhecido como sistema de gestão integrada ou centralizada 

de tesouraria (CUNHA, 2015, p. 352), revela um processo padronizado e automatizado para 

gestão de caixa e gerenciamento de liquidez intragrupo. 

Tal técnica de gestão pode ser definida como “a consolidação dos saldos credores e dos 

saldos devedores das diversas empresas do grupo num saldo único junto de determinada 

instituição bancária” (OLIVEIRA, 2017, p. 174), em que “as disponibilidades líquidas de um 

grupo no seu todo e das suas diversas sociedades participantes individualmente possam ser 

geridas conjuntamente de forma integrada” (CUNHA, 2015, p. 352).  

As maiores vantagens do cash pooling a se destacar, sempre entre empresas ligadas, são 

que (i) se deficitária, a empresa consegue reduzir seus custos de financiamento no mercado 

externo; (ii) se superavitária, a empresa pode obter maior rentabilidade financeira no grupo do 

que se investisse de maneira autônoma. 

 

  

 
15 A definição mais simples e didática que encontramos para conceituar “cash pooling” foi extraída do website 
https://www.ionos.com/startupguide/grow-your-business/cash-pooling/, segundo o qual o termo consiste nas 
palavras “cash” para dinheiro e “pooling” para fusão. (“the term consists of the words “cash” for money and 
“pooling” for merger.”). Acesso em 31/10/2021. 
16 Disponível em https://www.pwc.com.cy/en/publications/assets/cash-is-king-establishing-effective-cash-
concentration-structures.pdf. Acesso em 31/10/2021. 



23 

2.3.1 Do Cash Pooling no Direito Europeu 

 

Embora a técnica de cash pooling tenha sido utilizada pela primeira vez em empresas 

americanas há mais de quatro décadas17, atualmente, são as europeias que mais se utilizam 

desse instrumento. 

Diferentemente do que ocorre no Brasil, alguns países da Europa já contam com 

regulamentação específica18 (tributária ou não) do cash pooling em suas legislações pátrias, 

tratando-se, inclusive, de produto comumente oferecido por instituições financeiras ou 

auditorias independentes, na medida em que elas concentram grandes tecnologias de sistemas 

e comunicação aptas a conduzir as movimentações financeiras com eficiência, em especial 

aquelas internacionais. 

Conquanto não seja objeto do presente trabalho adentrar às especificidades do contrato 

de cash pooling no direito de outras nações, nosso estudo permitiu identificar alguns pontos de 

interesse comuns com o conta corrente brasileiro (mas sem o ser, como veremos mais abaixo), 

nas legislações do Reino Unido, Portugal, Hungria e Polônia, que tratamos resumidamente a 

seguir.  

Ao que tudo indica, o Reino Unido é o país que mais se utiliza do cash pooling e também 

o que mais possui regramentos sobre o assunto. Em fevereiro de 2017, a Her Majesty's Revenue 

and Customs (HMRC), órgão equivalente à nossa Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

publicou a atualização de seu Manual Internacional (INGLATERRA, 2022) para fins de preços 

de transferência19, conceituando as operações de cash pooling, suas modalidades, 

características, prós e contras, fixação de juros e definição dos sujeitos participantes.  

Em resumo, trata-se de orientações gerais para implementação do pool, que 

reconhecem, ao final, a necessidade de avaliar sua estruturação caso a caso. O Manual britânico 

não inova quanto aos conceitos e características do cash pooling em relação aos conceitos e 

características adotados pelos demais países europeus. O diferencial a ser destacado é que o 

 
17 Disponível em https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/8453/7321. Acesso em 31/10/2021. 
18 Quando não há legislação específica sobre o tema, as empresas baseiam-se no princípio da liberdade de 
contratação para operar o cash pooling. 
19 “Por preço de transferência entende-se o valor cobrado por uma empresa na venda ou transferência de bens, 
serviços ou propriedade intangível, a empresa a ela relacionada. Tratando-se de preços que não se negociaram em 
um mercado livre e aberto, podem eles se desviar daqueles que teriam sido acertados entre parceiros comerciais 
não relacionados, em transações comparáveis nas mesmas circunstâncias” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de 
transferência no direito tributário brasileiro. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2013. p. 11) 
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Reino Unido “positivou-os” em seu manual internacional, enquanto os demais países não 

possuem qualquer disposição expressa nesse sentido20.  

Ainda sobre o cash pooling no Reino Unido, uma curiosidade que vale ressaltar é que, 

embora o país estabeleça a tributação do imposto do selo sobre contratos/documentos escritos, 

em razão de uma evolução histórica, a Lei das Finanças de 2003 alterou substancialmente o rol 

de incidências desse imposto, de modo que, atualmente, ele é cobrado apenas sobre operações 

que envolvam transferências de ações21 e propriedades22. Por essa razão, tal imposto, 

atualmente não incide sobre operações de cash pooling.  

Portugal também é um país bem estruturado sobre o tema, na ótica tributária. Embora 

não disponha de nenhum regime específico para operações de cash pooling, o Código Português 

do imposto do selo23 já prevê, há muitos anos, a isenção da respectiva tributação sobre os 

empréstimos destinados exclusivamente à cobertura de carências de tesouraria24.  

Com o advento da Lei do Orçamento Português de 2020 (PORTUGAL, 2020), o país 

passou a isentar também a tributação dos contratos de gestão de tesouraria (mais conhecidos 

como cash pooling)25, desde que cumpridos alguns requisitos, conforme abaixo: 

Artigo 7.º - Outras isenções 
1 - São também isentos do imposto: [...] 
h) Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não superior a um ano, 
quando concedidos por sociedades, no âmbito de um contrato de gestão centralizada 
de tesouraria, a favor de sociedades com a qual estejam em relação de domínio ou 
de grupo (PORTUGAL, 2020) 

 

 
20 Considerando a identidade dos conceitos e características do cash pooling adotados pelos países europeus, 
optamos por abordar tais elementos ao longo do presente Capítulo 2, de maneira geral. 
21 Stamp Duty on Shares. Disponível em https://www.gov.uk/topic/business-tax/stamp-duty-on-shares. Acesso em 
15/01/2022. 
22 Stamp Duty Land Tax. Disponível em https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax. Acesso em 15/01/2022. 
23 O imposto do selo é o imposto mais antigo do sistema fiscal português (criado por um alvará de 24 de dezembro 
de 1660). O atual Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150, de 11 de setembro de 1999, foi alterado 
pelo Decreto-Lei nº 287, de 12 de novembro de 2003, passando a assim dispor: Art. 1º do Código do Imposto do 
Selo (Decreto -Lei n.º 287/2003): “O imposto do selo incide sobre todos os atos, contratos, documentos, títulos, 
papéis e outros factos ou situações jurídicas previstas na Tabela Geral [...]”. 
24 Art. 7º do Código do Imposto do Selo, inciso 1, alínea “g”: “Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por 
prazo não superior a um ano, desde que exclusivamente destinados à cobertura de carência de tesouraria, e 
efetuados por sociedades de capital de risco (SCR) a favor de sociedades em que detenham participações, bem 
como os efetuados por outras sociedades a favor de sociedades por elas dominadas ou a sociedades em que 
detenham uma participação de, pelo menos, 10 % do capital com direito de voto ou cujo valor de aquisição não 
seja inferior a 5 000 000 €, de acordo com o último balanço acordado e, bem assim, os efetuados em benefício de 
sociedade com a qual se encontre em relação de domínio ou de grupo”. 
25 Vale mencionar que tal isenção abrange quaisquer empréstimos no âmbito da gestão centralizada de tesouraria, 
permitindo alcançar utilizações dos fundos mutuados, sejam para exploração, financiamento ou investimento. 
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Já na Hungria, o cash pooling foi conceituado por meio do Decreto nº 51/2016 

(Apêndice 3, Seção 3.4.16), o qual estabeleceu a diferenciação entre o pool virtual e o físico. 

Além disso, o país também possui algumas normas tributárias voltadas ao cash pooling, tal 

como a expressa isenção do imposto sobre transações financeiras (Financial Transaction Fees) 

sobre tais operações. A legislação de tal tributo é relativamente nova e, por meio do Act on 

Financial Transaction Fees nº 116/2012, publicado em 01 de janeiro de 2013, foi criada a 

tributação sobre toda e qualquer operação financeira húngara que, dentre as exceções de 

incidência previstas, inclui os contratos de cash pooling26. 

Na Polônia, embora não haja qualquer regulamentação normativa formal, na prática, o 

país permite a utilização do pool para fins de otimização da gestão de caixa dentro do grupo 

empresarial, porém tributa esse tipo de operação com base na Lei do imposto sobre transações 

financeiras (POLÔNIA, 2000)27, que prevê a incidência do tributo sobre “empréstimo ou 

contrato de empréstimo de dinheiro em espécie”. As autoridades fiscais polonesas, entre 2014 

e 201628, firmaram entendimento no sentido de que o cash pooling deve ser tratado como 

empréstimo, na medida em que tal contrato visa conceder créditos financeiros às empresas do 

grupo, permitindo-lhes obter benefícios sob a forma de juros. 

Cumpre dizer que os demais países europeus analisados (Espanha, Itália, Rússia, Suíça 

e República Tcheca), embora autorizem o manejo de operações de cash pooling, se utilizam de 

limites definidos pelo direito privado, bancário, societário ou falimentar, a fim de estabelecer 

os parâmetros dentro dos quais o pooling pode operar. 

 

2.3.2 Das modalidades de Cash Pooling 

 

A prática de mercado no direito dos países europeus desenvolveu muitas formas de 

gestão de caixa com a utilização do cash pooling. Entretanto, é possível dizer que o pool, em 

geral, é configurado e operado de 2 (duas) formas, quais sejam, de maneira física (“zero 

balancing”) ou virtual (“notional pooling”). 

O cash pooling físico representa um sistema de transferências físicas de saldos entre os 

sujeitos participantes, por meio do qual existe a figura de uma conta líder (“master account”), 

 
26 Disponível em https://cms.law/en/media/international/files/publications/guides/cms-cash-pooling-2017. p. 75. 
Acesso em 15/01/2022. 
27 Artigo 1º, item 1, ponto 1, letra b) a loan or money loan contract which has been classified as a species only. 
28 Decisões FSK 3137/14; 1706/14 e 1097/16. 
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constituída junto ao banco e detida pela empresa controladora do caixa único, que recebe o 

numerário e gerencia diariamente sua efetiva transferência entre as contas das empresas ligadas.  

Esse tipo de pooling é mais conhecido por saldo zero, uma vez que, ao final de cada dia 

(ou de um período certo estabelecido contratualmente), o saldo de todas as contas deve ser igual 

a zero, isto é, a empresa superavitária deverá ter enviado seu excedente de caixa para a conta 

líder, que, por sua vez, deverá ter enviado o numerário necessário para a empresa deficitária 

estar com sua conta “zerada”. Há uma compensação física dos saldos entre as partes 

contratantes.  

Para Rebouta (2005), um estudioso sobre o tema em Portugal, amplamente citado em 

estudos acadêmicos,  

nesta modalidade, a centralização de tesouraria é operada em conta da entidade 
centralizadora constituída junto do Banco, sendo titular uma das sociedades do grupo 
(a entidade centralizadora). Tendo por base o enquadramento do contrato de 
centralização de tesouraria, efectuam-se efectivas transferências de capital para a 
conta global, ou seja, os fundos são fisicamente direccionados para uma única conta 
bancária agregada (REBOUTA, 2005, p. 6).  

 
Ainda segundo o autor, no cash pooling físico,  

é feita a consolidação diária dos saldos bancários de cada uma das empresas do grupo 
por forma a constituir um saldo único, global, numa conta bancária gerida pelo centro 
de gestão de tesouraria, à qual o banco debita ou credita juros. Posteriormente, 
compete ao centro de gestão de tesouraria imputar juros (credores ou devedores) às 
contas bancárias de cada empresa do grupo (sociedades aderentes ou participantes) 
em função dos saldos transferidos (REBOUTA, 2005, p. 7).  

 
O diagrama representado pela Figura 1 abaixo demonstra mais facilmente a operação 

física do pool: 
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Figura 1 – Operação física do pool 

 
Fonte: Baseado em Treasury Alliance Group LLC (2012, p. 6)  

 

O Manual Internacional Britânico (INGLATERRA, 2022) assevera que, no pool físico, 

a propriedade do dinheiro muda, pois ele passa de um depósito com a instituição bancária para 

um empréstimo com o administrador da conta compartilhada do grupo empresarial (“In this 

arrangement, the ownership of the cash changes: the relationship moves from a deposit with a 

third party bank to a loan to the cash pool header (a related party)” [INGLATERRA, 2022]).  

Nos países europeus analisados, essas transferências de valores devem ser 

contabilizadas como empréstimos/mútuos intragrupo, pois há efetiva concessão de crédito e 

transferência da propriedade do dinheiro.  

O modelo físico de gestão é o mais utilizado pelas empresas e é, em geral, implementado 

localmente por uma instituição financeira, em virtude da incompatibilidade da dinâmica de 

transferência efetiva do dinheiro entre países, em diferentes moedas. 

Nessa gestão de caixa, as instituições financeiras exigem garantias do grupo, de modo 

que cada empresa ingressante no pool seja solidariamente responsável por eventuais débitos até 
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o valor de seus saldos credores, sendo que, na maior parte dos casos, conforme disposição 

contratual, a empresa controladora da conta é remunerada pela prestação dos serviços de gestão 

Já o cash pooling virtual envolve a mera gestão fictícia dos saldos das contas das 

empresas, não havendo qualquer tipo de circulação física do dinheiro. Nesses casos, por um 

período contratualmente determinado, as empresas do grupo transacionam autonomamente com 

a instituição financeira, que gerencia e controla as compensações virtuais entre as contas 

deficitárias e superavitárias. 

Diferentemente do zero balancing, não há necessariamente a figura do caixa único ou 

da conta mãe, que realizará um controle único a partir de uma conta bancária gerida pelo centro 

de gestão de tesouraria. Os juros irão incidir sobre o saldo agregado, que poderá ser imputado 

ao caixa único constituído junto ao banco ou aos diferentes sujeitos participantes 

individualmente.  

Para Rebouta (2005),  

com a Notional cash pooling, dá-se o equivalente a uma fusão virtual de saldos de 
contas para cálculo de juros, ou seja, os fundos não são movidos, mas a Instituição 
financeira (o Banco) combinará os saldos das diferentes contas bancárias e 
cobrará/pagará juros pelo somatório agregado dos saldos (REBOUTA, 2005,  p. 4). 

 
Segundo o mesmo autor (2005),  

nesta modalidade, as sociedades participantes que estabeleceram a relação contratual 
com a instituição financeira (o Banco) mantêm a titularidade das suas contas bancárias 
e contratam com o Banco, para que este proceda à fusão dos saldos, positivos 
(credores) e negativos (devedores), para efeitos de cálculo dos juros (REBOUTA, 
2005,  p. 5). 
  

Tal como no pool físico, podem ser exigidas garantias do grupo, ficando todas as 

empresas contratantes solidariamente responsáveis por eventuais débitos havidos até o valor de 

seus saldos credores. 

O Manual Internacional Britânico (INGLATERRA, 2022) afirma que o pool virtual é, 

em essência, um ajuste da taxa de juros, sendo que a propriedade do dinheiro não muda. (“This 

is in essence an interest rate adjustment, and the ownership of the cash does not change” 

[INGLATERRA, 2022]).  

Considerando que não há qualquer movimento físico ou transferência de propriedade 

do dinheiro, alguns países entendem que não há a realização de qualquer empréstimo ou 

concessão/obtenção de qualquer crédito passível de tributação (ALMEIDA, 2020). 

A decisão pela utilização da centralização de caixa real ou virtual se dá pela análise do 

binômio ‘complexidade e custo x benefício’. O cash pooling virtual é mais fácil e rápido de 
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estruturar, porém, segundo especialistas (TREASURY ALLIANCE GROUP LLC, 2012), mais 

custoso para operar e capturar liquidez da empresa, pois demanda uma estrutura tecnológica 

mais complexa da instituição bancária, inclusive a depender do número de empresas 

contratantes. 

É possível ainda realizar uma combinação entre as duas espécies de cash pooling. É 

muito comum nas multinacionais europeias, por exemplo, a adoção do modelo físico para as 

gestões locais de caixa intragrupo e do modelo virtual para gerir as operações internacionais 

entre países, em diferentes moedas.  

Entretanto, essa gestão híbrida gera muitos questionamentos das autoridades fiscais, 

considerando que não existem padrões legais de conformidade entre os países e que cada um 

deles possui (ou não) seus próprios regramentos para a utilização desse tipo de contrato.  

Note-se que, em ambos os poolings, é indispensável a participação na relação contratual 

de uma instituição financeira29, que atua como agente centralizador das operações, procedendo 

à combinação dos saldos para cálculo dos juros. Conclui-se, portanto, tratar-se o cash pooling 

de contrato bancário30, no qual uma das partes, necessariamente, é um banco. 

Em qualquer das modalidades, os juros a débito ou a crédito devem ser oferecidos em 

condições normais de mercado e serão sempre devidos sobre o montante líquido final 

transferido quando da liquidação do contrato e não sobre o saldo diário de cada empresa do 

grupo.  

Em geral, o sistema de cash pooling físico ou virtual está lastreado em um contrato 

escrito de otimização dos excedentes de caixa entre as partes contratantes e entre o banco e as 

partes contratantes, que delimita condições, responsabilidades e prazos, além de prever a 

remuneração de juros sobre o saldo (positivo ou negativo) do caixa líquido do grupo.  

Segundo as lições do jurista português Paulo Olavo Cunha,  

são pressupostos contratuais básicos para implementação do sistema de cash pooling: 
(i) acordo entre as entidades participantes e centralizadora, que revestirá, 
normalmente, a natureza de mandato; (ii) previsão do montante de remuneração da 
centralizadora (comissão) pelo exercício da gestão de tesouraria; (iii) regras e 

 
29 Nos termos do artigo 17, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, “Consideram-se instituições financeiras, 
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade 
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos 
desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer 
das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.” 
30 Segundo Fabio Ulhôa Coelho, “Contratos bancários, assim, são os veículos jurídicos da atividade econômica de 
intermediação monetária, encontrados tanto no polo da captação (recolhimento de superávits) como no de 
fornecimento (cobertura de déficits). Em termos outros, são os contratos que só podem ser celebrados com um 
banco.” (Curso de Direito Comercial. Editora Saraiva, volume 3, 2009. p. 172) 



30 

procedimentos de gestão tesouraria, declarando a opção entre o Notional Cash pooling 
(em que os excedentes são meramente consolidados para fins de cálculo dos juros) ou 
Zero Balancing (em que ocorre a efetiva transferência dos fundos), devendo também 
estar acordado junto à instituição de crédito; (iv) previsão de cobertura das 
necessidades das sociedades do grupo, através de transferências a serem realizadas 
pelas centralizadora, assim como as formas e condições em que deverão ser efetuadas 
as restituições; (v) possibilidade de convenção da responsabilidade da empresa 
gestora pela realização de negociações e aplicações dos excedentes globais; (vi) 
determinação sobre a duração do contrato (que normalmente é por tempo 
indeterminado) (CUNHA, 2015, p. 353). 

 
Além disso, ao projetar um cash pooling, as empresas devem respeitar regras específicas 

de preços de transferência31, em especial o princípio do arm’s length32, consectário do princípio 

da igualdade, segundo o qual os preços praticados entre empresas ligadas devem levar em 

consideração os valores praticados em operações similares no mercado entre pessoas jurídicas 

independentes33.  

Outra exigência a ser verificada ao se contratar um pooling diz respeito à necessidade 

de os pagamentos efetuados entre as empresas estarem sujeitos às regras de subcapitalização34 

(“thin captalization”), que limitam a dedutibilidade – para fins de IRPJ e CSLL – de despesas 

com juros, de modo que não haja um endividamento excessivo e desproporcional de uma pessoa 

jurídica com suas partes vinculadas por meio de empréstimos. 

Um importante alerta obtido da análise do direito de outros países é que as empresas 

têm se preocupado em implementar o cash pooling com o cuidado de eventual benefício 

econômico tributário não ser o objetivo principal da estruturação negocial35. Ou seja, a operação 

de conta corrente deve revelar propósito negocial, tendo como principal objetivo a promoção 

de eficiência administrativa intragrupo, com a respectiva obtenção de melhores condições de 

 
31 Vide nota de rodapé número 20. 
32 A tradução livre desse termo significa “à distância de um braço”. 
33 Embora não seja o objetivo desse trabalho trazer detalhes sobre o assunto, cumpre pontuar que, em 11.02.2020, 
a OCDE divulgou o Guia de Preços de Transferência sobre Transações Financeiras, incorporado como Capítulo 
X ao OECD Transfer Pricing Guidelines, com recomendações importantes sobre como garantir a consistência na 
aplicação das regras de preços de transferência em transações financeiras, especialmente na fixação de preços de 
empréstimos, cash pooling, garantias financeiras e seguro cativo (captive insurance). Disponível em 
https://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-
beps-actions-4-8-10.pdf. Acesso em 9/12/2021. 
34 Segundo Heleno Torres, por subcapitalização, entenda-se o financiamento da sociedade investida 
predominantemente através de empréstimos com partes relacionadas, ao invés de integralização de capital, 
chegando a um nível de endividamento superior ao que ela obteria em condições normais de mercado. (TORRES, 
Heleno. Direito Tributário Internacional: Planejamento Tributário e Operações Transnacionais. Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 511). 
35 Trata-se de uma das diretrizes propostas pela OCDE, através da Ação 6 do plano denominado BEPS - Base 
Erosion and Profit Shifting –, para o combate mundial à erosão da base tributável dos países por empresas 
multinacionais. 
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captação de dinheiro no mercado por meio da gestão financeira intragrupo, e não simplesmente 

a redução da tributação das empresas. 

 

2.3.3 Do Cash Pooling e do Conta Corrente no Brasil 

 

Em conclusão, como se observa, o cash pooling não se confunde com o contrato de 

conta corrente. Embora possuam objetivos econômicos similares, trata-se de instrumentos 

jurídicos bastante distintos.  

Em ambos os institutos, a finalidade do negócio jurídico é a maximização dos resultados 

advindos da aplicação de recursos conjuntos nas operações empresariais, simplificação do 

controle financeiro e redução de custos de financiamento externo. Por isso, no contrato de conta 

corrente, as empresas do grupo econômico firmam o compromisso de efetuar movimentações 

financeiras entre si, escriturando créditos e débitos sucessiva e reiteradamente, sem exercerem 

qualquer direito ao recebimento de eventuais saldos até o encerramento da conta. 

Entretanto, na essência, o cash pooling, mais do que apenas um acordo de cooperação e 

reciprocidade entre as empresas do grupo, representa um contrato bancário de disponibilização 

de crédito, que envolve a troca da titularidade do dinheiro entre credor e devedor, além da 

respectiva remuneração do saldo agregado por juros, cuja intermediação da instituição bancária 

é indispensável. 

Já o contrato de conta corrente é contrato atípico do direito brasileiro, cujo negócio 

jurídico se aperfeiçoa pela convenção entre as partes de apoio financeiro recíproco e 

distribuição de liquidez intragrupo, porém sem intermediação de um banco. Aqui, o contrato é 

realizado somente entre as empresas do grupo, sendo que os juros passam a fruir somente 

quando do encerramento do contrato de conta corrente com a consequente apuração dos 

haveres, momento em que se conhece credor e devedor, se cabível. 

De fato, são contratos bastante distintos, que não devem ser comparados para fins da 

análise quanto à incidência ou não do IOF/Crédito sobre as operações de conta corrente. 
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3 O IOF36 SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 

3.1 DO BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DO IOF 

 

O atual imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários, é tributo sucessor do imposto do selo37, historicamente incidente sobre 

documentos e papéis decorrentes da realização de atos e negócios jurídicos, até hoje adotado 

em países como Portugal e Reino Unido. 

A Emenda Constitucional nº 1838, de 1º de dezembro de 1965, revogou o imposto do 

selo e conferiu competência tributária legislativa para a União Federal instituir impostos sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores 

imobiliários, o que ocorreu com a publicação da Lei nº 5.14339, de 20 de outubro de 1966, que 

inseriu no ordenamento jurídico o imposto sobre operações financeiras incidente sobre 

operações de crédito e seguro. 

Dias após a edição da Lei nº 5.143/66, foi sancionado o Código Tributário Nacional, por 

meio da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (BRASIL, 1966), recepcionado com o status 

de Lei Complementar40, tendo estabelecido características e normas gerais do IOF, tais como 

fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes do imposto, verbis: 

 
 
 

 
36 Como se explicará mais abaixo, não obstante a impropriedade jurídica do termo, para o presente trabalho, 
adotaremos imposto sobre operações financeiras - IOF, para maior facilidade de entendimento da comunidade 
jurídica. 
37 No Brasil, o imposto do selo decorreu originariamente do Alvará expedido em 1797, que previu sua incidência 
sobre os assentamentos de batismo, casamentos e óbitos anotados nos livros de negociantes e tabeliães e aos papéis 
forenses. O primeiro regulamento do selo federal data de 1893, conforme aprovação do Decreto nº 1.264. 
38 Tratou-se de emenda à Constituição Federal de 1946, tendente a promover verdadeira reforma tributária, 
representando a “semente do CTN [Código Tributário Nacional]”, nos dizeres de Ives Gandra Martins. (Sistema 
tributário nacional na Constituição de 1988. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 23). O artigo 14 da EC nº 18/65 
assim estabeleceu: “Compete à União o impôsto: I - sôbre operações de crédito, câmbio e seguro, e sôbre operações 
relativas a títulos e valôres imobiliários; [...]”. 
39 “Art 1º. O Impôsto sôbre Operações Financeiras incide nas operações de crédito e seguro, realizadas por 
instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador: I - no caso de operações de crédito, a entrega do 
respectivo valor ou sua colocação à disposição do interessado; Il - no caso de operações de seguro, o recebimento 
do prêmio. 
Art 2º Constituirá a base do impôsto: I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de 
empréstimo, de abertura de crêdito, e de desconto de títulos, apurados mensalmente; II - nas operações de seguro, 
o valor global dos prêmios recebidos em cada mês.” 
40 A Constituição Federal, em seu artigo 146, prevê que cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em 
matéria tributária, especialmente em relação à definição de tributos e suas espécies, além da delimitação de fato 
gerador, contribuinte e base de cálculo, dentre outros. 
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Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato 
gerador: 
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do 
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à 
disposição do interessado; 
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional 
ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do 
interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou 
posta à disposição por este; 
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do 
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável; 
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, 
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. 
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e 
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo 
de uma mesma operação de crédito. 
        
Art. 64. A base de cálculo do imposto é: 
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o 
principal e os juros; 
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, 
recebido, entregue ou posto à disposição; 
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio; 
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários: 
        a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver; 
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa, como 
determinar a lei; 
        c) no pagamento ou resgate, o preço. 
 [...] 
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como 
dispuser a lei. (BRASIL, 1966) 

 
Reestruturando o Sistema Tributário Nacional, a Constituição Federal do Brasil, 

promulgada em 198841, atribuiu competência à União para instituição do imposto sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários, traçando o 

limite constitucional de atuação do legislador ordinário: 

Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre: [...] 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários 

(BRASIL, 1988) 

 

Posteriormente, a Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994 (BRASIL, 1994), além de 

instituir o imposto sobre operações de câmbio e com títulos ou valores mobiliários, e ajustar a 

alíquota máxima do imposto para 1,5%42, também reforçou o comando já contido no CTN 

 
41 Conforme Ato das Disposições Transitórias, artigo 34, §5º, a legislação anterior à CFB foi recepcionada naquilo 
que não confrontava com o novo texto constitucional. 
42 “Art. 1º O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários 
será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores 
mobiliários.” 
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quanto ao caráter predominantemente43 extrafiscal do imposto, ao estabelecer que o Poder 

Executivo pode, nas condições e limites da lei, alterar as alíquotas do IOF a qualquer tempo, a 

fim de ajustá-lo aos objetivos de política monetária e fiscal do País44. 

Comumente conhecido apenas por imposto sobre operações financeiras ou IOF, o 

imposto contempla 5 (cinco) materialidades bastante distintas, que envolvem: (i) a incidência 

sobre operações de crédito; (ii) a incidência sobre operações de câmbio; (iii) a incidência sobre 

operações de contratação de seguros; (iv) a incidência sobre operações que envolvam títulos e 

valores imobiliários e (v) a incidência sobre operações que envolvam ouro (ativo financeiro ou 

instrumento cambial)45.  

Embora não seja juridicamente correta a utilização do termo imposto sobre operações 

financeiras - IOF para designar todas as materialidades possíveis sujeitas à tributação pelo 

imposto, até porque nem todas as operações por ele abarcadas são financeiras, fato é que tal 

denominação foi abraçada pela comunidade jurídica, sendo comum referir-se à sigla do imposto 

seguido de sua realidade fática particular: IOF/Crédito, IOF/Câmbio, IOF/Seguros, IOF/Títulos 

ou IOF/Ouro. 

Roberto Quiroga Mosquera (1998) aponta a impropriedade da utilização do termo 

imposto sobre operações financeiras, a qual perpetua diversos equívocos jurisprudenciais e 

doutrinários quando da interpretação das normas do imposto. Segundo ele, trata-se de locução 

que contém 4 (quatro) “significações diferentes, cada qual conotando uma realidade fática 

particular”, assemelhando-se somente por elegerem como fato tributável a realização de 

‘operações’ (MOSQUERA, 1998, p. 90, 102-103). 

A propósito, por ‘operações’ sujeitas ao IOF, entenda-se o negócio jurídico orquestrado 

pelas partes cujo objeto seja o crédito, o câmbio, o seguro ou o título, sendo esse o núcleo 

central da materialidade da incidência tributária do imposto estatuído pela Constituição Federal 

do Brasil. Nesses termos, o IOF deverá incidir sobre a operação de crédito ou sobre a operação 

 
43 “Predominantemente” extrafiscal, pois não se nega o caráter arrecadatório (fiscal) do IOF relevantemente 
assumido nos últimos anos. 
44 CTN, “Art. 65: O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária”. Lei nº 8.894, de 1994, 
“Art. 1º, §2º: O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, poderá alterar as alíquotas 
tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal.” 
45 Artigo 153, §5º: “O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se 
exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do “caput” deste artigo, devido na operação de 
origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos 
seguintes termos: [...]” 
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de câmbio ou sobre a operação de seguro ou sobre a operação com títulos, e não sobre o crédito, 

o câmbio, seguro ou o título, per se (MOSQUERA, 1998, p. 105).  

De forma bastante didática, Elidie Palma Bifano explica que o vocábulo ‘operação’ deve 

ser entendido (i) pelo ato ou efeito de operar; (ii) pelo ato ou conjunto de atos em que se 

combinam os meios necessários à obtenção de determinados resultados; (iii) qualquer transação 

comercial.  

Operar, de sua vez, é exercer ação ou função, lidar, atuar. Embora outros significados 
possam ser atribuídos às duas palavras (operação e operar) tomam eles, 
circunstancialmente, conteúdos próprios de certas ciências ou técnicas (...). Dessa 
forma, ao determinar a Constituição que o IOF incide sobre operações identifica-se 
que o tributo colhe atos, entendidos como conjuntos de meios, ou transações voltadas 
a (resultados buscados) crédito, câmbio, seguro ou títulos ou valores mobiliários, além 
do ouro, ativo financeiro (BIFANO, 2011, p. 478-479) 

 
Para o que importa ao presente estudo, não adentraremos aos conceitos e abrangências 

de todas as materialidades do IOF, porém apenas aqueles que envolvam a incidência do imposto 

sobre as operações de crédito (IOF/Crédito).  

 

3.2 DA INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO 

 

Nos termos da permissão constitucional atribuída ao legislador ordinário, o IOF/Crédito 

teve sua hipótese de incidência tributária46 estabelecida pela (já mencionada) Lei nº 5.143/6647, 

que definiu seu fato gerador, bases de cálculo, alíquotas, além dos seus contribuintes e 

responsáveis tributários.  

Especificamente, tal Lei delimitou a abrangência do IOF/Crédito, prevendo sua 

incidência sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras, tendo como base 

do imposto o valor dos saldos das operações de empréstimo, de abertura de crédito, e de 

desconto de títulos. Confira-se: 

 

Art. 1º O Imposto sobre Operações Financeiras incide nas operações de crédito e 
seguro, realizadas por instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador:  
I – no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocação à 
disposição do interessado; [...]  

 
46 Elidie Bifano explica que a hipótese de incidência tributária está voltada “à ocorrência, no mundo concreto, de 
fato descrito na norma, hipótese capaz de gerar especiais efeitos, ou relações ditas jurídicas, de natureza tributária”. 
Ressalta ainda que “somente a partir do conceito de incidência jurídica nasce o conceito de incidência tributária”. 
(BIFANO, 2011. p. 487). 
47 Após essa Lei, ocorreram diversas alterações legislativas, todas reunidas e consolidadas por meio do Decreto nº 
6.306/07, que instituiu o Regulamento do IOF, atualmente vigente. Dentre tais alterações, destacam-se: Lei nº 
5.172/66, Decreto Lei nº 1.783/80; Lei nº 8.894/94; Lei nº 9.249/95 e Lei nº 9.532/97. 
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Art. 2º Constituirá a base do imposto:  
I – nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de empréstimo, 
de abertura de crédito, e de desconto de títulos, apurados mensalmente; [...] (BRASIL, 
1966). 

 

Com a instituição da Lei nº 9.53248, de 10 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997), o 

campo de incidência do IOF/Crédito foi ampliado para incluir a alienação de direitos creditórios 

a empresas de factoring no rol das operações de crédito tributáveis pelo imposto.  

Em 1999, com o advento da publicação da Lei nº. 9.779 (BRASIL, 1999a), de 19 de 

janeiro, o IOF/Crédito passou a incidir também sobre as operações de crédito correspondentes 

a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e 

pessoas físicas49, nos seguintes termos: 

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros 
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à 
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de 
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.  
§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da 
concessão do crédito.  
§ 2° Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a 
pessoa jurídica que conceder o crédito.  
§ 3° O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia 
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador (BRASIL, 1999a, grifos 
nossos). 

 

O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007), que instituiu o 

Regulamento do IOF, consolidou o que o legislador infraconstitucional – dentro de sua 

competência tributária outorgada pelo Constituinte – entendeu se tratar de operações de crédito: 

(i) empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de 

títulos (Decreto-Lei nº 1.783/80, art. 1º, inciso I); (ii) alienação, à empresa que exercer as 

atividades de factoring, de direitos creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei nº 9.532/97, 

art. 58); e (iii) mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e 

pessoa física (Lei nº 9.779/99, art. 13). 

 
48 “Art. 58. A pessoa física ou jurídica que alienar, à empresa que exercer as atividades relacionadas na alínea “d” 
do inciso III do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995 (factoring), direitos creditórios resultantes de vendas a 
prazo, sujeita-se à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores 
mobiliários - IOF às mesmas alíquotas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo praticadas pelas 
instituições financeiras.” 
49 Não se ignora a discussão da inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.779/99, quanto à incidência do 
IOF/Crédito sobre as operações de mútuo em que não participam instituições financeiras, cuja análise, atualmente, 
pende de julgamento pelo STF (RE 590.186/RS – repercussão geral, Tema 10449), porém é nosso intento aqui 
analisar tão somente o alcance da incidência do imposto sobre as operações de crédito à luz desse mesmo preceito 
legal. 
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3.2.1 Do conceito de operações de crédito 

 

Antes, porém, de avançarmos na análise da extensão da competência tributária exercida 

pelo legislador ordinário ao instituir a cobrança do IOF/Crédito, mister adentrarmos ao conceito 

juridico-constitucional do termo ‘operações de crédito’, núcleo central de incidência do 

imposto. 

A palavra ‘crédito’ deriva do latim credere, que significa confiança (MOSQUERA, 

1998, p. 118). Para De Plácido e Silva (2012),  

possui o vocábulo uma ampla significação econômica e um estreito sentido jurídico. 
Crédito. Em sua acepção econômica significa a confiança que uma pessoa deposita na 
outra, a quem entrega coisa sua, para que em futuro, receba dela coisa equivalente. 
[...] Crédito. Juridicamente, significa o direito que tem uma pessoa de exigir de outra 
o cumprimento da obrigação contraída (DE PLÁCIDO E SILVA, 2012, p. 581) 

 
Por operação de crédito, entenda-se aquela que envolve a negociação presente de uma 

obrigação pecuniária futura, cujos elementos essenciais são o crédito entregue ou colocado à 

disposição, a confiança entre credor e devedor em honrar a promessa de pagamento acordada e 

o tempo, período entre o negócio presente e a prestação futura (MOSQUERA, 1998, p. 108).  

Trata-se de negócio jurídico de natureza financeira que pressupõe a disponibilização ou 

a concessão de um crédito, baseado na confiança de quem aceita trocar seu bem presente por 

uma promessa de pagamento futuro, cujo elemento temporal entre as prestações presente e 

futura há de ser verificado. 

Carvalho de Mendonça explica que não há operação de crédito sem o intervalo de tempo 

entre prestação presente e contraprestação futura, pois, do contrário, a operação já estaria 

perfeita e acabada no momento de sua celebração (MENDONÇA, 1960, p. 51). 

Fran Martins (2019) complementa que,  

com a utilização do crédito, pode alguém, hoje, ser suprido de determinada 
importância, empregá-la no seu interesse, fazê-la produzir em proveito próprio desde 
que tenha assumido a obrigação de, em época futura, retornar a quem lhe forneceu a 
importância de que se utilizou (MARTINS, 2019, p. 3). 

 

3.2.2 Da Regra Matriz de Incidência Tributária do IOF/Crédito 

 

O conceito constitucional de ‘operações de crédito’ é bastante abrangente, como visto, 

e abarca diversas possibilidades de negócios jurídicos passíveis de incidência pelo IOF/Crédito, 

tendo o legislador constituinte conferido ao legislador ordinário autorização para escolher 
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dentre as diversas operações de crédito aquelas sobre as quais recairiam o dever do contribuinte 

de pagar o imposto. 

Essa afirmação é de suma relevância, na medida em que a Constituição Federal não 

instituiu o IOF/Crédito, porém, apenas outorgou competência legislativa tributária para o 

legislador ordinário fazê-lo dentro dos limites estabelecidos pelo conceito de operação de 

crédito, observadas as normas gerais do CTN, em especial sua finalidade extrafiscal de 

regulação do mercado.  

Considerando a necessidade de se investigar quais os elementos imprescindíveis para 

incidência desse imposto, iremos adotar no presente trabalho os critérios da regra matriz de 

incidência tributária, conforme ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho. 

Para o autor (CARVALHO, 1999, p. 234), a regra matriz de incidência tributária refere-

se as normas que definem a incidência do tributo, descrevendo fatos e estipulando os sujeitos 

da relação, como também os termos determinativos da dívida. Ela é a forma lógica da 

representação da norma jurídica tributária, em que há uma hipótese (ou antecedente) e uma 

consequência (ou consequente). A hipótese tem o caráter descritivo de um determinado evento, 

estando dividida em critérios material, espacial e temporal50; enquanto a consequência tem o 

caráter prescritivo de uma dada conduta humana, subdividindo-se em critérios pessoal e 

quantitativo51. 

Roberto Quiroga afirma que, ao se decompor a regra matriz de incidência tributária em 

critérios, é possível a identificação e delimitação com absoluta precisão da faculdade atribuída 

à União pela Constituição Federal para instituição do IOF/Crédito (MOSQUERA, 1998, p. 119-

120). 

Assim, adentrando um pouco mais no arquétipo legal do IOF/Crédito, tem-se que sua 

regra matriz de incidência tributária pode ser definida pela combinação dos comandos 

delineados pela CFB e CTN, além das normas previstas nas Leis nº 5.143/66, 5.172/66, 

8.894/94 e 9.779/99, conforme Figura 2 a seguir: 

 

 

 

 
50 O critério material descreve o evento ou comportamento humano que enseja a tributação prevista na norma; o 
critério espacial determina o âmbito espacial de incidência da norma; e o critério temporal aponta o momento no 
qual se considera ocorrido o fato tributado.  
51 O critério pessoal determina os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica; e o critério quantitativo indica o 
quantum devido na operação, representado pela base de cálculo e alíquota. 
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Figura 2 – Regra Matriz do IOF/Crédito 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2022) baseado em Forcenette e Calcini (2020). 

 

A par disso, a incidência tributária do IOF/Crédito possui três materialidades possíveis. 

Na primeira hipótese, as operações de crédito abrangem as operações de empréstimo sob 

qualquer modalidade52, desconto de títulos, aberturas de crédito (Lei nº 5.143/66 [BRASIL, 

1966]). Na segunda hipótese, as operações de crédito referem-se à negócios jurídicos de 

factoring (Lei nº 8.894/94 [BRASIL, 1994]). Na terceira hipótese, objeto específico da presente 

análise, contemplam-se as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos 

financeiros, porém sem a participação de instituição financeira ou empresas de factoring (Lei 

nº 9.779/99 [BRASIL, 1999a]). 

Note-se que, em todas as situações acima, o elemento nuclear de incidência do tributo é 

a disponibilidade ou efetiva entrega de crédito, sem o qual não se caracteriza verdadeira 

operação de crédito sujeita ao imposto. A regra matriz de incidência tributária do IOF/Crédito 

pressupõe a existência de uma operação de crédito.  

Decorrência lógica, a operação que não se revestir do conceito de ‘operação de crédito’ 

não imputará ao sujeito passivo envolvido o dever de pagar o IOF/Crédito. O contrário, porém, 

não é verdadeiro. Nem toda operação de crédito sofrerá a incidência do IOF/Crédito. 

E isso porque, como visto, o legislador foi bastante preciso na escolha das hipóteses que 

caracterizam operação de crédito. Embora o Constituinte tenha outorgado competência 

tributária para instituição do IOF/Crédito sobre “operações de crédito” em sentido amplo, o 

legislador ordinário – por meio das Leis nº 5.413/66, 8.894/94 e 9.779/99 (BRASIL, 1966, 

 
52 O Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, alterou a Lei nº 5.143/66 para fazer constar a expressão 
‘empréstimo sob qualquer modalidade’, e não somente ‘empréstimo’, como originalmente instituído. 
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1994, 1999a) – optou por capturar especificamente determinadas materialidades para instituir 

o imposto incidente sobre empréstimo, desconto de títulos, aberturas de crédito, operações 

creditícias com factorings e operações de crédito correspondentes a mútuo, hipóteses muito 

mais restritivas. 

Novamente citando Mosquera,  

o legislador ordinário, dentro do campo que lhe foi atribuído pelo artigo 153, inciso 
V, da Constituição Federal, instituiu o IO/Crédito apenas sobre algumas espécies 
de operações de crédito, não todas. Elencaram-se [na Lei nº 5.143/66] as operações 
em que o crédito é dado por instituição financeira e não por qualquer outra pessoa, 
além do que, apenas as operações de empréstimo, abertura de crédito e desconto de 
títulos são passíveis de serem tributadas. A Lei nº 5.143/66 e alterações posteriores 
restringiram, portanto, o campo de incidência do imposto sobre operações de 
crédito. (MOSQUERA, 1998, p. 109, grifos nossos) 

 
Com isso, nossa primeira conclusão é que o IOF/Crédito não incide sobre toda e 

qualquer operação de crédito, mas somente sobre aquelas escolhidas pela Lei Ordinária e que 

reflitam o conceito constitucional de “operações de crédito”, qual seja, a disponibilização ou 

entrega de um crédito, em uma relação de confiança, em que se espera uma contraprestação em 

momento futuro.  

 

3.2.3 Da Regra Matriz de Incidência Tributária do IOF/Crédito – Lei nº 9.779/99 

 

Quer nos parecer que o mesmo raciocínio se aplica, pois, em relação à Lei nº 9.779/99 

(BRASIL, 1999a), objeto específico do presente ensaio. Tal como na análise mais ampla acima, 

o legislador ordinário não pretendia alcançar todas as operações de crédito realizadas por 

pessoas jurídicas não financeiras (ou comumente conhecido por IOF/Crédito não-bancário), 

mas somente aquelas correspondentes a mútuos de recursos financeiros. 

Interessa-nos, portanto, a análise específica da regra matriz de incidência tributária do 

IOF/Crédito instituído pela Lei nº 9.779/99 (BRASIL,1999a), que pode ser assim estruturada: 
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Figura 3 – Regra Matriz do IOF/Crédito, conforme Lei nº 9.779/99 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2022) baseado em Forcenette e Calcini (2020). 

 
A regra matriz de incidência acima analisada aponta como hipótese tributável a operação 

de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros53, sendo essa a condição mínima 

necessária para a incidência do IOF/Crédito. 

Em outras palavras, a regra-matriz do IOF/Crédito pressupõe a existência um contrato 

de mútuo, estando seu núcleo de incidência limitado à realização de operações de mútuo de 

recursos financeiros, espécie do gênero operações de crédito.  

É dizer, a expressão “operações de crédito correspondentes a mútuos financeiros”, 

utilizada pelo legislador no seu campo de competência legislativa, foi inserida de maneira 

bastante específica na criação da norma de incidência do IOF/Crédito não-bancário. 

De novo, esse recorte é importante pois revela o exercício parcial da competência 

tributária outorgada à União Federal para a instituição do IOF/Crédito, o que quer dizer que o 

legislador ordinário poderia ter instituído o tributo em questão sobre toda e qualquer operação 

de crédito, porém decidiu - dentro de sua margem de discricionariedade legislativa - por instituir 

o imposto apenas sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros. 

Ana Cláudia Akie Utumi (1999) ensina que  

nem todas as operações representativas de crédito foram incluídas na materialidade 
da regra-matriz de incidência do IO/Crédito não-bancário: dentre as diversas 
modalidades de operações de crédito, o legislador escolheu, especificamente, as 
operações de mútuo de recursos financeiros (UTUMI, 1999, p. 170) 

 
53 Apenas como precisão, entenda-se ‘operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros” como 
uma operação de recursos financeiros que envolva crédito em dinheiro. 



42 

Para Misabel Derzi (2007), disso deriva o princípio da especificidade conceitual fechada 

em matéria tributária, que exige a ocorrência in concreto e perfeita do fato descrito na lei para 

surgimento do dever tributário, tal como ocorre no direito penal.  

Importa observar que a exposição de motivos da Medida Provisória nº 1.78854, de 29 de 

dezembro de 1998, convertida na Lei nº 9.779/99 (BRASIL, 1999a), prevê expressamente a 

incidência do IOF/Crédito tão somente sobre operações de mútuos financeiros, não abrindo 

margem para qualquer outra interpretação que não especificamente essa. Confira-se: 

A norma constante do art. 13 objetiva estender a incidência do IOF às operações 

de mútuo de recursos financeiros, praticadas entre pessoas jurídicas em geral, ou 

entre essas e pessoas físicas, centrando-se a referida incidência ao fato econômico, 

independente da atividade exercida pela mutuante (BRASIL, 1999a, grifos nossos). 

 

Tendo a legislação tributária definido que apenas as operações caracterizadas como 

mútuo de recursos financeiros são passíveis de tributação com base no art. 13 da Lei nº. 

9.779/99 (BRASIL, 1999a), tem-se que não será toda e qualquer operação de crédito realizada 

entre pessoas jurídicas que estará sujeita à tributação pelo IOF-Crédito, porém somente aquela 

que envolva operações de mútuo.  

Assim sendo, para análise da correta subsunção do fato concreto à norma jurídica, há 

que se buscar a precisa definição do termo “mútuo de recursos financeiros” e é o Código Civil 

que fornece tal definição. Vejamos com mais vagar. 

 

3.3 DO CONCEITO DE MÚTUO 

 

O mútuo é um instituto tradicional do direito privado, espécie do gênero operação de 

crédito, definido e regido pelo Código Civil55, pelo qual “obriga-se o mutuário a restituir ao 

 
54 Disponível em http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv= 
J&Datain=14/01/1999&txpagina=779&altura=700&largura=800#/ p. 781. Acesso em 20/12/2021.  
55 “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que 
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.  
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os 
riscos dela desde a tradição.”  
Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser 
reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores.  
Art. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente: I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para 
contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente; II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a 
contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais; III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. 
Mas, em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças; IV - se o empréstimo reverteu em 
benefício do menor; V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. 
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mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.” (BRASIL, 

2002) 

Trata-se de negócio jurídico bilateral em que uma parte transfere a titularidade do bem 

fungível para outrem, que se compromete a restituí-lo no prazo acordado para tanto, respeitadas 

as condições e os termos convencionados contratualmente.  

Como indica Pontes de Miranda, a entrega de determinada coisa é requisito essencial à 

caracterização do mútuo. Em outras palavras, a entrega da coisa é elemento necessário ao 

nascimento do mútuo: “Sem a entrega da coisa, não há ainda mútuo” (MIRANDA, 1972, p. 8). 

Adiante, Miranda ainda ensina que “dá-se em mútuo o que pode ser restituído com o mesmo 

bem ou com outro do mesmo gênero, qualidade ou quantidade” (MIRANDA, 1972, p. 48).  

No mútuo de recursos financeiros, “o credor empresta dinheiro, esperando receber do 

mutuário a contraprestação em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, ou seja, 

dinheiro” (NOVAIS; BEHRNDT, 2012, p. 144). 

Especificamente quanto aos juros, o artigo 591 do Código Civil presume sua aplicação 

nos casos de mútuos com fins econômicos, estabelecendo como limite legal a taxa SELIC56.. 

Caio Mário da Silva Pereira (2020, p. 322) explica que, por ‘fins econômicos’, se entenda 

“aquele mútuo que não é feito por cortesia, amizade ou espírito de solidariedade”.  

Fran Martins destacou os elementos nucleares dos contratos de mútuo, sem os quais não 

se pode caracterizar esse contrato típico do direito civil. São eles: (i) é um contrato real, que se 

aperfeiçoa com a entrega do bem mutuado, transferindo sua propriedade; (ii) é um contrato 

unilateral, que obriga tão-somente o mutuário a restituir o mutuante; (iii) é um contrato oneroso, 

pois são estipulados juros quando se trata de mútuo com fins econômicos; e (iv) é um contrato 

não solene, já que não há qualquer exigência normativa nesse sentido (MARTINS, 2019, p. 

250-251). 

 
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança 
em sua situação econômica.  
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, 
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual. Art. 592. Não se tendo 
convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos 
agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura; II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro; III - do 
espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. 
56 Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando 
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 
de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
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Maria Helena Diniz (apud MELO, 2015, p. 228) ainda acrescenta como características 

do mútuo: a temporariedade; a fungibilidade da coisa emprestada; e a obrigatoriedade de 

restituição de outra coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade. 

Delimitadas as particularidades acima, podemos afirmar que apenas os contratos que 

possuam, concomitantemente, todas as características descritas é que poderão ser classificados 

como mútuo e, portanto, se subsumirem às normas de incidência do IOF/Crédito.  

Por isso, é indispensável confrontar os conceitos e características das duas modalidades 

contratuais em análise, de modo a desvendar o problema central do presente estudo: há como 

qualificar as operações de conta corrente como operações de mútuo, para que se lhes atribua o 

mesmo tratamento tributário de incidência do IOF/Crédito?  

 

3.4 DA DISTINÇÃO ENRE MÚTUO E CONTA CORRENTE 

 

De tudo o que se viu até aqui, é possível afirmar que os contratos de mútuo e conta 

corrente se distinguem, em especial, em razão do motivo da celebração do negócio jurídico, 

isto é, sua causa jurídica. Ou, como denominou Alberto Xavier, distinguem-se em razão de sua 

causa-função, “ou seja, a função econômico-social própria desses contratos e que é o elemento 

de identificação de cada um” (XAVIER, 2013, p. 18). 

A causa da celebração do contrato de mútuo consiste no empréstimo temporário 

(entrega/cessão) do bem fungível ao mutuante (podendo - ou não - ser dinheiro), que assume a 

obrigação de devolver um bem de mesmas características em determinado período de tempo. 

Já a causa da celebração do contrato de conta corrente é mera realocação de recursos financeiros 

entre empresas integrantes do mesmo grupo empresarial, como forma de maximização da 

atividade operacional para melhor gestão de seus recursos. Trata-se de acordos de vontade 

absolutamente diversos, cujos motivos de celebração não se confundem. 

Mais do que isso, o contrato de conta corrente baseia-se em uma relação de cooperação 

entre as partes, enquanto a premissa do contrato de mútuo é a confiança de devolução do 

empréstimo concedido. 

No contrato de mútuo, desde logo, são identificáveis as figuras do credor e devedor, as 

quais permanecem inalteráveis na vigência do contrato, sendo predeterminado o montante a ser 

restituído. No conta corrente, as posições de remetente e recipiente se alternam a todo tempo e 

somente são conhecidas as figuras de credor e devedor no termo fixado em contrato, momento 
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em que serão identificados eventuais débitos a exigir. Até a liquidação da conta, não há como 

se determinar o valor envolvido na operação, não se sabe se, de fato, restará alguma dívida em 

haver.  

Pontes de Miranda (2005), nunca citado em demasia, afirma que “pelo contrato de conta 

corrente nenhum dos figurantes se vincula a prestar dinheiro, ou outro bem. Apenas se promete 

escriturar os créditos decorrentes de operações em que os figurantes sejam titulares”, 

esclarecendo ainda que “pelo contrato de conta corrente não se mutua, nem se abre crédito” 

(MIRANDA, 2005, p. 177, grifos nossos). 

O mútuo envolve obrigações unidirecionais, na medida em que apenas uma parte 

empresta (credor) e apenas uma parte (devedor) recebe o bem fungível. Já o contrato de conta 

corrente reflete obrigações multidirecionais ou recíprocas, pois todas as partes envolvidas 

disponibilizam e utilizam valores da conta corrente compartilhada. 

No contrato de mútuo, o bem fungível disponibilizado pelo credor acarreta desde logo 

a obrigação do devedor de restituí-lo na mesma quantidade, qualidade e espécie, eventualmente 

acrescido de juros, caso o bem mutuado seja dinheiro. No contrato de conta corrente, os valores 

lançados pelas empresas passam a integrar uma massa homogênea de valores, inexigível e 

irrevogável até a liquidação do contrato. 

Paulo de Lacerda (1928) que, como já mencionado, possui o maior estudo escrito sobre 

o instituto do conta corrente a que se tem conhecimento, diferencia pormenorizadamente tais 

contratos autônomos de mútuo e conta corrente: 

É da substância do mútuo que o mutuário se obrigue a dar ao mutuante outro tanto ‘in 
genere’ do que recebeu; de maneira que imediatamente após a realização do contrato, 
perfeito e acabado pela entrega do objeto fungível cuja propriedade passa do mutuante 
para o mutuário, começa a existir dívida certa a cargo de devedor certo, que é o 
mutuário. A obrigação assumida pelo mutuário é de dar no significado jurídico técnico 
da palavra.  
Sem a tradição do objeto não ha mútuo pois este contrato é real. (...) A propriedade 
do objeto deve passar do mutuante para o mutuário.  
Ora, na conta-corrente não há dívida enquanto a conta corre. O aparecimento do saldo, 
única dívida que a conta-corrente pode produzir, é eventual, não certo, e como se não 
pode ao menos juridicamente determinar desde logo contra quem resultará, o devedor, 
se houver dívida, não é certo desde logo, porém incerto. Dupla incerteza na 
conta-corrente: a dívida, que pode vir ou não vir, e a do devedor que, caso futuramente 
haja dívida, tanto pode ser um como outro correntista. [...]  
Igualmente não pesa ao recipiente a obrigação de dar outro tanto do mesmo gênero. 
Ele tem apenas a faculdade de remeter também; mas não coisa de gênero certo, idéia 
que se não aplica ao valor. [...] 
A verdadeira intenção das partes, porém é reunir as operações numa só massa 
homogênea, deixar de lado todos os característicos, efeitos e conseqüências especiais 
de cada uma das transações, e liquidar todas por junto depois de findo o tempo do 
contrato. Isto exclui a idéia de obrigação exigível ou exeqüível. A única obrigação é 
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a de creditar e debitar; a única dívida a do saldo, findo o contrato ou, segundo for a 
vontade das partes, no fim de períodos determinados (LACERDA, 1928, p. 24-25) 

 

Por tudo o quanto até aqui se analisou, não há como qualificar as operações de mútuo 

como se operações de conta corrente fossem. Tampouco equipará-las para que se lhes atribua 

o mesmo tratamento tributário. São contratos absolutamente distintos. Eventual equiparação 

traduz-se- ia em verdadeira tributação por analogia, prática absolutamente vedada pelo artigo 

108 do CTN57. 

Assim sendo, se o artigo 13 da Lei nº 9.779/99 (BRASIL, 1999a) determina que o 

IOF/Crédito deve incidir apenas sobre as operações de mútuo, não há que se pretender alcançar 

qualquer tipo de operação que não se enquadre nas características típicas desse contrato. 

 

3.5 DA INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO SOBRE OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE  

 

Embora muito se venha discutindo acerca da incidência do IOF/Crédito sobre as 

operações de conta corrente entre empresas do mesmo grupo, fato é que a doutrina sobre o 

assunto é escassa e há pouca jurisprudência que analise a fundo os conceitos envolvidos no 

tema e a real incidência do IOF/Crédito.  

No âmbito da Receita Federal do Brasil, os normativos que embasam as autuações 

fiscais lavradas atualmente pelos agentes fiscalizadores estão presentes nas Soluções de 

Consulta58 proferidas por aquele Órgão e, em especial, na Instrução Normativa RFB nº 907, de 

09 de janeiro de 2009 (norma revogadora do antigo Ato Declaratório nº 07, de 26 de janeiro de 

199959), que, em seu art. 7º, caput e §§ 2º e 3º, assim dispõe: 

Art. 7º O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas 
não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide 
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, 
disponibilizados sob qualquer forma. [...] 

 
57 “Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; [...] § 1º Equipara-se à majoração do tributo a 
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”. 
58 Soluções de Consulta: SC DISIT 6007/16; SC COSIT 50/15; SC COSIT 24/15; SC DISIT 11/13; SC DISIT 
153/08; SC DISIT 27/08; SC DISIT 49/07; SC DISIT 235/04; SC COSIT 5/21; SC COSIT 231/19; SC COSIT 
246/18; SC COSIT 609/18; SC DISIT 127/12; SC DISIT 75/07; SC COSIT 159/16; SC DISIT 137/10; e SC DISIT 
86/06. Todas elas indicam a necessidade de incidência do IOF/Crédito sobre operações de conta corrente.  
59 Tal como já dito de início, o Ato Declaratório nº 07, de 26 de janeiro de 1999, instituído poucos dias após a 
publicação da Lei nº 9.779/99, previa a incidência do IOF sobre o “mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa 
jurídica e pessoa física, sem prazo, realizado por meio de conta corrente”. 
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§ 2º Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição 

do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, 

apurado no último dia de cada mês. 
§ 3º Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique 
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue 
ou colocado à disposição do mutuário [...] (BRASIL, 1999b, grifos nossos) 

 

Conforme entendimento da RFB, o fato gerador do imposto nas operações de crédito 

correspondentes a mútuo de recursos financeiros também alcança as operações realizadas por 

meio de conta corrente - como se o contrato de conta corrente fosse espécie do gênero mútuo, 

situação juridicamente impossível, como acima se demonstrou. 

O §2º em destaque prevê a incidência do IOF/Crédito sobre operações de crédito 

correspondentes a mútuo “sem definição do valor principal”. Contudo, a par das definições de 

mútuo e conta corrente externadas nos itens precedentes, não nos parece que seja possível a 

existência de um mútuo sem prazo60 ou sem definição do valor de principal, uma vez que tais 

características são inerentes às operações de conta corrente, espécie contratual inconfundível 

com o mútuo (MOREIRA; GAIA, 2015).   

Como consequência lógica disso, note-se que a Instrução Normativa pretendeu 

“encaixar” o contrato de conta corrente no conceito constitucional de operação de crédito, o 

que – como já visto – não se sustenta. No contrato de conta corrente, como já estudado, não há 

a presença da figura creditícia até a liquidação da operação. Nesses contratos, a constatação de 

eventual crédito é acidental ou eventual, condicionada à existência de haveres a apurar ao final 

do termo fixado entre os sujeitos. 

Alberto Xavier corrobora tais afirmações, concluindo que o contrato de conta corrente 

apenas se pode subsumir ao conceito de operação de crédito quando do encerramento da conta, 

momento em que são identificados os eventuais valores devidos e as figuras de credor e 

devedor. Até a liquidação do contrato, “é latente um estado de indeterminação absoluta da 

quantia a restituir e da pessoa a quem cabe a restituição” (XAVIER, 2013, p. 18-19). 

Ao que tudo indica, a Instrução Normativa RFB nº 907/09, com a finalidade de 

disciplinar o comando do art. 13 da Lei nº 9.779/99 (BRASIL, 1999a), além de tentar 

assemelhar o contrato de conta corrente a operações de crédito, também acabou por alargar o 

campo de incidência do IOF/Crédito, admitindo sua cobrança não apenas sobre operações de 

 
60 O artigo 592 do Código Civil estabelece os prazos do contrato de mútuo quando não convencionados 
expressamente. 
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mútuo, como também sobre operações de conta corrente, o que também é absolutamente vedado 

em sede de Instrução Normativa.  

Conforme analisado acima, a hipótese de incidência do IOF/Crédito definida 

constitucionalmente abarcou o gênero “operações de crédito”, tendo a Lei definido como 

tributável a espécie “operações correspondentes a mútuo”. Noutras palavras, pretendeu a Lei nº 

9.779/99 (BRASIL, 1999a) fazer incidir o IOF/Crédito apenas sobre o mútuo. Poderia sim ter 

sido mais abrangente, mas não o foi. Não era essa a intenção do legislador ordinário.  Portanto, 

não poderia a Receita Federal do Brasil, através do manejo de atos infralegais, ampliar a base 

de incidência do imposto, sob pena de afronta direta ao princípio da legalidade61, limitação 

constitucional ao poder de tributar. 

Mais do que isso, sendo o mútuo um instituto do direito privado cuja conceituação está 

tipicamente definida nas normas cíveis e empresariais, não poderia o legislador infralegal 

ampliar sua definição, sob pena de infração direta ao artigo 11062 do CTN, que veda a alteração 

de conceitos estabelecidos pelo direito privado para fins de tributação. 

Há alguns anos, de forma bastante similar, o Fisco também pretendeu ampliar o conceito 

de mútuo, em matéria de imposto sobre a renda, e a jurisprudência foi pacífica em rechaçar a 

postura da Receita Federal do Brasil:  

O conceito de mútuo é legal (Código Civil, art. 1.256; C.T.N, arts. 109 e 110), não 
comportando interpretações extensivas, para abranger figuras contratuais distintas. A 
forma pode variar, porém o conteúdo não, sob pena de desfiguramento de instituto 
secular do direito. (Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Acórdão 
103-09.246, publicado em 08 de maio de 1990) (SOUZA; SANT’ANNA; FAVERE, 
2002). 

 
O que se nota por meio da análise da Instrução Normativa RFB nº 907/99 é a tentativa 

de o Fisco reprisar um ato há muito criticado e superado, porém agora em matéria de IOF. 

Na esfera judicial, a 2ª Turma do STJ teve oportunidade de analisar a incidência do 

IOF/Crédito sobre operações de conta corrente uma única vez, quando do julgamento do RESP 

nº 1.239.101/RJ63, tendo decidido pela obrigatoriedade da tributação pelo imposto das 

 
61 Constituição Federal do Brasil; “Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça; [...]”. 
62 “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas 
de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 
tributárias.” 
63 “TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A MÚTUO 
DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99. 1. O art. 13, 
da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de “operações de crédito correspondentes a 
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operações de conta corrente, concluindo que “o art. 13, da Lei n. 9.779/99 (BRASIL, 1999a), 

caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de “operações de crédito correspondentes a 

mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas” e não a específica operação de mútuo”64. 

Entretanto, conforme abaixo se comenta, muitos expoentes da área tributária (NOVAIS, 

BEHRNT, 2012, MOREIRA; GAIA, 2015, RIBEIRO; MARCH, 2020) entendem que o caso 

julgado pelo STJ possuía características típicas dos contratos de abertura de crédito, bastante 

distintas do contrato de conta corrente. Tal como já conceituado no Capítulo 1, o contrato de 

abertura de crédito revela verdadeira operação de crédito, estabelecida quando a parte assume 

a responsabilidade por eventual saque da outra parte até certo montante previamente pactuado. 

Situação totalmente distinta das características que envolvem contrato de conta corrente. 

A análise desse processo específico traz importantes passagens, que demonstram tratar-

se de operação de abertura de crédito, vejamos: “A pretensão das recorrentes é verem-se 

desobrigadas do pagamento do IOF incidente nas operações realizadas ao abrigo do contrato de 

conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito”; “Alegam que 

são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos contratos de abertura de 

crédito em conta corrente interna”; “o contrato de abertura de crédito que a recorrente 

celebra estabelece que a controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão 

utilizá-lo total ou parcialmente”: “a remuneração do capital emprestado são os juros sobre o 

capital da controladora disponibilizado às controladas” (NOVAIS; BEHRNDT, 2012, grifos 

nossos). 

De fato, tal acórdão proferido pelo STJ sobre o tema não serve como resolutivo da 

controvérsia. 

Para Raquel Novais e Marco Behrndt (2012), a decisão do STJ não tem o condão de 

sinalizar o entendimento final que será adotado pelos Tribunais Superiores. André Mendes 

Moreira e Patrícia Gaia (2015) entenderam que a situação posta para análise do Tribunal 

envolvia verdadeiro mútuo, com prazo determinado e valor preestabelecido, na modalidade de 

contrato de abertura de crédito, não se tratando de conta corrente empresarial típica. Da mesma 

 
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no 
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de 
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito. 2. Recurso especial 
não provido”. (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.239.101/RJ, Relator Min. Mauro Campbell Marques, publicado 
em 19.9.2011) 
64 Relativamente a tal processo, o contribuinte interpôs ainda Recurso Extraordinário ao STF, o qual se encontra 
suspenso até o julgamento do RE 590.186/RS (leading case com repercussão geral reconhecida, conforme 
comentado no Item 2.2 acima) 
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forma, Diego Diniz Ribeiro, ex-Conselheiro titular da 3ª Seção do CARF, e Debora R. March 

(RIBEIRO; MARCH, 2020) explicaram que o caso decorria de contratos de abertura de crédito 

em conta corrente, com a obrigação de devolução do valor em prazo determinado, não 

guardando relação com operações realizadas ao abrigo de contratos de conta corrente habituais. 

Já na esfera administrativa, o CARF vem proferindo repetidas decisões desfavoráveis 

aos contribuintes, reafirmando a possibilidade de o disposto no artigo 13 da Lei nº 9.779/99 

(BRASIL, 1999a) abarcar o contrato de conta corrente de modo a incidir o IOF/Crédito. 

Mais detalhadamente, porém sem pretender analisar com profundidade todos os 

argumentos envolvidos, a pesquisa realizada no site65 do CARF apresentou 67 (sessenta e sete) 

acórdãos66 proferidos entre Setembro de 2006 a Setembro de 2021, que versavam sobre a 

incidência do IOF/Crédito em contratos de conta corrente, dos quais, exclusivamente em 

relação à matéria de mérito: 48 (quarenta e oito) foram desfavoráveis67 ao contribuinte; 5 

(cinco) foram favoráveis ao contribuinte e 14 (quatorze) não tiveram efetiva análise do mérito 

ou não discutiam especificamente o tema. 

Como se vê, o cenário atual mostra-se bastante desfavorável aos contribuintes. Na 

grande parte desses acórdãos, os decisórios alternam suas conclusões entre (i) o contrato de 

conta corrente é uma operação financeira com características próprias, que divergem 

frontalmente do contrato de mútuo, porém o contribuinte não teria logrado êxito em demonstrar 

se tratarem de legítimas operações de conta corrente68; ou (ii) “o IOF incide sobre operações de 

crédito, denominado de mútuo financeiro, que pode ser assim caracterizado o contrato de conta 

corrente, pois a lei tributária assim definiu”69.   

Por outro lado, os poucos acórdãos favoráveis existentes trazem análises bastante 

profundas e conclusões contundentes tendentes a dirimir a controvérsia. 

Carlos Augusto Daniel Neto, Relator do acórdão nº 3402-005.232, após extensa análise 

do tema, afirmou que  

o contrato de conta-corrente não é contrato de mútuo, pelo contrário, guardam diversas 
diferenças- e tampouco é operação de crédito correspondente a mútuo, como as 

 
65 Disponível em https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/ 
consultarJurisprudenciaCarf.jsf 
66 O Apêndice A do presente estudo reflete a análise dos 67 acórdãos proferidos pela Câmara Superior e Turmas 
Ordinárias do CARF em 61 processos, nas sessões de julgamento ocorridas nos últimos 15 anos, cuja expressão 
de busca utilizada foi “IOF e CONTA CORRENTE”. 
67 81% das decisões desfavoráveis foram resolvidas por voto de qualidade do Presidente da Câmara ou Turma. 
68 Acórdão nº 3402-006.645; 3ª Seção de Julgamento, 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária do CARF; Relator 
Pedro Sousa Bispo; Sessão realizada em 22 de maio de 2019. 
69 Acórdão nº 3301-006.706; 3ª Seção de Julgamento, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária do CARF; Relator Salvador 
Cândido Brandão Júnior; Sessão realizada em 21 de agosto de 2019. 
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diferenças entre eles já evidenciam. Para ser semelhante a mútuo, teria que ter o 
mesmo núcleo, a mesma natureza, divergindo apenas em aspectos acidentais- o que 
não se verifica no cotejo que fizemos (BRASIL, 2018a.), 

 

Mais adiante, o Relator enfatiza que  

é dever imposto por força do art.109 do CTN que se respeitem os conceitos, instituto 
e formas de Direito Privado no momento de interpretar normas tributárias e qualificar 
fatos geradores, cabendo à lei tributária apenas lhe atribuírem efeitos característicos 
de normas desta jaez, sem alterar-lhes as condições e características (BRASIL, 2016) 

 
Conclui, então, dizendo que  

se a lei tributária se refere a mútuo, e não estende a disposição referida a mútuo para 
outras espécies contratuais nominadas, a situação necessária e suficiente à ocorrência 
do fato gerador descrito nessa lei é exclusivamente a de contrato de mútuo segundo o 
Direito Privado, e não haverá a situação necessária e suficiente à ocorrência do fato 
gerador quando de outro contrato se tratar (BRASIL, 2016). 

 
Para Thais de Laurentiis Galkowicz, Relatora do acórdão nº 3402-003.018 (BRASIL, 

2016), é “absolutamente impróprio o julgamento que a utilização da conta corrente, em si, 

implica na existência de operação de crédito correspondente a mútuo a ser tributado pelo IOF.” 

Na mesma linha, Luiz Roberto Domingo, redator designado para escrita do acórdão nº 

3101-001.094 (BRASIL, 2012), um dos primeiros decisórios favoráveis do CARF a que se tem 

conhecimento, conclui que  

diferentemente do que interpretou a Fiscalização, não houve a contratação de mútuo 
entre a Recorrente e sua Controladora, da qual é controlada, mas sim, entendo ser 
contrato de conta-corrente pelo qual a Holding administra o caixa do Grupo. O direito 
civil tem previsão para as duas modalidades de contrato e não cabe ao Fisco decidir 
qual deles está sendo implementado no caso em apreço (BRASIL, 2012). 

 
Tendo por base todas as análises e estudos feitos até aqui, já nos é possível afirmar com 

clareza que as operações de conta corrente traduzem verdadeiros contratos autônomos do direito 

brasileiro, os quais não se confundem com operações de mútuo financeiro e, portanto, não 

podem ser tributados com base no art. 13, da Lei nº 9.779/99 (BRASIL, 1999a). 

No passado, tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7.095, de 2014 

(BRASIL, 2014), ora anexado sob a rubrica Anexo A, que, pretendendo encerrar a controvérsia 

em questão, estabeleceu a não incidência do IOF/Crédito “sobre os recursos financeiros 

circulados em operações de conta corrente entre empresas controladoras e controladas, 

realizadas sem definição do valor do principal e sem cobrança de juros” (op. cit.). 

Entretanto, em 2017, o projeto recebeu parecer desfavorável da Comissão de Finanças 

e Tributação da Câmara dos Deputados, por suposta inadequação e incompatibilidade sob a 

ótica da adequação orçamentária e financeira, e, atualmente, encontra-se arquivado. 
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Embora o PL não tenha trazido expressa menção ao caráter interpretativo da lei, que 

resguardaria a segurança jurídica dos contribuintes e a aplicabilidade da norma aos fatos 

geradores anteriores à sua aprovação, fato é que tratar-se-ia de remédio legal a solucionar a 

dúvida hoje existente sobre a expressão “operações de créditos correspondentes a mútuos 

financeiros”, conforme disposição do artigo 13, da Lei nº 9.779/99 (BRASIL, 1999a). 
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4 A IDENTIFICAÇÃO DA CONDUTA RECOMENDÁVEL E O IMPACTO 

PRÁTICO DO POSICIONAMENTO 

 

Embora o conta corrente seja um contrato carente de melhor legislação, a partir das 

diretrizes extraídas do Código Civil brasileiro, das normas interpretadas pela doutrina e 

jurisprudência, além da experiência emprestada pelo direito de outros países, nos foi possível 

identificar um modelo de conduta recomendável para implementação dessa gestão de caixa 

intragrupo, de modo a mitigar eventuais riscos de questionamentos pelas autoridades fiscais. 

Como premissa, para que o contrato de conta corrente seja válido e eficaz, o presente 

estudo indica que é necessário observar os requisitos de validade dos negócios jurídicos, sem 

os quais o contrato é inválido70 e não produz os efeitos jurídicos que lhe deveriam ser próprios.  

Os elementos gerais de validade dos negócios jurídicos estão elencados no artigo 104, 

incisos I, II e III71, do Código Civil, e envolvem, necessariamente, a presença de agente capaz; 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita e não defesa em lei. 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2020), 

para que receba do ordenamento jurídico conhecimento pleno, e produza todos os 
efeitos, é de mister que o negócio jurídico revista certos requisitos que dizem respeito 
à pessoa do agente, ao objeto da relação e à forma da emissão de vontade (PEREIRA, 
2020, p. 629). 

 
Assim, nossa análise aponta que o contrato de conta corrente a ser implementado deve 

observar a plena capacidade dos sujeitos contratantes da operação, que integrarão um todo 

indivisível, disponibilizando e recebendo valores da conta corrente intragrupo; cujo objeto não 

atente contra a lei, seja possível e determinável, revelando prestações recíprocas e sucessivas 

de ativos financeiros entre duas ou mais pessoas jurídicas do grupo, típicas de uma operação de 

conta corrente; podendo o contrato ser tácito ou por escrito, uma vez que, nesse caso, a lei não 

prescreve nenhuma forma específica para tanto72.  

A operação de conta corrente também deve ser concretizada à luz de sua causa jurídica, 

que nada mais é do que a vontade das partes de efetivarem remessas/desembolsos financeiros, 

entre si, finalidade a que se destina o negócio jurídico, sem a qual o contrato de conta corrente 

não produziria seus efeitos próprios para o Direito. E isso quer dizer que, na essência, a 

 
70 Nulo ou anulável, conforme artigo 166 e seguintes do Código Civil. 
71 Código Civil, “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.” 
72 Código Civil, “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 
lei expressamente a exigir”. 
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transação financeira intragrupo realizada entre as partes deve exprimir verdadeira operação de 

conta corrente, implicando em uma relação de cooperação e reciprocidade entre elas, com 

prestações recíprocas e sucessivas de ativos financeiros, a fim de possibilitar uma melhor 

administração e fluidez dos ativos dentro do grupo econômico, além de um poder de barganha 

mais efetivo no mercado externo. 

Inobstante a possível obviedade do quanto escrito acima, esta autora ressalva que, em 

alguns dos casos analisados pelo presente trabalho, o CARF apontou a ausência de causa 

jurídica dos supostos contratos de conta corrente nas operações por ele analisadas. É o caso, por 

exemplo, do acórdão nº 3402-006.645 (BRASIL, 2019), em que, justamente em razão de os 

aportes financeiros entre as partes não se demonstrarem recíprocos (ao contrário, revelarem 

remessas unidirecionais a partir de uma única empresa), a 3ª Seção de Julgamento, 4ª Câmara, 

2ª Turma Ordinária do CARF entendeu pela incidência do IOF/Crédito sobre as operações 

discutidas. Confira-se trecho do voto do Relator Pedro Sousa Bispo:  

Não se identifica nos autos elementos contábeis que apontem para a existência de uma 
conta única, com remessas sucessivas e recíprocas entre as pessoas ligadas, típicas de 
um conta corrente, ao contrário, constata-se a existência de mais de uma conta onde 
houve unicamente aportes financeiros sucessivos a débitos nessas contas, em 
reconhecimento do direito da recorrente em face das empresas ligadas pelos créditos 
disponibilizados. A movimentação das contas em tela nitidamente evidenciam [sic] a 
sua função de apenas disponibilizar créditos as empresas ligadas de acordo com as 
suas contingências operacionais e, por consequência, deve-se atribuir a natureza 
correspondente a mútuo nessas operações (BRASIL, 2019). 

 
Além de respeitada a causa jurídica do contrato, para a estruturação de um conta 

corrente, observamos que os movimentos financeiros intragrupo também devem estar 

corretamente registrados nos livros contábeis dos sujeitos participantes, nos quais serão 

anotadas as prestações recíprocas das empresas. A nosso ver, deverá haver também registros 

auxiliares, tais como controles gerenciais das movimentações das contas, que irão averbar o 

saldo exigível ao final do contrato, momento em que surgirão eventuais saldos credores ou 

devedores entre as empresas.  

Destaque-se a importância da escorreita escrituração contábil nas operações de conta 

corrente, a partir da qual a Relatora do acórdão nº 3402-003.018 (BRASIL, 2016), Thais de 

Laurentiis Galkowicz, pôde confirmar que a conta questionada pelas autoridades fiscais 

“cuida[va] de operações comerciais, prestação de serviços, compartilhamento/transferência de 

ativos, etc., entre empresas relacionadas, não se sujeitando, portanto, à incidência do IOF”. Ela 

ainda afirma que  
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Não há empréstimo, uma vez que os valores constituem registros de transações entre 
empresas relacionadas, que possuem grande sinergia com relação às suas operações 
comerciais, acarretando na necessidade de escrituração de conta corrente para que 
fielmente sejam destacadas tais ocorrências, mas que em nada se enquadram nos 
elementos para a configuração do mútuo (BRASIL, 2016).  

 
Mais especificamente, confira-se a análise documental realizada pela Relatora: 

Com efeito, o trabalho contábil de separação dos lançamentos efetuados na Conta 
0012201030 (Conta Corrente – Comp. Ligadas) daqueles efetuados na Conta 
0012201040 (Mútuo a Receber – Comp Ligadas) corresponde às informações 
prestadas pela Recorrente, ao nome atribuído às contas, bem como ao histórico dos 
lançamentos apresentados pelo contribuinte. Vejamos. 
 Conta 0012201030, denominada ‘Conta Corrente – Comp. Ligadas’ (fls.802 a 

856), sobre a qual a Recorrente sempre afirmou tratar-se de lançamento de créditos 
e débitos de conta corrente entre empresas do grupo (fls. 511), da mesma forma 
como coloca em seu recurso (fls. 1024), sem caráter de mútuo. Traz inclusive 
termos de Quitação de débitos entre a Recorrente e empresa do Grupo como 
exemplo dos acertos de contas representados nos lançamentos. Ainda, observando 
os lançamentos, encontramos situações como ‘Saída merc/fornecimento Conta 
Corrente’, ‘Fatura fornecedor Conta Corrente, ‘Antecip Dívid VPAR pela VCH’, 
‘Negociação Ref Direitos Minerários’, ‘Serviços...’, ‘Contratos...’, ‘Despesas 
compartilhadas’, ‘Liquidação por encontro de Contas’, ‘Linhas Celulares Soc 
Parceira’, ‘rateio leasing’, ‘compra escória’, ‘transferência ativo/passivo’, dentre 
outros. Ressalto também que uma enormidade dos lançamentos ali constantes é de 
valores bastante baixos (na casa das centenas de reais), o que também leva a crer 
que as transações não constituem empréstimos entre as empresas do grupo 
(e.g.,linha 88, ‘fatura fornecedor Conta Corrente Com Como Ref’, no valor de R$ 
115,14 – fls.803). (BRASIL, 2016) 

 

Para evitar-se questionamento desnecessário pelas autoridades fiscais, nosso estudo 

sugere a segregação expressa da conta corrente criada para circulação de recursos financeiros 

entre as empresas do grupo (“Conta Corrente – Empresas Ligadas”); e da conta que controla os 

valores correspondentes a efetivos empréstimos/mútuos entre as empresas ligadas (“Conta 

Mútuo – Empresas Ligadas”), sobre as quais (aí sim) proceder-se-á ao cálculo e recolhimento 

do respectivo IOF/Crédito.  

Confirmando nossa conclusão, Carlos Augusto Daniel Neto, em sua declaração de voto 

no acórdão nº 3402-003.018 (BRASIL, 2018a), destaca que 

face ao regime jurídico próprio do contrato de conta corrente, impõe-se que a 
escrituração derivada dele seja feita à parte de outras contas-correntes meramente 
contábeis, assim como se impõe a sua separação em relação a outros débitos e créditos 
das partes envolvidas no contrato, débitos e créditos estes que não estejam abrangidos 
pelo contrato, segundo suas disposições quanto ao seu objeto (BRASIL, 2018a).  

 
Seguindo essa linha probatória, nossa recomendação é que todos os registros contábeis 

relativos a tais operações estejam corretamente identificados pela nomenclatura “Conta 

Corrente”. Não obstante a decisão sobre a tributação ou não do conta corrente dificilmente leve 

em consideração apenas esse fato isolado, é bem verdade que, por diversas vezes, o CARF 
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entendeu pela manutenção do auto de infração lavrado, nos casos em que o próprio contribuinte 

denomina a conta por ‘Empréstimo ou Mútuo ou, ainda, Abertura de Crédito por Conta 

Corrente’, confira-se:  

A nomenclatura utilizada na conta sintética de Realizável a Longo Prazo de 
‘EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS’, onde são realizados os registros 
contábeis das operações, também é reveladora de que as operações ali realizadas não 
tem características de contrato de conta corrente, mas sim de operações típicas de 
crédito com as empresas ligadas (BRASIL, 2019).  

 
O mesmo entendimento foi tomado no acórdão nº 3402-007.303 (BRASIL, 2020), 

segundo o qual: “A escrituração contábil apresentada pelo própria fiscalizada reforça a 

convicção de que se trata de mútuo, pois, as operações estão registradas em contas classificadas 

como Empréstimos a Pessoas Jurídicas Ligadas, grupo Ativo Não Circulante, subgrupo 

Empréstimos a Pessoas Ligadas [...]”.  

Esta autora observa, por oportuno, que a incorreção do nome da conta e/ou a não 

segregação da conta corrente e da conta de mútuo, por exemplo, não alteram ou modificam a 

natureza jurídica do contrato de conta corrente. Inclusive por força da presunção de veracidade 

e legitimidade dos registros contábeis disposta no artigo 923 do Regulamento de Imposto de 

Renda, instituído pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018b), que 

assim prescreve “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a 

favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo 

sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.  

Trata-se apenas de recomendação tirada após vasto estudo acadêmico, que pretende 

oportunizar as melhores práticas para adoção do posicionamento proposto, além das condutas 

recomendáveis para empresas que já utilizam ou pretendem utilizar esse tipo específico de 

operação. 

Ainda nesse sentido, o artigo 417 do Código de Processo Civil, previsto na Lei nº 

13.105/2015 (BRASIL, 2015), dispõe que “os livros empresariais provam contra seu autor, 

sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que 

os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos”, por isso a necessidade de 

recomendação da melhor prática em todos os pontos sensíveis de possíveis controvérsias. 

Não somente os registros contábeis, mas também as Notas Explicativas, memorandos e 

informativos internos, além de todo e qualquer documento que possa ser disponibilizado ao 

Fisco, a nosso ver, deverão conter a denominação “Conta-Corrente”, sob pena de incorrer em 

prova contrária ao contribuinte. Confira-se mais esse exemplo:  
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[...] confirmando a natureza jurídica das operações como correspondentes a mútuo, a 
Fiscalização noticia que nas Notas Explicativas Das Demonstrações Financeiras, em 
seu item 6 - Partes Relacionadas, a Auditoria Independente presta os seguintes 
esclarecimentos relevantes sobre as operações entre as empresas controladas e outras 
partes relacionadas:  
A Companhia e suas controladas, coligadas e outras partes relacionadas celebram 
contratos de mútuo a fim de que necessidades de caixa sejam supridas imediatamente. 
Essas contratações estão condicionadas às disponibilidades de recursos e ao não 
comprometimento do fluxo de caixa da mutuante. Referidos contratos de mútuo são 
firmados em conformidade com taxas acordadas entre as partes (BRASIL, 2020). 

 

Outro alerta que o presente estudo pôde extrair da análise da jurisprudência do tema diz 

respeito à formalização escrita do contrato de conta corrente. Embora a ausência de uma forma 

contratual escrita não represente óbice à configuração do contrato de conta corrente73, a partir 

da análise dos acórdãos do CARF, verificamos que, nas situações em que o contrato escrito foi 

apresentado, o contribuinte estava munido de argumentos probatórios mais sólidos contra o 

lançamento fiscal. 

Conforme visto acima, a legislação, de fato, reconhece a força probatória da escrituração 

fiscal para que se atribua adequadamente a qualificação jurídica das operações de conta 

corrente, porém, de novo, nosso propósito aqui é justamente recomendar condutas prudentes e 

cautelosas para implementação de eventual negócio jurídico de gestão de recursos entre 

empresas de um mesmo grupo, por isso nossa indicação é também instrumentalizar a transação 

intragrupo. 

No caso do acórdão nº 3401-005.298 (BRASIL, 2018c), por exemplo, o Relator 

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco destacou a importância da existência do contrato de 

conta corrente escrito, o qual, juntamente com a contabilidade do contribuinte, foram essenciais 

para concluir que as transações questionadas pelas autoridades fiscais não possuíam 

características de contratos de mútuo. Confira-se: “a transcrição das cláusulas contratuais 

apenas confirma se estar diante de típica operação de conta corrente, a elaboração de um sistema 

de gerenciamento de recursos financeiros” (BRASIL, 2018c). Ainda acrescenta que “as notas 

contratuais acima analisadas se coadunam com um conta corrente, que existe para viabilizar a 

execução do caixa único [...]. Todas estas conclusões encontram lastro no acervo documental 

trazido à colação.” (op. cit.). 

Ainda quanto ao formato escrito da operação de conta corrente, importante mencionar 

que as autoridades fiscais têm exigido o IOF/Crédito sempre que, em especial nos casos de 

 
73 Muito pelo contrário, afinal, como já visto acima, tal contrato pode ser tácito ou escrito.  
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ausência de contrato formal, se deparam com “saldos em aberto” em favor de alguma das 

empresas do grupo econômico, por entenderem que “[...] sempre que uma conta-corrente 

apresentar saldo em favor de um dos participantes, haverá operação de concessão de crédito 

contra a outra parte” (BRASIL, 2018c). Entretanto, caso o contribuinte esteja munido de 

contrato escrito com previsão de data para encerramento da conta, nosso entendimento é que se 

torna mais difícil embasar eventual autuação fiscal. 

Por se tratar de contrato consensual, cabe aos sujeitos contratantes convencionarem a 

data do encerramento da conta para apuração dos haveres, conforme necessidade específica de 

cada grupo econômico. 

Para dar concretude à operação, além da previsão expressa de prazo para vencimento da 

conta e apuração de haveres – momento em que eventual parte devedora deverá pagar à credora 

o saldo existente, nosso estudo recomenda que o contrato de conta corrente reflita também quem 

são as partes envolvidas e que sejam definidos seus direitos e obrigações. 

Ainda, como já analisado no Capítulo 1, embora não haja qualquer proibição expressa 

nesse sentido, os juros devem incidir somente quando da liquidação do contrato de conta 

corrente. Por isso, recomenda-se que não haja qualquer previsão de sua incidência durante os 

movimentos recíprocos da gestão entre as partes contratantes, mas somente após seu 

encerramento, quando serão definidas as figuras de credor e devedor. Essa recomendação é 

particularmente importante porque nosso estudo verificou que o CARF tem caracterizado 

contratos de conta corrente, como se mútuo fossem, em virtude, muitas vezes, da existência de 

prefixação de juros.  

Pela mesma razão, a nosso ver, não deverá haver a prefixação de quaisquer valores 

específicos a serem remetidos pelas empresas, inclusive porque a prática empresarial demostra 

que as necessidades de caixa das empresas vão surgindo no exercício diário de suas atividades 

sociais. 

Outra questão bastante importante mencionada também no Capítulo 1 (e que vale ser 

trazida novamente, porém agora como recomendação) é que, o direito de outros países tem se 

preocupado em implementar a operação de cash pooling com o cuidado de eventual benefício 

econômico tributário não ser o objetivo principal da estruturação negocial. Ou seja, a mera 

redução de tributos não pode ser a justificativa central para reorganização empresarial. 

Considerando que as autoridades fiscais brasileiras já vêm ‘importando’ esse modelo de 

exigência comparada (à luz dos conceitos de substância econômica e propósito negocial, figuras 
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inexistentes no direito brasileiro, diga-se) e autuando empresas que reestruturam seus negócios 

com o objetivo único de pagar menos impostos, nosso estudo identificou que é preciso que a 

operação de conta corrente esteja efetivamente pautada em sua causa jurídica, de modo que seu 

principal e primeiro objetivo seja a promoção de eficiência administrativa intragrupo, com a 

respectiva redução de custos e obtenção de melhores condições de captação de dinheiro no 

mercado por meio da gestão financeira intragrupo, e não a simples redução dos tributos a pagar. 

Estando as contas correntes operando com os movimentos financeiros que lhe são 

próprios (ou seja, baseados em sua causa jurídica) e lastreadas por registros contábeis e fiscais 

que comprovem os fluxos sucessivos e recíprocos, o grupo econômico terá em mãos elementos 

fortes e bastante sólidos a contrapor eventuais questionamentos fiscais tendentes a equiparar as 

operações de conta corrente às de mútuo. Afinal, conforme analisado na jurisprudência 

constante do Apêndice A, essa controvérsia só vem ocorrendo com frequência face à fragilidade 

probatória documental das operações de caixa único manejadas pelas empresas. E é justamente 

para corrigir essa falha que o presente estudo entende que pode contribuir.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo primeiro delimitar o conceito e características das 

operações de conta corrente realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico, buscando-

se responder: pode a expressão “mútuo de recursos financeiros”, utilizada no artigo 13 da Lei 

9.779/99 (BRASIL, 1999ª), ser interpretada em sentido amplo para abranger negócios jurídicos 

que não estão abrangidos pelo conceito de operação de crédito, como é o caso de um contrato 

de conta corrente? 

Há como qualificar as operações de conta corrente como operações de mútuo, para que 

se lhes atribua o mesmo tratamento tributário? Toda e qualquer operação jurídica que envolva 

remessas de valores entre pessoas jurídicas – tal como a de conta corrente – estará sujeita à 

tributação pelo IOF/Crédito? 

Dentro do primeiro objetivo proposto, concluímos que o contrato de conta corrente é 

um negócio jurídico reconhecido pelo direito brasileiro como contrato atípico, referenciado em 

leis esparsas, que pode ser amplamente utilizado para gestão de recursos financeiros entre 

empresas de um mesmo grupo econômico. 

Tal contrato se caracteriza pelos aportes multilaterais e sucessivos de recursos para 

liquidação de prestações de diversas naturezas, uma das outras, sendo que o saldo a pagar, para 

a parte que remanescer com essa obrigação, só é conhecido na periodicidade determinada pelo 

contrato, ocasião em que se apurarão os haveres a quem de direito – caso existam – e se 

conhecerão eventuais credor e devedor. 

Da análise da legislação tributária de regência, constatamos que as operações de conta 

corrente não devem ser caracterizadas como operações de crédito por lhes faltar, em resumo, o 

elemento nuclear de tais operações, qual seja, a assunção de obrigação creditícia entre os 

sujeitos contratantes, o que poderá ser verificado, eventualmente, apenas no encerramento da 

conta corrente.  

Além disso, concluímos que a regra-matriz de incidência tributária do IOF/Crédito 

pressupõe a existência um contrato de mútuo, estando seu núcleo limitado à realização de 

operações de mútuo, espécie do gênero operações de crédito. Portanto, não será toda e qualquer 

operação de crédito realizada entre pessoas jurídicas que estará sujeita à tributação pelo 

IOF/Crédito, porém somente aquela que envolva operações de mútuo.  
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Por mútuo, definimos tratar-se negócio jurídico bilateral típico e tradicional do Direito 

Civil, em que uma parte transfere a titularidade do bem fungível para outrem, que se 

compromete a restituí-lo no prazo acordado para tanto, respeitadas as condições e os termos 

convencionados contratualmente. 

Nossa análise permitiu afirmarmos que os contratos de mútuo e conta corrente não se 

confundem, distinguindo-se, em especial, em razão do motivo da celebração do negócio 

jurídico, ou seja sua causa jurídica. Enquanto o primeiro consiste no empréstimo temporário do 

bem fungível ao mutuante, que assume a obrigação de devolver um bem de mesmas 

características em determinado período; o segundo envolve a mera realocação de recursos 

financeiros entre empresas integrantes do mesmo grupo empresarial, como forma de 

maximização da atividade operacional para melhor gestão de seus recursos.  

O contrato de conta corrente baseia-se em uma relação de cooperação entre as partes, 

enquanto a premissa do contrato de mútuo é a confiança de devolução do empréstimo 

concedido. Trata-se, pois, de acordos de vontade absolutamente diversos, cujos motivos de 

celebração, conceitos e características são incomparáveis, não havendo como qualificar as 

operações de mútuo como se operações de conta corrente fossem. Eventual equiparação traduz-

se-ia em verdadeira tributação por analogia, prática absolutamente vedada em nosso CTN.  

Assim sendo, concluímos que o artigo 13 da Lei nº 9.779/99 (BRASIL, 1999ª) 

determina que o IOF/Crédito deve incidir apenas sobre as operações de mútuo, portanto 

não há que se pretender alcançar qualquer tipo de operação que não se enquadre nas 

características típicas desse contrato. 

O segundo objetivo deste trabalho foi o de extrair uma recomendação geral acerca do 

uso desse relevante instrumento jurídico na atividade dos grupos empresariais, de modo a 

mitigar os cada vez mais frequentes os questionamentos pelas autoridades fiscais. 

Para a concretização deste segundo objetivo, além da análise doutrinária do direito 

brasileiro e do direito de outras nações, nos debruçamos também na produção jurisprudencial 

do CARF, de onde foi possível (i) entender a fragilidade probatória documental das operações 

de conta corrente manejadas pelas empresas atualmente e (ii) identificar um modelo de conduta 

recomendável para implementação dessa gestão de caixa intragrupo. 

Como resultado de nosso estudo, nos foi possível apontar algumas recomendações de 

ordem prática para implementação do contrato de conta corrente entre empresas do mesmo 

grupo econômico, de modo que a operação seja concretizada à luz de sua causa jurídica, 



62 

revelando, em sua essência, verdadeiro acordo em que os sujeitos participantes se 

comprometem a integrar um todo indivisível, disponibilizando e recebendo valores da conta 

corrente intragrupo, sem exercerem qualquer direito ao recebimento de eventuais saldos até o 

encerramento da conta. 

Observadas as recomendações destacadas e operando o conta corrente com os 

movimentos financeiros que lhe são próprios, devidamente lastreados por registros contábeis e 

fiscais que comprovem os fluxos de valores sucessivos e recíprocos, o grupo econômico terá 

em mãos elementos fortes e bastante sólidos a contrapor eventuais questionamentos fiscais, de 

modo a afastar a indevida tributação pelo IOF/Crédito.   
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APÊNDICE A – Acórdãos proferidos pela Câmara Superior e turmas ordinárias do 
CARF 

Empresa Processo nº 
Recurso 
Especial 

nº  

Favorável ou 
Desfavorável 

Data 
Sessão 
RESP 

Relator 
RESP 

Recurso 
Volunt. 

nº  

Favorável ou 
Desfavorável 

Data 
Sessão Rec. 

Volunt. 

Relator Rec. 
Volunt. 

VEISA 
VEICULOS 

LTDA 

11060.722406/
2011-10 

9303-
010.184 

Desfavorável 12/02/2020 

LUIZ 
EDUARDO 

DE 
OLIVEIRA 
SANTOS 

3402-
005.232 

Favorável 22/05/2018 
CARLOS 

AUGUSTO 
DANIEL 

BOMPRECO 
SUPERMERCA

DOS DO 
NORDESTE 

LTDA 

10480.727985/
2015-15 

9303-
009.960 

Desfavorável 21/01/2020 
RODRIGO 
DA COSTA 

POSSAS 

3401-
004.329 

Desfavorável 25/10/2017 
ROBSON 

JOSE 
BAYERL 

 WG ELETRO 
S.A 

14120.720003/
2018-49 

- - - - 
3402-

007.303 
Desfavorável 30/01/2020 

RODRIGO 
MINEIRO 

FERNANDES 

EXPRESSA 
SERVICOS 
ADMINIST. 

LTDA 

10380.730530/
2016-88  

9303-
009.885 

Desfavorável 10/12/2019 
RODRIGO 
DA COSTA 

POSSAS 

3301-
005.350 

Desfavorável 23/10/2018 
LIZIANE 

ANGELOTTI 
MEIRA 

MINEIRA 
PARTICIPACO
ES IND E COM 

LTDA. 

10680.016007/
2008-51 

9303-
009.884 

Desfavorável 10/12/2019 
RODRIGO 
DA COSTA 

POSSAS 

3301-
01.520 

Desfavorável 27/06/2012 
JOSE ADAO 
VITORINO 

DE MORAIS 

COOPERATIVA 
REGIONAL 

DOS 
PRODUTORES 
DE ACUCAR E 

ALCOOL DE 
ALAGOAS 

10410.724725/
2017-75 

- - - - 
3201-

006.355 
N/A 17/12/2019 

PAULO 
ROBERTO 
DUARTE 

MOREIRA 

 PETROBRAS 
DISTRIBUIDOR

A AS 

16682.721156/
2011-05 

9303-
011.198 

N/A 09/02/2021 

ANDRADA 
MARCIO 
CANUTO 
NATAL 

3201-
006.254 

Favorável 17/12/2019 

PAULO 
ROBERTO 
DUARTE 

MOREIRA 

UNILEVER 
BRASIL LTDA 

16561.720101/
2017-31 

- - - - 
3301-

006.706 
Desfavorável 21/08/2019 

SALVADOR 
CANDIDO 
BRANDAO 

JUNIOR 

UNILEVER 
BRASIL LTDA. 

10805.721838/
2016-02 

- - - - 
3301-

006.702 
Desfavorável 21/08/2019 

SALVADOR 
CANDIDO 
BRANDAO 

JUNIOR 

SPERAFICO 
AGROINDUST

RIAL LTDA. 

10935.722224/
2015-73  

- - - - 
3301-

006.704 
Desfavorável 21/08/2019 

SALVADOR 
CANDIDO 
BRANDAO 

JUNIOR 

SPERAFICO 
AGROINDUST

RIAL LTDA. 

10935.721807/
2013-15 

- - - - 
3301-

006.703 
Desfavorável 21/08/2019 

SALVADOR 
CANDIDO 
BRANDAO 

JUNIOR 

VOTORANTIM 
CIMENTOS 
N/NE S/A 

10480.725110/
2014-90 

9303-
009.257 

Desfavorável 13/08/2019 

ANDRADA 
MARCIO 
CANUTO 
NATAL 

3402-
003.018 

Favorável 26/04/2016 
THAIS DE 

LAURENTIIS 
GALKOWICZ 

GOIAS 
CAMINHOES E 
ONIBUS LTDA 

10746.721264/
2016-14 

- - - - 
3301-

006.520 
Desfavorável 24/07/2019 

SALVADOR 
CANDIDO 
BRANDAO 

JUNIOR 
NESTLE 

NORDESTE 
ALIMENTOS E 

BEBIDAS 
LTDA. 

10530.720359/
2016-38 

- - - - 
3401-

006.216 
Desfavorável 23/05/2019 

LEONARDO 
OGASSAWA

RA DE 
ARAUJO 
BRANCO 

ITAITUBA 
INDUSTRIA DE 
CIMENTOS DO 

PARA S/A 

10280.720214/
2017-15 

- - - - 
3301-

006.121 
Desfavorável 21/05/2019 

SALVADOR 
CANDIDO 
BRANDAO 

JUNIOR 

 COMPANHIA 
BRASILEIRA 

DE 
MULTIMIDIA 

12448.725311/
2016-81  

- - - - 
3402-

006.645 
Desfavorável 22/05/2019 

PEDRO 
SOUSA 
BISPO 
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Empresa Processo nº 
Recurso 
Especial 

nº  

Favorável ou 
Desfavorável 

Data 
Sessão 
RESP 

Relator 
RESP 

Recurso 
Volunt. 

nº  

Favorável ou 
Desfavorável 

Data 
Sessão Rec. 

Volunt. 

Relator Rec. 
Volunt. 

SANTANA & 
ASSOCIADOS 

MARKETING E 
PROPAGANDA 

LTDA 

10580.722670/
2017-15 

- - - - 
3301-

006.083  
Desfavorável 25/04/2019 

SALVADOR 
CÂNDIDO B
RANDÃO JU

NIOR 

TAGUAUTO 
TAGUATINGA 
AUTOMOVEIS 
E SERVICOS 

LTDA 

14041.000135/
2009-40 

- - - - 
3301-

006.084 
Desfavorável 25/04/2019 

SALVADOR 
CÂNDIDO B
RANDÃO JU

NIOR 

REFRESCOS 
BANDEIRANT
ES IND E COM 

LTDA 

10120.724194/
2015-14  

- - - - 
3301-

006.082 
Desfavorável 25/04/2019 

SALVADOR 
CÂNDIDO B
RANDÃO JU

NIOR 

VOTORANTIM 
CIMENTOS 
N/NE S/A 

10480.730388/
2016-41 

- - - - 
3301-

005.647 
Favorável 30/01/2019 

VALCIR 
GASSEN 

COBRAZEM 
AGROINDUST

RIAL LTDA 

10935.722335/
2014-07  

- - - - 
3301-

005.646 
Desfavorável 30/01/2019 

VALCIR 
GASSEN 

CARDIESEL 
LTDA 

15504.727141/
2017-26 

- - - - 
3301-

005.578 
Desfavorável 12/12/2018 

VALCIR 
GASSEN 

FRANCO 
SUISSA 

IMPORT, 
EXPORT E 

REPRESENT 
LTDA. 

10880.037162/
89-67 

- - - - 
1402-

003.595 
N/A 21/11/2018 

LUCAS 
BEVILACQU

A 
CABIANCA 

VIEIRA 

COMPANHIA 
AGRO 

INDUSTRIAL 
DE GOIANA 

10480.728764/
2016-37 

- - - - 
3301-

005.566 
Desfavorável 27/11/2018 

VALCIR 
GASSEN 

 LOGIKA 
DISTRIBUIDOR

A DE 
COSMETICOS 

LTDA 

10980.724566/
201230 

- - - - 
3402-

005.974 
Desfavorável 28/11/2018 

MARIA 
APARECIDA 
MARTINS DE 

PAULA 

GELDRIA 
PARTICIPACO

ES E 
SERVICOS 

LTDA 

19515.005089/
200975  

- - - - 
3401-

005.393 
Desfavorável 23/10/2018 

LEONARDO 
OGASSAWA

RA DE 
ARAUJO 
BRANCO 

ODEBRECHT 
S.A. (em RJ) 

10580.722512/
201676 

- - - - 
3401-

005.298 
Desfavorável 30/08/2018 

LEONARDO 
OGASSAWA

RA DE 
ARAUJO 
BRANCO 

CONSTRUTOR
A BARBOSA 
MELLO AS 

15504.724557/
201440 

- - - - 
3401-

005.389 
Desfavorável 23/10/2018 

LEONARDO 
OGASSAWA

RA DE 
ARAUJO 
BRANCO 

INBRANDS S.A 
10880.722255/

201345 
- - - - 

3301-
005.351 

N/A 23/10/2018 
LIZIANE 

ANGELOTTI 
MEIRA 

COMPANHIA 
BRASILEIRA 

DE 
METALURGIA 
E MINERACAO 

10972.720009/
2013-20  

- - - - 
3201-

004.189 
N/A 29/08/2018 

LEONARDO 
VINICIUS 

TOLEDO DE 
ANDRADE 

PLUMA 
CONFORTO E 
TURISMO S A 

(em RJ) 

10980.727924/
201266 

- - - - 
3302-

005.802 
Desfavorável 30/08/2018 

JORGE LIMA 
ABUD 

RN COMERCIO 
VAREJISTA 

S.A 

10580.728989/
201665 

- - - - 
3302-

005.803  

Desfavorável 30/08/2018 
JORGE LIMA 

ABUD 

COMPANHIA 
GERAL DE 

MELHORAME
NTOS EM 

PERNAMBUCO 
(em RJ) 

10480.733698/
201455 

- - - - 
3302-

005.801  

Desfavorável 30/08/2018 
JORGE LIMA 

ABUD 
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Empresa Processo nº 
Recurso 
Especial 

nº  

Favorável ou 
Desfavorável 

Data 
Sessão 
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Relator 
RESP 

Recurso 
Volunt. 

nº  
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Desfavorável 
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Sessão Rec. 

Volunt. 

Relator Rec. 
Volunt. 

 L. I. R. 
COMERCIO 

VAREJISTA DE 
ELETRODOME
STICOS LTDA 

16682.721076/
201494  

- - - - 
3201-

003.449  

Desfavorável 27/02/2018 
MARCELO 
GIOVANI 
VIEIRA 

FGR 
URBANISMO 

S/A 

10120.720021/
201101 

- - - - 
3302-

005.599  

N/A 23/07/2018 
JORGE LIMA 

ABUD 

ISA-
IRRIGACAO 

SANTO ANDRE 
S/A 

10530.721565/
201070 

- - - - 
3201-

003.722 
N/A 24/05/2018 

PAULO 
ROBERTO 
DUARTE 

MOREIRA 
CEMAZ 

INDUSTRIA 
ELETRONICA 

DA 
AMAZONIA 

S/A 

10283.720537/
201428 

- - - - 
3402-

005.285 
N/A 22/05/2018 

MARIA 
APARECIDA 
MARTINS DE 

PAULA 

PROVIDER 
SOLUCOES 

TECNOLOGIC
AS LTDA (em 

RJ) 

10480.732597/
201467 

- - - - 
3401-

004.479 
Desfavorável 19/04/2018 

ROBSON 
JOSE 

BAYERL 

USINA 
CRUANGI S/A 

(em RJ) 

10480.729664/
201385 

- - - - 
3401-

004.480 
Desfavorável 19/04/2018 

ROBSON 
JOSE 

BAYERL 

COCELPA CIA 
DE CELULOSE 

E PAPEL DO 
PARANA 

10980.725995/
201143 

- - - - 
3401-

004.481 
Desfavorável 19/04/2018 

ROBSON 
JOSE 

BAYERL 

ATVOS 
AGROINDUST

RIAL 
PARTICIPACO

ES S.A 

19515.722657/
201382 

- - - - 
3201-

003.448 
Desfavorável 27/02/2018 

MARCELO 
GIOVANI 
VIEIRA 

SANTA 
BARBARA S/A 

15504.732640/
201310 

- - - - 
3401-

004.364 
Desfavorável 31/01/2018 

AUGUSTO FI
EL JORGE D' 

OLIVEIRA 
BMP 

PARTICIPACA
O E 

EMPREENDIM
ENTOS LTDA 

15504.723993/
201582 

- - - - 
3401-

004.340 
Desfavorável 30/01/2018 

ROBSON 
JOSE 

BAYERL 

COMPANHIA 
BRAS. DE 

METALURGIA 
E MINERACAO 

10972.720010/
201354 

- - - - 
1301-

002.489 
N/A 20/06/2017 

FLAVIO 
FRANCO 
CORREA 

RBS - ZERO 
HORA 

EDITORA 
JORNALISTICA 

S.A. 

11080.722827/
201111 

- - - - 
3302-

004.154 
Desfavorável 22/05/2017 

DOMINGOS 
DE SA FILHO 

CONSTRUTOR
A SULTEPA SA 

(em RJ) 

11080.736321/
201261  

- - - - 
1402-

002.414 
N/A 21/03/2017 

DEMETRIUS 
NICHELE 

MACEI 

GOIAS 
CAMINHOES E 
ONIBUS LTDA 

10120.731367/
201216 

- - - - 
3402-

003.019 
Desfavorável 26/04/2016 

THAIS DE 
LAURENTIIS 
GALKOWICZ 

VIRGOLINO 
DE OLIVEIRA 
S/A - ACUCAR 

E ALCOOL 

16004.720189/
201111 

- - - - 
1401-

001.367 
Desfavorável 04/02/2015 

ANTONIO 
BEZERRA 

NETO 

GLOBO 
COMUNICACA

O E 
PARTICIPACO

ES S/A 

16682.721207/
201191 

- - - - 
3301-

002.282 
Desfavorável 27/03/2014 

ANTONIO 
LISBOA 

CARDOSO 

ALGAR 
TELECOM S/A 

10675.002273/
2005-22 

- - - - 
3401-

002.490 
Desfavorável 29/01/2014 

FERNANDO 
MARQUES 

CLETO 
DUARTE 
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Recurso 
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nº  
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Sessão Rec. 

Volunt. 

Relator Rec. 
Volunt. 

COOPERATIVA 
VINICOLA 
AURORA 

LTDA 

13016.000514/
2004-70 

- - - - 
3401-

002.493 
N/A 29/01/2014 

JEAN 
CLEUTER 
SIMOES 

MENDONCA 

VOTORANTIM 
CIMENTOS 
N/NE S/A 

10480.722140/
2010-11 

- - - - 
3302-

002.264 
Desfavorável 20/08/2013 

WALBER 
JOSE DA 
SILVA 

MULTICORP - 
COMERCIO DE 

ALIMENTOS 
LTDA 

11080.015070/
2008-00 

9303-
005.582 

Desfavorável 17/08/2017 

VANESSA 
MARINI 

CECCONE
LLO 

3101-
001.094 

Favorável 25/04/2012 
CORINTHO 
OLIVEIRA 
MACHADO 

MCOM 
WIRELESS 

LTDA. 

16327.000042/
2006-00 

- - - - 
3401-

001.686 
N/A 26/01/2012 

ODASSI 
GUERZONI 

FILHO 
NET PARANA 

COMUNICACO
ES LTDA 

10980.002141/
2007-17 

- - - - 
3302-

000.616 
Desfavorável 30/09/2010 

GILENO 
GURJÃO 

BARRETO 
PLUMA 

CONFORTO E 
TURISMO S A 

(em RJ) 

10980.010585/
2007-18 

- - - - 
203-

13.792 
Desfavorável 04/02/2009 

ERIC 
MORAES DE 
CASTRO E 

SILVA 

EDIMOM 
LTDA 

10830.010132/
2007-13 

- - - - 
3301-

000.570 
N/A 28/07/2010 

JOSÉ ADÃO 
VITORINO 

DE MORAIS 

BUSCAR S.A 
10920.000809/

2007-98 
- - - - 

3402-
00270 

Desfavorável 18/09/2009 

FERNANDO 
LUIZ DA 

GAMA LOBO 
D´EÇA 

ARTES 
GRAFICAS E 

EDITORA 
SESIL LTDA 

10875.004429/
2002-19 

- - - - 
201-

00778 
N/A 09/10/2008 

PAULO 
IRINEU 
PORTES 
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ANEXO A – Projeto de Lei Nº 7095 

 

PROJETO DE LEI Nº 7095, DE 2014 - ARQUIVADO 

(Do Sr. Carlos Bezerra) 

 

Acrescenta um § 4º ao art. 13 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 

para estabelecer que não está sujeita à incidência do Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e 

Valores Mobiliários - IOF a circulação de recursos financeiros em 

operações de conta corrente entre empresas controladoras e controladas, 

realizadas sem definição do valor do principal e sem cobrança de juros. 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei acrescenta um § 4º ao art. 13 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 

para estabelecer que não está sujeita à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF a circulação de recursos 

financeiros em operações de conta corrente entre empresas controladoras e controladas, 

realizadas sem definição do valor do principal e sem cobrança de juros. 

 

Art. 2º O art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º: 

“Art. 13............................................................................................... 

§ 4 º O disposto neste artigo não se aplica sobre os recursos financeiros 

circulados em operações de conta corrente entre empresas 

controladoras e controladas, realizadas sem definição do valor do 

principal e sem cobrança de juros.” (NR) 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 

 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil entende que a circulação de recursos 

financeiros em operações de conta corrente entre empresas controladoras e controladas, mesmo 

que realizadas sem definição do valor do principal e sem cobrança de juros, está sujeita à 

incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos 

e Valores Mobiliários – IOF. 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF do Ministério da Fazenda 

manifestou recentemente (Acórdão nº 3101001.094, 1ª Câmara / 1ª Turma Ordinária, 3ª Seção, 

publicado em 04/07/2013) o entendimento de que, em operações de conta corrente realizadas 

entre empresas do mesmo grupo econômico, não pode haver a cobrança do IOF, tendo em vista 

que tais operações não podem ser equiparadas, de forma automática, a operações de mútuo. 

 

O presente projeto de lei objetiva vedar a cobrança do IOF sobre as referidas operações, 

em consonância com o entendimento já manifestado pelo Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais – CARF. 

 

Esperamos contar com o apoio de nossos eminentes Pares para a aprovação da proposta. 

 

Sala das Sessões, em de de 2014. 

Deputado CARLOS BEZERRA 

 

 


