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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados associados, 
dou início aos trabalhos dessa Mesa de hoje, desde logo, como vocês 
podem ver, estão ausentes o Dr. Ricardo, o professor Schoueri que está, 
vai chegar hoje à noite de viagem, então a Mesa está um pouco diferente 
hoje, e vamos tentar dar andamento aos trabalhos. E a pauta tem itens 
que exatamente o Dr. Ricardo não está, Doações: Tributação Federal e 
Estadual, que já vinha da semana passada. Ah sim, e também não 
tinha visto... João Francisco Bianco está doando para o instituto o 
regulamento anotado e comentado por vários autores em dois volumes 
bem pesados, hein. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Em todo o sentido, né? Você não quer 
comentar o comentário? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Como eu não vi ainda, 
tem mais este volume. 



Sr. João Francisco Bianco: Não estou querendo fazer propaganda, mas 
é uma obra tradicional, é o regulamento do Imposto de Renda adotado e 
comentado, é uma obra da Fiscosoft, e este ano eu fui convidado para 
ser coordenador da obra. Então, é uma obra já conhecida, já tradicional 
e acabou de ser lançada. Então, o registro, fica o registro aqui, da 
doação dos dois volumes aqui para a biblioteca, quem quiser consultar 
está à disposição. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: E o IBDT agradece. 
Hoje em dia os livros não estão muito baratos, né, não sei para que é 
que eles têm imunidade. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mais uma doação que foi recebida e está, 
portanto, disponível para todos, é o livro em homenagem ao professor 
Alcides, que realmente, o próprio tamanho também, é mais ou menos 
daquilo que o Alcides representa para o Direito Tributário no Brasil. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Então, 
antes de dar início eu poria a palavra, quem quisesse a palavra, propor 
alguma coisa, alguma comunicação. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Acho que no dia 15 nós teremos uma 
conjunta com Pernambuco, que eles mobilizando todo mundo lá. 

Orador Não Identificado: Via Internet? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, via videoconferência.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na verdade é mais no sentido de 
registrar, que nós temos feito algumas experiências de sessão da Mesa 
em conjunto com outras entidades do Brasil, fora de São Paulo. 
Fizemos algumas sessões conjuntas para o pessoal do IET de Porto 
Alegre, o Instituto de Estudos Tributários, e agora, na próxima, no dia 
15 de outubro nós vamos fazer uma mesa em conjunto com o pessoal 
da Universidade Federal de Recife. Então, nós fazemos por 
videoconferência, é interessante porque nós coordenamos os debates e 
colocamos os temas em discussão, e os participantes lá da Universidade 
Federal de Recife também participam, via videoconferência, e a ideia é 
fazer uma integração e divulgação, e enfim, conhecimento mútuo das 
pessoas envolvidas nessa área e do Direito Tributário. Então, vai ser 
uma sessão dia 15 de setembro vai ser uma mesa interessante. 

Sr. Salvador Candido Brandão: 15 de outubro. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Então, 
passando à pauta. Então, primeiro item: Doações: Tributação Federal e 
Estadual fica para a próxima semana, não está o Dr. Ricardo, e o 
Schoueri que é que..., o Ricardo na última sessão já salientou que o 
professor Schoueri quer discutir, ele quer... Esse assunto já foi muito 



discutido nas décadas de 80, 90, a coisa amainou, então volta agora, 
doações e uma tributação estadual, cabe ou não cabe à federal. Então, 
esse é o tema. Ganho de capital de não residente, a aplicação da IP 692. 
Maicon Galafassi, está presente? 

Sr. João Francisco Bianco: Na semana passada esse assunto surgiu e 
tinha pedido para o Maicon fazer um levantamento da legislação para 
relatar aqui o tema para a gente. Infelizmente o Maicon, essa semana 
eu não me dei conta, mas ele está de férias, mas a despeito disso ele fez 
um levantamento da legislação então eu poderia trazer o tema e colocar 
em discussão. Para ser sincero eu não tive muito tempo para estudar o 
assunto, então eu queria mais colocar aqui o tema para exame e para 
debate. A Medida Provisória 692, como vocês sabem, no art.1º ela 
mudou a redação do art. 21 da Lei 8.981, e esse dispositivo prevê, o art. 
21 com a nova redação, prevê uma incidência progressiva da alíquota 
do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital percebido por 
pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de 
qualquer natureza. Então, o dispositivo é muito claro, ele prevê uma 
alíquota fixa de 15% e agora ele prevê a incidência de alíquotas 
progressiva de 15%, 20%, 25% e 30% sobre os ganhos de capital que 
ultrapassarem o montante de 20 milhões de reais. Ocorre, que o art. 18 
da Lei 9.249, prevê que o ganho de capital auferido por residente no 
exterior, será apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis 
aos residentes no país. Esse residente no país, entende-se, os 
residentes, o regime de tributação aplicáveis aos residentes pessoas 
físicas, as pessoas físicas residentes no país. Depois o art. 28 da própria 
lei 9.249, diz que a alíquota do Imposto de Renda de que trata o art. 77 
da Lei 3.470 e o art. 100 do Decreto Lei 5.844, passa a partir de 1º de 
janeiro de 96, a ser de 15%. Esses dispositivos, nós vemos daqui a 
pouquinho a redação deles, eles tratam da tributação de rendimentos 
auferidos por não residentes. Mas o fato que o art. 18, que é o artigo 
principal, ele prevê que o ganho de capital auferido pelo residente no 
exterior, será apurado e tributado de acordo com o regime aplicável às 
pessoas físicas residentes no país. O regulamento do Imposto de Renda 
do art. 685 prevê que os rendimentos, ganhos de capital e demais 
proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por 
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, 
estão sujeitos à incidência na fonte, aí ele faz referência aquele Decreto-
Lei 5.844 e a Lei 3.470, mas o fato é que ele prevê a alíquota de 
incidência do Imposto de Renda alíquota de 15% quando não tiver em 
tributação específica desse capítulo, inclusive os ganhos de capital 
auferidos na alienação de bens de direito. Então, o art. 685 do 
regulamento do Imposto de Renda, ele corretamente prevê a aplicação 
da alíquota de 15%, para tributação dos ganhos de capital auferidos por 
residente do exterior. E ele ainda coloca aqui no finalzinho do inciso I, 
quando não tiver em tributação específica nesse capítulo. Ou seja, a 
tributação dos ganhos de capital está dentro da regra geral, mas ele 
admite a hipótese de haver tributação específica. E depois o próprio 
dispositivo remete aqui à Lei 9.779, se não me engano, que prevê uma 



incidência de 25% para o ganho de capital de não residentes, quando o 
domiciliados em paraíso fiscais. O 685 ainda prevê, ele reforça, o § 1 
reforça aquele conceito de que prevalecerá a alíquota incidentes sobre o 
os ganhos de capital quando superior a 15%, no caso do inciso II, a 
retenção sobre o ganho deve ser efetuado no momento da alienação, e o 
§ 3º repete o art. 18 da 9.249, prevê, que o ganho de capital auferido 
por residente domiciliado no exterior será apurado de acordo com as 
regras aplicáveis aos residentes no país. Aqui, só para esclarecer aquele 
Decreto Lei antigo, 5.844, art. 100, trata do momento da retenção do 
imposto, e depois o art. 77 da 3.470 que prevê alíquota de Imposto de 
Renda, a incidência do Imposto de Renda a alíquota de 25%, mas na 
verdade essa alíquota foi alterada para os 15% que a gente viu lá atrás, 
na Lei 9.249. Então, a 9.779 trata da incidência dos 25%, quando o 
residente do exterior tiver sediado em paraíso fiscal. Então esse é 
quadro legislativo que regula a matéria. A questão que se coloca é a 
seguinte, quando o não residente está sujeito a regime de tributação do 
residente pessoa física, a alteração da alíquota do Imposto de Renda da 
pessoa física se aplica também para o não residente ou existe uma 
alíquota específica de 15% que é aplicável só para os ganhos de capital 
auferidos por residentes no exterior? Se houver uma alíquota específica, 
a mudança da alíquota do Imposto de Renda da pessoa física residente 
no Brasil, não vai afetar tributação do residente do exterior. Por outro 
lado, se não houver uma alíquota específica para o residente no 
exterior, a mudança da alíquota do Imposto de Renda da pessoa física 
residente no Brasil, vai automaticamente afetar a incidência do Imposto 
de Renda da pessoa física residente no exterior também. Esse é o tema 
em discussão. Examinando os dispositivos da legislação aqui, que a 
gente acabou de examinar, de verificar, me parece que não existe 
nenhuma alíquota específica do Imposto de Renda da pessoa física no 
residente no exterior. Isso quer dizer que a mudança da alíquota, a 
tributação da pessoa física residente no Brasil, automaticamente vai 
gerar a mudança da tributação da pessoa residente no exterior também. 
Isso porque o art. 18 da 9.249 é muito claro, ele remete por inteiro, 
regime de tributação da pessoa física residente no exterior, da pessoa 
física ou jurídica residente no exterior, vai se submeter ao regime de 
tributação da pessoa física residente no Brasil. Então a mudança de 
um, a mudança de um regime, automaticamente vai acarretar a 
mudança do regime de tributação da pessoa residente no exterior 
também. Então eu confesso que eu, essa é minha primeira impressão, 
eu ainda estou examinando o assunto, mas me parece que a nova 
redação do art. 21 da 8.981, que prevê uma incidência progressiva 
dessa alíquota do Imposto de Renda, dos ganhos de capital das pessoas 
físicas residentes no Brasil, vai afetar também, o regime de tributação 
das pessoas residente do exterior.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Manoel 

Sr. Manoel Antonio Gadelha Dias: Bom dia. João, só fazendo uma 
ponderação, você levantou a tributação dos residentes domiciliados no 



paraíso fiscal, os não residentes, a alíquota base é 25% para esse caso, 
então, vai ter situações que o residente em não paraíso, o não residente 
em país que não é paraíso fiscal vai ter tributação maior do que os 
residentes em paraíso fiscal, justamente por causa do critério de 
especialidade que sobrepõe o do analógico. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, esse é o segundo tema que eu 
ia, vou colocar, mas eu me esqueci de abordar no primeiro, mas 
realmente vai acontecer essa distorção, porque me parece que aí no 
caso, tem uma alíquota específica. No caso de residente em paraíso 
fiscal tem uma alíquota própria específica, ‘flat’ 25%. Então aí, é uma 
questão de norma geral em comparação com a norma especial, 
prevalece a norma especial, mas ficou um coisa... A impressão que eu 
tenho, é que o legislador alterou o regime de tributação do ganho de 
capital da pessoa física no Brasil, sem se dar conta de que teria a 
repercussão da tributação do residente no exterior. Essa é a impressão 
que tenho.  

Orador Não Identificado: Especialmente o caso dos paraísos. 

Sr. João Francisco Bianco: É... agora, só impressão, não é baseada, 
essa opinião não é baseada em nenhuma informação mais concreta. 

Orador Não Identificado: Na realidade, eu acho que o art.2º da própria 
MP 692, ela reforça um pouco essa questão da tributação do não 
residente, quer dizer, do ganho de capital do não residente. Não sei se 
você já tinha comentado sobre o art.2º? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não comentei. Eu vou ler aqui. É o 
ganho de capital percebido por pessoa jurídica em decorrência da 
alienação de bens do direito do artigo não circulante, se sujeita a 
incidência do Imposto de Renda com a aplicação das alíquotas 
progressiva, previstas no dispositivo anterior, exceto para as pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Na 
semana passada a gente e começou a discussão desse finalzinho desse 
dispositivo, chegamos à conclusão que: quais são as pessoas jurídicas 
que não estão no lucro real, presumido ou arbitrado? São as pessoas 
jurídicas submetidas ao regime do Simples. Então, me parece que aqui 
o objetivo do legislador foi mais ou menos, equiparar o Simples, as 
pessoas jurídicas submetidas ao Simples à pessoa física, no caso de 
tributação de ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Então, 
como existe uma proximidade, digamos assim, muito grande entre a 
pessoa física e a pessoa jurídica submetida ao regime do simples, 
entendeu o legislador, que no caso de ganho de capital ele deveria estar 
submetido ao mesmo regime da pessoa física. Quer dizer, o Simples ele 
tem um regime beneficiado para a sua atividade, mas não no caso de 
alienação de bens e direitos, nesse caso, vai ser submetido ao mesmo 
regime tributário da pessoa física. 



Orador Não Identificado: É aqui, eu acho que a legislação ela também 
daria à interpretação para você considerar que as pessoas jurídicas não 
residentes, que elas também não estariam sujeitas à tributação do lucro 
real, arbitrado e resumido, ela também estaria inserida dentro dessa... 
Eu acho que não foi intenção do legislador, mas eu acho que ela 
também estaria, daria margem, para fazer essa interpretação que nós 
estamos fazendo agora, eu acho que esse art.2º ele corrobora um pouco, 
reforça um pouco esse entendimento. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Esse tema, o João sabe muito 
bem, é muito amplo, é questão dos ganhos de capital, não é. Eu 
inclusive, até já publiquei um artigo como nova modalidade de 
tributação sem sujeito passivo. Por quê? Porque justamente houve uma 
lei, que no seu art. 21, indicou como sujeito passivo o procurador, que 
não tem nenhum vínculo com fato gerador, na hipótese de uma 
alienação ocorrida entre duas pessoas residentes no exterior, com 
pagamento no exterior. Quer dizer, não havia nenhum elemento de 
conexão que permitisse a tributação aqui no Brasil. Então, 
simplesmente, se instituiu a figura do procurador, no caso, aliás, a lei 
nem está clara, a maioria entendeu que seria o procurador do 
adquirente que é responsável pelo imposto sobre ganho de capital nessa 
operação, que não tem nenhuma conexão, a não ser a fonte no sentido 
de, a fonte de produção, mas não a fonte de pagamento, porque o 
pagamento foi feito lá fora também, entre duas pessoas residentes no 
exterior. Então, aí, como... o primeiro ponto. Pelo nosso código, que diz 
claramente quem pode ser responsável pelo pagamento, não é, o 
procurador pode ser responsabilizado? Aliás, nem participou, não teve 
conhecimento, mas ele recebeu uma procuração, porque alguém lá no 
exterior disse, encontrei umas cotas de uma limitada, você quer levar 
para a Junta Comercial? Ele: claro, com muito prazer. Só isso seria 
suficiente para vincular esse procurador? Então, com outras palavras, 
nenhum advogado pode mais aceitar procuração por residentes no 
exterior. Se isso prevalecer é um absurdo total. Mas bom, isso só para 
mostrar como essa matéria é sensível, e como há, várias vezes, essa 
tendência de também ultrapassar o que está nos acordos de 
bitributação simplesmente para arrecadar. Não é? E aí se aplica o 
método de interpretação que eu chamo de teológico, o método que se 
baseia nos dogmas: nós temos competência tributária. Ponto. Agora, 
para o ponto, não é, aqui da questão da alíquota progressiva. Aí nós 
temos que considerar realmente o que é um acordo de bitributação, um 
instrumento negociado, que evidentemente ele se refere à certa situação 
no momento da conclusão. No entanto, é claro que também, isso não 
engessa o direito doméstico dos dois estados, mas dentro disso, nós 
temos que considerar a própria natureza do Imposto de Renda em 
primeiro lugar na fonte, né, esse ganho de capital não é bem Imposto de 
Renda na fonte, não é? Deixando claro isso. Por quê? Porque no 
imposto sobre ganho de capital ele precisa de uma apuração. Tem que 



ser apurado, ganho não é o preço. Então, teria que verificar, com todas 
as dificuldades que isso representa na prática e etc.. Mas de qualquer 
maneira, de certa forma, nos acordos de bitributação Impostos de 
Renda pessoal que leva em consideração a capacidade contributiva, se 
transforma em imposto real, o Imposto de Renda na fonte sobre 
dividendos, juros e royalties, é um imposto real. O que não, nessas três 
modalidade a que referi, não traz tanto problema, porque não há, vamos 
dizer, tantas despesas que poderiam ser consideradas para chegar a um 
rendimento líquido, que esse sim, a rigor, seria tributado e não a receita 
bruta, esse e que é o grande problema. Eu posso nos acordos, os 
acordos permitem tributar a receita bruta, não é, em vez da receita 
líquida que seria a própria renda. Bom, tudo isso, temas colaterais que 
demonstram a complexidade desse tema. Em relação à progressividade, 
justamente, a progressividade tem, nesse caso, a finalidade de 
aproveitar, o quê? A capacidade contributiva maior. Então, muda 
completamente o enfoque. Em minha opinião, essa alteração precisaria 
estar sujeita a uma negociação, ou pelo menos a um procedimento 
amigável entre os estados com os quais o Brasil tem acordo de 
bitributação. Eu acho que completamente inadmissível, inclusive dentre 
dos princípios do “pacta sunt servanda”, o princípio da boa fé, etc., 
simplesmente mudar, não a alíquota, essa sim, a alíquota passa de 15% 
para 20%, evidente que isso se aplica aos residentes no exterior, mas 
mudar a própria sistemática para um imposto progressivo, isso, em 
minha opinião, requer um entendimento entre os estados contratantes 
no acordo de bitributação. Acontece que justamente dentro da filosofia 
teológica, o dogma, o Brasil não está aceitando a realização de 
procedimento amigável. Com o argumento, aliás, eu vi dois argumentos, 
os meus cabelos são poucos, mas levantaram, nós não podemos, nós 
não aplicamos o artigo do procedimento amigável, por quê? Porque no 
Brasil, diferentemente dos países da Europa, nós temos o princípio da 
estrita legalidade tributária. Gostaram? Muito bem. Além disso, nós 
temos então, ligado a isso, o problema da vinculação. Então nós 
mandamos alguém para o procedimento amigável. Mas ele pode abrir 
mão? De nada. Exatamente. Esquecendo que o acordo de bitributação 
exatamente existe, porque as duas partes abrem mão de uma parcela 
da sua soberania. Porque cobrar 25% pelo direito interno, mas pelo 
acordo cobra 15%, então tudo isso é inconstitucional, se ficar nessa 
linha, né? Então é um campo muito complicado, exatamente porque 
não se aplicam os princípios de uma forma adequada. O próprio acordo 
é desrespeitado, e veja o que confirma a minha posição, não é pelo meu 
amor aos acordos de bitributação, aliás, a todos os tipos de acordo, 
acho super vantajoso, mas se vê a distorção, a própria distorção em 
relação aos países com tributação favorecida, demonstra que isso não 
pode simplesmente ser transposto para os acordos de bitributação, eu 
acho que precisaria ter uma disciplina específica. Mas... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Pois não. 



Sr. Luís Flávio Neto: Particularmente aqui com o primeiro contato com 
a matéria, eu concordo com a posição de que residentes do exterior 
teriam essa alíquota progressiva, já que é uma remissão legislativa 
sistemática dos residentes. Chama-me a atenção também, essa questão 
de que, se o residente no exterior está em paraíso fiscal eu tenho uma 
norma específica, que me atribui uma alíquota de 25%, enquanto que o 
residente no Brasil ou residente no exterior em não paraíso fiscal teria 
uma alíquota máxima de 30%. Só que tem um ponto interessante, que 
eu estou falando de alíquotas nominais, e para o residente no Brasil eu 
tenho a regra dos redutores, então se eu tenho um imóvel adquiro em 
1968, particularmente em 68 eu tenho uma isenção total, e a partir daí 
eu posso a ter uma escadinha, de forma que cada degrau equivale a um 
redutor de 5%, salvo engano de cabeça. Então se eu tenho uma alíquota 
nominal de 30%, mas na verdade eu tenho esse imóvel há dez anos, a 
minha alíquota não será de 30%, a minha alíquota será bem menor. Se 
essa sistemática para o não residente no Brasil, em não paraíso fiscal, é 
idêntica ao residente no Brasil, a sistêmica dos redutores, em tese 
também seria aplicável. Se...  

Sr. Salvador Brandão Machado: Não são aplicáveis. 

Sr. Luís Flávio Neto: Elas não são aplicáveis? Prosseguindo, caso seja 
aplicável então eu teria uma alíquota efetiva, inferior a 30%, inclusive 
para o não residente. E no caso de um não residente no Brasil em um 
paraíso fiscal, eu tenho uma regra específica de 25% e, se for uma regra 
diferenciada sem a aplicação dos redutores, eu posso ter uma hipótese 
específica em que, a alíquota para o residente em um paraíso fiscal é de 
25%, e de um residente em não paraíso fiscal no exterior, seria inferior 
a essa alíquota de 25%. Mas aí eu preciso da informação se os 
redutores são aplicáveis aos não residentes no Brasil de alguma forma. 
Trago a debate. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Eu não ia falar sobre isso, mas esse assunto 
é altamente sedutor, então eu acho que... então, vou comentar o que 
você acabou de falar. É muito interessante, porque até onde eu 
entendo, queria ouvir Bianco também, a 9.249 ela ainda diz que a 
pessoa física, que o não residente deve ser tributado da mesma forma 
que o residente em caso de ganho de capital. E há uma Instrução 
Normativa específica da Receita Federal dizendo que ao não residente 
não se aplicam esses benefícios redutores que são aplicáveis aos 
residentes, o que eu sempre defendi é que a Instrução Normativa é 
ilegal é até que a 9.249 venha a ser, de alguma forma, substituída. 
Então esse assunto é um dos assuntos que eu mais admiro no mundo 
do direito. Mas o que eu queria na verdade comentar é a respeito do, 
acho que § 3º da Medida Provisória, que cria a tal da cumulatividade. 
Não é o terceiro? Desculpa, quarto, § 3º e § 4º, que cria a 
cumulatividade, no caso de vendas de cotas e ações. E aí eu voltaria 



para a reunião, acho que da semana retrasada, onde você, Bianco, 
comentou a respeito do acórdão do STJ, que diz que o fato gerador do 
ganho de capital é o pagamento, se não me engano. Lembra-se disso? 
Tinha uma instrução a respeito de remessa e a respeito de... 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não estava aqui. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Então faz três semanas, mas você comentou. 
Mas enfim... Parece-me que o fato gerador do ganho de capital, é 
pagamento. Então, a minha interpretação é que, se eu estou alienando 
cotas sociais, já comecei alienar em 2015 em partes, e vou continuar a 
alienar a partir de 2016, a vingar essa Medida Provisória, o que já foi 
recolhido para 2015 está satisfeito, e o fato gerador, vamos chamar 
assim, a obrigação tributária está extinta. A partir dos próximos 
pagamentos sim, teria que haver a cumulatividade. E aí, a pergunta que 
eu quero gostaria de levar a debate é: essa cumulatividade, ela não tem 
prazo? Quer dizer, se eu vender as ações por dez anos, por quinze anos, 
eu vou ter que continuar dando uma forma, recalculando o imposto? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Dra. Elisabeth, eu acho que realmente 
não tem procuração do João, mas eu acho que ele falou alguma coisa, 
mas não isso. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Está certo, está certo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O fato gerador é a data do contrato se 
não tiver nenhuma condição futura e incerta. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Sim, mas o que eu quis lembrar é que o fato 
gerador é pagamento. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não é. O fato gerador é a 
operação, é um contrato de venda de quantidade de ações. A pessoa 
física, o que é diferido é o Imposto de Renda para cada pagamento, que 
ela não paga, é o regime caixa para efeito de pagamento. Tanto que se 
você entrar no programa ganho de capital, você coloca a data da 
operação, ela trava ali, não tem mais aqueles descontos que ele está 
dizendo, por exemplo, se você venda de um imóvel a prazo, ele trava no 
dia da escritura, porque o fato gerador se deu ali, se você recebeu 100% 
a vista esse é o fato gerador, se você não recebeu 100% à vista, vai 
receber 24, 48, não importa, o pagamento é que será diferido, mas você 
não vai entrar no ganho de capital a cada mês e fazer a operação, 
porque ela vai considerar a alíquota vigente. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Mas aí é outra situação, né? Eu estou diante 
de uma venda a prazo de um determinado bem. Isso é uma situação. A 
situação que o artigo trata é outra.  



Orador Não Identificado: São sucessivas vendas. 

Sra. Elisabeth Libertuci: São sucessivas vendas relativas ao mesmo 
bem. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Sucessivas vendas relativas ao mesmo 
bem, são contratos diferentes. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Então, é isso que eu estou dizendo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então, mas não é pagamento, não quer 
dizer que é pagamento. É uma operação, você está vendendo, você pode 
não vender, mas você se você vender hoje, uma quantidade de ações, e 
daqui a um mês você vende outra quantidade a ação, aliás, o ganho de 
capital se aplica ao mercado financeiro ou mercado da bolsa de valores 
inclusive, se tiver ganhado superior a 20 milhões, cada vez mais se 
operando, mas o que está, você tem uma empresa, vamos falar em 
cotas, você pode vender dez mil cotas hoje, e não querer vender mais. 
Essa dez mil cotas, você não vai receber à vista, então, o fato gerador é 
o contrato, a alteração contratual na qual você vendeu essa operação. 
Parece que você falou pagamento. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Então foi mal colocado. Então foi mal 
colocado. Vamos colocar como fato gerador a venda. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Sim. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Ok? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ok. 

Sra. Elisabeth Libertuci: E o meu ponto, que a nova Medida Provisória 
ela cria, até onde eu entendi, fato gerador, vamos chamar assim, de 
“cumulativo", se houver vendas sucessivas relacionadas ao mesmo bem. 
Esse é meu ponto. 

Sr. Alexandre Franzaglia: Isso, está escrito aí. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, mas assim, vendas cumulativas... 
não. 

Sr. Alexandre Franzaglia: Ações. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Ações. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Se você vendeu ações agora e recebeu, 
é um fato gerador, se vender no mês que vem é outro fato gerador, 
agora se você vendeu a prazo é outra situação. 



Sra. Elisabeth Libertuci: Não, eu sei, mas o que a Medida Provisória 
traz (--). 

Sr. Alexandre Franzaglia: Mas aí está dizendo o contrário. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não está ao contrário. 

Sra. Elisabeth Libertuci: O que a Medida Provisória está falando é o 
seguinte, eu vendi, eu fiz um contrato e eu vendi mil ações. Certo? 

Sr. Alexandre Franzaglia: Do Banco do Brasil, vai. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Do Banco do Brasil, mil ações, certo? E o 
valor é de cem reais dessas mil ações, só para ficar claro. Aí eu vou 
aplicar aí a tabela progressiva e vou ver quanto eu vou ver quanto eu 
vou pagar dessas mil ações. Muito bem. Terminou, o fato gerador 
consumado.  

Sr. Alexandre Franzaglia: Certo. Paguei o tributo. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Recebi o pagamento, o assunto está 
encerrado O fato gerador, contrato, venda, ok. Mês seguinte eu resolvo 
vender mais cem ações, outro contrato, outra situação, outro 
comprador eventualmente, certo? O que a Medida Provisória está 
dizendo é que, se a ação é a mesma, Banco do Brasil, eu preciso 
recalcular o imposto. 

Sr. Alexandre Franzaglia: Se eu tiver no meu patrimônio. É 
interessante isso. Mas é o que a lei está dizendo. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Desculpa, mas é o que a lei está dizendo. 

Sr. Alexandre Franzaglia: É pegadinha isso daí. É pegadinha da lei. 

Orador Não Identificado: As mesmas partes e o mesmo bem. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha... 

Orador Não Identificado: Em relação ao alienante ente aí, né? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. João Francisco Bianco: O § 3º está dizendo que nas hipóteses de 
alienação em partes do mesmo bem.  

Sra. Elisabeth Libertuci: Sim. 



Sr. João Francisco Bianco: Quer dizer, você tem um bem e vai 
desmembrar esse bem, e vai vender partes desse bem. Então calcula 
somando as partes. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Mas eu posso estar vendendo para 
compradores diferentes e situação diferentes. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas é o mesmo bem. É o mesmo bem. 

Sr. Alexandre Franzaglia: Cada ação não é o mesmo bem. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Ou conjunto de ações... 

Sr. João Francisco Bianco: Um conjunto de ações considera-se um 
bem se você as vende agregadamente. Então, aquele bem, aquele 
conjunto de ações, você vendeu naquela operação. Agora, se você vai 
vender outro conjunto de bens, não é o mesmo bem, é outro bem. É 
outro pacote, outra operação, outra venda. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Viu João, nós temos uma regra 
específica para ações, por exemplo, num mesmo mês eu posso operar 
até vinte mil reais e eu tenho uma renda de isenção ainda, está valendo. 

Sr. Alexandre Franzaglia: Não fala muito se não eles tiram. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Não fala muito. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, está valendo uma regra de 
isenção. Então como eu posso dizer que eu vou somar a mesma... Se eu 
tenho hoje, um milhão de ações do Banco do Brasil, vendi cem mil esse 
mês, não atingi os vinte mil reais, no mês seguinte eu vou vender vou 
somar? Está contra qualquer... está contra o sistema. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Eu concordo que está contra o sistema, mas 
é o que está escrito. Até que me prove o contrário. 

Sr. Alexandre Franzaglia: A partir da segunda operação, né? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Sim, mas... bom... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O colega ali pediu a 
palavra. 

Orador Não Identificado: É que esse artigo específico, esse parágrafo, 
eu acho que se aplica à situação em seguinte, você é titular de uma 
empresa, por exemplo, você teria um ganho de capital de 40 milhões de 
reais, por exemplo, e aí o ganho você em seguida, ao invés de uma 
única venda você faz vendas parceladas, para cair, por exemplo, numa 
faixa de 15% a cada venda. Que é diferente do que a colega está falando 



aí. Então assim, você teria mais ou menos assim, uma venda de um 
“through” de bem que valeria 5 mil reais, você teria um “through” de 50 
milhões, você faria cinco vendas, de dez milhões de reais e no caso aí, 
caindo em 15% em cada venda. Nesse caso venderia as cinco vendas 
com um ganho de capital único de 50 milhões, e cairia na própria faixa 
que... 

Orador Não Identificado: Uma coisa, estou vendendo as cotas, não 
estou vendendo... 

[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado: Para facilitar, aqui eu vou mencionar, 
transcrever o parágrafo que a leitura com a gente aqui atrás. Diz o § 3º 
o seguinte: “Na hipótese de alienação em partes do mesmo ganho o 
direito". Quando ele diz, na hipótese de alienação em partes, o termo 
alienação, entendo eu, é uma primeira interpretação, está se referindo 
ao negócio jurídico de compra e venda, em partes do mesmo bem. Então 
é o mesmo negócio jurídico sendo realizado em partes. Então, presumo 
eu, que eu tenho o mesmo bem e as mesmas partes. Se eu tiver o 
mesmo bem, com partes distintas, acredito eu, em uma interpretação 
preliminar aqui, que não se aplicaria essa regra de progressividade. 
Essa é a interpretação que eu faço agora. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Eu me lembro agora também, estou vendo 
esse tema pela primeira vez, me parece, acho que complicado também, 
é que o termo operação também pode ser visto como negócio jurídico. 
Então você teria questão, da hipótese de alienação jurídico, partes do 
mesmo bem, e a partir da segunda operação, também pode ser 
interpretada como a partir do segundo negócio jurídico, e aí parece que 
a grande lacuna, que dá ensejo à interpretações distintas, é que não 
está dito nesses parágrafos, que o negócio jurídico tem que envolver as 
mesmas partes. Envolve o mesmo bem, e o conjunto de ações, pelo § 4º, 
é considerado o mesmo bem. Agora, você não consegue, eu pelo menos 
não consigo, e nem pela análise do conceito de alienação e de operação, 
inferir que essa norma restringe-se a operações entre as mesmas 
partes. É uma... Parece-me uma omissão. Como ela vai ser construída 
eu não sei, mas assim, pelo menos na literalidade, dá ensejo a essa 
dúvida. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Um instantinho, por favor. O João 
pediu aqui a palavra, em seguida eu volto, seu nome? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que, eu acho que aqui, se 
prevalecer se prevalecer esse entendimento, nós vamos chegar numa 
interpretação meio absurda. Porque o sujeito vendeu cem ações em 
2015 e depois ele vendeu mais cem ações em 2020 e ele vai ter que 



somar os ganhos? Quer dizer, ele vai, para efeito de aplicação de tabela 
progressiva, ele vai partir na segunda vez, aplicando a tabela de 
progressividade considerando o ganho da operação anterior? Não faz 
sentido isso. Então eu acho que a norma, quando ela fala em conjunto 
de ações, ela deve ser interpretada, a meu ver, no seguinte sentido: eu 
vendi cem ações, eu não vendi uma ação mais uma ação, e eu vou 
calcular a progressividade em função de cada ação que eu estou 
vendendo. Naquela operação eu estou vendendo cem ações, então eu 
vou considerar aquele conjunto de ações naquela operação. Agora, se 
um mês depois eu vender outro conjunto de ações; são operações 
distintas, aí eu vou começar de novo a tabela progressiva desde o 
começo. Parece-me que essa é uma interpretação mais lógica do que 
está exposto aqui. Mas, se o professor Paulo permitir, eu queria voltar a 
questão do Flávio, sobre aquela aplicação das deduções para Imposto 
de Renda de pessoas não residentes, residentes no exterior. Realmente, 
a posição do Fisco é muito clara, essas deduções..., o ganho de capital 
do residente no exterior vai estar submetido ao regime do residente do 
Brasil, mas todas aquelas deduções previstas pelo residente no Brasil, 
não se aplicam para o residente do exterior, e essa é a lógica do Fisco. 
Por que é que não se aplica? Porque não tem condições de conferir a 
dedutibilidade da despesa médica, cálculos específicos de pessoa física, 
que é próprio, que é objetivo de fiscalização aqui no Brasil, como ele não 
tem condições de verificar, então ele diz, nenhuma dedução é admitida 
no cálculo do ganho de capital do residente no exterior. Agora, mas a 
Elisabeth tem toda a razão, não é isso que está escrito na norma, a 
norma admite todas essas deduções que são possíveis de serem 
fiscalizadas. E esse, o caso que você trouxe aqui, do imóvel, acho que 
não é 5% de redução anual... 

Sr. Salvador Candido Brandão: É 5%, de 68 a 88 são 5%. E depois de 
2005 tem outro redutor. 

Sr. João Francisco Bianco: É outro redutor menorzinho. 

Orador Não Identificado: É regressivo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não, é só até 88. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, 5% ao ano até 88, depois tem esse 
redutor, mas esse redutor, no caso de imóvel poderia perfeitamente ser 
aplicado por residente aqui no Brasil. Mas a posição do Fisco é muito 
clara, não admite. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, Luiz 
Carlos. Espera um pouquinho. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Porque na verdade, o Bianco falou muito 
bem, acho, que o meu ponto é exatamente esse, a interpretação que eu 
faço é exatamente com base no termo alienação que, para mim, é um 



negócio jurídico objeto da tributação, eu entendo a interpretação e a 
dúvida quanto ao objeto aqui, operação, mas eu não consigo interpretar 
de forma diferente, se não a gente vai chegar ao absurdo de se tributar 
operações distintas, de você ter negócios sendo realizados com ações de 
um período, e tendo que ser somado ao longo de um período X, só 
porque se e trata da mesma ação, mesmo tendo partes distintas. 
Entendo que, até por se tratar de uma Medida Provisória, espero que, 
quando da conversão em lei, isso seja aprimorado, a gente o dever aqui 
de como instituto, levantar esse assunto para a melhoria. E acho que é 
importante então essa discussão. Mas, Bianco, você falou exatamente 
qual é a minha interpretação. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas Fronzaglia: Pelo o que está escrito na Medida 
Provisória, infelizmente, se eu tenho no meu patrimônio hoje, na data 
da lei, tantas mil ações ou cotas, sou alienante, independente de quem 
seja o comprador, e eu vou fazendo vendas, a lei é clara, ela quer pagar 
exatamente essas situações. Se é justo, se é lógico, se vai contra tudo 
que havia estabelecido até hoje, a regra de isenção da bolsa de valores 
mês a mês, considerado por mês competência, não é, por mês, aí tinha 
um limite do mês, naquele mês, o meu conjunto de vendas de ações se 
eu ganhar mais de, superar 20 mil reais, aí tem o imposto. Então, a 
Medida Provisória no atual quadro político fiscal do Brasil, é isso que 
ela quer, pegar tudo, pegar, aumentar a tributação, rasgando toda a 
lógica. E a Medida Provisória, como a Dra. Elisabeth trouxe, diz isso, 
está ali. Inclusive o § 4º reforça, né, reforça, o § 4º reforça o § 3º. Eu sei 
que nós estamos agora aqui, procurando aprimoramento, eu acho que 
esse debate é exatamente por isso, porque os deputados sejam 
iluminados e que não se quebrem mais um sistema, um sistema, mais 
uma regra do sistema tributário, gerando essa total sensação de 
‘nonsense’. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Um instantinho. Eu 
ponho, tem a lista aqui, Elisabeth. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Só para encerrar o meu raciocínio, eu só 
queria lembrar, o § 3º, ele não é novidade no nosso ordenamento, a 
gente já tem esse § 3º, e ele sempre foi utilizado dentro do contexto de 
que todos acham que é o contexto mais lógico, então, até o § 3º, eu não 
teria dúvida nenhuma em defender a tese de que nada mudou, 
simplesmente está se reforçando algo que já existe no ordenamento há 
muito tempo. O que causa surpresa é o § 4º. O § 4º, no mínimo está 
mal redigido. Quer dizer, se a intenção é essa, e eu também espero que 
seja, Bianco, porque não faz o menor sentido que você ter que ficar 
recalculando o ganho de capital por se tratar do mesmo bem, esse § 4º, 



ele requer uma adequação de redação o quanto antes. É só essa a 
minha observação. 

Orador Não Identificado: Eliminar ele, e pronto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Miguel.. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia, Miguel Gutierrez, eu acho que a gente 
tem que fazer uma diferenciação, em minha opinião. Por exemplo, se eu 
tenho ações da Petrobras, né, e eu vou vendendo essas ações em partes, 
para pessoas diferentes, eu acho que são negócios jurídicos diferentes e 
aí o ganho de capital tem que ser apurado para cada lote de ações que 
eu vender. Mas vamos supor que eu tenha cotas de uma empresa, e aí 
eu combine com o comprador de que eu vou fazer essa venda fatiada em 
cinco vezes para não chegar na alíquota progressiva máxima. Aí eu acho 
que se aplica essa súmula, porque é um negócio entre as mesmas 
partes, e que eu fatio para evitar que se chegue essa alíquota máxima. 
Tem um exemplo semelhante na legislação do ITCMD, que existe um 
limite de isenção, que é mais ou menos de 50 mil reais, se eu faço 
várias doações, no mesmo ano, para a mesma pessoa, eu já saio fora 
dessa isenção. Então eu acho que isso visa combater esse planejamento 
tributário, entre aspas, né, de eu fazer uma venda fatiada. Mas 
realmente eu admito que a redação está muito mal feita e gera essa 
dúvida. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pela preferência, 
professor Gerd, depois o nosso aluno aqui. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não concordo com a preferência... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É o regimento, eu não 
posso deixar. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só porque é exatamente a teoria do salame 
que você... essa teoria do salame fica um pouco diferente, o que é o 
mesmo bem? Na verdade a teoria do salame gira em torno disso. No 
caso das ações é mais complicado, mas vamos admitir um bem imóvel, 
se eu fizer o desmembramento, registrar no cartório, e depois eu faço da 
outra parte, isso é o mesmo bem? Então, existem situações onde essa 
questão do mesmo bem está um pouco complicada. Nas ações a rigor 
parece, não, realmente, mas também não é, porque a venda de ações 
num ano, depois no outro ano, depois anos depois, é o que o João falou 
a respeito dos pacotes, eu vendo o outro pacote, o bem é o pacote, não é 
a ação da Petrobras, é o pacote da ação da Petrobras. Claro que isso 
pode dar margem a planejamentos entre aspas, a válvulas de escape, 
etc., etc.. Mas, eu acho que é uma questão muito seria, tem que estudar 
mais profundamente e não fixar inclusive num determinado caso onde 
parece que é mais, né, razoável porque inclusive então, claro, ninguém 



vai vender pacote, mas vai sempre vender pacotinhos dentro do sistema 
da teoria do salame. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O aluno, depois... 

Sr. Guilherme Froner: Bom, a gente estava falando sobre a MP 692, eu 
só queria lembrar que tem aquele tratamento privilegiado para os 
investidores das. Resoluções do Conselho Monetário Nacional. Hoje a 
Resolução 4.373, aquela antiga 2.689, e eles concedem para operações 
realizadas em mercado bolsístico, isenção de ganho de capital. Então, 
boa parte dos investidores estrangeiros estaria fora dessa nova regra, 
porque eu entendo que ela seja uma regra, uma regra geral no ganho de 
capital, que está fora aí do critério da especialidade os investidores da 
Resolução CMN. Inclusive aqui, que eu não estou encontrando, mas 
tem alguma operação realizada fora do mercado bolsístico, também eles 
têm uma redução, acho que são 15%, tem uma regra fora, então um 
investidor estrangeiro mesmo, tem que tomar cuidado porque tem essas 
regras específicas. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Lá para trás. Com a 
palavra. 

Orador Não Identificado: É só um comentário. O professor comentou o 
desmembramento do imóvel, aí também me surgiu uma ideia de 
planejamento. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Está vendo. 

Orador Não Identificado: Mas dá trabalho isso aí. 

Orador Não Identificado: É só um parêntese. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Luiz Carlos. Quem 
mais pediu a palavra? Luiz Carlos com a palavra. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Eu acho que o grande problema aí, também 
nessa redação é que não tem código temporal, né. A questão é isso, o 
tempo é indeterminado, quer dizer, como você controla isso? E também 
uma questão, de repente entre a primeira fatia, segunda fatia, você tem 
uma mudança de alíquota, mudança de regime, deixa de ser 
progressivo, volta a ser linear, e aí, como se aplica? De repente o regime 
novo, passando a linear, pode até ser desvantajoso. Então assim eu 
acho que é um consenso que a redação não está boa, e eu acho que a 
grande omissão aí, é um código temporal para essa progressividade. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Exatamente. Eu acho que o Ministro 
Levi quando deu a ordem para fazer essa Medida Provisória, ele falou da 



previsão várias vezes que era o ganho de capital, e todo mundo falava 
de bens imóveis, de bens imóveis Aí, eu acho que o estagiário lá que fez, 
ele falou assim, vamos colocar mais alguma coisa aqui. 

Orador Não Identificado: Não é o Rachid, não? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Porque a própria Câmara já fez um 
resumo do que ela está entendendo e está passando para os deputados, 
né, e ela diz assim: que a Medida Provisória que altera a Lei 8.985 
também determina que o caso do ativo, quer dizer, está sempre se 
referindo aquele ativo, ser vendido em parcelas, a partir da segunda 
operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos das 
parcelas anterior para determinação das alíquotas. O objetivo é impedir 
que se parcela a venda do bem para evitar alíquotas maiores. Então ele 
pensava assim, quem tem um apartamento, ou tem uma casa em 
Laranjeiras, lá em Parati, que vale 20 milhões, eu posso vender 20% da 
casa, hoje vender 20% da casa proporcional e vai ser para a mesma 
pessoa. Quer dizer, esse é um caso extremo. As cotas que o Guilherme 
lembrou é a mesma coisa, eu faço isso, tenho aquela quantidade de 
cotas, e vendo para a mesma pessoa em cinco meses, quer dizer, mas já 
estão querendo de cara, já travar, não o planejamento tributário, uma 
coisa errada. E com isso ficou essa coisa maluca no sentido de que, 
quem opera no mercado de capitais, tem regras específicas que como 
lembrou ele, de isenção, quem vende cotas até 35 mil reais num mês 
está isento, quem vende um imóvel, hoje não deve ter nenhum, mas no 
interior deve ter, até 35 mil reais o valor da venda, está isento. No mês 
que vem, por exemplo, você pode ter uma grande gleba de terras, passar 
para uma empresa, ela faz o loteamento, você compra todos os lotes, e 
você vai vender lote por lote, para uma pessoa, para outra pessoa, e vai 
ter que ficar somando tudo isso? Quer dizer, realmente toda a 
interpretação de uma regra que leva ao absurdo, ela deve ser afastada, 
mas ainda nós estamos em tempo de fazer um conserto nessa 
perspectiva de loucura que está se instalando. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Parece 
que o assunto já está devidamente debatido... continuamos sofrendo a 
inconsistência do texto, mas vamos continuar pensando, não é? Se 
alguém tiver algum... faltou o Brandão. Salvador, extraordinária anistia 
e remissão do ISS capital, ou desenquadramento das sociedades 
uniprofissionais. Lei Municipal 16.240 deste ano. Salvador, relator. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Bem, praticamente a OAB nos salvou, 
né, porque ela tem uma regra que não permite desde sempre, que se 
você coloque na sua razão social a expressão limitada, e como ela é a 
autora, ela é a depositária do registro. Mas existem muitas sociedades 
de advogados que se transformaram numa verdadeira empresa, a gente 
sabe disso, muitas grandes...  

Sr. Alexandre Fronzaglia: A sua, né. 



Sr. Salvador Candido Brandão: Não, a minha está no Simples 
Nacional. Bom, você sabe que essa questão da sociedade 
uniprofissional, já é uma disputa antiga, as prefeituras aceitaram ‘goela 
abaixo’, o Decreto Lei 406 e elas numa se conformaram com isso, 
sempre tentaram retirar. Na última mudança da Lei do ISS, a Lei 
Complementar 123, ela revogou o art. 8º, e esqueceu exatamente do 
inciso que falava da sociedade dos uniprofissionais. Primeiro ficou 
aquela dúvida, tal, São Paulo aderiu, falou, não, realmente não foi 
revogado, vamos seguir a parte, o conceito de... a parte de ISS, vamos 
seguir, fez, muitas prefeituras questionaram isso, e perderam. Então 
ficou a jurisprudência dizendo que, o Decreto Lei 406 na época, era 
uma regra que podia ser feita por Lei Federal, prevaleceu. Bom, com a 
mudança do Código Civil, surgiu uma questão assim, nós, antigamente 
todas as empresas de contabilidade, engenharia, arquitetura tal, que 
tivesse enquadrado nesse sistema, eram registradas, são registradas no 
Cartório de Registro Civil, e se colocava aquela, S/C, sociedade civil 
limitada. Era o regime que tinha. Com o nosso Código Civil acabou a 
sociedade civil, acabou a sociedade civil, e veio o nome sociedade 
simples, então a sociedade simples e a sociedade empresária. A 
sociedade empresária, regra geral, era editada na Jucesp, a sociedade 
simples no cartório. E a questão da limitada pode ser optar por..., as 
empresas podem optar, e sempre se colocou é limitada, é limitada... 
bom, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça e a Jurisprudência do 
STJ nesses último anos, disse o seguinte, quem tem a condição de 
limitada automaticamente assumiu a condição de sociedade 
empresária, portanto perde o direito de pagar o ISS nas prefeituras 
como sociedades uniprofissionais. Um absurdo total, porque eu sou 
sociedade simples, a questão de ser limitada é questão com o terceiro, 
mas a responsabilidade de um contador, de um engenheiro, ela não se 
restringe à cota de capital, se ele fizer um erro profissional a 
responsabilidade de cada um deles é ilimitada, o contador também, né? 
Nós tivemos um caso agora aí, de uma grande empresa de auditoria que 
foi responsabilizada pelo STJ a devolver todos os honorários em função 
de um planejamento, ocorreu uma fraude. Cheio de medos então o que 
está acontecendo, principalmente enquanto as empresas de engenharia, 
foi uma ‘caça as bruxas’, eles estão desenquadrando, e porque tem lá o 
engenheiro eletricista que faz outra coisa, não, não pode. E você tem 
empregado, não, não pode. E vai discutindo, e essa questão da limitada 
pegou pesado, porque todo mundo está na limitada, aí, se ficar só nisso, 
já acabou, porque não adianta você ficar discutindo. Eu tenho 
empregados que são engenheiros, não exercem a mesma atividade, a 
própria lei fala isso, não é? Você fica com o engenheiro, pode ser 
empregado, mas tem que exercer pessoal, atividade pessoal. Tem dez 
perguntas que a prefeitura faz, que com certeza, você se enquadra com 
um sim, não é? Enquadrou ali no sim, está desenquadrado, aliás, faz 
parte disso aí aqui. E vem agora uma, até coloquei, né, uma 
extraordinária, uma extraordinária remissão. O que quer a Prefeitura? 
Ela diz o seguinte: quem se apresentar e disser, responder 
positivamente a uma daquelas perguntas, já vai ser desenquadrado, 



mas ele dá uma chance de remissão de imposto, multa e juros de até 
um milhão de reais, quer dizer, não paga nada nesses últimos seis 
anos, não é? Quem está com ações, mas desde que entre agora no 
regime da sociedade normal, de pagamento normal do tributo. E... a 
questão fica assim, ele pode fazer, é um isenção, é uma Lei Municipal, a 
Lei Municipal pode fazer uma regralização, nem se fala nada de 
convênio, fica remitido os débitos considerados até um milhão de reais 
e, para valores receberem até um milhão de reais, serão concedidos os 
seguintes descontos: 100% dos juros e mora e 100% da multa se pagar 
a vista. Quer dizer, é uma cenoura de um tamanho de um bonde para 
as pessoas que estão nessa dúvida, tem muitos autos de infração e... o 
que fica é o seguinte, não sei se alguém já está defendendo essa 
posição, porque a questão é, só pelo fato de ser sociedade limitada que é 
o que eles estão questionando, e estão ganhando, muitas empresas 
estão nessa dúvida, infelizmente não operou, quem soube antes já fez 
uma alteração contratual, colocou sociedade simples, registrou e na 
Receita Federal ainda se chama sociedade simples pura, é uma coisa 
que tem que ser bem colocada, eu não sei, a minha dúvida está assim, 
em orientar no sentido dessa questão, o que a gente leva. A lei ela é 
realmente muito, é benevolente, ela é uma cenoura que está dando para 
as pessoas, eu tenho um passivo. Embora, eu já até fiz um simulação, 
entrei no site e você diz assim que você teve uma daquelas respostas 
sim, em 1º de janeiro de 2004. Ele pede o faturamento de 1º de janeiro 
de 2010. Veja, janeiro, nós estamos em outubro teoricamente janeiro 
não é lançamento por homologação, mas ele diz que você não declarou, 
portanto, não é homologação, aí é o 173. Até aí dá para a gente 
entender essa coisa. Eu queria colocar em discussão essa questão, se 
alguém está enfrentando a aferição da questão das limitadas, porque a 
sociedade empresária a gente vê propaganda de escritório de advocacia, 
fala em programa em algumas coisas que fazem, e realmente não é um 
escritório. Eu vejo, por exemplo, tem, onde inclusive eu uso, é um 
centro odontológico famoso, tem dezenas de filiais na capital, centenas 
de dentistas e eu recebo a nota deles, está escrito lá, sociedade simples 
e paga ISS de acordo com o número de profissionais. E essa, isso aí, 
com certeza ele vai ser enquadrado como atividade empresária, mas tem 
aquelas pessoas que realmente estão nessa questão da limitada e eles 
vão enquadrar. Quer dizer, quem não aceitar agora fazer, inclusive tem 
o cálculo, né, interessante, você faz o cálculo e diz o seguinte, 
desenquadrando zero, não desenquadrando, espontâneo, 400 mil, se for 
fiscalizado, 800 mil. Então é uma coisa que está para pensar. Nós 
temos até, teoricamente para orientação, eles dizem que pode ser 
prorrogado até 30 de junho de 2016, mas agora, nesse momento o 
decreto foi publicado agora, dia 28 de agosto, então, setembro, outubro, 
novembro, são 90 dias... 

Orador Não Identificado: Tem que fazer o cadastramento? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Tem. 



Orador Não Identificado: Nós, advogados, façamos o cadastramento. 

Orador Não Identificado: Então te desenquadra porque não se 
cadastrou. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode falar. 

Sr. Alexandre: Eu não me lembro bem o dispositivo de Código Civil que 
excepcionava da possibilidade da sociedade simples, com opção para a 
responsabilidade limitada, que excepcionava da limitação da 
responsabilidade, o erro profissional, mas de fato eu não me recordo 
desse racional. Então se esse cidadão, por exemplo, a sociedade onde o 
profissional venha a quebrar em função de um financiamento bancário 
não pago, vale a limitação da responsabilidade. Mas a ênfase na 
atividade profissional continua existindo, porque por erro profissional, a 
limitação não vale. Então, eu só não me lembro do dispositivo do Código 
Civil, mais eu me lembro de que o Fábio Ulhoa fala bastante disso, e 
você está coberto de razão, não faz sentido se desconsiderar a ênfase na 
atividade pessoal, por uma questão que não é aplicável para isso, é 
aplicável para as atividades que o empresário tem. Essa é uma questão. 
Outra questão que me chamou a atenção foi o seguinte, em primeiro 
lugar, para pegar, por exemplo, o meu escritório, eu não tenho um 
contencioso, fiscalizado sobre essa matéria, mas os maiores foram todos 
pegos. E eu recebi uma notificação no escritório a semana passada, eu 
levei até o Cezar, o Nardeli está estudando. Mas eu recebia notificação 
para, sob uma nova obrigação acessória que é essa que você está 
fazendo menção. Mas é engraçado porque a prefeitura está sendo até 
questionada, o prefeito está sendo questionado na Câmara porque ele 
está radicalizando o conceito da lei ônibus, né, ele está, ele faz uma lei 
enorme falando de PRD, aí tem um artiguinho lá, que é o último, que 
fala da obrigação acessória, mas dá a entender, isso é um interpretação 
minha, que essa obrigação acessória deveria ser exigida para quem quer 
entrar no PRD, parcelamento. Mas aí veio uma Instrução Normativa, em 
Decreto, estendendo a aplicabilidade daquela declaração para todos. 

Sr. Salvador Candido Brandão: São 30 mil na cidade de São Paulo. 

Sr. Alexandre: Exatamente. Aí eu fui ver, baixei o manual do programa 
e tal, e fui ver as telinhas e tem perguntas capciosas, que como você 
está numa “yes ou no question”, você não tem como discutir as 
questões. Por exemplo, você terceiriza serviço. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Já terceirizou uma vez? 

Sr. Alexandre: Mas aí tem o crime de falsidade ideológica. Claro, a 
resposta natural seria não, porque é aquela coisa, é o que se fala de sub 
estabelecimento parcial. 



Orador Não Identificado: Quem terceiriza é o cliente, não é o 
advogado. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Se colocar no escritório do norte para 
te ajudar. Não, é terceirizado. 

Orador Não Identificado: Correspondente a... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Alexandre: Essa é uma das hipóteses. Então, por exemplo, se sub 
estabelecimento parcial, se for sub estabelecimento parcial, você dar 
poderes parciais do cidadão para fazer o protocolo, qualquer coisa 
assim, mas pelo item lá que se responde, terceirizou pura e 
simplesmente, está fora. Outra pergunta, se você tem qualquer tipo de 
receita de atividade fora do seu objeto social. Em princípio, sociedade 
como profissional não pode ter, mas até que ponto se diz isso, né? 
Porque alguma atividadezinha ou outra você pode praticar 
acidentalmente, né? Outra pergunta: Se você tem sócios que não 
trabalham, que somente administram, que não exercem atividade 
uniprofissional propriamente, mas se ele administra em proveito dos 
demais sócios, sendo que a gente não pode ter administrador que não 
seja advogado, porque a OAB impede, ele não está fazendo a atividade 
advocacia? Então, é justamente esse problema. Se colocar a obrigação 
acessória que te obriga a dizer não, obriga a te dizer sim em algum 
quadrinho, dizendo sim, está desenquadrado, dizendo não, crime de 
falsidade ideológica, que dizer, e também nesse contexto que de essa 
declaração foi colocada, provocando vício de consentimento dos 
vereadores de novo. Aconteceu isso com o IPTU ontem, né, com a 
legislação extensa falando de ISS, colocaram lá um artigo de IPTU com 
alíquota agravada para imóveis subutilizados, e de novo, o prefeito fez 
isso de novo. Obviamente que tem uma questão, se é o caso de ajuizar a 
ação ou não, talvez seja o César mais vocacionado para analisar isso, 
eles estão estudando lá, mas... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Estão vendo que a minha preocupação 
é real, né? Porque são, acho que são umas dez perguntas, né, e que 
você pode incidir na Lei 8.187. 

Sr. Alexandre: Com certeza. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Eu estou procurando aqui, ainda não achei, 
mas eu vou fazer o papel do chato, mas porque na exposição do 
Brandão chegou um ponto em que se falou: não a prefeitura pode dar 
remissão, não tem problema, tudo; e aí eu fiquei com a dúvida, se isso, 
se a prefeitura realmente pode até dar essa remissão, porque ela está 
sujeita aquele... 



Orador Não Identificado: Responsabilidade fiscal. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Não, além da responsabilidade fiscal, mas o 
piso da alíquota de 2%, eu acho que... e eu queria justamente verificar 
onde está a constituição que fala, os municípios vão regular a forma 
como concedem incentivos e benefícios fiscais, por lei complementar, 
enquanto não existe complementar... 

Sr. Luís Flávio Neto: 156, § 3º, inciso II. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Opa! Então, cabe à lei complementar. 

Sr. Luís Flávio Neto: Inciso III. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: “Regular a forma condições como isenções, 
incentivos e benefício fiscais serão concedidos e revogados”.  

Orador Não Identificado: Não tem Lei Complementar. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: É, não tem? E aí fala, na ausência de lei 
complementar, o piso será de 2%. Quer dizer, imagina, a pessoa faz 
essa obrigação acessória, cai na sociedade, né, excluído do regime da 
sociedade uniprofissional, tem essa remissão, adere essa remissão e 
depois, ainda por cima, vem e o Ministério Público e questiona, tenta 
invalidar com base nisso. É um exemplo extremo, mas eu acho que 
existe essa ‘pulga atrás da orelha’ também. 

Sr. Alexandre Dantas Fronzaglia: Eu não sei se, eu vejo o Salvador 
olhou o manual também, né, a declaração, mas tem uma menção muito 
estranha, porque me pareceu que a redação não era muito, não foi 
bem..., não fui muito apurada, mas tinha uma menção no manual aqui, 
que se o cidadão aderiu ao Simples no passado, ou se ele adere ao 
Simples, sendo, por exemplo, escritório de advocacia, aparentemente ele 
se confessava como sociedade empresária e não poderia ter esse 
benefício inclusive, eventualmente para o futuro. Eu não sei se você viu 
essa menção. Ou seja, colocando como atividade empresarial, tanto 
uma sociedade Simples pura limitada, mas eu acho que eles deixaram 
um rastro lá, para quem opta pelo Simples também. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Os advogados, pela primeira vez esse 
ano, puderam optar pelo Simples. E nesse momento saiu da súmula, 
porque diferentemente da regra dos contadores, que eles conseguiram 
uma coisa diferente, os contadores tem uma regra o seguinte: você está 
no município que o imposto é pago por alíquota fixa, se for assim, eles 
excluem aquela coluna do ISS. Para os advogados não, não tem essa 
regra. Então você, na prefeitura, você tem que fazer o pedido para não 
receber mais os carnês, porque logo você está já está fora da 
sistemática, aqui em São Paulo, você está fora da sistemática 
unipessoal e vai pagar, você optou pelo Simples Nacional, vai pagar o 



ISS que está naquela coluna ISS. Mas para todos os demais, não tem 
essa restrição de dizer que se você optou pelo Simples você reconhece 
como atividade empresária. Ao menos eu não me lembro de ter visto 
isso. Eu sei que os advogados, quem optou, e no meu caso eu optei, eu 
tive que fazer um requerimento na Prefeitura que está pendente, mas eu 
não recebi mais carnê também, de abril, julho e agora também eu não 
recebi, e estou pagando pelo Simples Nacional com aquela coluna de 
ISS. Os contadores não, os contadores tem essa vantagem, né, eles 
dizem lá, automaticamente eles excluem a coluna do ISS. E eles podem 
optar também, né? Todo mundo que esteve, porque eles falam assim: 
você alguma vez esteve ou não sujeito ou tal? Você vai dizer qual o 
período, de 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2014. Nesse 
período ele vai, ao invés dele vir fiscalizar e te autuar, você entra na 
remissão. Eu queria só uma ponderação, Luiz Carlos, você tem toda a 
razão, mas veja você, como que resolve essa questão se quem tem o 
poder de tributar tem o poder de isentar? Está certo, tem uma Lei 
Complementar, ela não foi, não existe uma Lei Complementar ainda, 
então cabe ao ente tributante fazer a suplementar, ele pode fazer 
enquanto não vier uma norma. E se todas as regras de isenções que nós 
temos aqui, já estão, já existe redução da base de cálculo, muitas, você 
olha lá, muitas atividades que se dá isenção em São Paulo, está todo 
mundo correndo tanto risco como aquele pessoal de Brasília. Você tem 
razão, você tem toda a razão, você entrar numa dessa, você declara, aí 
vem realmente um negócio e pode acontecer. Mas realmente eu acho 
que, no caso do município, diferentemente dos estados que precisam 
convênios, e os convênios nem sempre estavam adequados, eu acho que 
Prefeitura tem o poder de dar essa isenção, não é proibida, né? A 
remissão, da mesma forma de isentar. Né? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Isenção, benefício fiscal, a lei fala, a 
Constituição fala genericamente, qualquer benefício, isenção, redução 
da base de cálculo, só por lei do ente tributante, né? 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: É uma tremenda lacuna, porque 
você tem essa regra que cabe a Lei Complementar definir como, vamos 
falar benefício fiscal, que é uma forma mais ampla, aí você tem uma 
DCT, aí é o seguinte, enquanto a Lei Complementar não for publicada 
2% é o mínimo. E aí você tem N situações, aquela é a própria alíquota, 
até a própria opção pelo regime da sociedade uniprofissional anterior a 
essa PEC, e a carga pode ser menor que 2%. Então você tem uma 
lacuna tremenda que você tem, levando para um lado mais radical, 
agora tudo que for inferior a 2% no ISS pode ser questionado. Não acho 
que seja a interpretação mais coerente, existe uma questão, que a gente 
discutiu aqui, que essas ‘camisas de força’ que estão postas com poder 
de isentar, com poder de dar benefício de estado e incentivos, mas tem 
uma finalidade da guerra fiscal, e você precisa buscar isso, porque se 
você interpretar de forma literal essas restrições, você realmente, 



qualquer isenção, qualquer isenção de ISS pode ser questionada. E tem 
muitas, muitas mesmo. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só queria complementar. Realmente a 
situação de isenção guerra fiscal é diferente. Agora, na remissão, 
alguém vai mudar de domicílio para aproveitar uma remissão? Isso não 
existe. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Tem essa discussão até, se remissão 
pode estar incluída. Porque, tudo bem, é um benefício fiscal, de certa 
forma é uma desoneração, mas só que a questão é antes ou depois do 
nascimento da obrigação tributária. O anterior você estima uma 
competição, posterior a um caso circunstancial não teria isso. Mas é 
aquela coisa, letra fria da lei, nada está seguro. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Temos... por favor. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Porque na verdade, me despertou 
uma dúvida aqui que me incomoda há algum tempo, sobre essa questão 
do poder da limitação do poder de tributar, e incluir a limitação do 
poder de não tributar. Algum tempo atrás eu fiz alguma pesquisa sobre 
essa possibilidade de órgãos, por exemplo, como órgãos do Ministério 
Público questionar esses benefícios dados de forma em que, aquele 
poder para dar o benefício é questionado sobre a possibilidade de o 
Ministério Público questionar isso, e eu encontrei uma série de 
julgados, em que o Poder Judiciário nega isso ao Ministério Público, 
sobre um argumento altamente questionável, mas é o fundamento do 
judiciário, de que matéria tributária, em geral, envolve direitos 
individuais, e que o Ministério Público não tem nada a ver com isso, 
exatamente por serem direitos individuais. Então se alguém tem notícia 
de alguma mudança de posição do judiciário em relação a isso, eu 
gostaria até de ver, porque eu já tive essa curiosidade, eu pesquisei 
bastante e eu não encontrei. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Paulo, continua ainda, proibitivo para 
o Ministério Público entrar com ação civil pública, etc., em benefício de 
contribuintes. Mas em benefício do poder público sim. O Supremo 
Tribunal já definiu, inclusive tem até uma repercussão geral referente 
ao Distrito Federal, quando o interesse é público... lembra? O Ministério 
Público tem legitimidade para agir. Não tem legitimidade para defender 
contribuinte, ou contribuinte de forma geral. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Junqueira. Junqueira, 
com a palavra. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Sobre essa questão de... eu não estou bem 
certo, mas eu acho que o que foi julgado, foi o remédio processual, não 



foi propriamente a legitimidade do Ministério Público, mas sim, o tipo 
de ação que o Ministério Público ingressa para questionar os incentivos. 
Eu não estou bem certo disso, é uma questão a ser estudada. Então 
assim, a lei da atividade do Ministério Público teria, mas ele não poderia 
questionar por meio de uma ação específica, uma ação civil pública. 
Agora, por outros remédios, caberia esse questionamento. Mas é algo 
também a... estou falando de memória, precisaria estudar um pouco 
mais. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Luiz Carlos, mas já 
que você falou em incentivos, você trouxe recentemente, há poucas 
semanas, uma questão sobre, em que você fazia uma distinção entre 
isenções do ICMS e operações interestaduais e de aplicação interno 
estado, não foi? Então eu até fiz uma, estou fazendo ainda, não tive 
ainda tempo de ver tudo, uma pesquisa dessas isenções que não são 
operações interestaduais. Então eu encontrei algumas coisas meio 
estranhas. Por exemplo, o município baixa uma lei proibindo os 
contribuintes que fornecem para igrejas, templos, fornecem luz, água, 
gás, etc., ficam proibidos de repassar o custo do ICMS. Estranho, né? 
Repassar o ônus do imposto. É uma forma estranha de colocar uma 
isenção. Então é preciso ver, eu acho que é um campo que precisa ser 
mais estudado, esse do regime das isenções que os estados vêm 
concedendo internamente, não tem problema nenhum com outro 
estado, mas, fico uma área assim, passível de exame. Já que nós 
estamos falando de pesquisas e pontos um pouco nebulosos, então, este 
me pareceu. Você tem mais coisa sobre isso? Porque aquele dia nós 
vimos outra questão, e essa questão de competência dos municípios 
ficou um pouco fora do campo que nós examinamos, um pouco 
rapidamente, não é? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: É um tema, esse tema das limitações dos 
municípios, ele é muito pouco explorado, inclusive, porque é 
impressionante como certas isenções municipais passam batido. 
Quando você tem uma clara determinação de uma alíquota mínima. O 
exemplo gritante, do ano passado, lei da Copa, onde você tinha tão 
obrigação por compromissos assumidos a conceder, aos municípios 
concederem vários incentivos, e esses incentivos não podiam se dados e 
foram dados e ninguém falou nada a respeito. Então, não tem muito. E 
a questão é tanto o município, quanto o estado, uma interpretação 
bastante literal, representa uma ‘camisa de força’ para os estados e 
para os municípios. Quando nós sabemos que o poder de isentar, 
também é um poder de fazer política fiscal. Mas do que poder isentar, o 
poder e de conceder benefícios. Você está tirando dos estados e 
municípios o poder de fazer política fiscal, por conta de uma prática 
considerada prejudicial, que é a guerra fiscal. A guerra fiscal não tem 
conceituação jurídica, acho que esse foi o ponto que foi discutido muito 
daquela outra vez. Não existe um conceito jurídico de guerra fiscal, mas 
é importante que se tenha alguma noção disso, porque na prática, isso 
pode determinar o que o município ou estado pode ou não fazer. Com 



relação aos estados você tem a Lei Complementar 24. Melhor, a Lei 
Complementar 24 é super criticada, mas já melhora um pouco. E em 
relação aos municípios você não tem nada. E existe uma questão 
também, é o seguinte, a própria realidade atropelando. Quer dizer, você 
cria legislações tão restritivas, a própria Lei Complementar 24 proíbe e 
os estados passam por cima. Quer dizer, não seria interessante tentar 
dar uma interpretação até mais, até mais elástica, mas que seja 
respeitada? Dentro de um campo de legitimidade, ver se ele está, toda 
essa questão de segurança jurídica, como é o caso lá do Distrito Federal 
que eu acho que é o único caso que o Ministério Público tem, está tendo 
um postura bem aguerrida de se questionar incentivos fiscais. Mas para 
o contribuinte ela é uma questão de insegurança jurídica tremenda. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, você teria uma 
ideia de incluir todas no Confaz, né? Quer dizer, o município deveria 
passar, a meu ver, seria, criar um regime só para todas as isenções. 
Claro que seria uma coisa mais simplificada, apenas uma constatação, 
etc., mas isso não acontece. Aliás, as decisões do Supremo são muito 
liberais nisso, não se discutiu esse ponto. O município exercendo uma 
competência, que em princípio está negada pela Constituição. Claro que 
é para o interesse da Constituição, operações interestaduais. São dois 
regimes de competência, ou não, das isenções? Então, isso é que fica 
uma coisa nebulosa também. E o Supremo está tranquilo admitindo 
essas isenções. 

Orador Não Identificado: Da outra vez que isso foi... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Do custo, né? A lei 
municipal diz: fica proibido repassar o custo do ICMS para igrejas, 
templos, etc.. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Estadual, não é? É lei estadual. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, lei estadual, de 
fato, é lei estadual. Então, isso que eu estou dizendo, os estados não 
teria que mandar para o Confaz? Então ficou, que só fica operações, 
entra um acordo, só operações interestaduais. E aí, e essas outras? 
Ficam sem um reexame, salvo o judicial e o Supremo está aceitando 
perfeitamente. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: É, foram decisões... Na verdade não, né? 
Quando se discutiu isso há algumas semanas atrás, foram decisões, a 
meu ver, conflitante.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu concordo com 
você. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Mas eu lembro que o professor Schoueri até 
falou, não são conflitantes, e vi algumas diferenças nas decisões que 



julgaram em sentidos diferentes. Uma envolvendo o Paraná, essa que 
envolvendo igrejas, a isenção de ICMS foi mantida mesmo sem 
convênio. Em outros casos, com isenção para pessoas com deficiência, 
o convênio foi exigido. Eu não vejo diferenciação nesses dois casos, mas 
eu lembro que o professor Schoueri à época via. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É. Eu sei que ficou 
uma dúvida aí, a meu ver. Bom, eu vou continuar a pesquisa, aí se eu 
tiver alguma coisa mais concreta eu trago. Pois não. Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Parece-me que aqui nós estamos misturando dois 
assuntos, ICMS e ISS, só tentando fazer um gancho aqui com o Luiz na 
questão. Bom, se eu, eu município tributo determinado serviço, eu 
estou limitado a um piso de 2% e a um teto de 5%, no entanto eu tenho 
uma situação que eu posso não tributar esse serviço, e aí me parece, 
pelo o que você entende, um pouco contraditório porque eu estou livre 
para não tributar e se eu decido tributar eu estou limitado a 2%. É 
interessante, por quê? A doutrina clássica ela fala, olha, a competência 
tributária ela não deve ser necessariamente exercida pelo ente 
competente, ele tem a opção de exercer essa competência ou não. E aí a 
doutrina se aprimorou dizendo, olha o ICMS é uma exceção, afinal de 
contas eu tenho um caráter nacional desse tributo, então se um estado 
decide não cobrar o ICMS o sistema todo estaria quebrado. Quando veio 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº 101, muitas 
pessoas falaram, olha, essa obrigatoriedade, essa opção do ente 
tributante em não exercer essa competência, agora está afastada, afinal 
de contas, eu tenho uma regra na Lei de Responsabilidade Fiscal que 
diz o seguinte: se você ente tributante, você decide não exercer a sua 
competência, na verdade você vai ter uma sanção, você tem uma 
punição. Qual é essa sanção trazida pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, lei essa que nós esperamos tanto que sejam aplicadas suas 
sanções? Bom, você tem duas espécies de transferências, entre entes 
federados. Você tem a transferência corrente, que é aquela do art. 167 e 
seguintes que fala: um pedaço do Imposto de Renda é transferido pela 
União para os estados e municípios, e você tem também as 
transferências voluntárias. Então, se um determinado município, ele 
opta por não exercer em sua integralidade a sua competência de cobrar 
o ISS, ele estaria vedado, em tese, conforme a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de receber ajudas, de receber transferências voluntárias do 
Estado de São Paulo, do estado no qual ele está inserido ou até na 
União. Então eu tenho a seguinte situação: por um lado eu tenho a Lei 
Complementar nº 116 que me traz uma lista de serviços; os municípios 
eles estão adstritos a essa lista, pois é uma lista taxativa, não 
exemplificativa e o município não pode cobrar impostos, ISS sobre um 
serviço que não está lá. No entanto, o município não está obrigado a 
copiar essa lista, ele pode muito bem falar, olha, esse serviço eu não 
vou tributar, não existe nenhum mandamento que lhe determina 
aplicar seu poder de tributar sobre a lista integral, que está na Lei 
Complementar. Ele pode muito bem fazer isso. Caso ele o faça, ele, 



sobre meu ponto de vista, estaria sujeito a uma sanção da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que, olha, bom, você poderia tributar isso, por 
uma opção sua, você não exerceu esse seu poder, não me venha agora 
pedir uma ajuda, me pedir uma transferência voluntária, para mim 
União, pois há uma vedação na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre a 
questão da alíquota, e dos benefícios, é interessante por quê? A Emenda 
Constitucional que alterou o art. 156 trouxe dois incisos diferentes, e 
me parece que isso pode ter uma relevância. Eu tenho o inciso I falando 
das alíquotas máximas e mínimas, e tem o inciso III falando sobre 
benefícios, isenções. A Lei Complementar, ela regulamentou ou o teto, 
né, falou, o teto da alíquota do ISS é de 5%, se calou em relação ao piso 
e aí, a ADCT veio e falou o piso então é de 2%, até que venha uma Lei 
Complementar. O legislador complementar ele não tratou dos 
benefícios, é outro dispositivo da Constituição. Então me parece que 
sob a perspectiva tributária e não financeira, já que a financeira está 
com a Lei de Responsabilidade, os municípios têm sim, a opção de 
exercer aí a sua, o seu bem entender sobre quais isenções ele concede, 
arcando, caso há uma sanção na Lei de Responsabilidade Fiscal, pela 
não transferência voluntária de outros entes federados. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Nós estamos com três 
minutos. 

Orador Não Identificado: Eu acho que dois pontos. O primeiro seria 
interessante dar uma olhada na redação da ADCT, porque eu acho que, 
eu não consegui encontrar aqui, mas quando ele faz remissão a ADCT, 
na falta da Lei Complementar que dispõe, precisaria ver se ele faz 
remissão só ao inciso da alíquota mínima ou também ao inciso dos 
incentivos. Eu acho que ele faz remissão dos incentivos. Então, na falta 
da Lei Complementar que dispõe sobre tudo, os incentivos e tudo, você 
tem que ter 2%, então eu acho que isso muda, eu acho que é bem 
interessante essa questão que, quando você exerce competência, aí sim, 
você está observado, você tem que estar sujeito à alíquota de até 2%, 
mas se você não exercer, não tem, não teria limitação. Mas creio que 
não é isso que se extrai do ADCT. O outro ponto da Lei de 
Responsabilidade Fiscal é que ali, eu tive a oportunidade da estudar, e 
o raciocínio, tem uma discussão envolvendo isso, mas o raciocínio em 
pouco diferente, porque ele fala em renúncia de receitas. É um 
raciocínio muito financeiro, diferente do raciocínio tributário. Mas aí 
eles fazem uma questão mais, de seguinte, muitas vezes a redução de 
alíquotas, eu estou falando em outros tributos municipais, IPTU, IPVA, 
você não tem nenhuma limitação, mas muitas vezes uma redução ou 
até mesmo uma isenção, pode levar a um aumento de receitas, então 
você por meio dessa redução da carga nominal, você aumenta sua 
arrecadação, e que se isso for provado, pode ser provado, pode ser feito, 
talvez possa ser feita as progressões, você não teria lesão nenhuma na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque o raciocínio é financeiro, eu 
estou abrindo mão do imposto para ganhar mais, para atrair 
investimento. Então não cairia.  



Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Orador Não Identificado: Sim, mas sob o ponto de vista financeiro, a 
guerra, isolando o município, a guerra fiscal é benéfica, você não vai, se 
você não der nenhum incentivo nenhum empresário vai para o teu 
município, se você der o incentivo, você cria arrecadação. Então é muito 
mais pelo cálculo de receitas, do que pela questão da verificação da 
alíquota. Essa é uma questão que dá para se defender. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, meus 
caros. Tempo esgotado. Eu quero agradecer a presença de todos e 
convocá-los para a próxima semana, teremos a próxima Mesa, e 
certamente estarão de volta os professores que estão viajando. 
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