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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Querem 
expediente, alguma comunicação? 

Queria fazer referência à não aprovação pela Comissão de Assuntos 
Econômicos no projeto de lei complementar no Senado Federal que 
visava, alterando CTN, submeter os órgãos administrativos de 
julgamento aos atos normativos, então em termos federais, na portaria 
do ministro, sua normativa, um ato declaratório, um parecer normativo 
se sobreporia à liberdade de julgamento do CARF, e no TIT e nos demais 
tribunais correspondentes, seria o art. 100 A do CTN. Não preciso 
comentar o absurdo dessa propositura que saiu da CPI do CARF, né? 
Depois de falar, falar, falar, falar, vieram com essa falta de senso e 
justificando que era uma maneira de combater a corrupção. É 
inacreditável. Mas eu faço questão de destacar algumas passagens do 
relato do Senador Flecha Ribeiro, que mostra bastante informação a 
respeito do assunto. Ele vem dizendo que na parte formal está tudo 
certinho, a competência da comissão, aí ele começa: “apesar dos 



argumentos bem apresentados na justificação da proposta, entendemos 
que o projeto prejudicará o controle administrativo e sobrecarregará o 
Poder Judiciário. Os órgãos de julgamento criados fora da estrutura do 
órgão fiscalizador possuem a relevante função de controlar as decisões 
administrativas. Esse controle é exercido por intermédio dos recursos 
apresentados pelos contribuintes e é fundamentado principalmente no 
império da lei.” Mais adiante, “no entanto, a interpretação da 
fiscalização das instruções normativas, portarias e etc., a interpretação 
está sujeita a erros, falhas, tendências que nem sempre são 
harmonizadas pela vontade do legislador com as normas gerais 
estabelecidas em leis complementares na Constituição Federal. Não são 
raros os casos em que o Poder Judiciário reconhece a legalidade dos 
atos emanados da administração. É salutar, assim, não somente para o 
fisco como também para os contribuintes, que existam um órgão não 
vinculado à estrutura fiscalizadora, que possa controlar e rever os atos 
pedidos pelo órgão arrecadador.” Bom, acho que já é suficiente, depois 
ele – só para finalizar aqui, Gerd, um minutinho – diz que outra crítica 
ao projeto de lei é de se partir de uma premissa equivocada de que as 
fraudes que decorrem dos órgãos julgadores não serem obrigados a 
seguir os atos expedidos pelos órgãos fiscalizadores. “A fraude não é 
resultado da ausência de aplicação dos atos normativos, decorre assim 
da autuação do processo fiscal de certas pessoas guiadas por interesses 
exclusos, para se combater a corrupção de modo efetivo deve ser 
priorizado mecanismos de controle, investigação e punição dos agentes 
que praticam atos ilícitos. A proposta não conseguirá, dessa maneira, 
alcançar tal objetivo.” Pois não. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, gostei muito dessa última parte, 
porque ainda há esperança, ainda existe alguma sensatez, porque a 
rigor, um dos fenômenos bastante comuns – jogar a criança fora com 
água suja do banho, quer dizer, para resolver o problema de sujeira do 
banho, jogar a criança fora – quer diz, é um absurdo total, realmente é 
falta de discernimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É verdade, mas vamos à 
realidade prática agora, em que não há vinculação. Nós temos visto, na 
Câmara Superior, determinados conselheiros que são oriundos da 
Receita Federal chegar a dizer: “não, mas esse parecer normativo diz 
isso, mas nós quisermos dizer isso, vamos julgar, vamos julgar de 
acordo não com o parecer normativo, mas com o que nós quisemos 
dizer no parecer normativo”. São pessoas que se sentem, assim, donas 
da legislação, porque foram elas que redigiram – então vale o que nós 
pensamos não o que nós escrevemos. Isso tem sido frequente. Ontem, 
eu estive lá e ouvi isso, ouvi duas vezes, estou dizendo que entre o que 
nós lemos aqui e o que acontece no TIT de São Paulo e está acontecendo 
no CARF é lamentável, é uma distância muito grande. Alguma 
comunicação a mais? Alguém quer comentar? Sem comentários. 

Vamos à pauta. Elisabeth, você perdeu a prioridade pela sua ausência 
nas duas reuniões anteriores, o Ramon vai falar, mas o assunto do 



Ramon é interessante também, dá tempo para nós enfrentarmos os 
dois. Ramon, por favor. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: A base legal do Decreto Lei n.º 2.308/86 
e o artigo 2, ele ressalva os casos que haja tributação específica e depois 
ele estende, ele diz que os rendimentos e os ganhos de capital auferidos 
por não residentes serão tributados na fonte, com a mesma alíquota 
aplicável aos residentes ou domiciliados no país, quando superior a 
25%. Embora esse artigo tenha um âmbito de aplicação geral, a 
discussão, na verdade, surgiu por conta do aumento das alíquotas de 
ganho de capital dos residentes no Brasil, [ininteligível] alíquotas que 
acho que foi discutida aqui na reunião passada. Então, como essa 
alíquota, para os residentes no Brasil, chega até 30%, existe aquela 
discussão se ela seria aplicada, ou não, também para não residentes, 
por conta daquela equiparação que existe no artigo 18 da Lei n.º 
9.249/95. Daí surgiu uma dúvida em relação aos paraísos fiscais, 
porque ficaria uma situação estranha um não residente numa 
jurisdição normal ser tributado a uma alíquota de 30% no ganho de 
capital, ao passo que um não residente que esteja em paraíso fiscal, 
seria tributado a 25%. Nesse sentido, surgiu a discussão se esse art. 2º 
alcançaria essa situação. Então, assim, só para dar um contexto fático, 
acho que a ideia não é discutir especificamente essa questão, porque a 
questão dos residentes de paraíso fiscal poderia ser considerado um 
caso de tributação específica, que está na ressalva. Então como a lei 
expressamente fala residentes, o ganho de capital de paraísos fiscais, 
residentes de paraísos fiscais, ou mais tecnicamente, jurisdição por 
tributação favorecida, seriam tributados a 25% - ele poderia ser 
considerado um caso de tributação específica. Então, essa seria uma 
primeira discussão, mas existem outras duas, que a gente chegou a 
discutir brevemente no escritório. Uma delas seria esse dispositivo, ele 
não perdeu o sentido, ele foi editado em 1996, antes da introdução 
daquela regra geral no artigo 18 de equiparação de tributação dos não 
residentes com os residentes no Brasil. Então, o artigo 18 da Lei n.º 
9.249/95, trouxe uma regra de equiparação. Então assim, se você 
considerar essa regra de equiparação, você ficaria numa situação: ou 
ele tem tributação específica e daí ele está dentro da ressalva do começo 
do artigo 2º; ou ele não tem tributação específica e ele cairia naquela 
regra geral de equiparação do artigo 18 da Lei 9.249/95. Então, essa 
regra poderia ter perdido, pelo menos em relação ao ganho de capital, 
porque aquela equiparação é específica para ganho de capital. Pelo 
menos pro ganho de capital, que foi essa situação original que surgiu, 
essa regra teria perdido um pouco do sentido dela no sistema, então 
essa é a segunda questão. E a terceira..... no RIR, esse dispositivo, ele 
está incluído no § 1º do artigo 685 e ele fala: “prevalecerá a alíquota 
incidente sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos por 
residentes no país quando superior a 15%.”  Então ele reduziu pela 
alíquota de 25% que está no Decreto Lei para 15%, porque antes, isso 
teve uma mudança, antes da edição da Lei 9.249/95, que o artigo 28 
ele reduziu, antes disso todos os rendimentos que não tivessem 
tributação específica dos novos residentes, eles estavam sujeitos a uma 



alíquota de 25%. E a Lei 9.249/95 reduziu essa alíquota geral para os 
casos não expressamente mencionados, para 15%. Então, se você 
compara o RIR 99 com o RIR 94, o RIR 94 aqui ele continua quando 
superior a 25%, só que depois veio essa a Lei 9.249/95, e o RIR 99 já 
reduziu para 15%, por conta dessa alteração da legislação 
superveniente, ele tentou adaptar essa legislação, o regulamento, para 
essa legislação superveniente. E daí surge a questão, primeiro, se o 
regulamento poderia fazer isso, porque o decreto lei continua com a 
redação original. Ou se, como ele cita aquela base legal, a regra geral de 
equiparação também, além do decreto ele cita a regra geral do artigo 18, 
se ele está seguindo essa linha, ou tem tributação específica ou aplica 
equiparação. Então se tem equiparação, de qualquer forma, vai aplicar 
a alíquota do Brasil em relação a esses rendimentos. Então, eu acho 
que são essas as três ou duas questões que eu teria para ser discutidas 
em relação a esse dispositivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. – Viktor, você 
pode colocar um pouquinho acima para a gente poder ver o caput, eu 
queria ver a fundamentação legal do caput. 

A colocação feita pelo Ramon, ela está certa, totalmente certa. Na época 
do Decreto Lei, a alíquota geral do imposto de renda na fonte de não 
residentes era 25%. Posteriormente, ela caiu para 15%. Ramon, é o 
artigo 23? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Não, é o artigo 28, na verdade, aí está 
citado. Pode clicar nele, que ele vai abrir o artigo 23. Só que na verdade 
não é... o 23 não fala disso, é o 28 que está mais para baixo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 23 não tem nada a ver 
com isso. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alíquota, imposto de renda, 
art. 77 são os [ininteligível]. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É, todos esses dispositivos, eles estão 
mais gerais, tanto do... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu estou fazendo essa 
busca, para a gente depois desenvolver o raciocínio. Estão vendo que é 
uma alíquota geral, não sobre rendimentos e ganhos de capital, né? Eu 
queria chamar atenção para isso, o Decreto Lei n.º 2.308/86 trata de 
rendimentos e ganhos de capital. Aqui nós temos a alíquota geral, era 
assim mesmo, nós estamos aonde, na Lei n.º 3.407, né? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Volta lá que. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É a 3.470 essa. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã?! 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É a 3.470 e agora o Decreto Lei tem que 
ficar no artigo 100, ali do... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o artigo 100 e é um 
genérico, mas podemos ir olhar também pra não ter erro. 

Nessa época, eu tinha três anos de idade, mas eu já lia o regulamento. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vê que é o genérico, 
não tem alíquota, não tem nada, né? Não digo que o regulamento não 
está certo de mencioná-lo, porque justamente a norma do regulamento 
é uma norma genérica, está tratando da generalidade. 

Bom, então na verdade, nós encontramos uma alíquota específica para 
rendimentos de ganho de capital. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: No artigo 28, ele fala que a alíquota 
passa a ser a 15% e daí faz referência a duas normas, mas essas duas 
normas..... nenhuma está tratando expressamente do ganho de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos ver de novo o 
artigo 28, por favor, da Lei n.º 9.249. Quer dizer, na verdade, na 
verdade, esse dispositivo é o dispositivo que reduziu a alíquota geral de 
25% para 15%, essa é a geral, essa não é específica de rendimento de 
ganhos de capital e de nada, aliás junto com isso veio a prestação de 
serviço 25%. Bom, então, na verdade, o regulamento está chamando 
normas que não tratam especificamente do assunto. Agora, eu queria 
colocar aqui a discussão para nós chegarmos a uma conclusão, é o 
seguinte. 

“Rendimentos e ganho de capital auferidos por residentes ou 
domiciliados no exterior serão tributados à mesma alíquota aplicáveis 
aos rendimentos, aos residentes ou domiciliados no país.” O que eu 
quero destacar aqui, ele não está especificando, se o residente no 
exterior e também residente no país, é pessoa física ou jurídica, ele 
simplesmente equipara. Se nós formos no artigo 18 da Lei n.º 9.249, ele 
também disse que se receberá o mesmo tratamento. 

Orador não identificado [00:16:19]: Artigo 18? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Ganho de capital, aí 
trata de ganho de capital, auferido por residentes no exterior será 
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes 
no país. Aí ele já trata só de ganho de capital, não trata de rendimentos, 
né? Nós estávamos discutindo essa questão a respeito do ganho de 
capital de pessoa física, por isso que surgiu o problema. Agora, veja que 
o artigo 18 também não fala se é pessoa física ou jurídica. Nós sabemos 
que esse artigo 18 pretendeu permitir a tributação no Brasil dos ganhos 
de capital dos não residentes no país com relação a bens aqui situados, 
ficou faltando a determinação da sugestão passiva e isso vai ser 



completado dez anos depois, pela Lei n.º 10.833, artigo 26. Então...não, 
não precisa. 

Então, esse artigo, na verdade, não disse muito né? Porque, agora eu 
falo, eu pergunto pra você, a alíquota da pessoa física, se não me 
engano, ficou 22%, a alíquota mais elevada, com a conversão da medida 
provisória ou não, ficou 30%? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Deve ser 22,5%. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  22,5% né? Mas a pessoa 
física, a pessoa jurídica é 25% o ganho de capital dela, ela não paga 
imposto isolado sobre ganho de capital, mas ela apura o ganho de 
capital e a sua alíquota é 25%. Suponha que seja 28% da pessoa 
jurídica, seria 28%? Para aplicar o Decreto Lei n.º 2.308/86 né? E aí, a 
outra pergunta é que você já colocou e eu vou reiterar aqui, lamento 
quando ele baixou o 25% que está lá no Decreto Lei n.º 2.308/86, ele 
baixou corretamente? Porque a alíquota geral de 25 caiu para 15%, dá 
para tirar essa, dá para tirar essa conclusão, essa redução? 

Orador não identificado [00:18:40]: Dá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá? Não, eu não estou 
dizendo... mas eu gostei de ouvir um ‘dá’ aqui. 

Agora, quando nós tivermos o julgamento no CARF, alguém vai dizer 
assim: não, nós quisemos dizer isso. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ministro, acho que eu já 
falei aqui, mas vou falar de novo, porque eu falo sempre isso, porque eu 
nunca me esqueço, pela importância do que foi dito e novamente como 
é apropriado aqui, o Ministro Moreira Alves, em um dos simpósios do 
Centro de Extensão Universitária, estava comentando sobre o projeto de 
lei que ele mandou à Presidência da República, quando ele era 
advogado geral da União, o presidente mandou para o Congresso e 
tramitou pelo Congresso e foi aprovado sem nenhuma emenda, a 
própria redação era a do ministro. E ele, vou dizer o que ele falou: “eu 
considerava que essa lei era a minha lei, eu já estava no Supremo e 
chegou um recurso extraordinário sobre a minha lei. Aí eu li o que o 
advogado estava peticionando e falei, esse advogado está louco, eu não 
escrevi isso na minha lei, só que depois de meditar e ler todo o arrazoar 
do advogado, eu vi que aquilo que ele estava pedindo estava na minha 
lei e eu não tinha pensado nisso”.  

Era a respeito exatamente como a lei adquire autonomia em relação à 
vontade do legislador, isso é um testemunho vivo de uma pessoa 
extraordinária como é o Ministro Moreira Alves. Essas questões em que 
a Receita Federal escreve, que isso não [ininteligível] Receita Federal, ela 
escreve pela metade, está pela metade, continua pela metade com o 
artigo 26, vocês viram a confusão que é para saber o que é aquele 
procurador, que tipo de procurador é aquele, procurador de quem. Tem 



que destrinchar isso. E agora nós temos essa situação aqui, o problema 
específico que havia sido levantado, a alíquota de 30% de ganho de 
capital de pessoa física, vai se aplicar aos não residentes? Certo, e se eu 
pegar o regulamento vai, se eu pegar o regulamento vai também aplicar 
agora o 22,5%, vai ser 30% ou vai ser 22,5%, se eu pegar a lei já não vai 
ser aplicado. Na verdade, a alíquota do imposto de renda pessoa 
jurídica não residente é 15%. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Acho que existe a discussão com relação 
ao artigo 18, da Lei n.º 9.249, sobre essa regra de equiparação de ganho 
de capital, quando sempre que houver aplicação prática por parte da 
receita desse dispositivo foi sempre equiparando com a pessoa física. 
Não tem, assim, nenhum indicativo que seja pessoa física, poderia ser, 
porque da mesma forma que a pessoa jurídica, um dos argumentos que 
é levantado é: a pessoa jurídica tem regimes específicos de tributação, 
real, presumido, arbitrado, as regras em geral de tributação de pessoa 
jurídica, embora você tenha hipóteses específicas de retenções e depois 
é tudo tributado ou 34% se a gente considerasse a CSLL, em pessoa 
física não, tem esse tratamento, tem tabela progressiva e daí para 
rendimentos específicos você tem alíquotas específicas com um ganho 
de capital 15%, então sempre que, porque, como esse dispositivo fala 
especificamente de ganho de capital, só faria sentido fazer essa 
remissão ao tratamento interno, se fosse para a pessoa física, que é 
justamente onde você tem tratamento distinto para ganho de capital. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Mas para a pessoa física também? Só um 
rápido comentário... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos uma ordem aqui. 
Pode falar agora, por favor. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Para a pessoa física também, um rápido 
comentário, que esse artigo 18 não é respeitado, porque quando a gente 
fala de não residente, não se aceita as deduções próprias de apuração 
de bem de capital do residente. Então, também tem uma aplicação 
bastante sem propósito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrado. Bem 
lembrado. A base de cálculo não é a mesma, nem sempre é a mesma. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: A base de cálculo nesse ponto é, a base 
de cálculo nem sempre é a mesma, porque se tem regras específicas, 
por exemplo de conversão. Se o rendimento da moeda foi 
originariamente adquirido com o rendimento de moeda estrangeira ou 
não, e algumas deduções, elas não são aplicáveis porque, por exemplo, 
um custo [ininteligível] no exterior não seria considerado por efeito de 
apuração, mas se você tiver o não residente que ele tem um custo 
auferido no Brasil, tem situações que a Receita considerou. Então, por 
exemplo, você vendeu um imóvel e pagou corretagem, um imóvel no 
Brasil e pagou corretagem no Brasil, essa despesa de corretagem, para 
um residente, ela era uma despesa dedutível e para o não residente ela 
também considerou dedutível. Então, assim, não é que em todas as 



situações ele não aplique, ele não aplica aquelas deduções normais que 
você tem quando você tem um residente, daí quando você que fazer a 
tributação considerando todos os ajustes que existe na Declaração de 
Ajuste Anual e para os não residentes não faz isso, obviamente. Então 
como o ganho de capital é uma tributação analítica, né, vai pegar um 
tipo de rendimento específico, um tipo de renda específica, só algumas 
deduções estão relacionadas ao próprio ganho, que ele autoriza. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, acho muito importante essa última 
observação do Ramon a respeito da equiparação, que realmente é em 
relação à pessoa física, e aí vem toda confusão nessa tributação de 
direito tributário internacional. Por quê? Porque nessas modalidades o 
imposto de renda ele é transformado, na verdade, em um imposto real. 
Esse que eu quero [ininteligível]. Tanto no desconto na fonte, como 
nessa tributação definitiva. Agora, na tributação definitiva, claro, a base 
é dos residentes, pessoas físicas, mas tem que fazer, portanto, a 
apuração da base de cálculo, e aí evidentemente, entra uma série de 
questões como essa, por exemplo, que foi lembrada agora pela 
Elisabeth, a questão do que entra e não entra na apuração. 

Mas aí eu queria falar algo ainda a respeito do referido artigo 26 da Lei 
n.º 10.833. É muito curioso que esse artigo 26, que o Ricardo acaba de, 
se referia, estabelece uma coisa que é um pouco fora do normal no 
direito tributário internacional, que é justamente o fato de tributar aqui, 
querer tributar aqui rendimento, ou, no caso, ganho de capital, quando 
ambas as partes, ambas as partes do negócio, são residentes e 
domiciliados fora do país, o preço é pago fora do país, mas o Brasil 
evidentemente, não pode perder essa oportunidade. Normalmente, a 
regra é essa, só incide imposto de renda na fonte quando a fonte de 
pagamento estiver situada aqui no Brasil, e temos duas exceções; uma 
genérica, que também acho abominável, que é a tributação dos serviços, 
que a rigor não deveria ser tributada. Por quê? Porque a prestação de 
serviços é fato gerador do imposto específico que, por acaso, não é de 
competência da União, mas dos municípios, mas os municípios estão 
quietinhos, porque a participação deles no imposto de renda é maior 
que do ISS que incidiria sobre o preço do serviço prestado, então, é 
questão, como vocês vêm, muito complexa. E quanto a essa questão do 
artigo 26, que justamente quer alcançar os ganhos de capital nessa 
hipótese de a fonte de pagamento estiver fora do país, com argumento 
de que a fonte de produção é dentro do país. Então, o elemento de 
conexão que permite o Brasil tributar esse ganho de capital seria a 
fonte de produção, e isso naturalmente é algo mais do que discutido. E 
o que é fonte de produção, na alienação de portas de uma limitada? As 
portas são cedidas lá no exterior ou outro residente no exterior, por 
preço X que não tem nada a ver, a rigor, com o PL da sociedade 
limitada, com o lucro ou qualquer coisa – inclusive pode ser uma 
empresa deficitária com PL negativo – e é pago justamente, a preço 
muito superior ao preço da aquisição, simplesmente para tirar um 
concorrente incômodo da frente, já que a falência não o fez. Então, 



exatamente esse é o problema. Então, nesse caso nós temos uma série 
de problemas. Em primeiro lugar, não é imposto de renda na fonte, o 
regime é de tributação definitiva onde é necessária a apuração da base 
de cálculo, então, aí que está o aspecto da praticabilidade, como o fisco 
no Brasil tem acesso aos dados para fazer essa apuração da base de 
cálculo, simplesmente não tem, aí veio exatamente essa Lei n.º 10.833 
no artigo 26, teve uma ideia magnífica, então, nesse caso quando 
também o adquirente, porque é normal quando o adquirente é 
domiciliado, residente e domiciliado no Brasil, não tem dúvida, o 
responsável, inclusive pelas regras do CTN, o responsável é o 
adquirente, mas quando o adquirente também reside no exterior, então 
aí vem o artigo 26 que diz: então o responsável é o procurador. E aí 
como diz o Ricardo, o procurador de quem? Do adquirente? Ou é do 
alienante. Todos, quer dizer, a maioria dos artigos que eu li, opta 
exatamente por dizer: não, é o adquirente. Mas não tem sentido, o 
rendimento, o ganho, ou melhor dizendo, o ganho de capital é do 
alienante. Então, pela lógica, deveria ser o procurador do alienante. Aí, 
num ‘leading case’, que infelizmente não é considerado ‘leading case’, eu 
já fiz dois artigos sobre a questão inclusive, não é, de vez em quando eu 
me admito brincar um pouco com coisa séria. O primeiro artigo que é 
uma nova modalidade da tributação dos ganhos de capital sem sujeito 
passivo, e aí saiu a decisão de primeira instância, onde o juiz teve uma 
ideia magnífica. Em primeiro lugar, não se conformou com uma 
informação da própria autoridade coautora que disse: “o procurador 
evidentemente é o procurador do alienante”. Reação do juiz: erro 
material. É evidente que, sem fundamentação nenhuma, evidente que é 
procurador do adquirente. Essa é a primeira questão. Aí, teve um 
pequeno problema a enfrentar. Tem um tal de artigo 128, no CTN, que 
quanto à responsabilidade, diz que o responsável deve ter um vínculo 
com o fato gerador. Não é problema para o nosso juiz, ele simplesmente 
transformou o imposto de renda sobre o ganho de capital, que para 
todos que estamos aqui, ocorre nessa hipótese, no exterior, se extingue 
no exterior, o pagamento é feito no exterior, mas ele teve uma ideia 
muito mais interessante. Ele criou aquilo, o Hansen, numa obra de 
1930 e pouco, achou, designou como fato gerador substituto. Se nas 
relações internacionais eu tenho o problema prático para pegar o 
contribuinte, eu invento um fato gerador substituto. Muito bem, qual é 
o fato gerador substituto do nosso juiz? É o fato gerador, na verdade, só 
se inicia lá fora, mas ele só se completa no momento em que o motoboy 
leva a alteração do contrato social sob a transferência sob a cessão e 
transferência das cotas à junta comercial. Portanto, transformou 
imposto sobre ganhos de capital, imposto de renda, num imposto sob 
transações e tudo bem. Tudo bem, apesar do meu magnífico artigo. 

O segundo artigo em que eu digo é, agora nós já temos o sujeito passivo 
da autoridade fazendária, ou seja, o procurador do alienante ou um 
sujeito passivo da autoridade judicial, ou seja, o procurador do 
alienante, só falta uma coisa, talvez de pouca importância. Qual é o fato 
gerador do sujeito ali, o sujeito passivo da lei? E aí que está, não existe, 
porque pelo artigo 26 é completamente contrário a todas as regras que 



nós conhecemos do código tributário. Não é? Então, é muito curioso 
justamente, o tratamento. Eu pensei, bom, essa é uma matéria que vai 
despertar um certo interesse, porque é um caso bastante significativo, 
com uma série de consequências pelos aspectos doutrinários que o 
movem. Acontece que, no Tribunal, sem entrar nos detalhes da questão, 
sem entrar nas questões jurídicas e etc., simplesmente repetiu 
aqueles... aquela construção fantasiosa da primeira instância. Muito 
bem, então, não apreciou mesmo as questões. Resultado: recurso 
especial e recursos extraordinários declarados inadmissíveis. Quer 
dizer, realmente é uma coisa espantosa, nós temos aí um artigo da 
maior relevância, questões que foram respondidas de uma forma 
completamente contrária, inclusive, teve até uns lances assim muito 
curiosos. Diz o seguinte, o responsável é procurador do adquirente, 
pode ser um motoboy que levou a alteração, o contrato social para a 
junta comercial, e aí a própria autoridade coautora disse, é responsável, 
claro, a autoridade é do adquirente do procurador e do alienante. Mas 
ele, pessoalmente, não pode suportar o ônus dessa tributação, a própria 
lei precisa editar o mecanismo para o ressarcimento desse responsável 
procurador, evidentemente isso é um pequeno detalhe, que não 
comoveu a autoridade judicial, a autoridade judicial diz que tudo indica 
que o integrante conhece o direito tributário e se ele não resguardou, 
azar dele. Afeta o patrimônio dele, que peca lá na casinha dele, e coisa e 
tal. Quer dizer, o princípio da capacidade contributiva também foi muito 
respeitado nessa questão. Então os senhores veem que é realmente 
lamentável como um assunto desses é tratado. Mas vamos ver, ainda 
não terminou a novela toda, só que eu acho, e não sei ainda, quais os 
termos do meu terceiro artigo a respeito do assunto. 

Bom, isso são detalhes do artigo 26. Tem um outro aspecto, que eu 
acho importante referir é, que não foi mencionado ainda, que é o grande 
problema na existência de uma convenção para evitar a tributação. 
Como fica a situação? Eu posso, nesse caso, aumentar a alíquota? Isso 
na verdade, não é aquilo que nós chamaríamos de ‘treaty override’, ou 
não? Porque nos acordos sempre a premissa foi uma alíquota de 15% e 
em troca disso, foram negociadas vantagens para o Brasil, no caso. 
Então, como fica essa questão na existência de um acordo de 
tributação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria voltar à discussão inicial, 
que eu acho que voltando no posicionamento geral, não como resposta, 
porque faltam respostas, né. Eu entendi que a estrutura de apuração do 
ganho de capital pelo artigo 18 – esse que está na tela – deve ser para 
não residente a mesma do residente. Então é uma determinação e aí 
não diz se é pessoa física ou jurídica, no caso a secretária deve ajustar 
com o Professor Gerd. Não estou dizendo que a regra de apuração do 
ganho de capital, para a pessoa física ou jurídica, deve seguir a regra de 
apuração no território nacional, simplesmente dar a determinação que é 
geral, então se tem uma forma de apuração específica para a pessoa 
física, vai ser essa, se tem uma outra forma de determinação da 



jurídica, também vai ser essa. Mas a questão é um pouco complexa, no 
meu modo de entender, porque a regra de retenção é 15%, eu entendi 
que é 15%, com as modificações. Justamente por quê? Porque você tem 
uma dificuldade de apuração do ganho de capital de não residente, 
como o Professor Gerd já disse, é uma dificuldade de apuração. Então 
você faz uma regra de praticidade, qualquer remessa para não 
residente, você retém 15%, uma regra prática e que permite você abrir 
mão de instrumento de apuração. Meteu 15%, se é 15%, como pode ser 
22,5%, ao mesmo tempo?  Se é 22,5%, na apuração do ganho de capital 
para residente faz com que aplique a tabela progressiva que vai até 
22,5% para residente. Então ainda fica a dúvida do tratamento 
diferente do residente para o não residente, porque para o não residente 
seria 15%, como para o residente seria até 22,5%, essa é a minha 
leitura, obviamente, cheia de dúvidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria que o Brandão 
lesse a MP 684? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: MP 692. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: MP 692, que... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já está em fase de conversão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: MP 692, que na sua 
redação final pelo Senado e que vai complicar mais a nossa discussão 
aqui. 

Viktor, você pode pôr? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O artigo 1º dessa medida, que está em 
fase de aprovação, fez umas reduções nas alíquotas, mas não alterou, 
em geral, o texto. E ela altera o artigo 21 da Lei n.º 8.981, o artigo 1º 
trata das pessoas... segundo... trata das pessoas físicas, né. 

Exatamente porque ele fala do artigo 21, certo? Então, agora o artigo 2º, 
ele diz que os ganhos de capital percebido por pessoas jurídica em 
decorrência da alienação de bens ou direito do ativo não circulante, 
sujeita-se a incidência do imposto de renda com a aplicação das 
alíquotas previstas no caput do artigo 21, que é o lá de cima, exceto 
para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real presumido 
ou arbitrado, o que está fora disso? 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Simples, simples. 

[risos]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, as empresas estrangeiras, porque 
o Simples já tem uma regra, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Orador não identificado [00:41:53]: Não. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Simples tem uma regra de 15%. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, tem, mas é porque... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma lei complementar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sobrou o Simples. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas o simples não está aqui, 
porque o Simples tem uma lei nova, uma lei específica. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Não, só sobrou o Simples. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas não ordens estrangeiras. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu posso pedir para 
todo mundo ficar calmo? E nós vamos ter que reconsiderar tudo que 
nós discutimos quando for transformado em lei, porque, afinal de 
contas, essa norma se aplica para o não residente, quando for pessoa 
jurídica, mas ele se reporta ao artigo 1º que é pessoa física, é isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O disposto do artigo de ganho da capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma técnica de legislação 
extraordinária. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que está bem 
discutido o assunto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, então...Desculpa, só para gente 
entender... Ficou, a dúvida ficou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você já deu a sua opinião, 
manifestou que é uma opinião sujeita a dúvidas, eu acho que, eu 
acompanho você nessa dúvida. Até porque, ao comentar o regulamento 
de 1999, no que [ininteligível] de imposto de renda, eu coloquei que, fiz 
um comentário sobre que o regulamento tinha feito essa adaptação, né, 
e que era de uma legalidade duvidosa, sem ter tomado uma posição 
definitiva sobre o assunto. O regulamento, ele pode, como todos 
sabemos, interpretar a lei para dar uma fiel execução, usando a 
terminologia do CPN e também do art. 84 da Constituição Federal. Mas, 
nesse caso, eu tenho as minhas dúvidas, se ele está apenas tirando 
uma ilação de que a norma anteriormente se referia a 25% pela alíquota 
geral, no entanto, agora, ela automaticamente, como a alíquota geral 
passou a ser 15%, automaticamente ela deve ser lida como 15%. Então, 
grandes dúvidas sobre se o regulamento ficou dentro dos seus limites. 
Por mim, a dúvida é procedente. Ramon. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Para concluir. Em relação ao ponto do 
Professor Zilveti, eu concordo totalmente, eu acho que não faz sentido, 
primeiro, aplicar a progressividade para não residentes, porque as duas 
ou três justificativas possíveis para a progressividade, que uma é a 



redistribuição de renda e a outra é a capacidade contributiva, elas não 
fariam todo o sentido, se você considerar uma pessoa não residente e 
fora a questão da equiparação, que ela não está clara, até que ponto ela 
chega. Quando a gente passa para o Decreto n.º 2.308, eu acho que 
para o ganho de capital, a partir do momento que teve equiparação, ele 
perdeu uma parte do sentido, porque ou você tem uma tributação 
específica ou você vai para a equiparação e a gente tem que interpretar 
quais são os limites dessa equiparação, e essa regra estaria um pouco 
fora para os ganhos de capital. Para os rendimentos, como não existe 
uma regra de equiparação, a gente ainda poderia existir essa discussão. 
E daí, por fim, eu concordo, eu acho que o regulamento, mesmo tendo 
uma redução geral de alíquotas, ele não poderia mudar uma alíquota 
que está ainda prevista na lei da forma como ela está, eu acho que isso 
é um pouco questionável. E o último ponto que o Professor Gerd 
levantou, que é a questão dos ganhos de capitais e os tratados 
internacionais, eu acho que a discussão para o rendimento e ela é 
completamente válida, porque os tratados fixam alíquotas para 
rendimentos, mas para ganho de capital em geral, a política brasileira, 
ela primeiro, ela não segue da OCDE, que é fixado em tributação 
exclusiva na residência, com exceção do tratado com o Japão, que é o 
único tratado brasileiro que faz tributação exclusiva na residência, e 
para todos os demais casos é tributação cumulativa, sem limite de 
alíquota. Então, se a tributação cumulativa de todos os estados podem 
tributar, o Brasil poderia tributar da forma que tivesse prevista na lei 
[ininteligível], outro estado teria que aplicar o método do crédito 
[ininteligível] à contra parte do método de crédito para ganho de capital. 
Então, eu acho que seria... mas a discussão continua para todas essas 
questões dos rendimentos, quando tivesse equiparação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como você falou, para 
concluir, eu vou dizer o seguinte, para concluir também, da minha 
parte, cada um tem a sua conclusão, da minha parte, eu acho que o 
regulamento extravasou no seu poder regulamentar, porque se a lei 
original tivesse feito referência ao artigo, a alíquota que se refere ao 
artigo tal da Lei n.º 3.470, quando houver tributação do residente com 
alíquota maior, se aplicar a alíquota maior, mas ele não fez isso, ele 
pegou uma alíquota, de 25%, que era a alíquota geral e simplesmente 
determinou: quando for maior que 25% se aplica a alíquota a todos os 
residentes. Isso tem que ser alterado por lei. Porque se ele tivesse se 
referido a alíquota de 25%, a que alude o artigo tal da Lei n.º 3.470, ou 
artigo tal do decreto de lei... como chama o decreto? 

Não, 5 mil... Decreto n.º 5.443... se ele tivesse feito referência aquele 
artigo, a alteração da alíquota daquele artigo, automaticamente, sem 
precisar mexer na lei, automaticamente ficaria dentro da norma de uma 
tributação maior, caso o residente fosse tributado maior. Mas não, ele 
pegou uma alíquota de 25%, eu acho que o legislador é que teria 
competência para alterar a norma legal. Se eu tivesse escrevendo o guia 
hoje, eu escreveria o que eu acabei de falar, a gente recebeu, eu recebi, 
eu tive uma...  



Acho que essa discussão, Ramon, foi oportuna até para que o assunto 
pudesse ser mais bem desenvolvido. Alguém discorda do que eu acabei 
de falar, quanto ao regulamento? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Contra o regulamento? Tá, 
não, então segue regulamento. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Esse ponto é exatamente, não houve 
remissão por absorção, quando faz uma referência ao dispositivo e aí 
segue aquele tratamento, aqui ele deu uma alíquota específica, então 
não teria qualquer justificativa para tentar seguir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Elisabeth, estamos ansiosos 
há muitos meses para ouvir o seu texto, o seu termo. A Elisabeth 
mandou um e-mail expondo, mas como o e-mail é muito extenso, ele 
não constou da nossa pauta e ela vai então expor a origem do problema, 
e as questões específicas que ela está levantando. Evidentemente, todos 
nós sabemos que girando em torno do pagamento em ações, isso 
envolve os chamados ‘stock options’ e é uma matéria que está sendo 
amplamente debatida entre nós, entre consultores, entre as empresas e 
já chegou ao CARF em algumas questões. Nós vamos a ele. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Na verdade, eu queria discutir o alcance do 
artigo 33 da Lei n.º 12.973. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São dois artigos, né? Trinta 
e três. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Isso. 

Acho que todos nós devemos estar familiarizados com esse dispositivo, 
ele vem a partir da Lei n.º 12.973/14., garantindo a dedutibilidade com 
relação aos planos de ação que, como o Ricardo falou, basicamente hoje 
existem dois planos que são bem desenvolvidos pelas empresas, são os 
‘stock options’ e as RSUs, ou seja, uma forma de se criar uma 
contraprestação entre a empresa e o seu executivo. E a discussão é se 
isso, para o lado do executivo, é considerado remuneração e a partir de 
quando é, e se a empresa pode assumir isso como uma despesa 
garantida ou não.  

O que nos chamou atenção é que a partir da Lei n.º 12.973/14, isso fica 
bastante claro, no sentido de que a dedutibilidade fica assegurada, mas 
a nossa dúvida é se realmente é só a partir da Lei n.º 12.973, ou se nós 
podemos voltar um pouco em cima do período em que vigorou o RTT. E 
por que isso? Porque o artigo 33, nada mais é, do que uma cópia de 
conceitos que vem do CPC 10.  E se vem do CPC 10, o CPC 10 está 
intrinsecamente ligado ao período do RTT. Então, o que eu queria levar 
para a discussão é justamente isso, é se nós temos que partir da 
premissa que a dedutibilidade fica assegurada só a partir da Lei n.º 
12.973 ou não, ou se essa dedutibilidade, ela volta no tempo, a partir 



do momento em que o RTT passou a figurar. É isso que eu queria levar 
à discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só isso? 

Sra. Elisabeth Libertuci: Não. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou perguntando 
para você, são três questões aqui, mas vamos ficar nessa primeira 
questão, depois a gente pode evoluir um pouquinho mais. 

Então, eu coloco em discussão a questão. Eu queria fazer algumas 
ressalvas, pelo menos a maneira como foi feita referência ao artigo 33. 
Eu não acredito que o artigo 33 tenha sido ele um autorizador da 
dedução. O artigo 33 trata, exclusivamente, do momento em que a 
dedução é possível. Então eu não posso dizer que o artigo 33 me 
concede o direito de dedução, ele me concede o direito de dedução 
implicitamente, mas sob condição de que a despesa paga com a entrega 
de instrumentos, ações ou outros instrumentos financeiros, seja uma 
despesa dedutível. Por exemplo, se eu faço um plano para funcionários, 
eu tenho uma relação direta do benefício com a atividade da empresa, 
então é despesa dedutível, mas vamos dizer que eu faço isso para os 
parentes de até o terceiro grau do presidente da companhia. Então eu 
estou dando, é a mesma coisa que eu desse um benefício qualquer para 
um estranho, e aí até por força da própria regra da necessidade da 
despesa ser interpretada, nós estamos fazendo uma despesa que não é 
necessária. Então, não foi a Lei n.º 12.973 que chancelou a 
dedutibilidade. Na minha maneira de ver, portanto, Elisabeth, isso 
responde a outra pergunta também, né. Não vale só a partir da Lei n.º 
12.973, vale no RTT e valia antes do RTT. Até porque, eu acrescento, e 
eu considerando aqui, que eu não vejo a Lei n.º 12.973 como uma lei 
que tem uma existência autônoma da introdução das novas normas 
contábeis, eu sempre costumo dizer que se não houvesse a introdução 
das normas contábeis, a Lei n.º 12.973 não existiria também, ela só 
veio para fazer a adaptação da legislação ou terminológica, ou para 
repor a tributação, ou melhor, repor a apuração do lucro tributável nos 
critérios que vigiam antes, porque os critérios da Lei n.º 6.404 que 
vigiam antes, deixaram de existir, e como ele é só um ponto de partida 
do lucro tributável, isso partiria de uma base completamente distorcida, 
em relação à nossa realidade, à nossa legislação. Então, eu considero 
que a não ser em alguns casos, que claramente você nota uma alteração 
de norma, a grande quantidade, a quase totalidade das normas da parte 
da Lei n.º 12.973 que trata dessas novas práticas contábeis, vamos 
deixar de lado, portanto, tributação de lucros no exterior, porque ali não 
tem nada a ver com as normas contábeis, elas são normas de 
adaptação, de atualização, elas não criaram a dedução, eu não tiro a 
norma de dedução nem da literalidade, nem do espírito do artigo 33, 
isso não vale para todas as outras questões. 



Sra. Elisabeth Libertuci: É, eu só tenho, assim, estou em sintonia com 
você, no sentido de que o artigo 33 estabelece o momento. A minha 
única questão, que eu queria debater um pouco melhor, é justamente 
esse conceito de valor justo, que vem a partir do RTT e do CPC 10. Quer 
dizer, a partir do CPC 10 a gente tem a obrigatoriedade de refletir isso, 
quando se fala em pagamento baseado em ações. Nós não tínhamos 
isso antes, então, a minha dúvida é se nós poderíamos voltar no tempo 
antes do RTT e ter a dedutibilidade assumida pelo valor justo, e faço 
esse comentário porque mesmo... da mesma toada do que você 
comentou a respeito do CARF, eu participei de um debate com a Receita 
Federal e a Receita Federal disse que agora ela vai autuar as empresas 
considerando a diferença entre o valor estabelecido em um plano e o 
valor justo, ou seja, o valor justo vai ser a base de cálculo para fins de 
autuação, quando a empresa não submeter o plano de ações à 
tributação, que está completamente, ainda, sem nenhum tipo de 
previsão legal, na minha avaliação, quer dizer, o que nós temos hoje é 
simplesmente uma premissa de momento de dedutibilidade, como você 
mesmo falou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, se fosse, nós temos 
que separar aqui agora, a jurídica da física. A pessoa física, se ela 
receber um pagamento que não tenha valor estipulado, que receber em 
pagamento um bem, pode ser um copo ou ação, isso aqui será 
considerado, por valor de mercado, com valor justo como rendimento 
dela, tributável por tributável. Isso já estava na lei, não tem novidade 
nenhuma, isso já é norma legal. Agora, se eu entrego o copo para pagar 
um compromisso do plano que tem valor, tá certo? Ele vai receber o 
copo pelo valor do plano e o copo vai ser, ou a ação, vai ser o custo 
fiscal dele, para futura apuração de ganho ou perda de capital. Então, 
nesse ponto também, eu não creio que a lei tenha alterado, tenha sido 
alterada. Só do ponto de vista da pessoa jurídica, ela continua – nós 
estamos falando da despesa da pessoa jurídica – ela continua com 
consideração [ininteligível] da despesa do custo que ela tem, a ação 
entra pelo custo que tem, se é que tem um custo, porque o valor justo, 
o valor justo não tem efeito tributário. Pela própria Lei n.º 12.973, 
nenhum valor justo tem efeito tributário. Então, eu sei que nós estamos 
aqui generalizando, tentando chegar a alguma conceituação, talvez 
arriscada na generalização, porque cada plano é um plano, nós temos 
vários tipos de plano. Mas, de uma maneira geral, eu vejo dessa forma, 
eu vejo no artigo 33 uma questão do tempo né, ele não trata do valor, 
ele não diz que é dedutível, diz que é dedutível quando, dedutível 
somente depois. Ele está pressupondo que seja dedutível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas para o período anterior, Ricardo, 
daí a gente não aplicaria a essa restrição, só quando da liquidação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que sim, viu, 
porque, eu estou entendendo o que você está falando, depende de saber 
novamente, depende do plano, saber a partir de que momento nasceu a 
obrigação, portanto, mesmo agora, eu tenho que saber quando é que 
nasceu a obrigação. Aparentemente na generalização, ela surge e se 



completa com a entrega do instrumento, mas pode não ser assim 
também. Como o regime costuma ser, continua a ser de competência, 
independentemente do pagamento, porque na verdade, o pagamento 
que está visto aqui é uma regra pela qual o legislador talvez esteja, isso 
é verdade, ele está querendo controlar a efetivação da despesa. Existe 
outras situações na lei tributária do imposto de renda da pessoa 
jurídica, que são poucas, mas existe, em que a despesa, a dedução da 
despesa é condicionada ao pagamento, por exemplo, JCP, por exemplo, 
determinadas despesas de propaganda, de forma que não quero entrar 
aqui na discussão se é constitucional ou não a limitação da dedução, 
mas esse não é o primeiro caso. Agora, eu acho que você está 
colocando, o senhor está colocando se essa condição poderia se aplicar 
antes do RTT. 

Orador não identificado [01:00:37]: O que eu estou colocando, acho 
que antes da Lei n.º 12.973 e da MP 627 não existia-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: RTT. 

Orador não identificado: Então se essa condição não existia, eu 
seguiria as regras normais e no regime de competência, eu teria que 
olhar os planos de ações para ver em que momento aquela despesa é 
considerada segundo meio de competência incorrida, então é só essa 
questão, porque como ela colocou a questão de aplicar para o período 
anterior com base no CPC, eu acho que esse regime, como ele traz uma 
regra que em certa circunstância, ele pode destoar do que era regime de 
competência antes, então se não tivesse uma regra e se num caso 
concreto você tiver o deslocamento, eu acho que você não poderia 
estender isso para o passado. A dedutibilidade sim, seguiria as regras 
gerais anteriores e isso eu acho, eu concordo integralmente, que isso 
não vem assegurar uma dedutibilidade, que ela, na verdade, já existia. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Tem um aspecto aqui, que eu queria insistir 
um pouco, que é o seguinte, eu acho que a gente tem uma realidade 
antes do RTT e depois do RTT. Por que eu estou dizendo isso? Porque 
numa situação normal de temperatura e pressão, como eu admiti aqui o 
seu exemplo do copo, tanto a empresa assuma aquele valor no 
momento de entrega, a ação, no momento, enfim que estão satisfeitas 
todas as posições suspensivas e etc., e que geram acréscimo 
patrimonial, que no momento dessa entrega ele tribute, do lado da 
pessoa jurídica, da fonte, portanto já reconhece o acréscimo patrimonial 
para a pessoa física e, portanto, a gente tem a contrapartida da 
dedutibilidade. Mas tudo bem aí, o meu ponto não é esse. Meu ponto é 
que como esse sempre foi um assunto muito complexo, antes do RTT 
muitas empresas não assumiram essa dedutibilidade e na mesma toada 
não tributavam na pessoa física, né. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Errado dos dois lados. 

Sra. Elisabeth Libertuci: Errado dos dois lados, muito bem, o que eu 
estou querendo, de alguma forma, traçar uma linha divisória, é que 
aparentemente, a partir do RTT, se estabeleceu o parâmetro de 



mensuração, e o parâmetro de mensuração desde o momento da 
concessão até o momento do efetivo pagamento, porque se você for 
analisar o CPC 10, ele proporcionaliza no tempo, então a contabilidade 
já vai refletindo isso, na medida em que o plano vai se realizando. Então 
esse que é o meu ponto, quer dizer, a partir do CPC 10, na minha 
avaliação, se criou um parâmetro de dedutibilidade, esse parâmetro de 
dedutibilidade, ele fica de alguma forma refletido para o momento do 
pagamento, nós não tínhamos isso antes do CPC 10, então aí vem a 
minha dúvida, numa situação em que a empresa não reconhece a 
dedutibilidade, porque ela também não tributa, nós teríamos parâmetro 
para assumir isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu quero fazer 
algumas observações. Você quer falar? O Bruno pediu antes. Eu quero 
fazer algumas observações aqui. Vamos até colocar uma ressalva de 
início aqui, ainda que seja pouco, está errado dos dois lados, existem 
situações em que não há... 

Sra. Elisabeth Libertuci: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: .... ganho nenhum, o cara 
comprou a ação, se ele comprou por um preço favorecido, comprou por 
preço favorecido e vai ter ganho de capital, se a compra vantajosa da 
pessoa jurídica não é tributável, quanto mais na pessoa física, certo? 
Então, há situações sim que não há tributação, mas estamos 
pressupondo situações em que se caracteriza um pagamento de um 
rendimento com entrega de ações. Aliás, o CPC não é só salário, não é 
só diretores, é qualquer fornecedor, também, está certo? O que nós 
temos que levar em conta é que esses dispositivos estão tratando de 
uma figura jurídica, que não está mencionada expressamente, é dação 
em pagamento, a dação em pagamento, ela liquida uma dívida, então, o 
valor a ser considerado é o valor da dívida, que está sendo liquidado. 
Agora, você fala, o RTT. Antes, durante o RTT continua a vigorar o quê? 
As normas contábeis anteriores a 2007. Então esse CPC nunca valeu 
para efeitos fiscais, independentemente da Lei n.º 12.973, não valeu no 
RTT e não vale agora. Independente do artigo 33, eu acho que foi muito 
bem apontado pelo Ramon que o artigo 33, ao tratar do momento, ele 
ao mesmo tempo, estabeleceu uma condição que não havia na lei, não 
havia antes, e aí você ficava flutuando, dependendo do tipo de plano, 
agora você precisa ser, você só pode deduzir, quando você concretiza a 
despesa, porque têm planos aí que o cara fica aí, como que chama 
mesmo? Período de... 

Orador não identificado [1:05:36]: ‘Vesting’. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ‘vesting’. Não, eu queria 
falar em português. É uma carência, mas tem uma. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na verdade é um período... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um período aquisitivo. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É um período de formação, o ‘vesting’ é 
formação do preço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O sujeito tem um direito 
muitas vezes, inclusive, sujeito a uma posição resolutiva, então não 
existe a despesa, então o espírito da Lei n.º 12.973 é: na hora que 
entregou aí, eu não tenho nenhuma dúvida, a despesa existe mesmo, 
não é só algo criado ficticiamente, está certo ou errado, eu vejo assim 
essa norma. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn. Estou de acordo com o que 
foi bastante colocado, eu queria chamar atenção mesmo para a 
extensão que tem sido dada no artigo 33 e o texto dele. Ele está falando 
do valor da remuneração dos serviços prestados, então, pela... por 
empregados e similares, como pagamento baseado em ações, então, eu 
tento também aplicar o dispositivo na hipótese de [ininteligível] em 
pagamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro que é. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Porém, é claro que é, mas ele está repetindo 
uma norma que está no CPC, com termos parecidos com que estão no 
CPC 10 e como você bem colocou, o CPC 10 evidencia um ganho por 
compra vantajosa do beneficiário. O que é contabilizado é a diferença do 
valor de mercado ou é o custo de oportunidade, que é colocado no CPC. 
Então se a gente aplicar simplesmente o que está no CPC a essa regra, 
quanto ao momento da dedutibilidade, vai haver tributação de ganho de 
compra vantajosa, o que não é tributado pela própria Lei n.º 12.973 na 
pessoa jurídica, e mais, a Receita Federal está tentando utilizar esse 
arcabouço para tributar contribuições previdenciárias, que nem tão 
regulados pela Lei n.º 12.973. Então, o que a gente precisa ter cuidado 
mesmo é aplicar o dispositivo numa hipótese típica da dação em 
pagamento e ele está regulando então o momento em que eu devo 
deduzir. Outra coisa interessante é que ele, como você vai reconhecendo 
na contabilidade, o valor justo do plano ao longo do tempo, inclusive o 
‘vesting’, a despesa na contabilidade já vem sendo incorrida antes do 
pagamento, antes do ‘vesting’ e você vai, é obrigado pela própria Lei n.º 
12.973 a fazer adições ao lucro líquido. E você controla isso com o 
valor. Depois quando tem o pagamento, pode ser que o valor seja 
menor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, pode ser maior ou 
menor? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Aí vai ficar, pode ser maior ou pode ser menor, 
se for maior, fica tranquilo, você controla o valor ao que foi adicionado e 
mais o que foi pago, e se for menor? Vai ficar solto o valor lá no 
[ininteligível], quer dizer, tem todo esse, queria chamar atenção para 
esses aspectos.  

Outra coisa interessante, que eu queria complementar, ainda nesse 
contexto de que essa norma não criou a hipótese da dedutibilidade, ela 



só regulamentou o momento, são as hipóteses em que ela está sendo 
aplicada. Têm questões interessantes quanto à CSL. O artigo 50 da Lei 
n.º 12.973 diz que o artigo 33, expressamente esse aqui, se aplica para 
a CSL. Agora algumas limitações de dedutibilidade de despesa, de 
remuneração de administradores, diretores e etc., são previstas só na 
legislação do imposto de renda, e não há menção a CSL e há um 
entendimento, uma tendência muito forte no CARF de não aplicar para 
o CSL normas específicas para imposto de renda. Quando o artigo 50 
traz o artigo 33 para a legislação da CSL, na minha visão, ele está 
trazendo só essa questão de dedutibilidade, sem excluir a aplicação de 
todo o ordenamento. Então, despesas antes indedutíveis, não passaram 
a ser dedutíveis, por conta do artigo 33, assim como normas de 
indedutibilidade, próprias do imposto de renda, não vão ser aplicadas 
para o CSL nesse contexto, pela simples colocação do artigo 50 fazendo 
referência ao artigo 33. É esse o comentário que eu queria fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem aqui dos 
pedidos: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dentro até do contexto do Bruno, 
realmente essa norma aqui, esse artigo, realmente não veio regulado a 
dedutibilidade, que já estava na questão anteriormente pela regra da 
generalidade e da necessidade, o que ele veio fazer, e aí exatamente por 
isso que não é um duplo erro né, é que, embora isso não seja 
necessário, porque o serviço foi prestado, então foi incorrido, logo ele 
seria dedutível, mas como é um plano com empregados ou similares, 
cuja receita para a pessoa física, só citar quando do efetivo recebimento, 
é caixa, o regime caixa, ou regime de permuta. Quer dizer, quando eu 
tenho disponibilidade do valor econômico ou já tenho a disponibilidade 
da ação. Se eu vou recebê-la daqui a cinco anos, então eu não tenho 
essa disponibilidade ou depende do plano, então, acho que está 
compatibilizando o que consta no artigo 33 com a situação da pessoa 
física e jurídica, a jurídica é competência, física é caixa, nesse caso é 
uma daquelas exceções, que o Ricardo citou, tem a questão dos tributos 
não pagos também por ordem judicial, algumas coisas, poucas coisas, 
eu até fiquei em dúvida da propaganda, a propaganda hoje é dedutível 
toda por competência, não tem mais aquela restrição de [ininteligível], 
isso era incompatível, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que ainda tem sim, 
dá conta da 506, né? Com relação à despesa através de agências. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, mas acho que está, eu acho que até 
você mesmo citou [ininteligível] a isso, né? Mas tudo bem, o regime é de 
competência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei está lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, [ininteligível]. 

Bem, de qualquer maneira é o seguinte, aqui nós não estamos tratando 
de dedutibilidade a partir dessa lei, nem do RTT e nem anteriormente, 



porque o que se discutia mesmo, era a questão da contribuição 
previdenciária, que o STJ disse que não haveria incidência de certa 
forma sobre isso, então, compatível. Agora, Bruno, a questão da 
contribuição social, que desculpe o CARF, mas tudo, até há uma 
discussão com referência às provisões, são todas aquelas provisões que 
é... algumas eram dedutíveis do imposto de renda ou não dedutíveis do 
imposto de renda, mas eram dedutíveis à tributação. Foi tudo 
equalizado, quer dizer, aplica-se todas as regras do imposto de renda na 
contribuição social e por último agora, tem até uma lei, que veio da 
questão do imposto de renda nos tratados, dizendo que abrange a 
contribuição social sobre o lucro. Então eu não preocuparia também de 
aplicar a mesma regra para a contribuição social, porque está tudo 
mesmo encaixadinho na... a última lei que saiu aí sobre os tratados, e 
não falo em contribuição social, são anteriores, uma lei, digo, a lei 
4506, [ininteligível] em contribuição social? Não, não existia a 
contribuição social sobre lucro, né? E outra, as que vieram depois, e 
essa equalização que está sendo dada, eu estudaria com mais 
profundidade essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão da CSL, você 
levantou bem ela, mas vamos pensar um pouquinho. Se a empresa 
deduzir, o fisco não poderá, a fiscalização não poderá autuar dentro 
dessa linha, não tem uma norma especial, porque há atos normativos 
dizendo que deve seguir, nós consideramos que está errado, mas que 
deve seguir a mesmas regras do imposto de renda da pessoa jurídica. 
Então a fiscalização vai autuar, mas se autuar, ela tem um problema 
grande no CARF.  

Pela ordem, primeiro o Fernando e o nosso colega ali, que eu não sei o 
nome. O Fernando primeiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só ia... foi dito quase tudo que a 
gente poderia comentar a respeito, mas eu me interessei pela ideia do 
CPC 10. O CPC 10 determina como você vai tratar isso ‘stock option’, no 
período de formação, no período formativo, que o ‘vesting’ é o período de 
formação do direito, daquele que vai receber a ‘stock option’, ou que vai 
assumir a ‘stock option’ no tempo.  

Então, não é que não se aplica, não tem efeito fiscal. Tem efeito fiscal, 
mas quando a gente está falando da Lei n.º 12.973, essa lei, ela 
reposiciona o fisco segundo as novas regras contábeis. Então, é uma 
norma de reposicionamento, aí quando ela traz essa regra de 
dedutibilidade, ela só fala quando você vai poder considerar dedutível 
na apropriação. Mas em momento algum, como já foi dito aqui por 
todos, ela condiciona ou ela legisla sobre a dedutibilidade por isso ser 
impróprio. Tem uma cláusula geral e é válida para todas as questões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se identifique. 

Sr. Telírio: Eu me chamo Telírio Salgado [ininteligível]. Eu acho que o 
cerne da questão é relacionado à natureza desse custo que o Bruno 
falou, o custo de oportunidade. Quando esses tipos de contratos são 



liquidados em caixa ou posto, é facilmente mensurável, e ainda na 
vigência do RTT, pelas regras de generalidade, como o Bruno falou, 
ficou bem evidente que, de fato, se há necessidade, você pode deduzir. 
Acontece que antes do CPC 10, esse tipo de contrato liquidado de 
[ininteligível] patrimoniais se quer eram mensurados pela [ininteligível], 
esse [ininteligível] não existia. Justamente a origem da norma contábil, 
ela é uma exceção à teoria contábil, que via de regra, não permite que o 
custo de oportunidade se afete em patrimônio da companhia – é uma 
exceção à norma contábil. A origem do CPC 10 está no IFRS 2, que foi 
justamente criticado por isso, se alguém está tendo algum custo, 
acionistas, está sendo diluído em condições fora do mercado, se fosse 
negociar aquela ação no mercado, ele ia receber mais do que as 
condições favoráveis que está concedendo ao seu empregado. Me 
colocando no lugar do empresário, na hora de apurar o imposto de 
renda. Na vigência do RTT, por competência, eu devo registrar aquela 
despesa, também como o Bruno falou, ainda não é uma despesa efetiva 
durante o ‘vesting’, pela aplicação do RTT, na competência, eu farei a 
adição dessa despesa, mas na hora que eu entrego efetivamente o 
custo, efetivamente entrego o [ininteligível] patrimonial, de fato é um 
custo de oportunidade e, ainda assim, eu vou poder, no final do dia é 
um curso de oportunidade, inclusive patrimonialmente, ele nem 
aumenta e nem diminui o crédito da companhia, porque o lançamento 
contábil é um crédito, e uma conta dentro do [ininteligível] em reserva, 
um débito em resultado, esse débito no final do exercício é incorporado 
dentro do PL e se você olhar esse PL, foi resultado de comparar o PL ao 
lado do crédito que foi dentro do próprio PL, eles se anulam, não há 
afetação de ativos e nem de passivos, aumentando ou diminuindo.  

Acho que o cerne da dúvida está na natureza do custo, é um custo de 
oportunidade, é uma exceção própria à regra contábil, porém a Lei n. 
12.973 considerou dedutível pelo artigo 33. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta é uma ideia. 

Sr. Telírio: Só mais uma última observação, nós também recorremos às 
regras de adoção inicial da norma, [ininteligível] seguintes que falam de 
diferenças entre balanço societário e fiscal de ativos e passivos e eles 
são custos que também são registrados dentro, diretamente no 
patrimônio líquido. Não é nenhuma cota de ativo ou passivo.  

Então tivemos dificuldade de conseguir colocar em prática a redução 
desse posto anteriormente na vigência do RTT, apesar de acabar não 
concluindo que existem mais argumentos favoráveis, sobretudo, pela 
clara recepção da Lei n.º 12.973 em relação ao teor do CPC 10. Assim 
como a contabilidade abriu essa exceção para assumir a exibição no 
[ininteligível] oportunidade, a lei fiscal também admitiu a produção de 
efeitos para fins tributários. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos, portanto, aqui 
detectados, duas possibilidades de inovação do legislativo no artigo 33, 
que seria primeira, condicionar a dedutibilidade ao pagamento. Via de 



regra, o pagamento é quando se forma mesmo a obrigação, quando se 
liquida a obrigação, quando se codifica a obrigação, mas de qualquer 
forma, está expresso a dedutibilidade nesse momento. Não no momento 
em que supostamente teria sido incorrida antes. A segunda, que ele 
está trazendo para nós agora é essa, nós temos um custo, nós temos 
uma despesa a partir de um custo zero. Então, não deduzir apenas por 
exclusão do lucro líquido para a [ininteligível] do lucro real se é que é 
essa a ideia, tem muitas dúvidas sobre essa possibilidade. Mas 
precisaríamos pensar mais realmente a esse respeito.  

Mara, você quer falar? 

Sra. Mara Caramico: Eu só queria chamar atenção para o texto do 
artigo 33 que fala o seguinte: “o valor na remuneração dos serviços”. 
Remuneração de serviço é salário, não é aquele benefício que o 
funcionário recebe por retenção ou para ele vir à empresa, sob 
condição, que vai ser pago ou não, que na verdade, o ‘stock option’, se 
você na pessoa física paga e a pessoa física tem que recolher ganho de 
capital, e não o [ininteligível], o benefício que ele está recebendo tem 
outra origem e não de salário. Então, eu acho que se o legislador tivesse 
falado em valor da remuneração paga aos prestadores por empregados 
ou similares, efetuado em ações, nós poderíamos englobar aqui esse 
tipo de pagamento. Mas eu estou entendendo que quando ele fala 
remuneração dos serviços, a gente tem que ver se ‘stock option’ é 
remuneração de serviço ou se não tem outra natureza, porque se a 
pessoa física está recebendo aquele bem, porque também tem um outro 
problema, se a gente entender que valor da remuneração dos serviços 
prestados por empregados é salário ou é ‘free benefits’ aí nós vamos ter 
INSS, e ganho de capital não tem INSS. Então, a gente tem que ver um 
pouco essa origem, para entender se é isso mesmo ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara, em outras palavras 
você está dizendo, repetindo a primeira observação que eu fiz aqui, né? 
Esse dedutível depende de saber do que se trata. Se você for ao CPC, aí 
está abrangido o serviço de fornecedores, de autônomos, os similares, 
similares não existe essa expressão ou a definição dessa expressão na 
lei tributária, mas está lá no CPC, dizendo o que é similares. Então, 
essa norma realmente ela quer dar um tratamento fiscal para aquilo 
que é feito na contabilidade de acordo com o CPC. Agora eu queria, 
voltando ao seu ponto... Belírio, né? 

Sr. Telírio: Telírio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como? 

Sr. Telírio: Telírio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, desculpa, Telírio, é que 
quando você falou, a gente ficou meio na dúvida aqui. 

Se eu for querer deduzir o valor justo sem ter tido esse custo, eu tenho 
que tributar, porque aí eu estou realizando o valor justo. Mas tudo bem, 
eu ofereço a tributação e deduzo, zerei o efeito lucro tributável. Me 



parece possível, eu sem custo efetivo, deduzir o valor justo. Não faz 
sentido. Ainda que a pessoa física seja tributada, porque não é 
necessária a compatibilização, se é tributável de um lado, se é dedutível 
de outro. Não existe, até porque as alíquotas são diferentes, as bases de 
cálculos são diferentes, não existe desequilíbrio.  

Fernando quer falar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para tentar responder à Mara. Para 
mim, está ligeiramente claro, não sei se a gente pode usar essa 
expressão, que a gente está tratando da dação em pagamento, é uma 
ação de pagamento, justamente, porque você vai, faz um acordo, que eu 
vou remunerar uma pessoa, um empregado ou similares – que é outra 
coisa interessante, o que são similares ou empregado? É uma definição 
torta, empregado e similares, está parecendo um pouco a legislação do 
ISS, uma tipicidade aberta, né, que o pessoal costuma falar – então, 
qualquer tipo de empregado, mas está claro, eu remunero, faço um 
acordo, ao invés de pagar dinheiro, eu pago em ações. Então é só essa 
hipótese, então eu estou dando em pagamento essas ações, que entram 
na minha remuneração, e consequentemente a gente precisa ver que 
não haveria uma discussão em torno do INSS. 

Sra. Mara Caramico: Eu concordo que é uma dação em pagamento 
concordo em, número e grau, eu entendo que no caso de ‘stock options’, 
é uma despesa e etc., agora eu só estou entendendo, só estou 
preocupada, porque lá não está escrito isso. Porque lá está escrito 
remuneração dos serviços e ‘stock options’ não é remuneração de 
serviço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  É uma forma de 
pagamento. 

Sra. Mara Caramico: É uma forma de pagamento de um benefício que 
não é caracterizado como salário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, aí... 

Sra. Mara Caramico: Nem remuneração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então não é dedutível, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí a gente vai entrar... 

Sra. Mara Caramico: Eu acho que é, não, eu estou dizendo o 
seguinte... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A remuneração é... 

Sra. Mara Caramico: É o gênero. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um gênero muito amplo, 
certeza, falar remuneração leia-se igual contrapartida, contraprestação 
de uma prestação de serviço, mas na verdade, é prestação de serviço, 
permanência na empresa, uma série de condições. 



Sra. Mara Caramico: Eu só tenho dúvida, porque aqui está falando 
remuneração de serviço, e remuneração de serviço, ela tem uma clara 
tributação, eu não estou, se ele falasse o valor da remuneração, aliás, 
dos serviços prestados, se ele falasse valor da remuneração paga aos 
empregados, eu estaria de acordo.  

Eu não estou de acordo de dizer que remuneração dos serviços 
prestados seja a ‘stock option’, eu entendo que é uma dação de 
remuner... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Escuta, suponha que eu 
vou distribuir dividendos, está certo, vou distribuir dividendos. E a 
assembleia, no momento de distribuir dividendos, ela diz assim: olha o 
acionista que quiser, pode receber o valor do dividendo em ações, que 
serão valorizados por tais e tais critérios. Então, continua sendo uma 
dação em pagamento por disfunção de dividendo. 

Sra. Mara Caramico: Claro. Mas meu ponto não é esse. Meu ponto é -- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou dando esse 
exemplo, para dizer que essa norma, na verdade, voltando ao começo, 
ela regula quando eu posso deduzir, mas ela não diz o que eu posso 
deduzir. Agora, se é tributado na pessoa física, novamente eu vou ter 
que verificar, porque a pessoa física está recebendo. Se ela estiver 
recebendo dividendo é dividendo, eu assumo que tem isenção. Se não 
for dividendo, o que é? Pode ser que não seja salário, para efeitos de 
CLT, não sei, pode ser que não seja, porque não tem característica de 
repetitividade, enfim, tem uma série de outras considerações. Mais 
complicado saber se incide ou não incide contribuição para a 
previdência social. Mas se for regulação de serviço, incide. Não é o que a 
lei escreveu ou deixou de escrever, que vai mudar a realidade. 

Sra. Mara Caramico: Mas não tem... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela não pretendeu, o Bruno 
ressalvou com relação ao trato do imposto de renda da pessoa jurídica, 
da despesa. 

Sra. Mara Caramico: O problema é que a fiscalização estava. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não trata nem do IR fonte, 
nem do IR da pessoa física, por isso que eu insisto que essa lei ela visa 
tirar do lucro tributável todas as, como eu vou falar vai, imperfeição, eu 
ia fala maluquices, mas todas as... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: As impurezas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As impurezas, está certo, as 
impurezas que entraram no mundo contábil. 

Orador não identificado: É uma norma de recondicionamento. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não muda a realidade das 
coisas, não mudou a natureza das coisas, dos entes, do direito que 
estão aí abrangidos.  

Ramon. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Queria fazer um comentário, primeiro 
em relação à questão do custo de conformidade, que foi colocada. Eu 
acho que hoje, o artigo 33, o § 2º, tanto o inc. I como o inc. II, eles estão 
dando efeito para esse custo de oportunidade, quando ele fala que o 
valor, mesmo que reconhecido no patrimônio líquido, ele vai dar esse 
defeito, quando o objeto for instrumentos patrimoniais. E daí a questão 
colocada para efeito anterior, se você falar olha, o CPC 10 já está dando 
esse efeito, mas como na vigência do RTT teria que aplicar as normas 
vigentes em 31 de dezembro de 2007, eu acho que esse custo de 
oportunidade, você não poderia dar esse efeito, então essa lei não teria, 
da mesma forma, que ele não retroagiu para dar o momento da 
dedutibilidade, ele não retroagiria para dar efeito para o custo de 
oportunidade. Mas se você tiver oportunidade um caso, por exemplo, 
olha, as ações já estão no exterior ou ações em tesourarias, em algum 
caso que você já existe um custo efetivo, a regra anterior, de acordo com 
o regimento anterior, seria aplicável.  

O segundo ponto, que foi [ininteligível] pelo Bruno, empregados ou 
similares, pelo Bruno e pelo Professor Zilveti, realmente, aqui, eu... 
existe aquela questão, por exemplo, as regras de restrição e 
remuneração para diretores não empregados, eu acho que esse artigo 
33, ele não seria, automaticamente, aplicado, a gente teria que 
interpretar não só pelo alcance do CPC 10, mesmo que a gente 
considere que essa norma veio para regulamentar o CPC 10, eu acho 
que ele pode não ter o mesmo alcance pela linguagem que foi adotada 
aqui. Então a gente teria que fazer uma interpretação sistemática da 
própria legislação e não seria estendido automaticamente.  

Em relação à CSL, ele deu efeito expresso, mas também nos limites 
desse artigo, então regras anteriores de dedução que são aplicáveis para 
o IR, na minha visão, não passam a ser aplicáveis para a CSL, porque a 
questão do tratado que foi bem levantado pelo Brandão, na verdade, o 
tratado está num texto completamente diferente. O Brasil adota essa 
política muito mais pela questão do IRPJ ter destinação, ter que ser 
distribuído o resultado da arrecadação e o CSL não ter, e por isso que o 
Brasil também reduziu o IR fonte, adotou CID e várias outras medidas, 
então eu acho que é uma discussão um pouco diferente em relação aos 
ajustes específicos que existem para o IRPJ e não existem para o CSL. 
Então eu não usaria essa nova lei para estender ajustes do lucro real 
para base de cálculo da CSL. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sempre coloco aqui, eu 
gosto de colocar nessas questões... 

Desculpa, você pediu a palavra, depois eu falo. Eu também respeito a 
ordem, às vezes eu peço. 



Oradora não identificada [1:31:55]: Obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Às vezes eu peço a palavra 
para o Fernando e perco a hora. 

Oradora não identificada: É só pra não ficar distante, porque ela fez o 
[ininteligível] sobre interpretação, já tem que pôr se está em 
remuneração ou não. Eu queria só trazer que, na visão do CARF, não só 
se está trabalhando sobre a ideia de que é remuneração sim, não 
interessa que plano você fez, como inclusive para a cobrança de INSS, 
eu acho que contribuições previdenciárias estão entendendo que tem 
que cobrar, entendem que seja lá o que fosse, houve uma vantagem 
para o empregado, porque ele comprou mais barato, porque ele 
comprou de uma forma diferente. Só o fato de ser uma vantagem, é 
suficiente para pesar remuneração e tem que tributar e criar uma 
confusão enorme. Então, é só para a gente não esquecer, porque a 
palavra remuneração ali, certamente, guarda consonância com essa 
interpretação que está fazendo e tentando fazer prevalecer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que eu queria, eu não sei 
se eu estou na sua linha, eu acho que estou, você falou a palavra 
remuneração. Eu, há pouco, falei que essa palavra significa 
contraprestação, certo? Ela não fala em salário, ela não fala em 
benefícios, em participação nos resultados, ela fala remuneração, de 
uma forma bem ampla, como ela colocou bem, a Mara: remuneração é 
um gênero de muitas coisas. Aqui sim, é remuneração de serviço, mas 
serviço pode ser pago com muitas contas, muitas espécies de 
remuneração de serviço. 

Oradora não identificada [1:33:33]: Lá, para o CARF, eles não estão 
nem tendo esse cuidado, então é um pouquinho pior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro, mas nós temos que 
reconhecer que se for remuneração, é sujeito à tributação.  

Fernando e Bruno. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para, ainda nesse ponto.... a regra me 
parece que é feita para generalizar a ideia de ‘stock option’. Mesmo que a 
‘stock option’ seja uma característica, uma figura específica. Mas para 
quem redigiu essa lei, a ideia é: eu vou entender que na estrutura do 
pagamento em ações, eu estou pagando com ações a prestação de 
serviço. Eu não estou fazendo nenhuma outra consideração, se você é 
empregado ou se você não é empregado, você recebeu uma 
remuneração por uma prestação de serviço, que sugere que seja ‘stock 
option’ porque você tem no direito brasileiro a importação de uma figura 
que é extremo direito trabalhista brasileiro. Você está praticamente 
fechado em salário, tudo é salário, tudo é relação de emprego, mas a 
‘stock option’ pressupõe um período, que é justamente o de formação do 
‘vesting’, que você faz alguma coisa para a empresa, que não está na 
sua atribuição específica de empregado, você faz algo a mais, ou seja, 
tem um desempenho suplementar, extra, que chegaria próximo da ideia 



de uma prestação de serviço, o que eu fiz? Eu fiz algo fora da curva, eu 
tenho minha relação de emprego, mas eu dentro na minha relação de 
emprego, eu saio um pouquinho daquela relação, do quadradinho, e 
vou fazer algo que traz um benefício para a empresa e por este benefício 
que a empresa tem, eu recebo aí uma prestação extra de serviço, eu 
recebo uma remuneração, e aí vem a característica do ‘stock option’, eu 
recebo em ações. Então, claro, a redação é feita pelo ‘amigo da onça’, 
alguém que foi lá e buzinou, falou para o agente da Receita Federal, “faz 
desse jeito, que assim fica mais ou menos”, quando poderia ter sido 
mais claro e usado das expressões que a legislação brasileira já tem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse ponto que o 
Fernando está tratando, eu não sei se eu vou falar na tua frente e tirar 
a palavra de você, mas quando o Fernando está tratando evoca a noção 
da causa do pagamento, porque o pagamento está sendo feito. Quando 
o empregado trabalha o mês inteiro, ele recebe o salário dele. Quando 
ele, para receber essa remuneração, ele tem que ficar cinco anos na 
empresa, a causa não é ter trabalhado, é a fidelidade à empresa, ele tem 
obrigações, essa matéria realmente é complexa, viu, depende muito que 
analisar a circunstância de cada plano. 

Bruno, você tem um minuto. É possível? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, na verdade, eu ia falar duas coisas, vou falar 
uma só. Quanto à CSL, eu também não vou falar, só vou dizer que eu 
vou sugerir para a gente discutir em pena da aplicação das normas de 
IR para CSL eu vou propor, mandar por e-mail uma série de 
complexidades desde o CTN, se o art. 43 se aplica ou não, eu acho que 
é um tema que comporta a gente discutir só ele. Então eu vou incluir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou incluir na semana que 
vem. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Na semana que vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que a pauta está zero, por 
enquanto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então já está incluído. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Brandão, não vai 
dar tempo. Não, você dá. 

Oradora não identificada [1:37:50]: Questão é só a sugestão de, de 
repente, trazer pro CARF tratando do ‘stock option’, completando o tema 
e até para a discussão, que são os reflexos da discussão, trazer o tema 
da Mara de novo, mas sob o enfoque previdenciário com um acórdão 
efetivo, analisando os argumentos que foram utilizados e para dizer 
que, mesmo assim, essa interpretação, não é isso que vai justificar ou 
não a autuação, vai depender do caso concreto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está pondo na pauta? 

Oradora não identificada: Não, eu trago. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, eu queria... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só fechar, o Bruno já pôs. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, tá. 

Orador não identificado: E o meu, não só a ‘stock option’, 
[ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, estamos encerrando 
a reunião de hoje, agradeço a presença e a pauta fica em aberto para 
sugestões, hein? 
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