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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Eu queria 
antes de começarmos a nossa reunião de hoje, para quem não sabe 
ainda, comunicar o falecimento da nossa grande colaboradora, querida 
Tamara. Tamara Helen Bruno. Não sei se todos lembram aqui da 
Tamara, sempre presente nos nossos cursos, ajudando especialmente 
ao Luís Flávio, mas no ano que o Luís esteve fora do Brasil, ela manteve 
a equipe funcionando, os cursos funcionando, foi realmente uma 
pessoa muito especial para nós. Teve o falecimento trágico a semana 
passada, com o esposo e outra pessoa da família, e então eu queria 
solicitar a todos que ficassem em minutinho de pé, e meditássemos um 
pouco sobre ela. Que Deus a tenha, não é? Luis, força, você que tinha 
uma ligação pessoal mais intensa com ela. De um momento triste para 
o um momento alegre, temos aqui presente os três membros da nossa 
equipe vitoriosa no IV International Tax Moot, realizado em Bogotá. 
Michell Vieira, por favor. O Pedro Bini, por favor, fique para frente. O 
Daniel de Paiva Gomes. Nós temos aqui a placa, a equipe foi a segunda 



colocada no certame, depois o Schoueri vai fazer algum esclarecimento 
mais detalhado, e temos o Daniel Paiva, melhor orador. Esta é a sua, 
essa é a do ‘speaker’. Essa é a, do Daniel, parabéns. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o seguinte, na verdade essa equipe fez 
um show, além de ter sido o segundo colocado em geral no campeonato, 
é que existe uma etapa anterior, é a etapa de se fazer um memorial, a 
peça escrita, e eles ganharam também o melhor memorial com o Best 
Memoranda, agora eu não tenho certeza. O memorial para os três como 
Best Memoranda, e depois, durante a apresentação, ainda o Daniel foi 
lá para resolver o assunto e ainda ganhou como o melhor orador na 
parte do contribuinte. Ou seja, é o show que eles fizeram. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, parabéns, estamos 
muito orgulhosos e esperamos que vocês se integrem cada vez mais 
aqui nas nossas atividades do IBDT, que é muito importante para nós, o 
Michell é testemunha disso, então, novamente parabéns pelo resultado, 
e em frente sempre. Obrigado pela presença. 

[aplausos]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Lembrar todos, o Observatório Ibero-
Americano de Tributação Internacional existe há seis anos, ele foi 
fundado pelo IBDT, com a Carlos III de Madri, e o com a Externado da 
Colômbia. Logo em seguida, se juntaram como fundadores, embora 
tenha sido logo em seguida, foi a Unam, do México e a Universidade da 
Flórida. Digamos que a Flórida é o estado mais ao norte da Ibero-
América. E desde então, nós temos tido todos os anos, reunindo no 
observatório, cada vez em uma cidade desses países, e há quatro anos 
nós temos o Tax Moot, que é essa competição internacional, o nível 
dessa competição está cada vez maior, é impressionante como isso vem 
crescendo muito. Chega a ser emocionante quando você verifica esse 
pessoal, o que eles aprendem, como eles entendem de tributação 
internacional. E só para explicar, não é que eles apenas vão competir, 
um fala e outro fala. O papel dos árbitros, dos juízes ali é instigar, é 
provocar, então imagina que você está fazendo a sua defesa, sua 
apresentação e o árbitro vai e fala, espera um pouquinho, interrompe 
no meio, a gente faz de propósito, interrompe, faz uma pergunta 
diferente, para tentar dar uma desestabilizada para testar o quanto a 
pessoa sabe. E eles vão e se saem, nesse tipo de competição, e se saem 
muito bem. Eu digo isso quase que como uma propaganda, porque 
como eu disse, cada vez é em uma cidade, 2016 a cidade 
Iberoamericana que vai receber o Observatório e o Tax Moot chama-se 
São Paulo. O anfitrião, as entidades anfitriões serão a Faculdade da 
Direito e o IBDT, nós seremos anfitriões no dia 17 a 21 de outubro do 
ano que vem. Vai ter duas coisas importantes, vai ter duas coisas 
importantes, a peruada e o, e a reunião do observatório e do Tax Moot. 
Então, espero que até lá a gente participe, certamente o IBDT vai ter a 
sua equipe ano que vem, espero venha a ter porque, e não só a equipe 



que participa, como o lado que a gente tem trabalhado muito, é o 
conceito dos “alumni”, os ex, os que participaram. E os “alumni” de São 
Paulo vão ter uma obrigação maior, porque agora vão ter que receber os 
“alumni” de outros países para que venham, se sintam em casa, vai ser 
um semana bastante interessante para nós aqui do IBDT, a semana de 
17 a 20 de outubro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos levar para a peruada 
todos os visitantes estrangeiros, né? Eles vão querer fazer sempre em 
São Paulo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo vai também. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti quer fazer 
uma referência, ainda no pequeno expediente, sobre a questão tratada 
na semana passada.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria só esclarecer uma questão que 
ficou um pouco no ar na semana passada em relação à sonegação de 
bens do inventário. Então, a primeira questão que surgiu foi, será que a 
Fazenda pode ter interesse nessa questão, os chamados sonegados? Ela 
tem interesse, então ela tem interesse de cobrar o imposto devido em 
relação aos bens que foram sonegados, ela tem uma ação própria, ela 
não é parte interessada na ação de sonegados, tanto o Washington de 
Barros Monteiro, como o Silvio Rodrigues, e outros autores especialistas 
em Direito Civil consultados, afirmam que a Fazenda tem a ação para 
cobrar o imposto devido por ato de sonegação de bens, e esta ação pode 
ser inclusive, anulando alienações anteriores para que se pague o 
imposto devido, apenas para que se pague imposto devido. E o ato de 
sonegação normalmente se dá contra outros herdeiros, e credores, 
então daí o interesse da Fazenda em entrar na ação de sonegação, caso 
ela tenha sido proposta, obviamente, como um terceiro interessado. A 
hipótese que se discutiu é, que é o que acontece no VGBL, é de todos os 
herdeiros sonegarem. Então, se todos os herdeiros sonegarem, quem 
proporia a ação de sonegação? Porque, apenas em tese, os herdeiros 
sonegadores perderiam os bens sonegados, desde que alguém 
propusesse isso. Então, para que a Fazenda tivesse, ou o Estado tivesse 
algum acesso a esses bens, primeiro, ele teria que ter uma ação de 
conhecimento que considerasse, em função da sonegação de bens, a 
herança jacente, para daí então, ser um credor e ter legitimidade para 
propor a ação. Então, é uma questão bastante controvertida, tanto na 
doutrina, quanto na jurisprudência, mas em relação ao imposto, que 
era o assunto tratado na reunião passada, ela sim tem legitimidade 
para propor e cobrar, e tem feito isso, segundo a gente conseguiu 
levantar alguns acórdãos em que ela cobra os impostos das pessoas 
envolvidas. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, muito obrigado. Alguma 
comunicação ainda? Quem passou pela biblioteca viu as mesas lá 
repletas de pilhas de livros, são os livros da doação do Professor Edson 
Carlos Fernandes, que eu mencionei na semana passada, uma 
quantidade grande de livros que ele nos doou, estão sendo incorporados 
à nossa biblioteca. Vamos à pauta, então. Débito do ICMS, substituição 
tributária, há duas semanas a Natalia nos apresentou a questão. A 
Natalia está aí hoje, não é, nos apresentou a questão. Nós chegamos à 
conclusão de que a resolução da Secretaria da Fazenda não tinha base 
legal. O Brandão, após isso, fez um estudo durante a semana 
subsequente, a semana passada apresentou alguma objeção aquela 
conclusão, e eu solicitei que ele se entendo esse com a Natalia durante 
essa semana que estamos hoje chegando ao fim dela, a semana da 
mesa, não é? E então eu vou pedir para a Natalia aqui presente, eu vou 
pedir para o Brandão recolocar as questões que ele levantou e a Natalia 
também se manifestará e nós vamos debater. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, a questão que foi colocada, a 
princípio, parecia uma mudança legal contrária aos interesses dos 
contribuintes, mas eu verifiquei que na verdade, a mudança que houve, 
o art.100 na sua redação original, proibia o parcelamento de 
mercadorias importadas no exterior, né, ICMS devido na importação, e 
o ICMS devido na substituição tributária. E essa lei, ela é um 
impedimento para que quando houvesse os PPIs ou programa de 
parcelamento autorizado por convênios, que o Estado por decreto desse, 
permitisse, que os devedores, em substituição tributária, pudessem 
participar dessas anistias. E isso aconteceu, várias vezes, saía a anistia 
e vinha a proibição de que os devedores em substituição tributária, e a 
importação de mercadorias, não puderam participar. Alterada a lei, a 
lei, foi modificado o art.100 e retirado esses dois parágrafos, e daí, dá-se 
a questão que a lei inovou, e como diz o Ricardo, a lei nova que não 
inova não é lei, mas aí tem um razão, ela tirou a proibição. Então, vai 
dizer revogou, então agora é permitido? Não, aí tem o ler o parágrafo 
seguinte, que ele dá ao administrador, no caso o governador, o poder 
executivo, por decreto, quer dizer, na conveniência da Fazenda, porque 
o parcelamento, segundo a jurisprudência, é uma conveniência, o 
estado não é obrigado a parcelar, mas é que pode criar essa regra de 
parcelamento, tem essa regra de parcelamento já fixa, que você, que 
qualquer um, a qualquer tempo você pode expor, pagando todos os 
encargos que são devidos e tem aqueles parcelamentos especiais que 
surgem de vez em quando. Então o que acontecia? Acontecia 
exatamente isso, surgia uma oportunidade de parcelamento especial, o 
governador não podia incluir esses itens, porque eles estavam vedados 
por lei. Retirado isso da lei, ficou o texto do artigo 100, foi modificado 
para dizer que, cabe ao poder executivo, na conveniência, verificar as 
operações, o tipo de contribuinte que ele pode conceder parcelamento. 
Isso aconteceu, acho que em 2009, saiu um parcelamento que dizia que 
o contribuinte que devesse imposto normal podia pagar à vista com 
100% de redução de multa e 70% de juros, uma coisa assim, e quem 



devia o ICMS-ST, também teria esse direito, desde que pagasse numa 
única cota. O contribuinte que devesse numa situação normal poderia 
pagar em 120 com redução menor, mas podia parcelar em 120 parcelas. 
Mas a substituição tributária não podia ser objeto de parcelamento. 
Essa questão que ficou discutido, mas ao contribuinte alegou que havia 
o ferimento da isonomia. O tribunal disse, não há isonomia, porque está 
em vigor a possibilidade do Poder Executivo regular essa forma de 
concessão. E o tribunal disse, se você verificar, a gente mesmo fala, 
você pega uma lei e você tem um regulamento, se a lei, for revirado o 
texto da lei, o regulamento automaticamente teria cedido o lugar, 
perdido o efeito. 

Orador não identificado: Não valeria. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não valeria. Mas nesse caso, como a lei 
diz exatamente isso, que o Poder Executivo pode escolher aquelas 
operações e pessoas, que se beneficiariam do parcelamento, o art. 570 
do regulamento não foi revogado, não, expressa, se você olhar, está lá 
em vigor, se a gente imaginar que a lei não existe mais, poderia estar 
revogado, mas ele não está, porque ele foi recepcionado por essa nova 
redação que dá ao Poder Executivo essa faculdade de permitir que, em 
alguns casos, algumas apelações possam entrar no parcelamento. 
Então, se você olhar assim, a primeira vista olha, o regulamento está 
ilegal, a resolução está ilegal, mas ela tem uma base legal. Agora, o 
Poder Executivo tem o poder, o direito e a faculdade de, em qualquer 
caso, inclusive nesses casos, de conceder, pode criar uma Instrução 
Normativa dizendo: ‘eu permito o parcelamento ordinário’, no caso dos 
correntes que vem permitindo o desconto, fazer esse parcelamento 
ordinário, e os três acórdãos ou mais, que já tem sobre o assunto, falam 
exatamente sobre isso, que não há isonomia, que o art. 570 está em 
vigor, que é uma faculdade do Poder Executivo. A única questão que 
eventualmente poderia se levar, eu não sei se a gente, porque 
exatamente nesse caso se trata mesmo de uma faculdade do Poder 
Executivo, é se a delegação que a lei deu ao governador é válida, né, 
essa questão sim, mas nem tudo que está, que o Poder Executivo possa 
regulamentar, lógico, o regulamento tem que estar com base na lei, mas 
também não falar nada e também, diz que o Poder Executivo tem essa 
faculdade, é difícil dizer que isso seja uma delegação de competência. 
Não, é simplesmente, olha, você é obrigado a pagar o imposto no 30º 
dia, e eu permito que você parcele, nessas condições que o Poder 
Executivo vai fixar. É difícil encontrar inconstitucionalidade disso, como 
no caso o tribunal disse que não há inconstitucionalidade por isonomia, 
não há ilegalidade, e assim, ficou aquele entendimento que eu havia 
expresso, no sentido de que a redução nos dois no art. 14 
especialmente, ela está absolutamente conforme à legislação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então nós temos dois 
problemas, né, de legalidade e de isonomia. Nós na primeira 



oportunidade nós avaliamos que não havia base legal para a resolução. 
Isso é o primeiro ponto. Natalia, você quer falar? 

Sra. Natalia: Eu quero só pontuar que eu até analisei os acórdãos 
ligados. Um dos acórdãos ele é anterior à própria resolução e anterior, 
também, à alteração do regulamento do ICMS da lei. Então, ele analisou 
a questão sobre o aspecto da lei mesmo, numa vedação contida na lei. 
Então ele fala, olha, você não pode fazer uso do parcelamento ordinário, 
porque o decreto e a lei vedam expressamente. Então, eu acho que a 
análise ficou um pouco restrita, porque de fato na época não houve essa 
alteração na lei, no sentido de fomentar o pagamento de débito em 
aberto através do parcelamento ordinário. O outro acórdão ele fala 
também da questão da isonomia, que no caso do ICMS-ST, não haveria 
uma violação ao princípio da isonomia, porque não seriam 
contribuintes em grau de equivalência. Ele também, na parte da 
fundamentação, fala que haveria a vedação expressa no decreto. Então 
eu achei que ficou uma interpretação bem restrita sobre a matéria, 
porque em nenhum momento ele analisou que existia a vedação, essa 
vedação foi excluída considerando a intenção do legislador, a sua 
vontade, o espírito da lei em ampliar, imagino eu, né, o rol de 
contribuintes que tivessem acesso a esse parcelamento. E, no segundo 
caso, de um PEP, porque no PEP há uma revolução de desconto, né. 
Inclusive em 2009, de fato havia uma vedação com relação ao uso do 
parcelamento de ICMS-ST, mas depois esta também essa alteração 
também foi excluída, porque ICMS-ST só poderia ser pago numa parcela 
única, e depois foi alterado isso, de modo a ampliar no seguinte sentido, 
você, substituto, também tem direito a parcelar o débito ainda com a 
renúncia fiscal, ainda que seja com um desconto. O que nós estávamos 
discutindo com relação à essa parte da delegação, é que existe 
precedentes nos tribunais, e um posicionamento forte da doutrina, no 
sentido de que, ainda que o estado ele tenha a competência de 
regulamentar questões relacionadas à parcelamento, enfim, somente a 
lei poderia obrigar, somente a lei poderia criar um direito, somente a lei 
poderia trazer algum tipo de restrição. E fazendo uma interpretação 
sobre o ocorrido, no seguinte sentido, havia uma vedação, essa vedação 
foi afastada, a delegação ao Poder Executivo já existia na lei, no caso, 
não foi uma inovação após esse afastamento da premissa antes 
existente, considerando o espírito do legislador, uma resolução ela 
poderia ir além, ela poderia extrapolar aquilo que, na intenção do 
legislador não existe? Ou a resolução ela vem para dispor sobre código 
de recolhimento, sobre guia, sobre prazos, eventualmente algumas 
condições, mas não separando contribuintes, e principalmente sujeitos 
passivos na obrigação, ter pela lei o substituto ele é um sujeito passível 
à obrigação, não é? Será que não haveria uma violação nesse sentido, 
considerando que, de uma forma ou de outra, é uma restrição sobre a 
ótica da lei sobre aquilo que foi afastado como proibição? Esse foi um 
questionamento que ainda, como senhor mesmo já contou, como 
poderia ser questionado essa ilegalidade por parte da delegação da lei 
ao Poder Executivo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos um terceiro 
problema, né, em relação aos dois que eu falei, da delegação. Pelo o que 
eu entendi do Brandão, existe uma delegação de lei do Poder Executivo, 
entenda-se o Governador do Estado, e existe uma delegação do 
Governador e do Secretário da Fazenda? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, as autoridades administrativas, 
né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existe isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O art. 570 A, do regulamento, o art. 
570 A foi inclusive depois da alteração do art.100. Talvez o acórdão que 
não tenha enviado para você, ele fala exatamente do art. 570 e do 570-
A, porque o 570-A foi exatamente em função da alteração do art.100 e 
dizendo que o Poder Executivo poderá, né, pelas autoridades 
administrativa fazer... Porque eu achei, assim, a primeira vista, que 
realmente o Poder Executivo estava engessado, ele não podia permitir o 
parcelamento, a partir do momento que se retirou do texto legal a 
proibição, e deu a ele o poder, poder e dever de fazer um acerto vai, 
uma diferenciação entre operações e contribuintes, como o estava no 
570-A, quer dizer, facilitou os casos que eram proibidos, não é, porque 
agora ele tem a faculdade de conceder na forma que ele assim desejar. 
Evidentemente, a questão, o elemento central, que fica pendente é 
mesmo a questão dessa delegação, não é, se o Poder Executivo pode. 
Mas claro, que em muitos casos, o Poder Executivo tem, não tem como 
ele ficar, então não precisava de regulamento, basta a lei, em muitos 
pontos o regulamento ele não pode extrapolar o que diz a lei, mas a lei 
ela não proíbe, ela fica em aberto, põe aberto. Claro, essa interpretação 
história de que havia uma proibição e que agora não há mais, pode 
levar à conclusão que ele é obrigado a dar, mas ele colocou no texto da 
lei essa questão de ele poder trabalhar com essas operações que ele 
desejar. É uma faculdade o Poder Executivo poder ter parcelamento? Eu 
acho que é. A lei manda pagar e o Poder Executivo está autorizado por 
lei, porque antes ele estava proibido por lei, e você sabe aquela regra da 
interpretação de direito público, né, o particular ou aquilo que tudo que 
não é proibido é permitido, para o poder público tudo que não é 
permitido é proibido. Então, é esse ponto que a gente tem que quebrar 
para verificar se, a proibição de parcelar originariamente, ou mesmo 
nas condições especiais que saem, tem amparo legal, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que me chamou a atenção nesse 
trabalho da Natalia, foi a precisão que ela tem do ponto de vista técnico 
jurídico. Ela analisou a lei e analisou a alteração na lei, pensando 
também na forma de delegação de competência, e de delegação de 
competências até para o Executivo. A modificação do parágrafo, o que 
antes constava num artigo proibindo o substituto tributário de fazer 



uso do parcelamento, criava um problema, porque o substituto 
tributário é um sujeito passivo, tão sujeito passivo quanto outros 
sujeitos passivos. Não existe um tipo de sujeito passivo, A, B, C ou D, 
sujeito passivo, por ocasião da atividade que tem, pela sua condição na 
cadeia produtiva é substituto tributário, e quando se instaurou a 
questão de substituição tributária no Brasil, havia uma discussão entre 
responsabilidade e substituição, havia uma polêmica até que o Brandão 
relatou isso, o Brandão Machado relatou isso no livro em homenagem 
ao Alcides, mas a lei veio, a Lei Kandir veio e disse: isso aqui é sujeito 
passivo, então, encerrou o assunto em relação à substituição tributária 
por competência própria, então a lei complementar vê isso, o substituto 
tributário é um sujeito passivo. Pronto. Aí vem uma lei e cria uma 
restrição imprópria ao sujeito passivo para o parcelamento. Que depois 
foi suprimida. O que está no parágrafo é uma delegação ao Poder 
Executivo para regular, não para restringir, e quando trata de escolha 
de sujeitos passivos ela assume um caráter didático, ela vai explicar 
porque determinado sujeito passivo pode, por que determinado sujeito 
passivo não pode obter o parcelamento. Ela não tem o caráter que a lei 
não lhe deu, porque aí haveria uma impropriedade. Então quando ela 
assume, o Poder Executivo assume esta posição restritiva, ele está 
cometendo uma ilegalidade, uma ilegalidade. Então esse, o regulamento 
que restringe ao substituto tributário parcelar, ele está cometendo uma 
ilegalidade que a lei não lhe deu, claramente falando, a lei lhe deu 
apenas uma condição de, quanto a sujeito passivo escolher, mas 
escolher no sentido até didático, esse sujeito passivo não pode porque a 
lei não lhe dá condição, esse sujeito passivo não pode porque ele está 
numa posição de incriminado em algum problema licitatório, ele não 
pode estar nessa condição porque tem algum problema com 
contribuinte, tal. Situação irregular. Nesse ambiente ele pode, ele é 
didático, ele é explicativo, ele não é restritivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu... Natalia, você 
quer falar? 

Sra. Natalia: Eu só queria complementar que nesse aspecto, até se 
mostraria um interesse à conveniência, né, em trazer um tipo de uma 
restrição, porque de fato ele está tentando coibir uma conduta que, que 
não haveria como você favorecer o contribuinte que está em uma 
conduta, ou em uma situação irregular, então eu acho que nessas 
condições e nesses exemplos, se justificaria inclusive o interesse à 
conveniência que ele coloca no próprio parágrafo, ou seja, é o Poder 
Executivo pode trazer algum tipo de separação de contribuintes e 
condições, mas o interessante é na conveniência. Eu acho que na 
situação do substituto não haveria o cumprimento desses requisitos, 
diferente dessas hipóteses, em que o próprio contribuinte ele de fato se 
encontra numa situação irregular. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, me impressiona vocês 
dois, me impressiona muito o fato de haver uma norma legal que 



expressamente proibia. A retirada dela do ordenamento jurídico tem um 
significado muito grande. Eu não imagino que a disposição que autoriza 
o Poder Executivo a regular, você podia ler o dispositivo? Porque nós 
estamos falando sem... mas enquanto isso eu queria dizer que isso me 
impressiona, o fato de desde a primeira vez que a Natalia trouxe esse 
assunto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Põe o art.100 da lei, é melhor. Põe o 
art.100 da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por outro lado, eu quero 
fazer uma consideração adicional aqui em relação ao problema da 
isonomia. Fernando, você falou que não tem tipos ou espécies de 
substitutos tributários, não é? Mas ou de contribuintes: Por favor, vai. 
Eu estou falando! Eu estava querendo dizer o seguinte, existe uma 
diferença entre, eu vou usar a expressão substituto tributário, mas eu 
poderia falar em responsável, a fonte que arrecada o imposto e não 
recolhe, e o substituto tributário do ICMS, existe uma diferença muito 
grande. Na legislação federal relativa à consulta, a proteção da consulta 
para o consulente, não se estende aos impostos arrecadados, Imposto 
de Renda na fonte especificamente. Isso fere a isonomia? Não me 
parece. Agora, em relação ao contribuinte, seja ele substituto tributário 
ou contribuinte originário do ICMS é uma situação muito diferente, 
então, a discriminação me parece também outro ponto muito relevante. 
Então, duas coisas que me impressionam, é a mudança da lei e essa 
distinção de tratamento. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, abaixa um pouquinho, só para a 
gente ver revogado. O art.100 revogado. É, está em cima. Aqui. Não está 
dando... aí. O art. 100 então a proibição... débitos... Aqui, “não será 
concedido”, é o inciso IV, “não será concedido parcelamento do débito 
fiscal decorrentes do desembaraço aduaneiro”, no que interessa a letra 
B, “imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição 
tributária”. Então aí, esse aí é a redação original. Você vai agora na 
redação vigente, não existe esse dispositivo, e foi introduzido esse § 2º. 
O Poder Executivo no interesse... só para registrar, né? “O Poder 
Executivo, no interesse e conveniência da administração tributária, 
poderá dispor sobre a restrição ou não concessão de parcelamento para 
débitos decorrentes de determinadas operações, prestações para 
determinadas categorias de contribuintes, estabelecer exigências e 
garantias e medidas especiais para a concessão de parcelamento”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então ficou muito 
claro agora, não é, que a lei delegou. O problema é saber se a extensão 
da delegação, o uso da delegação pela resolução... se ela tem validade 
jurídica. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É essa a questão, o tribunal diz que 
tem. O Tribunal de Justiça unanimemente diz que tem. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ela delegou, mas ela não delegou com 
uma condição, que foi justamente objeto da supressão do parágrafo 
anterior, a lei anterior, que é não dar ao tributário a condição, ao 
contribuinte tributário a condição de parcelamento. Porque ela não 
poderia delegar. Justamente por isso. Eu não posso delegar uma 
restrição, eu posso delegar uma forma de recolhimento, uma forma de 
explicar a restrição, mas a restrição em si ao sujeito passivo, eu não 
posso delegar, porque a lei não me deu esta condição. Quem pode 
restringir direitos é a lei, não o Executivo, por mais que isso possa gerar 
alguma burocracia, mas a função da lei é justamente essa, é dar 
direitos e restringir direitos. Eu dou direitos e restrinjo direitos, aí eu 
digo para o Executivo, dentro da minha restrição, agora você explica, 
você operacionaliza, você dá a parte prática à minha restrição. E se 
revelou inclusive, uma restrição imprópria, por isso é que isso saiu da 
lei, porque eu estaria aí, dentro da ideia da isonomia, eu estaria no 
mesmo título de contribuinte, estabelecendo um direito a um 
contribuinte sujeito passivo originário, e outro contribuinte sujeito 
passivo substituto. O que já seria impróprio, porque não há razão para 
esse discrímen sustentado constitucionalmente, o que há em outras 
relações, como para a microempresa, para Simples, então nessas 
questões sim, porque há um tratamento já direcionado na Constituição 
para esse tipo de contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou ouvindo a discussão e estou um 
pouco pasmo aqui, eu queria só confirmar se estou errado. Ninguém 
está discutindo, espero, a possibilidade de o legislador delegar ao 
Executivo a concessão ou não do parcelamento num caso ou no outro, 
ou seja, não é matéria de legalidade estrita, não está instituindo tributo, 
nem majorando, não tem aplicação do 150, é uma legalidade da 
administração e a administração agindo de acordo a lei. Nós temos aqui 
uma lei conferindo um poder discricionário para o Executivo, e claro, 
ele fala em contribuinte, mas ele fala também em operações, que 
quando ele fala em operações, o termo é amplo o suficiente para eu 
dizer que eu posso operação com substituição ou sem, ou seja, não vejo 
um texto legal, um impedimento que ele faz, que ele separe algumas 
operações, concedo, e outras não. Claro, como qualquer exercício aqui 
do Poder Executivo, deve haver uma motivação, então, existe motivação 
ou não existe? Havendo motivação, eu não vejo o porquê não seria 
possível isso. Ou seja, eu tenho razão para o discrímen, eu concordo. 
Eu acho que a discussão, se a motivação é valida ou não é, se estaria 
ferindo ou não a isonomia, se estaria no controle econômico, é uma 
discussão bastante interessante, mas a questão formal, a questão da 
possibilidade da delegação, que está nos termos do texto legal, e agora 
nós temos o texto legal na frente, eu vou escolher operações, eu vou 
escolher dentro do exercício do meu poder discricionário. Agora, insisto, 



mesmo no exercício do poder discricionário não significa que eu posso 
ser arbitrário, não significa que eu posso ficar escolhendo o que eu 
quiser, tem que ter alguma motivação para isso. Então a discussão 
quanto se justifica o discrímen ou não, me parece válida, a questão 
formal eu considero não... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, é exatamente esse 
o ponto. Nós já concordamos que formalmente o Poder Executivo está 
autorizado, o problema é, ele pode reintroduzir, no uso da delegação, 
algo que a lei, o legislador retirou? Esse é o primeiro ponto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O legislador não retirou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Retirou. Antes era proibido 
pela lei, agora não é mais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Antes era proibido e agora o legislador que 
proibia de uma vez agora diz, olha, proíba ou não, você que decide. Não 
é bem assim... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não disse assim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Desculpe, foi muito feliz o Brandão ao 
pedir que mostrasse o texto antigo e o novo, porque veja, ele faz as duas 
coisas, ele retira a proibição e diz, olha, a partir de agora, Executivo, 
decida. Se tivesse a lei dizendo: é permitido, etc., é claro que não 
poderia. O legislador não fez isso, ele apenas retirou a proibição a priori, 
deixando para cada caso o executivo decidir. Insisto, concordo com a 
discussão sobre se está justificado ou não está justificado, essa 
discussão eu acho bastante viva, mas em si, eu não enxergo aqui no 
texto nesse movimento legislativo, uma decisão do legislador, e um 
Executivo indo contra o que o legislador decidiu. O legislador apenas 
disse, olha, eu proibia de qualquer modo, agora pensando bem, pode 
ser que sim ou não, vamos deixar verificar se é o caso. A sua única 
mudança foi essa. Do proibido para o permitido, não para o obrigatório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O legislador retirou uma 
vedação, fica a indagação se ela pode ou não pode ser acrescentada no 
exercício. Isso é uma primazia da delegação. Essa é a primeira questão. 
A segunda questão é, sim, da discriminação. Digamos que o legislador 
disse assim, eu permito o parcelamento a todos os contribuintes que 
sofreram a enchente do último verão. Todo mundo aqui vai concordar 
que tem uma razão discriminatória correta. Agora, se o legislador 
disser, eu dou o parcelamento apenas para os contribuintes da zona 
leste, e não dou para o da zona oeste. Depois no mês seguinte ele muda, 
e diz, agora eu só os do sul. Mas isso é um critério discriminatório 
razoável? Aí nós caímos, né? O sujeito passivo na substituição 
tributária é tão contribuinte quanto o contribuinte, eu vou chamar aqui 
direto. Então existe esta discriminação razoável aí? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, o Paulo pediu 
também, mas... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para completar esse ponto seu, 
Ricardo. Eu quero insistir, eu tenho lutado, as vezes, até para que haja 
inclusão, mas eu vejo dificuldade nesse ponto, porque o próprio 
Tribunal de Justiça ele diz que a gente tem, vamos reconhecer, né, claro 
que não é uma verdade absoluta, eu, por exemplo, mesmo na retenção 
da fonte do INSS do Imposto de Renda na fonte muitas vezes, já foi 
provado que o contribuinte, embora seja responsável, ele não reteve, 
porque ele não tinha condições de reter, etc. Na substituição tributária 
se dá a mesma coisa, eu faço uma venda, vou receber em 90 dias, 
aquela valor da substituição tributária, eu deveria ter uma forma de 
cobrar aquilo à parte, porque aquilo não é meu, aquilo inclusive não há 
incidência nenhuma 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Paulo Victor está aí para 
explicar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, a motivação que se dá, e o 
próprio tribunal diz isso, é que o valor recebido em substituição 
tributária, arrecadado, nem sempre é recebido, porque o comprador 
pode falir, o cidadão, ele é responsável pelo recolhimento mesmo que a 
operação não receba o valor total, não importa, né? Mas a motivação é 
esta, que esse valor é quase uma fonte. Eu sei que não é fonte, é só 
para a gente dizer, porque usaram uma expressão que quase... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Seja preciso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, mas o Tribunal disse o 
seguinte, você falou quase testamento, você usou essa expressão um 
dia aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vai, está perdoado, vai. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O quase. Bom, é igual? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem um outro quase, o 
quasímodo... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas tudo bem. Então, vamos assim. O 
legislador agora, o governador, está livre para num decreto, revogar o 
decreto que está em vigor. O art. 570 ele deflui desse texto aqui então 
por isso eles mantiveram, mantiveram e introduziram o 570-A. Então, 
ele está livre para em qualquer momento, ainda mais agora nessa fase 
de necessidade de caixa, de dar um parcelamento mais favorável, e ele 
tem poder para fazer isso porque ele pode fazer por decreto, o decreto 



revoga o regulamento naquela parte especial que ele fizer. Quando vem 
um programa especial ele pode também incluir, que antes ele não 
podia, ele estava proibido. Bom, há uma motivação diferente? Há. Por 
quê? Porque o ICMS normal faz parte do preço, o ICMS substituição 
tributária não faz parte do preço, ninguém pode discutir que isso não é 
verdade, isso é real. Então pode dizer que o valor do ICMS de 
substituição tributária aqui, presumivelmente o vendedor recebeu, está 
numa condição diferentes do ICMS da operação normal. E assim 
decidiu o Tribunal nesse acórdão, dizendo que: “a forma prevista no 
Decreto 58.811/2012 para fins de pagamento em parcela única ou em 
até 120 parcelas, não pode em tese ser considerada como ofensa ao 
princípio da isonomia, já que este exige que situações desiguais sejam 
tratadas de forma desigual, sendo certo que a impetrância se encontra 
em situação diferenciada dos demais tipos de contribuintes de ICMS por 
estar na condição de substituto da tributária”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí que estaria o erro. O 
Paulo Víctor pediu a palavra, e está cedendo para você. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho difícil o Brandão estar mais certo 
do que ele esteja agora. Brandão, parabéns, eu concordo de uma vez. 
Assim, veja, na substituição tributária, aquela parcela não compõe 
sequer a receita do substituto. Na hora que você calcula a receita bruta, 
receita líquida, você deduz do o ICMS a substituição, ali, desculpe-me, 
mas ali você atua como agente coletor, você já recebeu um ‘plus’ ao seu 
preço por conta da substituição, e um vez que você recebeu esse ‘plus’, 
você parcelar, na verdade, você está tomando um empréstimo, é um 
inverso, ou seja, você recebeu à vista e parcela ao pagar para o estado, 
que faz pouco sentido, justifica-se, já o ICMS próprio não, o ICMS 
próprio é despesa sua. Aliás, isso só, entre parênteses, é o mérito que 
eu espero que venha a ser na elucidado na questão, da famosa questão 
do ICMS da base de cálculo da COFINS, onde se espera que se venha 
esclarecer aquilo de dizer, o ICMS não é algo que você cobra do outro, o 
ICMS é despesa própria do contribuinte. E é o que o Brandão está 
sustentando aqui, existe uma diferenciação, existe uma razão de 
diferenciação, existe autorização na lei para fazê-lo, eu fico até chocado 
de ver tanto debate. É bom que haja, mas assim, Brandão, endosso 
integralmente o seu entendimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. Depois, João Bianco. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Eu concordo inteiramente com a 
questão da isonomia e com o fato de serem sim situações diferentes. 
Mas eu confesso que eu tenho ainda alguma dúvida em relação sim, à 
questão da legalidade. Por quê? Por causa do CTN. O CTN, no 155, fala 
que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas 
em lei específica. Eu tenho dúvida se essa lei específica estabeleceu, de 
fato, as condições do parcelamento, se dizer simplesmente pode 
diferenciar substituto de contribuinte é efetivamente estabelecer uma 



condição do parcelamento, principalmente porque o mesmo 155-A no § 
2º diz que se aplica subsidiariamente ao parcelamento, as disposições 
dessa lei, ou seja, todos os regramentos da moratória que são muito 
mais, eu diria, muito mais detalhados do o que parcelamento, se aplica 
ao parcelamento. Então, se eu for olhar para os dispositivos da 
moratória, inclusive em que ele fixa no 153, de que a lei conceda a 
moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter 
individual, e eu estou considerando isso, em caráter individual, sem 
prejuízo de outros requisitos, especificará prazo ou ação a favor, 
condições da concessão do favor em caráter individual, sendo o caso 
dos tributos a que se aplica, número de prestações, ou seja, o CTN me 
parece ser muito minudente ao regrar a atividade do legislador em 
matéria de moratória e o parcelamento não deixa de ser uma moratória, 
é uma moratória com alguma características mais específicas. Então, 
apesar de concordar plenamente com os argumentos da isonomia, eu 
confesso que o CTN me deixa em dúvida em relação ao tamanho dessa 
delegação legislativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu justamente eu ia chamar a 
atenção desse ponto que o Paulo levantou muito bem. Eu dizia aqui 
para o Schoueri, que eu fico um pouco desconfortável de ler no decreto 
essa delegação de competência tão ampla ao Executivo, e ao além do 
155, chamado a atenção pelo Paulo, eu chamaria a atenção aqui para o 
97 também. O 97, ele diz que somente a lei, somente a lei pode 
estabelecer as hipóteses de suspensão do débito tributária, e a 
moratória é hipótese de suspensão no crédito tributária. Então, será 
que essa delegação não estaria ferindo esses dispositivos todos? Eu 
correndo o risco de ser chamado aqui mais uma vez de positivista, mas 
eu fico incomodado de ver essa liberdade concedida ao Executivo, na 
fixação desses critérios todos para conceder ou não a moratória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Bianco não poderia estar mais certo. 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como positivista clássico. Ele acertou e 
emendou o que o Paulo Victor, com precisão cirúrgica, levantou. O 
Código Tributário Nacional, ele não deu ao legislador carta branca, ele 
disse que o legislador vai estabelecer todas as formas de moratória em 
todos os seus requisitos, e se o legislador restringe ou aumenta direitos, 
ele está fazendo isso plenamente de acordo com o Código Tributário 
Nacional. Ao fazer desta forma, delegando ao Poder Executivo que, como 
disse no texto, possa estabelecer condições, esse poder discricionário 
que o Schoueri se referiu, não pode ser além daquilo que a lei disse. 
Então, se a lei não restringiu parcelamento do substituto tributário, 



jamais, em hipótese alguma, o Executivo pode fazê-lo, porque o seu 
poder discricionário não está nesse ambiente. E eu não estou nem 
levando em consideração se forma preço, se não forma preço, essa 
discussão ela está fora de ordem porque nós estamos tratando 
especificamente, e nós fechamos o debate em cima da delegação 
legislativa ao Poder Executivo. De modo que eu estou plenamente de 
acordo com ambos os positivistas aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu acho que o 
assunto está mais do que resolvido, o Bianco deu o voto de minerva. Eu 
acho que o assunto está muito bem debatido, nós vamos agora ficar 
repetindo os mesmos argumentos ou fundamentos, cada um de vocês 
tome a decisão que quiser em função de que o Brandão nos traz 
jurisprudência, a matéria vai ser difícil na prática, mas vale a pena ser 
trabalhada no plano teórico, ou mesmo numa ação bem sustentada, 
porque nem sempre os precedentes são formados com, não são bem 
propostas, nós sabemos disso. Então ele está aqui me dizendo baixinho, 
para te estimular a escrever um artigo. Eu também endosso isso. Paulo, 
para terminar. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Não, é só uma pergunta na verdade 
para o Brandão. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça se restringiu a 
essa questão de isonomia, ou houve também a discussão da legalidade? 
É isso que eu fiquei em dúvida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Somente a questão da isonomia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais um incentivo para 
você, Natalia.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vou escrever também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão também vai 
escrever. Nós vamos passar para um outro assunto que nós 
suspendemos na semana passada, do Raphael de Campos Martins. O 
Raphael chegou, né? Mudança de entendimento que vigorava na 
Instrução Normativa... Qual era o número mesmo? 1.022, que permitia 
a transferência direta, eu vou falar aqui transferência direta porque é o 
repasse, né, como dizia a Instrução Normativa baseada numa instrução 
da CVM 555, o repasse, não no sentido de poder ir no caixa da 
companhia receber o dividendo, mas recebia dividendo, transferia 
dividendo para a natureza jurídica de dividendo ou de juros de capital 
próprio, com o tratamento de isenção de dividendo e tributação 
específica de JCP, no caso de JCP, para os cotistas. De acordo o 
Instrução Normativa 585 não existe mais isso, e a transferência que 
ocorrer de dividendo e juros sobre capital próprio, deverá ser tratado 
como resgate ou amortização de cotas com as consequências tributárias 
dessas figuras. Nós, na semana passada, verificamos que talvez a 
solução da questão, nós só começamos a discutir, a solução da questão 



seria verificar a natureza jurídica desse chamado repasse, já que a 
instituição habilitada, no nível da companhia, a receber o dividendo, e 
aí não tem dúvida nenhuma que é dividendo, é o fundo, o 
administrador do fundo. Por outro lado, nós sabemos o que fundo que 
não tem personalidade jurídica, mas tem um patrimônio, ele produz na 
órbita no Imposto de Renda, uma série de consequências, colocando o 
patrimônio dos cotistas, separado do patrimônio do fundo, a ponto de 
que o fundo é um instrumento de planejamento tributário, para se 
evitar tributação que se fosse feito. Se o negócio fosse feito pelo cotista 
teria uma determinada tributação, ganho de capital, por exemplo, e no 
fundo não tem tributação. Então, aqui vem a pergunta, né, colocada 
nua e cruamente, o fundo vale para o bem e para o mal, ou só vale para 
o bem, e o bem tem que ser estendido o máximo possível? O Ramon 
Tomazela fez um, coincidentemente ele não estava aqui a semana 
passada, mas quando eu comentei que nós estávamos discutindo isso, 
ele me mostrou um trabalho que ainda está no forno, não está 
publicado, mas como sempre os trabalhos dele têm muita 
profundidade, então eu pedi para o Ramon vir aqui, se você tiver de 
acordo, nós vamos, gostaria que você começasse dar suas opiniões, 
porque o Raphael já falou a semana passada, nós já falamos um pouco 
na mesa. Mas antes disso eu queria registrar a presença do Victor 
Polizelli. Victor, nós já fizemos a homenagem à equipe do instituto, 
vitoriosa em Bogotá, o Victor foi o ‘coach’ da equipe, de forma que 
estendemos a você também, os nossos cumprimentos, e quer falar 
alguma coisa sobre isso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, na verdade teve dois 
‘coachs’. Um que foi até a parte do memorando, do memorial e outro 
que acompanhou a equipe lá. Então nós temos dois ‘coachs’ vitoriosos, 
o Victor sabe, que está presente, e lembrando que o memorial 
justamente, foi o que ganhou o primeiro lugar como memorial escrito, e 
o Victor foi o ‘coach’ dessa fase também, então, especificamente esse 
mérito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, eu não posso falar 
para o outro que está aqui, né? Se você quiser pelo menos mencionar o 
nome do outro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Diogo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diogo? 

Sr. Victor Polizelli: Diogo Figueiredo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diogo Figueiredo. Parabéns, 
Diogo. Ramon, fala! 

Sr. Ramon Tomazela: Bom, eu vou, Ricardo eu tenho uns aspectos 
gerais antes de entrar na discussão, só para trazer a parte um pouco 



regulatória dos fundos de investimento. Eu acho que é assim, o que é 
interessante dessa discussão, eu não acompanhei a discussão passada, 
o que foi relatado, mas assim, no Brasil em geral, os fundos de 
investimento são figuras opacas, eles não são transparentes, então o 
que você faz, aqui no Brasil não pedem em geral aquela ideia de 
neutralidade, então se você faz um investimento, uma pessoa faz um 
investimento direto no ativo financeiro, seja ações, sejam rendimentos 
de rendas fixa, seja um título público, seja um ‘day trade’, ele está 
sujeito a um tipo de tributação geral, e se ele faz por via de investimento 
ele está sujeito ao regime de tributação do fundo, que daí, na 
amortização ou resgate, se tornando sujeito à antecipação via “come-
cotas”, está sujeito a “come-cotas”. Então, em geral, o fundo não é 
transparente. Mas nas regras específicas, quando as regras da CVM 
tratam especificamente dos dividendos e dos juros sob capital próprio, 
ele traz um regime que é, se não é uma transparência, é muito similar a 
uma transparência. Porque ele fala, primeiro, o fundo de investimento 
pode repassar diretamente aos cotistas, o dividendo de JCP. Segundo, 
esse dividendo de JCP recebido pelo fundo não valoriza as cotas do 
fundo de investimento, então o fundo de investimento em geral está 
sujeito aquela marcação do come-cotas, então todos os rendimentos 
recebidos pelos fundos, sejam na aplicação de renda fixa, seja uma 
alienação de ações, ele valoriza a cota do fundo, e depois ele vai para o 
acionista, via amortização ou resgate pelo cotista do fundo, e isso não 
acontece nos dividendos nos juros do total próprio. E o terceiro ponto é 
que o fundo estabelece expressamente que, quando você tem o 
dividendo JCP recebido, ele vai para o cotista que estava no quadro do 
fundo de investimento na época que houve a declaração de dividendos 
pela companhia. Então, se houve a declaração de dividendos pela 
companhia e o pagamento ocorreu posteriormente, esses dividendos vai 
para o cotista que estava no fundo de investimento na época que houve 
a declaração, então é como se fosse um repasse, a companhia declarou 
o dividendo, ou JCP, o cotista que estava naquela época no quadro do 
fundo de investimento tem direito a esse recebimento, mesmo que 
posteriormente tenha uma alteração. Então assim, no caminho de 
interpretar essa alteração da Instrução Normativa é, o fundo 
investimento, em regra, ele é uma figura opaca, mas para fins 
específicos dos dividendos e do JCP, ele trouxe esse regime que virou 
uma espécie de transparência que você faz o repasse direto para o 
cotista e acionista. Então as Instruções Normativas anteriores que é a 
25 e a 1.022, a base legal dela seria, bom, eu não precisaria, como tem 
esse repasse direto, não precisaria tratar especificamente desses 
assuntos, então, o dividendo continuaria recebendo o tratamento de 
dividendo e o JCP continuaria recebendo tratamento de JCP, e isso, 
essa interpretação ela encontraria um respaldo, quando você vê a 
legislação tributária em geral que trata da tributação de fundo de 
investimentos, você vê que todos os eventos, o legislador tratou da 
alienação, tratou da amortização, do resgate, do resgate compulsório e 
da liquidação de fundos, todos os eventos que são tratados pela regras 
regulatórias da CVM, e ele deu este tratamento tributário específico. 



Quando vem o repasse de dividendos, ele falou, como o repasse é direto, 
o tratamento é aquele da legislação, o rendimento mantém em tese a 
mesma característica, então eu traria a isenção do art. 9º e 10 da 
9.249, traria a isenção e o tratamento do JCP. Então esse seria assim, o 
caminho para você falar, qual era a base legal da IN 25 e a IN 1.022, 
então essa mudança que hoje é feita numa primeira visão seria, ela 
deveria ter sido feita por lei, o legislador não está obrigado a seguir esse 
regime de transparência que trouxe as regras da CVM, mas ele teria que 
ter feito por meio de lei, e não por meio de um Ato Normativo Infralegal. 
E daí o segundo ponto da discussão, daí é que, como a Instrução 
Normativa, ela em tese, é um ato só interpretativo, teria a discussão, o 
art.100, Parágrafo Único do CTN afasta juros e multas, mas está tendo 
uma discussão no mercado se isso, se eles poderiam também, falando 
que a IN é interpretativa, exigir também um imposto principal, e daí no 
passado, já teve várias discussões que o Professor Rui Barbosa 
Nogueira não concordava quando tem essa mudança de interpretação 
da própria administração, de você cobrar o principal ou não, e daí tem a 
tese do Professor Humberto Ávila de Segurança Jurídica, que na linha 
de Segurança Jurídica que não poderia ser cobrava, porque você não 
teria calculado por unidade normativa, que daí seria um segundo ponto 
da discussão, eu acho que seria os dois pontos principais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ponto de mercado, só 
para fazer um resuminho aqui, esse ponto de mercado aí, na verdade 
tem um outro ponto, é que a Instrumento Normativa 1.585, ela 
determina que o administrador faça a retenção. Então, joga no ombro 
de quem não é o beneficiário da possível isenção, a responsabilidade 
tributária. Isso é o grande problema na prática, né, como é que vai 
ficar? O administrador vai ter à disposição de assumir os riscos? 

Sr. Ramon Tomazela: Esse é um problema prático na retenção, mas se 
você pensar que o dividendo ser passado direto, continuaria isento, 
para o próprio cotista você teria um aumento na carga tributária ou 
alguns tipos de mercado de fundos, por exemplo, você pega um fundo 
de ações ou Fips, eles não teriam esse ônus tributário que agora eles 
passam a ter, então você torna também, o mercado de fundo de 
investimento, pouco atrativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, simplificando aqui, 
sintetizando a exposição claríssima do Ramon, a Instrução Normativa 
anterior ela não criou, não criou a ideia do repasse e da isenção 
consequente, ela aplicou o, vamos chamar de legislação aqui, 
regulatória, que não foi alterada, então nós temos uma alteração de 
Instrução Normativa sem alteração da base, que você colocou muito 
bem, que seria a base legal, por outro lado, uma questão, duas questões 
importantes que eu quero destacar, uma delas é, não existe 
obrigatoriedade de repasse, o fundo repassa ou não. Segundo você me 
disse, inclusive ele pode receber cem de dividendo e repassar 70 e 



guardar 30. Então, o fundo tem uma certa maleabilidade. Estou só 
colocando os elementos da lei. 

Sr. Ramon Tomazela: De acordo com o que esteja no regulamento do 
fundo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, evidente. E outra 
coisa que eu queria, que eu acho esse é fundamental, que eu queria 
chamar a atenção, é que tratar como resgate a amortização de cotas, 
pressupõe que o valor faça parte do valor do patrimônio do fundo. E de 
acordo com a mesma regulamentação da CVM, esses dividendos 
repassados eles jamais integram o patrimônio. Isto é, para resgatar tem 
que estar no patrimônio, quando eu resgato eu tenho uma redução do 
patrimônio, mas antes eu tenho que ter o patrimônio, para ser 
reduzido. Esse dividendo destinado ao repasse ele não integra o 
patrimônio em momento nenhum, então não tem como proceder ao 
resgate, porque o resgate seria de algo que não existe no patrimônio. Eu 
acho que isso é um ponto dentro da regulamentação muito importante. 
Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, Ramon, eu queria esclarecer 
uma dúvida, que eu fiquei quando você expôs a questão regulatória, 
você mencionou que o fundo, ele paga o dividendo para o cotista, para o 
investidor que era cotista na data da declaração do dividendo. Então 
mesmo que ele tenha resgatado o cota, ele vai receber aqueles 
dividendos da época que ele, em que houve a declaração de dividendo? 

Sr. Ramon Tomazela: Isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Isso está na regulamentação da CVM? Isso 
é obrigatório ou é facultativo? 

Sr. Ramon Tomazela: Então, isso não está, lendo as regulações da 
CVM ele não está, assim, literalmente nesse sentido, mas ele fala assim, 
todas as negociações pós data de cumulação do rendimento no fundo, 
devem ser feitos pelo valor líquido, porque o dividendo de JCP serão 
repassados para o investidor original. Quando você lê os regulamentos 
dos fundos, você chega a essa conclusão. Mas nas regras da CVM não 
está tão claro isso, mas é uma prática de mercado, e assim, 
interpretando dá a entender isso, quando ele fala de negociação, ele fala 
assim, o rendimento vai para o cotista que está na data que foi, ele não 
fala assim, expressamente, deliberada a distribuição de dividendo. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas isso na vigência da IN anterior? 

Sr. Ramon Tomazela: Na vigência da IN anterior. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso que eu tenho uma certa 
dificuldade, sabe, de acompanhar esse raciocínio, de que o dividendo ele 



não é de titularidade do fundo. Porque o que está me parecendo é que o 
titular do direito de receber o dividendo é o fundo. Se o fundo depois dá 
uma ordem de pagamento para um terceiro, pode ser para um cotista, 
pode ser até para um não cotista, é uma outra coisa, ele recebe, exerce 
o direito de receber e depois dispõe desse direito, repassando aquele 
valor a um terceiro. Então, eu por enquanto ainda estou um pouco indo 
na linha de que a IN atual está correta. Quer dizer, quando o fundo 
recebe o dividendo e depois repassa ao cotista, na verdade ele não está 
repassando uma coisa que é do cotista, e ele agiu como um 
intermediário, como um procurador do cotista para receber o dividendo. 
Ele recebeu o dividendo e depois pagou esse valor ao cotista. Qual é a 
natureza jurídica desse valor que ele pagou ao cotista? É resgate de 
cota. Então, não acho que esteja completamente absurdo o raciocínio 
desenvolvido lá nova IN. 

Sr. Ramon Tomazela: Eu só colocar uma questão aqui assim, sobre o 
ponto de vista do direito societário, assim, acho que ninguém aqui teria 
dúvida de que, quem tem direito de exigir da sociedade o dividendo é o 
fundo de investimento, isso não tem dúvida e quem tem direito de exigir 
o JCP também é o fundo de investimento, quem está no livro de registro 
de ações é o fundo de investimento. Agora, o ponto, acho que o ponto da 
discussão é, por exemplo, em regimes que adotam a transparência do 
fundos de investimento, quem tem direito de exigir também é o fundo, 
se o fundo é transparente, como, por exemplo, em vários países é, o 
Brasil não adota essa ideia de neutralidade com o investimento feito 
diretamente no ativo e o investimento feito por um veículo de 
investimento coletivo está sujeito ao mesmo tratamento, o Brasil não 
adota essa ideia em geral, de neutralidade. Mas se você pegar um 
regime de transparência no exterior, quem tem direito de exigir é o 
fundo, e o fundo tem obrigação de repassar, só que o fundo para fins 
fiscais é considerado transparente. Então, eu acho assim: 

Sr. João Francisco Bianco: Mas... espera só um pouquinho. Bom, o 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, é que eu acho, também no 
mesmo sentido, talvez nós estejamos numa situação inversa a que você 
propõe, regime de transparência, a que ele se refere, quando uma 
entidade que tem personalidade jurídica para fins civis, não o tem para 
fins tributários. A situação do fundo é inversa, é uma entidade que não 
tem personalidade jurídica, como é no condomínio, mas que para efeitos 
tributários a lei tributária trata como uma entidade. O que eu te 
desafio, e talvez até no sentido de continuar o estudo, Ramon, para que 
seja mais completo, é que você nos mostre, a partir da lei, que eu tenho 
uma transparência, porque se não me engano, e esse é o ponto de olhar 
o texto da lei, o legislador tributário reconhece para efeitos tributários a 
personalidade do fundo, ao mesmo tempo confere uma isenção às 
operações do fundo, e ainda prevê uma tributação na distribuição. Ou 
seja, não me parece que o fundo no sistema brasileiro legal, estou de 



memória, eu gostaria de olhar o texto de lei, na minha lembrança, a 
legislação tributária optou por falar em isenção de um fundo que, para 
efeitos tributários, tem personalidade jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpa, não é assim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de olhar o texto direito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não é assim, o fundo 
ele não é contribuinte por duas razões. Primeiro, que ele não tem 
personalidade jurídica, segundo, porque não existe uma equiparação à 
contribuinte, à pessoa jurídica, como existe para a sociedade em ponto 
de participação. Não existe uma norma dizendo, é isento, não. Aliás, 
tem sim, com relação à... mas aí é em operação específica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, tem essas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, mas tem isenção 
porque há uma operação, a operação é que é isenta, não é o fundo. O 
fundo ele simplesmente é uma entidade. O que nós temos que ter em 
conta, Schoueri, é que o fundo, a existência dele é exclusivamente 
regulada pela CVM. Vocês não vão encontrar no Código Civil nenhuma 
outra lei alguma disposição que trate da figura jurídica do fundo de 
investimento. E no regime jurídico do fundo de investimento, bem ou 
mal, dividendo pode ser repassado e jamais se integra no patrimônio do 
fundo. Se não integra nesse patrimônio do fundo, que é o patrimônio 
especial de alguém que não tem personalidade jurídica, como é que vai 
poder ser dele retirado, a título de resgate. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu queria, bom, queria concordar 
plenamente com o que Ricardo disse, que o fundo não é contributivo. 
Tem personalidade jurídica para fins tributários. Isto encerra a 
discussão em relação ao que nós estamos dizendo. Então, do ponto de 
vista de dividendos, os dividendos não são tributáveis pelo fundo, são 
tributáveis pelo cotista do fundo que recebe essa distribuição. Então aí, 
a transparência fiscal, eu não sei se existe uma discussão sobre 
transparência ou não, o fato é, não é nem relevante... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: ‘Lege habemus’. Art. 741 do regulamento 
do Imposto de Renda. Estão isentos do imposto previsto neste Capítulo, 
os rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, 
resgate, cessão ou repactuação dos títulos, aplicações financeiras e 
valores mobiliários integrantes das carreiras dos fundos de 
investimento. Os fundos, parece que tem aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas esta é uma 
disposição da 8.981, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Da 9.532.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um discussão específica 
para determinado tipo de aplicação, e outras situações existem, quando 
existe JCP, por exemplo, não tem isenção. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É da aplicação, né, não é do fundo. A 
isenção da aplicação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Art. 742, § 1º, os fundos de investimentos 
serão colocados como qualquer cotista quando a aplicação em cota de 
outros fundos.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, gente eu estou olhando para o texto 
legal, art. 742, § 1º, os fundo de investimento serão tributados como 
qualquer cotista quanto à aplicações em cotas de outros fundos de 
investimento. É uma questão de personalidade jurídica, tributária...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí tem uma tributação 
exclusivamente na fonte. 

Orador não identificado: É um sujeito passivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. Eu chamei de personalidade 
jurídica para efeitos tributários. 

Sr. Ramon Tomazela: Schoueri, só para provocar um ponto. Eu não 
estou negando que, que de acordo com o 126, a sujeição passiva 
independente de personalidade jurídica, eu acho, não tem dúvida que 
em regra geral é isso que aplica o fundo de investimento, o ponto é, as 
regras, se as regras regulatórias falam, pode existir um repasse direto, 
nesse caso, vai existir, não vai valorizar as cotas do fundo, e vai seguir o 
regime da data de declaração, eu estou fazendo um repasse direto, 
como existe num regime de transparência, eu não estou negando que 
no Direito Comparado o regime de transparência vem por um legislação 
fiscal. O ponto é, uma regra regulatória brasileira não pode fazer isso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é a regra regulatória? Vamos olhar o 
texto. 

Sr. Ramon Tomazela: As instruções... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sabe por que, Ramon? Semana passada 
nós colocamos o texto das regras regulatórias que tinham sido 
noticiadas, eles não falavam exatamente isso, eu gostaria de ler o texto 
mais uma vez. 

Sr. Ramon Tomazela: A instrução CVM 409 ou a mais recente que é a 
555, as duas tem a autorização para o repasse. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Art.4º, Parágrafo Único. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: 555? 

Sr. Ramon Tomazela: Na 555, Art.4º, é. Ali embaixo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Qual é o artigo? 

Sr. Ramon Tomazela: Art.4º. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Parágrafo único. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, o texto, agora vamos olhar o texto da 
norma do, que é muito referida, mas poucas vezes a gente lê. "Desde 
que expressamente autorizado pelo regulamento ou pela Assembleia 
Geral, o fundos pode destinar diretamente aos cotistas as quantias que 
lhe forem atribuídas a título de dividendos, juros de capital próprio, etc.”. 
Vejam que o pressuposto do poder regulador é que haja uma atribuição 
do dividendo ao fundo, e o fundo destine diretamente. Portanto, o divido 
é atribuído ao fundo, não ao cotista. Sim, só expressamente, ou seja, 
não é verdadeiro que a CVM tenha permitido que companhia atribua o 
dividendo, que o beneficiário do dividendo, seja o cotista. Ao contrário, o 
beneficiário do dividendo, aquele que vai ser apontado pela companhia 
como beneficiário, é o fundo, e é ali que eu tenho a isenção. O fato que 
eu mando repassar, não significa que não é meu, eu só posso mandar 
repassar o que é meu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas Schoueri, você precisa 
entender duas coisas, primeiro, ele deixou muito claro, acho que eu 
também fiz essa referência aqui, que o fundo recebe porque nos 
registros de ações da companhia, o titular do direito de recebimento é o 
fundo. Diferentemente de um usufrutuário, por exemplo. Então, isso 
não tem nenhuma dúvida. Agora, quando esse dividendo passa pelo 
fundo e vai diretamente, que é isso que acontece, vai diretamente para o 
cotista, porque está autorizado, e não integra o seu patrimônio, não 
integra a sua conta de receita, isso faz parte da estrutura do fundo, 
certo? A pergunta então que fica é, o que ele está passando é, resgate de 
cotas, ou mantém a natureza jurídica de dividendo ou JCP? Essa é a 
pergunta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas por que não integra, você fez uma 
afirmação, Ricardo, é claro, você diz não integra o patrimônio. É ao 
contrário, desculpe-me. Na medida que é atribuído ao fundo, 
patrimônio é um conjunto de direitos e obrigações. Na medida que o 
fundo tem o direito, é parte do seu patrimônio sim, se você contabiliza 
ou não, é outra questão. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não faz parte. Dentro 
da regulamentação também não faz parte do patrimônio dele, quando é 
acontece a hipótese do parágrafo único do Art.4º. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nem caberia. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, a companhia atribuiu um dividendo 
a alguém que não tem direito, então a companhia atribuiu o direito de 
alguém que tem direito, então o fundo tem direito: Se a companhia 
atribuiu ao fundo, é porque o fundo tem direito. Se não tem direito é 
patrimônio do fundo. Se o fundo... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem direito de receber, Schoueri, e 
repassá-lo aos seus cotistas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ótimo. Se ela tem de receber resolvemos a 
questão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se o fundo tem direito de receber, 
resolvida a questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está de acordo 
que é o resgate de cotas quando esse valor não participa do patrimônio 
do fundo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Negativo. Eu disse que participa do 
patrimônio do fundo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não é assim que é. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não pode participar, Schoueri. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não é assim que é. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Senão, não seria condomínio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha afirmação, eu insisto esse ponto, 
é de que patrimônio é um conjunto de direitos e obrigações, se o 
dividendo é atribuído ao fundo é porque o fundo tem o direito a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estaria totalmente de 
acordo com você se não houve o Parágrafo Único do art.4º da instrução 
CVM 555. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nem a própria do fundo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E se não fosse assim, eu 
estaria totalmente de acordo com você. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para variar, eu estou na minoria, mas eu 
continuo com a minha opinião. 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Só uma observação aqui. Eu tenho a 
titularidade do meu salário que eu recebo lá do escritório, mas eu 
repasso integralmente à minha esposa. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu garanto que ele não 
retém Imposto de Renda na fonte. Para falar, depois passa o microfone 
aqui. 

Sr. Ramon Tomazela: Eu queria só, eu entendo a posição do professor 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E do Bianco. 

Sr. Ramon Tomazela: E assim, o que eu queria, o que me causa assim, 
porque no Direito Comparado quando você fala do transparente mesmo 
que seja ação fiscal, o investidor não tem direito de exigir diretamente 
da companhia o recebimento dos dividendos. Então se você pensa 
assim, pensa numa situação de tratado, tem toda aquela discussão. 
Digamos que o fundo, ele passa pelo teste de pessoa porque tem um 
residente lá, ele passa pelo segundo, porque a isenção é só pela 
carteira, e ele não passa pelo beneficiário efetivo tem que passar 
dividendos. Para mim eu vejo assim, o que a regra brasileira fez é a 
mesma situação, a legislação tributária brasileira ela foi, tratou da 
amortização, tratou da liquidação, tratou do resgate, tratou do resgate 
compulsório, tratou, fez uma figura que é o ‘come-cotas’ e falou, repasse 
de dividendos e o repasse de outra CP eu não preciso tratar, veio uma 
Instrução Normativa e falou, está sujeito ao regime, portanto é uma 
repassagem direta. Ele trouxe, ele seguiu uma regra regulatória que 
trouxe quase, não é uma figura de transparência fiscal porque não veio 
para a legislação tributária, mas ele trouxe quase que uma figura de 
transparência pela legislação societária, e é o que acontece com os 
fundos de investimento no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos Bruno, ele pediu a 
palavra. Alexandre, depois o... 

Sr. Bruno Baruel: Eu acho que o ponto colocado está super discutível, 
né, a questão, as quantias foram atribuídas a título de dividendo ao 
fundo... realmente passa essa ideia de que o fundo realmente é quem 



tem direito, e uma vez que integre o patrimônio do fundo depois é o 
resgate de cotas. A gente precisava talvez tomar, talvez atenção mesmo 
para a redação da 1.585, art. 21, porque se fosse dessa forma, 
integrasse o patrimônio do fundo e depois saísse, nem precisava ser 
dispositivo, porque seria resgate. E quando vem a 1.585, 21, ele fala 
assim, tributaria o dividendo como se resgate fosse, de clubes e fundos. 
Porque não é, porque se entrasse no patrimônio e eu te falo assim, na 
prática não entra. E o que está acontecendo, e é interessante perceber 
isso, que a prática, a gente sabe, que o mercado financeiro ele tem essa 
característica de seguir a regra do mercado, não a regra da lei, mas ele 
tem esse vício talvez, e por aí a gente percebe. Mas o que aconteceu, na 
prática, com dois clientes, que a gente já viu dois fundos fazendo. Antes 
não passava pelo patrimônio, e com a 1.585 eles estão entendendo que 
agora, deve passar. E aí a gente fala, se deve agora passar, nem se 
aplica o 21, porque ele passa a ser resgate efetivo, e não dividendo como 
se resgate fosse, que é o que diz a lei. Então é só essa característica, 
porque se de fato muda a contabilização do fundo, muda a 
característica do fundo para passar a integrar de fato o patrimônio dele, 
não é o 21, é de direto resgate de cotas. É só essa característica talvez. 
Mudando os efeitos do ato, não muda a característica do ato, mas eles 
estão mudando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, mas eu não queria falar 
na prática. Só queria falar na legislação regulatória. O art.4º, Parágrafo 
Único não foi, da 555, não foi revogado. E eu leio aqui no trabalho, na 
minuta do trabalho do Ramon, que a Instrução Normativa CVM 438, 
manda registrar esse dividendo que será repassado em passível exigível. 
Certo? Então, ele não manda creditar em resultado, manda creditar em 
passível exigível, porque ele se destina ao cotista, o repasse. Então, não 
estou dizendo aqui que um contador faz lançamento ou que o mercado 
agora vai começar a registrar. Se o mercado vai começar a registrar, 
porque acha que a Instrução Normativa mudou, então a Instrução 
Normativa teria mudado a instrução da CVM que é uma questão muito 
mais grave, certo? Então, este é o ponto que precisa ser levado em 
conta, não é estão dizendo aqui que isso é dividendo porque o contador 
lança. Não. Há uma norma que diz que, se o regulamento do fundo 
assim determinar, esse dividendo ou esse JCP será repassado na 
maneira como ele chegou. E se for JCP tem tributação na fonte 
específica de JCP e não de resgate. É diferente. Então enquanto não 
mudar o regulamento da CVM, eu não vejo como mudar o tratamento 
tributário. O que a gente pode questionar é, mas chega lá como 
dividendo. 

Sr. Bruno Baruel: E aí teria o efeito da IN, porque aí seria um problema 
sério, porque a IN, tributaria como se resgate fosse. Então não é, de fato 
não é, é dividendo, continua sendo dividendo, a natureza é dividendo e 
o efeito tributário atribuído pela IN é como se resgate fosse, porque de 
fato, corre em paralelo, não corre dentro do patrimônio do fundo. E aí 
seria um vício da IN nesse sentido talvez, atribuir um efeito tributário a 



um fato que continua sendo dividendo, respeitando a autonomia 
conceitual da legislação tributária, mas só mexe os efeitos e não muda a 
participação do fato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então o fato gerador está 
sendo criado pela Instrução Normativa?  

Sr. Bruno Baruel: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem pediu? Alexandre. 
Depois o Raphael que é o autor da questão aqui da pauta. 

Sr. Alexandre: Só para enriquecer o debate. Lembrando que esse ano 
teve uma decisão do CARF que pegou os fundos de imobiliários, fundo 
de fundo, que aplicavam nos fundos imobiliários e retirou a isenção. 
Então na verdade se olha o cotista, o cotista é o isento. Quando o Dr. 
Schoueri traz a questão que o Dr. Bianco traz, em que momento eu 
passo a ser o detentor de direito, se eu tenho fundo de dividendos, eu 
sou cotista do fundo dividendo, no momento que o dividendo é 
disponibilizado pela companhia. Integra o meu patrimônio como cotista. 
Independente se o fundo vai distribuir depois ou não, mas eu teria esse 
direito já incorporado, porque o fundo é de dividendos. Então eu queria 
trazer isso para o debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Raphael. 

Sr. Raphael: Eu só queria pontuar ao que está referente à instrução do 
CVM, porque a partir do momento que instrução da CVM permite o 
repasse do dividendo com, e o repasse do dividendo é uma forma de 
remuneração do cotista prevista na regulamentação dos fundos, eu fico 
questionando se a Instrução Normativa teria o poder de limitar, 
modular o efeito do art. 10º dessa maneira. Eu acho que a gente volta 
até no que a gente estava discutindo anteriormente, naquela questão do 
critério discriminatório razoável, quer dizer, por quê? Qual seria ao 
fundamento para você, para existir essa limitação, considerando os 
objetivos da legislação na construção de fundo de investimento, com o 
‘bum’ de investidores para melhorar, etc., etc., porque na verdade é 
uma discriminação entre por um lado o acionista que detém na sua 
própria titularidade a ação, e o cotista que detém a ação via fundo. E aí 
vem a pergunta, mas por quê? Qual é o racional, qual é a lógica para 
criar essa distinção? Porque no limite do limite, o fundo se ele poderia 
fazer uma entrega dessas ações para seus cotistas, os cotistas 
receberiam esses dividendos não só para a particularidade e depois a 
portaria de novo o fundo. Isso fica uma coisa, claro, colocando aqui 
uma colocação no limite da simulação. O que eu vejo é que não existe 
uma razoabilidade para essa limitação da instrução 1585. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, na verdade, Victor, 
mas na verdade existe um tratamento específico para outros tipos de 



aplicações, não é? Aí não seria... eu me fixo muito na regulamentação, 
no regime jurídico desse condomínio, não é? Porque o fundo ele é 
declarado pela CVM como um condomínio... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Condomínio aberto que o os cotistas 
podem... 

Orador não identificado: Entrar e sair a hora que quer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um condomínio, mas é 
um condomínio com características específicas, não é um condomínio 
comum do Código Civil. Então, se fosse um condomínio comum do 
Código Civil, tudo que chegasse no fundo era automaticamente 
pertencente aos condôminos, mas aí eu não teria todo aquele regime 
específico de atuação no mercado, nos fundos, e não haveria o regime 
específico de tributação das operações feitas através do fundo. Então eu 
me fixo muito no fato de que a regulamentação trata essa parcela como 
um repasse, se não existisse a norma da CVM eu não teria nenhuma 
dúvida de concordar com os meus colegas aqui. Victor, por exemplo, 
depois... 

Sr. Victor Polizelli: Eu não consigo ver também um recado muito forte 
aqui no Parágrafo Único do art.4º. E eu acho que a grande discussão 
aqui é saber se estamos diante de um comando de uma operação 
simplesmente financeira, ou se aqui está, estamos diante de um negócio 
jurídico realizado entre o fundo e os cotistas. Eu estava tentando achar 
um paralelo, a legislação recentemente permitiu que os empregadores 
fizessem retenção na fonte, de dinheiro que o empregado toma 
empréstimo no banco, e fez alguma coisa, então pega aquele dinheiro e 
repassa diretamente para o, sei lá, quem é o credor, enfim. Isso não 
significa que o empregador tem uma relação jurídica de crédito, de 
dívida, simplesmente é um repasse financeiro. Então, quando diz que o 
fundo pode destinar dinheiro aos cotistas, pode ser simplesmente uma 
questão financeira, não está dizendo que o fundo criou, eu acho que o 
paralelo é muito bom. Eu tenho ações, eu resolvo passar para o fundo 
só os direitos políticos e econômicos de venda da ação, mas não os 
direitos econômicos relativos aos dividendos, então eu integralizo isso 
no fundo, e fico com usufruto para receber dividendos. Só uma coisa, 
eu cotista, continuo tendo uma relação jurídica direto da companhia 
com relação a receber os dividendos. Se eu coloquei dinheiro no fundo e 
o fundo foi lá e comprou a ação, ele comprou 100% dele é, o dono do 
direito, econômico, jurídico, político, tudo, 100% e aí isso aqui quando 
diz assim, que os fundos podem destinar diretamente aos cotistas o 
direito aos dividendos, isso depende do regulamento, claro, mas será 
que tem fundo que ao fazer isso, colocou isso de maneira tão forte no 
regulamento ao ponto de dizer, olha, estou integrando para você cotista, 
os direitos aos dividendos, isso é seu, e isso é seu mesmo que você saia 
do fundo, após declarado o dividendo, você saiu o dividendo continua 
sendo seu. Ou será que têm fundo que regulou isso de maneira mais 



tênue, e não chegou a praticar um negócio jurídico. Então assim, se 
tem um negócio jurídico eu acho que fica mais tranquilo. Eu não 
consigo ver aqui a obrigatoriedade de acontecer um negócio jurídico, 
poderia ser só um repasse financeiro, por isso eu acho muito difícil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Tem que associar com a 
outra norma antes que ele passe pelo patrimônio do fundo, né? Vai 
direto. 

Sr. Victor Polizelli: Que é o passível exigível, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Nós temos um 
minuto só. Tem dois ansiosos para falar aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu mencionei, eu provoquei o Victor 
Polizelli por dois motivos, prazer em vê-lo e também, porque ele foi 
citado num artigo do Humberto Ávila sobre Incorporação e Ações, na 
Revista de Direito Tributário e Finanças que o Humberto faz uma 
precisa explicação sobre conceitos, e conceitos legislativos que talvez 
nos ajude aqui. Tanto o Direito Civil quanto as resoluções da CVM 
esclarecem as características do fundo, e dão ao fundo isto que nós 
estamos vendo aqui, de que os dividendos são dividendos, que ainda 
que a titularidade contratual seja do fundo, eles só são tributáveis na 
pessoa dos seus cotistas. Qualquer alteração que pretenda vir por meio 
de instrução normativa a esta característica de fundo de investimento, 
ela é absolutamente imprópria, afeta os conceitos que são tão caros 
para nós do Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dizer que existe um instituto 
jurídico previsto no Código Civil que prevê, vamos dizer assim, eu vou 
chamar de repasse jurídico, quer dizer, eu acho que a gente está 
confundindo um pouco o repasse econômico, do repasse jurídico, e 
existe um instituto no Direito Civil que é o, estipulação em valor de 
terceiro. Está me parecendo que a única forma de justificar um 
pagamento direto em que o direito nasce diretamente ao cotista, é 
aquele em que o fundo ajusta com a empresa pagadora de dividendo, 
uma estipulação em favor de terceiros, ou seja, estipula que o 
pagamento seja feito ao cotista. Aí o direito ao recebimento de dividendo 
nasce diretamente para o cotista, ele não nasce para o fundo e é 
repassado ao cotista, ele nasce diretamente ao cotista, e nesse caso 
aplica-se a isenção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o assunto 
também agora, nós temos dois dissidentes aqui, e um quase dissidente: 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Temos três, o Victor está conosco. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Victor está ainda? 

Sr. Victor Polizelli: Eu estou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Poxa vida! Então são três 
contra... ao máximo. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, o assunto acho que foi 
bem debatido. Ramon, obrigado, Raphael, obrigado. Semana que vem 
nós prosseguimos com outros temas. Muito obrigado. 
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