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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Bem-
vinda, Eloiza. Nossa querida bibliotecária teve um problema de saúde, 
tivemos os percalços, os nossos foram pequenos, ficamos sem gravação, 
sem outras comodidades, o caso dela foi bastante grave, graças a Deus 
ela está aqui, e em plena forma, isso que é importante, com alta para 
trabalhar, né? Então tá bom. Nós, por força deste problema da Eloiza, 
nós não conseguimos, ontem, se não me engano, conseguimos divulgar 
a pauta. Nós temos três assuntos na pauta, um da Isabel Calich, que é 
ganho de capital na liquidação resgate de depósito não remunerado no 
exterior. Temos um assunto do Bruno Fazersztajn, que está aqui 
presente, ágio de partes relacionadas à luz da Medida Provisória 627, e 
o princípio da proporcionalidade, e tem um assunto que eu coloquei, 
Imposto de Renda na fonte no cálculo da Cide-royalties. No pequeno 
expediente, eu queria comunicar que adquirimos para nossa biblioteca 
o segundo e terceiro volume do livro Direito Tributário dos professores 
Klaus Tipke e Joachim Lang, traduzido para o português, já tínhamos o 
primeiro volume. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só a título de esclarecimento sobre essa 
obra, ontem ou anteontem, vieram me dizer: “Veja, aquele livro de três 
volumes do professor Tipke já está traduzido para o português”. Só para 
esclarecimento, este livro é o livro Tipke/Lang, hoje em dia vários 
autores, porque Tipke mudou o livro, depois o Lang, hoje em dia cada 

Texto sem revisão dos autores.  

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
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capítulo é escrito por um autor, esse equivale, esse é o manual do 
Direito Tributário, tem três volumes, tem uma parte geral e uma parte 
especial. Não se confunde com o livro em três volumes publicado na 
Alemanha em três volumes “Die Steuerrechtsordnung”, este é um livro 
só do Klaus Tipke. Para evitar confusão, porque como no Brasil este 
livro na Alemanha saiu em um volume, aqui saiu em três, é capaz da 
pessoa sem atenção dizer: “Bom, então no Brasil já temos o livro do 
Tipke em três volumes”. Não, o “Die Steuerrechtsordnung” não foi 
traduzido, é um livro mais profundo e só do Tipke. Aqui é somente 
“Steuerrecht”, seria Direito Tributário, “Steuerrecht” é imposto, então, 
direito dos impostos, mas nós aqui no Brasil, todos já hoje em dia 
utilizamos a expressão “Steuerrecht”, literalmente é direito dos impostos 
para Direito Tributário, já que toda doutrina alemã do Direito Tributário 
se desenvolveu a partir do direito dos impostos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo menos quatro, acredito 
que sejam os autores, nos capítulos os professores estão identificados 
aqui da página de abertura, então está esclarecida esta autoria do livro, 
né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que é muito importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, a gente tem o livro do 
Aliomar Baleeiro, que já morreu há mais de 20 anos e sai todo ano uma 
edição né? Tem que tomar cuidado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, isso na Alemanha é 
bastante comum acontecer, assim como o livro do professor Klaus 
Tipke, hoje ele é atualizado, cada capítulo inclusive consta o nome do 
atualizador. Quer dizer, aquela obra do Tipke se mantém viva graças a 
isso, embora, Tipke esteja vivo, mas assim, não é ele mais que atualiza, 
a mesma que questão acontece, por exemplo, com o conhecidíssimo 
comentário do professor Klaus Vogel, quer dizer, a pessoa sempre cita o 
livro do Klaus Vogel, até por ter a tradução em inglês, “Klaus Vogel on 
Double Taxation Conventions”, mesmo aquela edição se você olhar na 
segunda ou terceira página vai constar cada capítulo quem foi que 
escreveu aquele capítulo. Naquela época, na época da tradução para o 
inglês, o professor Klaus Vogel estava vivo, ele inclusive disse que ele é 
responsável pelo o que existe ali, ou seja, não é um livro que seja feito 
às soltas, ele escolheu cada um dos autores, mas é nomeado cada um 
dos autores, do mesmo modo quando o Klaus Vogel faleceu, mesmo 
quando ele se aposentou, se afastou, o professor Moris Lerner assumiu, 
ficou Vogel e Lerner e depois continuou com outros atualizadores, então 
é comum na Alemanha, que você tenha atualizadores por capítulos que 
mantenha a obra viva, normalmente são pessoas que foram escolhidas 
pelo autor ou por seus sucessores, de modo a manter a mesma linha do 
pensamento. Então, é só para informar que existe na Alemanha um 
livro ainda não traduzido, só do Klaus Tipke, em três volumes, que é 
“Die Steuerrechtsordnung”. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essas coisas são curiosas, 
eu estava fazendo um estudo um tempo atrás sobre simulação, e essa 
questão da simulação ser vício ou da vontade, ou vício do próprio ato, e 
ser a desconformidade entre a vontade e o declarado, ou ser uma 
conformidade entre a prática e a causa do ato jurídico, é sempre citado 
o Orlando Gomes. E aí eu estava no trabalho, foi mencionado essa 
passagem do Orlando Gomes porque é realmente uma referência 
doutrinária especial nessa questão. A minha preocupação foi pegar a 
última edição do livro do Orlando Gomes antes do seu falecimento, 
porque o livro continua a ser editado e acrescido, acrescido muita coisa, 
não se sabe mais, ao contrário do livro do [ininteligível 00:07:04] que a 
Isabel claramente identifica, que ela acresce, pelo menos na minha 
percepção essa obra do Orlando Gomes ela foi sendo ampliada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Edvaldo Brito que foi o atualizador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser. Assim, sem 
identificar o autor das atualizações, mas tem esse problema, a gente 
não sabe o que foi dito pelo professor Orlando Gomes, o que foi 
acrescentado, e eu felizmente para a minha, como objetivo, a ultima 
edição, enquanto ele estava vivo, essa passagem já constava na OAB. 
Quer dizer, então era original, dele mesmo. Pequeno expediente? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que, apenas como notícia, algo que deve 
ser, foi noticiado no jornal, então, achei até que o Brandão fosse nos 
relatar, que normalmente ele é bom de relatar isso, que ontem no 
Supremo, foi declarada a constitucionalidade da Lei Geral da Copa. Eu 
me lembrei do nosso congresso do ano passado em que professor Marco 
Aurélio Greco apontou uma série de problemas com relação a essa Lei 
Geral da Copa, então, não conheço as razões de decidir, mas eu fiquei 
surpreso... Surpreso não, surpreso no Supremo... Causou-se uma certa 
estranheza saber que tinha sido aprovada a constitucionalidade da Lei 
da Copa, não conheço os argumentos, certamente serão eruditos 
suficiente para mostrar que será, terá sido constitucional a Lei Geral da 
Copa. Mas vale a notícia, porque como o professor Marco Aurélio 
também foi muito enfático com relação aos problemas da lei, e naquele 
momento eu senti, entre todos, e eu me incluo uma certa, até uma certa 
espécie de dizer: “Puxa, como é que conseguiram fazer uma lei com 
tamanhos absurdos”, e eu que não tinha até então lido a Lei Geral da 
Copa, depois eu... O professor Marco Aurélio, eu falei: “Que absurdo, 
como é isso? Que país... Estamos vendendo o país”, em questões como 
essas, me parecia claramente um problema de privatização do Estado, 
em questões como tais. Mas segundo o Jornal Hoje noticia que o 
Supremo teria aprovado, o plenário teria aprovado. Não conheço os 
argumentos, certamente eruditos aprenderemos um pouco mais do 
direito quando conhecermos essa decisão do que é o direito brasileiro 
verdadeiro. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Ministro Ricardo Lewandowski é o 
relator, e ele foi demolindo um a um os argumentos contrários da 
Procuradoria, mas realmente se via um [ininteligível 00:09:43], sabe, 
evidentemente. Quem assistiu o julgamento do mensalão pode perceber 
isso no voto do ministro Lewandowski, sempre que... Ah eu senti a... A 
forçação de trazer para ele os argumentos, ele tem um opinião e 
arrumar argumentos para poder justificar a decisão que ele já tinha 
tomado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, eu não endosso com relação a esse 
[ininteligível 00:10:05] caso, primeiro como eu disse, com relação a 
ontem, quer dizer, uma matéria tributária, como eu não conheço a 
decisão, não assisti, eu apenas noticio o resultado que eu acho que 
todos têm o interessante em vir a estudar e aprender um pouco mais do 
Direito Tributário como ele é real. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, vai aprender lá... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:Complementando a 
informação, nem todos os artigos foram objetos do julgamento ontem. 
Ainda há uma parte que será objeto de apreciação pelo Supremo. 
Então, realmente, já é desanimador o primeiro tempo desse jogo, já que 
está se falando em Copa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E outra notícia também, outra notícia do 
simples, a notícia também do plenário tributária, o congresso aprovou 
por unanimidade, a Câmara aprovou por unanimidade uma nova lei do 
simples, vinculado ao [ininteligível 00:10:51] ampliou muito o setor, ou 
seja, o foco passa a ser o faturamento e não atividade da pessoa 
jurídica, o Salvador, bastante positivo, o lado não tão positivo é que 
haverá um escalonamento, de tal modo que não há como haver 
[ininteligível 00:11:09] de receitas, mas vamos dizer que a receita seja a 
mesma, mas que os custos dos deveres instrumentais sejam 
extremamente reduzidos, porque será apenas um recolhimento, a dizer 
que seja, do ponto de vista de valores, como noticiam os jornais, em 
termos de arrecadação não muda, mas em termos de forma de 
recolhimento muda, já será uma grande notícia. Ainda melhor notícia, 
segundo os jornais noticiam, é que esse mesmo projeto teria incluído 
também um projeto de simplificação para a constituição e extinção de 
pequenas e médias empresas, porque nós conhecemos na parte de 
advocacia, o suplício que existe para empresas hoje no Brasil, eu 
sempre falo para os jovens advogados, que pela experiência deste aqui, 
eu uma vez extingui uma empresa quando eu era um jovem advogado, 
prova de que eu era jovem o suficiente para assumir uma extinção de 
uma empresa, de lá em diante nunca mais eu extingui uma empresa, 
porque eu vi que era um via crucis inviável. Então, a notícia de que 
haverá um caminho simplificado para poder extinguir a pessoa jurídica 
sem simplesmente deixá-la num estado de latência por muitos anos. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Pena que apenas atinja 
as pequenas e médias, nem sei se médias, não comparo, mas as 
pequenas empresas, porque as grandes empresas não passam 
realmente por maiores dificuldades. Ainda no pequeno expediente, 
lembrando que daqui há duas semanas vamos ter o Congresso, não 
vamos ter Mesa, portanto. O Congresso está indo bem na sua 
organização, na sua adesão, mas volto a insistir na colaboração de 
todos para trazer o maior número possível de inscrições, nós queremos 
ver o auditório cheio, se é que é possível encher aquele auditório, mas a 
maior parte das cadeiras ocupadas. Ainda no pequeno expediente, eu 
queria trazer um assunto, Schoueri, até mais para nós vermos se vale a 
pena nós prosseguirmos, talvez em outra sessão. Fui informado por 
dois tabeliães de que eles estão recebendo uma quantidade enorme de 
lançamentos de ITCMD relativos a operações, principalmente com 
transferências de propriedades rurais. O problema todo se fixa na 
determinação do valor básico para o cálculo, né? Segundo informações 
preliminares desses, a Secretaria da Fazenda se recusa a fazer aquela 
avaliação prévia, aquela verdadeira homologação prévia dos 
recolhimentos desse imposto, e agora tá sendo cobrado dos tabeliães, é 
muito fácil cobrar do tabelião do que das partes. E os valores nem 
sempre são muito grandes, então não estimulam muito os tabeliães a 
discutirem a questão. Tem que contratar advogado, aquela história 
toda. Eu acho que é um assunto que merecia a nossa consideração, 
lembrando que a responsabilidade de terceiros no art. 134 do CTN, 
relaciona tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos 
tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles, em 
razão do seu ofício. São duas as questões que se coloca, por isso que eu 
te consulto aqui, como professor dessa matéria. A primeira pergunta é 
se a responsabilidade originária, no sentido... Originária não é a palavra 
correta, mas é uma responsabilidade pessoal exclusiva ou não 
supletiva. Palavras minhas. Porque o art. 134 ele diz, de uma maneira 
de certa forma contraditória: “Nos casos de impossibilidade de exigência 
do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte respondem 
solidariamente com estes”. Aí vem a lista, inclusive, os tabeliães. Então, 
a partir do momento que se estabelece essa solidariedade, o Fisco não 
precisaria, de acordo com o início, no caput do art. 134. Votar a 
cobrança do contribuinte, ou não? A segunda questão, até que ponto 
essa responsabilidade? O tabelião é responsável por verificar que houve 
o cumprimento da obrigação para pagar o imposto, é obrigado a revisar 
cálculos? Especialmente quando o cálculo envolve matéria que é alheia 
a sua atividade, que é a determinar o valor venal, de imóveis que estão, 
ou de bens, né, que não tem um mercado conhecido. Até que ponto 
existe essa responsabilidade? Então, eu indago aqui, a sua opinião 
rápida inicial, também Roberto, mas eu acho que poderemos discutir 
isso até, não pelo modo dos tabeliães, mas pela questão em si, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu acho que é tema que não é de 
pequeno expediente não, é tema para a gente discutir e pensar e enfim, 
qualquer coisa você me peça aqui, ou peça a todos nós aqui, acelerar a 



primeira, com relação a primeira parte, a questão da solidariedade 
subsidiária, é uma clara contradição do texto código, ou seja, eu não 
posso imaginar os dois convivendo a solidariedade ou outra, a menos 
que eu imagine momentos diversos, ou seja, que em um primeiro 
momento seria subsidiária, ou seja, eu começo com ela, é uma tentativa 
de interpretação, eu começo com ela subsidiária, completados, ou seja, 
é impossível, eu vou ao tabelião, e veja a construção que eu vou fazer, 
Ricardo, para tentar salvar, admita uma situação, e por favor, ela é 
quase, quase cerebrina, mas é o modo de tentar consertar. Imagine que 
eu esgoto a possibilidade da cobrança em um momento um, vou ao 
Tabelião, vou cobrar do tabelião, e no momento dois, aquele que no 
momento um não tinha condições de pagar, passa a ter. Então, 
explicar-se-ia a solidariedade para dizer, nada me impede para eu voltar 
para o um. É uma construção cerebrina, mas é o único modo de eu 
conseguir consertar um artigo que em si tem um problema sério, mas 
assim, eu começo com a subsidiariedade, ou seja, é necessário sim que 
se verifique a hipótese da impossibilidade da cobrança, senão não se 
poderia iniciar com o tabelião. Então a solidariedade me parece, com, 
insisto, reconheço, cerebrinamente, reconheço que tentando salvar, a 
solidariedade seria na reversão ao primeiro devedor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença, talvez a gente 
deva discutir isso mais longamente, porque é expediente, mas é... 
[ininteligível 00:18:32] o pressuposto da responsabilidade solidária é 
não haver a possibilidade se está na lei. A partir de um determinado 
momento se estabelece a solidariedade, quer dizer, a responsabilidade 
vem depois do primeiro momento, mas sem dispensar em igualdade de 
condições o contribuinte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa ida que eu consegui criar, como é que 
vou trabalhar com esse artigo? Então, com essa... Eu já escrevi sobre 
isso no meu livro eu pus essa solução, então, eu estou tranquilo com 
isso, a segunda questão é bem mais difícil, porque não é só no tabelião 
é em geral aquele responsável apontado pela lei, o tabelião é apenas um 
deles, até que ponto chegaria a responsabilidade. Nós não temos dúvida 
de dizer que tem que ter uma relação com o fato gerador, ele é um mero 
instrumento de cobrança do fato gerador, então tem que ser algo que 
ele possa controlar a operação, então, não pode ser um terceiro 
independente, estranho. Agora, o dever do tabelião de fiscalizar a 
operação, me parece também notório, assim, o código o coloca com esse 
dever de sim verificar isso, controlar essa operação. Eu não tenho um 
posicionamento, Ricardo de imediato para dizer: “Ah não, basta conferir 
a formalidade”. Eu diria que o responsável é o responsável, porque até 
tem um pai, o art. 134 tem várias hipóteses de responsáveis, e aquilo 
que eu concluísse para o tabelião valeria para o sócio da pessoa 
jurídica, valeria para todas as hipótese do art. 134, e eu não tendo a de 
imediato dizer: “Ah, não, a responsabilidade é meramente formal, para 
qualquer que seja o recolhimento, estará suficiente”. Eu tendo a dizer, 
Ricardo, mas, por favor, tendo a dizer, que é ônus da função do 



tabelião, ou seja, o tabelião, permita-me, ganha para isso, ele cumpre 
uma função pública e tem ali o que ele deve fazer e, Ricardo, cabe-lhe 
sim, controlar. Mais do que isso seria dizer: “Mas espera aí, não é 
razoável. É um ônus excessivo”, você começa a ter, é um outro tipo de 
caráter constitucional para a limitação a essa responsabilização, e eu só 
me provoco dizendo: “Aquilo que você disser para um, você deve dizer 
também para os demais”, porque haverá outros, são muitos os 
responsáveis que aparecem aqui, você imagina o tutor, você imagina o 
todos do art. 134, eu arrisco, ele é responsável pelo tributo devido, 
cabe-lhe sim, tomar a cautela para isso, cabe-lhe sim documentar 
aquilo que foi feito. Sinto, mas a primeira impressão minha é essa, 
claro, insisto, sujeito à Mesa de Debates, sujeito para pensamento. A 
minha primeira reação não é do tipo: Imagina, basta-lhe que comprove 
algum recolhimento, ele que me traga uma guia porque ele cumpriu a 
sua função que era só verificar se a guia era meramente formal, se eu 
disser isso para ele, eu vou ter que dizer isso também para o sócio, eu 
vou ter que dizer isso também para o curador, para o pai(F) 
responsável, para todo o art. 134, e na verdade eu acabei a esvaziando 
a responsabilidade do art. 134, o que não me parece o que o Código fez. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu estou pensando um 
pouquinho sobre isso desde ontem, eu estou também estou nessa 
primeira impressão, eu só queria acrescentar ao que você disse, vamos 
então à Mesa de Debates futuramente, acrescentar o seguinte: Os 
demais casos todos, são casos em que a pessoa responsabilizada não 
tem poder de controle, poder de administração, poder de gestão do 
patrimônio. Você mencionou aí corretamente que o responsável ele, não 
pode ser uma estranha, não é? E também não pode receber a 
responsabilidade com ônus desproporcional a sua situação, um ônus 
que seja agressivo ao seu próprio patrimônio. A sua responsabilidade é 
em função do fato, nos outros itens todos de que os responsáveis tenha 
acesso ao patrimônio do contribuinte, o contribuinte tem acesso a um 
patrimônio onerado, aquele que tem a capacidade contributiva, então 
ele responde porque ele pode cumprir a sua responsabilidade às custas 
do patrimônio que está sobre sua responsabilidade, sua administração. 
Eu estou falando de uma maneira geral, não estou esgotando o assunto 
também. Isso até voltando ao primeiro ponto, justifica o porquê de ser a 
responsabilidade dele só no caso de impossibilidade de cobrança do 
contribuinte. O tabelião então são bem diferentes dos demais 
responsáveis do art. 134, né, ele não é um avaliador, ele passará a ser 
um avaliador? Ou ele vai ter que contratar um avaliador? Ou ele vai ter 
que obrigar parte a trazer uma variação, e se o Fisco não concordar com 
a variação que a parte trouxer. Está certo? Qual é o nível 
responsabilidade dele de exigência? Isso é que nós temos que discutir. 
Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ricardo, uma particularidade do 
caso dos tabeliães, é a seguinte: Que era tradicional há muitos anos, eu 
não sei, talvez continue até hoje, mas a pessoa que pede para fazer uma 



escritura, o tabelião faz um cálculo que chamavam, Sisa devida o 
imposto de transmissão, e o que acontecia? O cliente do tabelião dava 
um dinheiro integralmente na mão do tabelião, então, tem esse aspecto, 
veja, ele já pagou, entendeu? Pelo menos adiantou o dinheiro na mão do 
tabelião. Então esse dispositivo visa exatamente colocar, a meu ver, o 
tabelião numa situação de substituto, não no pagamento em si, mas se 
houver problema, o tabelião é culpado, independentemente da pessoa 
daquele que está fazendo parte do negócio e, portanto, muda o foco da 
lei para a pessoa do Tabelião. Eu vou dar um... Lembra um exemplo 
que foi a época foi tratado nos jornais há muitos anos atrás, no tempo 
do governo dos militares era ministro da justiça o professor Alfredo 
Buzaid, e no tabelião de maior interesse aqui de São Paulo, que era aqui 
no centro, etc. O grupo de escreventes dele se conluiou para desviar 
esse dinheiro, que havia uma grande quantidade de escrituras, etc. E o 
grupo de, portanto, de prepostos do tabelião se conluiaram e davam as 
operações nas guias de transmissão como isentas, e na verdade eles 
ficavam com o dinheiro. Quando o tabelião, o dono, né do tabelião, o 
principal percebeu a coisa, teve conhecimento e fez uma apuração, era 
uma quantia muito grande, e ele então, foi pessoalmente ao Secretário 
da Fazenda de São Paulo, para acertar isso, mesmo porque, entre as 
transmissões que estavam sendo objeto das guias, uma delas era do 
então ministro Alfredo Buzaid, ministro da justiça, né, e o tabelião, 
então, extremamente preocupado foi lá e já disposto a pagar 
imediatamente, era uma quantia extremamente alta, mas aí ele pagou, 
exatamente para evitar um escândalo maior, ou até ser preso, naquela 
época em que não havia muitas garantias, né. Então, eu lembro desse 
caso, porque ele ficou, assim, emblemático, quer dizer, na verdade, a 
meu ver, nessas hipóteses em que pode haver culpa, erro, por exemplo, 
erro no cálculo, a guia tem um erro de cálculo, pagou a menos, então o 
tabelião responde. Por culpa ou por dolo, aí o dolo não foi propriamente 
do dono do tabelião, mas dos escreventes, mas ele responde por isso, 
ele é o responsável. Portanto, ele tem, a meu ver, tem uma figura de 
substituto tributário. Porque como quem está fazendo a escritura já 
pagou, ele já está com o dinheiro na mão, ganhou essa feição... Eu sei, 
Schoueri. Do ponto de vista extremamente doutrinário, como o 
substituto, etc. Mas ele tem uma figura, é responsável, aliás, o Código 
no art. 134 trata como responsável, que é às vezes é uma expressão 
genérica, na doutrina às vezes envolve também o substituto, quer dizer, 
a lei para maior garantia do crédito tributário também dá uma 
qualidade de substituto, para aquele que tem a obrigação legal que pode 
ser cobrado, pode ser executado por aquilo. Nesse caso, que eu ilustrei 
a minha intervenção, poderia. Quem responderia por isso? O tabelião. 
Criminalmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ontem, quando um tabelião 
me ligou, preocupado: “Eu tô com uma cobrança aqui contra mim”. Era 
mais assim, uma filada de consulta, não era nenhum... Está sendo 
conhecida. Eu falei: “Oba, assunto em pauta”. E basta ver que as 
intervenções de todos aqui como é assunto de pauta mesmo. Então, eu 



vou colocar na pauta, já temos, já esquentamos o motor para discutir 
isso na próxima oportunidade. Vamos para a pauta, Isabel? Isabel, você 
colocou o primeiro assunto, a grande capital na liquidação, resgate de 
depósito não remunerado no exterior. A ementa sua é bastante longa, 
ela faz referência tendo em vista a isenção da variação cambial no art. 
25 da Lei 9.150, a IN 118, soluções de consulta... Foi isso que ela 
mencionou. 

Sra. Isabel Garcia Calich da Fonseca: Na verdade é uma questão 
aparentemente simples, mas que tem que ser, quando você vai analisar 
na prática uma situação tem algumas dúvidas. Tanto a Lei a 9.250, 
quanto a Instrução Normativa que regulamenta essa questão da 
variação cambial dos depósitos no exterior, colocam que na declaração 
do Imposto de Renda você vai colocar um valor do depósito no exterior 
com base no câmbio em 31/12 daquele ano em que se refere a 
declaração. Então, você fez uma remessa em julho, e o dólar estava R$ 
2.20 em dezembro o dólar está a R$ 3.00, essa diferença dessa variação 
cambial que se tem, você vai ter um acréscimo patrimonial, porque você 
vai jogar em 31/12 o valor do dólar de 31/12, só que a [ininteligível 
00:30:54] se você olhar a origem que você tinha para fazer essa 
remessa, seria um valor inferior. Então, essa diferença, a orientação é 
colocar como rendimentos isentos. Agora, a questão é: Isso é 
efetivamente uma isenção, o que quer dizer que essa regra funcionaria 
como red cambial(F) em que eu mantendo o depósito lá fora, se eu 
pagar esse valor que eu tenho lá fora e, por exemplo, comprar cotas de 
um fundo, ou aportar uma sociedade, eu não vou tributar a variação 
cambial ou, essa é uma regra que se limita a fazer com que não haja 
um acréscimo patrimonial a descoberto na declaração do contribuinte 
que mantém o depósito lá fora. Então, minha dúvida é: Isso é uma 
efetivamente uma isenção, ou isso é apenas uma regra de ajuste da 
declaração do Imposto de Renda? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar, por 
favor, só para encaminhar aqui, você me corrige, a lei faz uma distinção 
na variação cambial na pessoa física, conforme seja o recurso originado 
de moeda estrangeira, de moeda nacional. Se a variação cambial 
quando os recursos são destinados, depois que eu estou falando, são 
meros depósitos por ser uma aplicação financeira, serem originados de 
reais a variação cambial, pela lei, é considerada tributada, e, ao 
contrário, quando eu aplico a moeda estrangeira a variação cambial não 
é tributado porque na verdade eu comparo a moeda estrangeira com 
moeda estrangeira. Aí temos dois problemas, né, o problema que você 
está trazendo, eu outro que eu estou acrescentando é: Eu tenho uma 
origem em real, coloquei o dinheiro no exterior, fiz uma aplicação, vence 
a aplicação, eu tenho uma segunda aplicação, essa segunda aplicação a 
sua origem imediata é moeda estrangeira, mas a mediata é real, a partir 
de que momento eu mudo a regra? Isso é apenas para acrescentar as 
dificuldades que a questão apresenta.  



Orador Não Identificado [00:33:13]: Ricardo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera só um pouquinho, 
deixa eu só terminar, depois eu te passo a palavra. Então, depois eu te 
passo a palavra. Agora, a sua questão ela é muito interessante porque 
ela toca nessa matéria, e de certa forma, a IN tem uma contrariedade, a 
IN e as instruções dos investimentos de declaração tem uma 
contrariedade com a lei, e ela invoca uma outra questão, por exemplo, 
que eu queria trazer aqui, a simples variação de câmbio até 31 de 
dezembro não realizada ela é um ganho cambial efetivo? O ponto é o 
seguinte: Eu já vi casos em que você se pensar em real você tem o 
ganho de capital, mas se, aliás, desculpa, se você pensar em moeda 
estrangeira você tem ganho de capital, mas se você pensar em real você 
tem perda de capital, e pode ser ao contrário também. Eu posso ter um 
encerramento de uma operação no exterior sem realizar variação 
cambial, porque eu não fiz câmbio de retorno, eu peguei aquele dinheiro 
e reapliquei. Então eu continuo com a base original dos reais que eu 
investi? Isso é um ponto, né? 

Sra. Isabel Garcia Calich da Fonseca: É. E complementando esse teu 
raciocínio, Ricardo, por exemplo, você tendo uma participação na 
hipótese de ser um bem, eu ter, vamos dizer US$100 mil, que 
equivaleria, vamos dizer R$50 mil a minha declaração do Imposto de 
Renda, em cotas no exterior, aí eu pego essas cotas e aporto numa 
outra sociedade. Não houve realização em real de absolutamente nada. 
Agora, eu já vi um caso em que isso ocorreu, a participação tinha um 
valor significativamente alto, e foi de um dia a diferença do câmbio. E 
houve a autuação e cobrou-se pela variação cambial nessa questão do 
aporte das cotas, acabou o Fisco entendendo que houve a realização por 
eu ter, não resgatado, mas por eu ter trocado o meu investimento da 
sociedade A para a sociedade B, e eles autuaram referente a variação 
cambial de um dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu... Bem... Uma situação 
como essa... Schoueri tá querendo falar aqui, antes de passar, eu 
prometo passar a palavra para você. Na situação que você está trazendo 
eu posso ter a realização de um ganho, porque eu comprei US$100 mil 
e recebi US$101 mil, tem US$ 1 mil de ganho. Mas eu não tenho uma 
realização de variação cambial. Eu não transformei em real. 

Sra. Isabel Garcia Calich da Fonseca: Eram US$100 mil que se 
aportou... Vamos dizer, US$ 100 mil que se aportou numa outra 
sociedade, continua sendo em dólar o mesmo valor, mas em real muito 
maior, porque você teria que ter a realização da... O Fisco entendeu que 
teria que ter a avaliação cambial, mas isso é outra questão, a minha 
questão é um pouco prévia, que é a questão da variação por depósito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria esclarecer uma questão. 
Desculpa, por isso que eu queria ter a palavra, porque o Ricardo 



mencionou algo que eu tinha a mesma memória, ou seja, de que havia 
uma jurisdição entre a origem do depósito. Eu estou pegando aqui o 
texto da Lei 9.250, lendo o seu § 4°, ele fala: "Os depósitos mantidos em 
instituições financeiras no exterior”... E veja, não fala qual é a origem do 
depósito... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso... [ininteligível 
00:36:41] Porque tem uma MP posterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é justamente, mas é em relação dada 
a MP. “Os depósitos mantidos em instituições financeiras no exterior 
devem ser relacionados na declaração de bens, pelo valor do saldo 
desses depósitos em moeda estrangeira convertido em reais pela cotação 
cambial de compra em 31 de dezembro, sendo isento o acréscimo 
patrimonial decorrente da variação cambial”. Eu tinha a mesma 
lembrança que você, Ricardo, mas olhando para o texto da lei eu não 
estou lendo: “Sendo isento”. Tem um texto de lei dando uma isenção 
para o depósito e não dizendo o depósito de uma origem e de outra 
origem. Ou seja... quer me parecer, a lei deu uma isenção. A dificuldade 
que existe com relação a esse tema, que, aliás, eu enfrentei, é porque 
quando você pede a isenção não existe o câmbio próprio [ininteligível 
00:37:31] não existe, você põe outros rendimentos, quando você põe em 
outros rendimentos, em outras isenções, você tem que informar o CNPJ, 
e não existe um CNPJ a ser informado, resultado: Você entrega a sua 
declaração, entreguei, onde aparece um quadradinho amarelinho 
avisando, que era um alerta que não impedia a entrega, mas o alerta 
dizendo: Bem-vindo à malha fina, já sabendo que ia rolar. Mas só 
mencionando esse fato concreto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você cai na malha fina, 
você pode me consultar que eu faço a sua defesa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou cair. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn Fazersztajn: Bom dia, Bruno Fazersztajn. Tem 
um ponto aqui que a gente está esquecendo, realmente tem outra MP, 
que é a 2158, que prevê a tributação do ganho de capital auferida em 
moeda estrangeira, que foi o que o Ricardo colocou. Quer dizer, quando 
eu tenho um depósito e ele no ano, ele varia antes de eu resgatar, eu 
estou na regra que nós estamos ainda aqui, § 4° que fala da declaração, 
eu tenho uma variação patrimonial, ela me garante que essa variação 
não vai ser tributada, eu tenho que achar um lugar na declaração para 
incluir lá ganhos isentos ou não tributáveis. Agora, o dia que eu 
resgatar essa aplicação, aí tem um outra regra que talvez tenha sido 
incluída junto com essa daqui em 2001, na MP 2158 que diz: “Ganho 
de capital auferido em moeda estrangeira”, e aí eu tenho aquela regra, 
auferido originalmente em reais, a variação cambial entra em aplicados 



em moeda estrangeira a variação cambial não entra. Então, no caso da 
Bel, dinheiro brasileiro foi para o interior, depósito lá, vai variando ao 
longo do depósito ele vai ficar lá, não tenho o ganho de capital, mas se 
eu trouxe der volta para o Brasil, aí eu tenho ganho de capital. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não me parece Bruno, não me parece, 
pergunto pra você, eu esqueci de pegar o texto da 2158, eu terei que 
diferenciar depósito de outros investimentos, e o depósito o legislador 
por alguma decisão dele, o depósito da instituição financeira, que 
normalmente o que é? É a corrente mesmo, não estamos fazendo 
aplicação financeira, estamos falando assim, quer dizer, eu 
pessoalmente, como eu falei, eu tenho essa situação, [ininteligível 
00:39:48] quer dizer, quando eu vou para o exterior, eu mando um 
dinheiro para a conta corrente para usar um cartão de débito, depósito, 
não é aplicação, nem nada, talvez o depósito seja um tratamento, a 
aplicação financeira tem um segundo tratamento e convivo com as duas 
regras. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Posso falar?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Bruno Fazersztajn: Vinte quatro.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Bruno Fazersztajn: da MP. 2158 é o art. 24 [ininteligível 00:40:16] 
Salvo engano. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Bruno Fazersztajn: A MP 2158. O ponto, Schoueri, de cabeça em, 
acho que a MP 2158 fala de... inclusive dinheiro em espécie, então é 
bem abrangente, é ganho de capital auferidos em moeda estrangeira, 
inclusive dinheiro em espécie, então, se o dinheiro em espécie, eu acho 
que o depósito vai entrar também. A regra vai sendo bastante 
abrangente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu tenho, eu tenho dúvida... Bom, 
vamos lá, a base de cálculo entre o valor da alienação e o custo de 
aquisição, ou valor, o custo de aquisição... Eu estou achando que você 
está falando o seguinte: Eu teria uma tributação de algo que foi isento? 
Ou seja, a sua leitura é de que a isenção não é uma isenção, é um 
diferimento? 

Sra. Isabel Garcia Calich da Fonseca: Exatamente, seria só um ajuste 
para você liberar para a declaração de Imposto de Renda. Isso, lendo aí 
[ininteligível 00:41:11] 118, essa regra está inserida num campo que 
fala: Declaração de ajuste anual. Então na verdade não seria 



propriamente uma isenção, mas uma forma de diferimento. Mas aí, 
usando esse raciocínio, isso significa que quando eu fizesse, por 
exemplo, resgatasse esse depósito, comprasse cotas de uma sociedade, 
eu teria a tributação da variação cambial com base na data da remessa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos ao real. Pode-se, estou usando 
concreto, mandei um dinheiro em outubro para uma conta minha, em 
janeiro eu vou passar as férias e pago um hotel, tiro US$ 200, uso na 
conta, então, para ser mais concreto, você diz, aquela isenção que 
estava no artigo acabou de desapareceu porque eu estou tendo uma... 
Como que é? Eu não estou com o art.24 da MP 2158. Eu teria um 
ganho de capital na alienação, o ganho de capital, eu estaria alienando 
um bem ou direito, seria, o ganho ou direito seria a própria moeda 
estrangeira. Porque veja, veja que curioso, uma coisa é um ganho na 
alienação de um bem expresso em moeda, isso me parece que está 
dentro do art. 24, é o título expresso em moeda estrangeira. Outra 
situação que também eu poderia entender como ganho é dizer: A 
própria moeda estrangeira é um bem e eu ganho na alienação da moeda 
estrangeira. Que é o que o § 1° está dizendo, se eu mantiver a moeda 
em espécie. Eu estou numa situação que não é nem bem um ou nem 
outro que é o depósito, o depósito eu não tenho moeda em espécie, eu 
tenho valor depositado, e eu não tenho um bem expresso em moeda. Eu 
estou tentando conciliar as duas regras, até por ser razoável, eu estou 
achando muito curioso que eu tenho uma possibilidade, uma isenção, 
veja, se era um mero diferimento eu poderia ter aplicado também para 
espécie dos demais, eu tenho uma regra especial só para o depósito. A 
minha tendência, mas salvo melhor juízo, que bom que você trouxe a 
questão, Bel, é dizer: Teve uma nova, uma regra especial que é o para 
os depósitos, e tem uma regra que vale para os demais, que é 2158, não 
me parece necessário que uma tenha revogado a outra que 
simplesmente que para esse caso específico, eu aplico um e eu tenho a 
isenção e não tenho razão para aplicar o art. 24, já que a isenção me foi 
concedida. Mas eu estou pronto aqui a dúvida. Eu reconheço a dúvida, 
talvez um teste que a gente poderia fazer seria, se uma revogou a outra, 
mas a revogação não aconteceu porque, quer dizer, pelo menos... 
Pergunto: Qual regra é posterior no tempo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A segunda, do depósito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas mesmo a época... É que assim, é que 
talvez a regra do tempo poderia... A regra do tempo poderia justificar 
uma ou outra. Gente, se nós tivermos uma antinomia, é posterior, é 
hierarquia, não existe, é a lei posterior ou lei especial. Então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelas duas razões, a de 
depósito prevalece? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A de depósito prevaleceria para o caso de 
depósito, a menos que fosse a postura da Bel, para dizer: “Não, mas 



isso não é bem uma isenção, isso é mero diferimento, a obrigação 
surgiu e eu tive apenas um deslocamento de tempo”. Eu acho que 
assim, para ser um mero diferimento, a obrigação teria surgido naquele 
momento. Não só a palavra certa, a palavra é o instituto, o legislador 
teria que ter dito, se fosse um diferimento Bel, o legislador teria que ter 
dito em que momento aquele tributo seria devido. Deixa eu explicar o 
que eu quero dizer com isso, por favor. Se fosse diferimento, como você 
quer, a base de cálculo estaria definida no momento um, posto que o 
recolhimento fosse momento dois. Então, como você está querendo 
aplicar uma outra base de cálculo, você quer uma nova incidência 
mesmo, não é um mero diferimento, então o instituto da isenção é a 
isenção, o que eu tenho agora é uma nova incidência, então a sua 
pergunta passa a ser de outra característica, haveria uma incidência 
sobre matéria que antes foi isenta, pode haver? Pode. Só que eu tenho 
que ter uma, eu preciso ter clareza do legislador, o legislador pode... 
Você me fala assim: “Olha, pensando bem eu vou tributar”. Ele pode. 
Isento aqui, mas vou tributar ali. Mas eu teria que ter, me parece, uma 
construção em que fosse essa inequívoca essa decisão do legislador. Eu 
não tenho uma construção inequívoca, pelo contrário, ao que me 
parece, a minha leitura, a leitura que vai explicar para ter também é 
que o depósito é uma regra especial, não é inequívoco nesse art. 24 da 
2158, é que: Os rendimentos que foram isentos por força, não sei o que, 
serão tributado agora. O legislador poderia fazer isso? Poderia, mas eu 
teria que ter uma inequívoca intenção do legislador de tributar no 
segundo momento aquilo que foi isento no primeiro. Ao contrário, de 
inequívoco eu não tenho nada, o que eu tenho, muito mais é um sinal 
de uma regra especial ou de uma regra geral. Então, eu tendo a 
entender, salvo melhor juízo, que os meros depósitos mantidos em 
conta estrangeira terão uma isenção, e uma vez isentos, eu não apliquei 
esse dispositivo com relação àquela variação cambial que eu não vou 
chamar de ganho de capital, eu vou chamar como o legislador o 
chamam, de mera variação cambial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, só 
complementando, Isabel, nós estamos falando sempre ganho, pode ser 
ao contrário, né? Eu conheço, eu estava comentando com o Roberto 
aqui, eu conheço um caso exatamente o contrário. Houve ganho em 
moeda estrangeira, substancial e pelo substancial ele transformou em 
real. As variáveis de câmbio são muitos, e às vezes são, as operação 
ocorrem em época tão dispas(F), pega o dólar aqui embaixo, dólar lá em 
cima. Uma coisa importante a considerar dentro dessa ideia de se alçar 
um diferimento, é que no ano seguinte o acréscimo patrimonial será 
medido pelo ano anterior, esse ano anterior onde houve a variação 
cambial você já encheu o seu patrimônio dele. Não é diferimento, 
porque senão teria que admitir a possibilidade que aquele patrimônio 
do ano anterior não é mais base de cálculo para verificar a variação 
patrimonial. Quer dizer, eu acresci ao patrimônio em real, um X, tá 
certo? De algo que eu não realizei, mas esse é um patrimônio no fim do 
ano. O ruim é o contrário, é exatamente o que eu falei, quando muda a 



taxa e você não ganha, aquilo que você acaba ganhando em real, só 
para a variação cambial. O que reserva, eu sento para analisar cada 
caso nessa matéria. 

Sra. Isabel Garcia Calich da Fonseca: Não, é uma matéria complexa. 
Agora, esse raciocínio da questão de que se na realização do depósito 
haveria tributação ou não da variação cambial com base no câmbio da 
data da remessa, eu fiquei com essa dúvida porque eu até mencionei na 
questão, soluções de consulta em que dá-se a entender por soluções de 
consulta que eu citei que essa isenção, entre aspas, vamos dizer assim, 
ela existiria enquanto o depósito é mantido no exterior, que uma vez 
que eu realize, que eu saque, que eu liquide esse depósito, eu teria que 
tributar como se fosse alienação de moeda em espécie, e isso tem uma, 
a solução, uma das soluções de consulta que eu mencionei ela leva a 
esse raciocínio, que foi por isso que surgiu todo esse meu 
questionamento sobre o que significa essa isenção do depósito no 
exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, sempre lembrando 
que a apuração de ganho de capital é feito com base que está na lei, 
mas no último valor que está na sua declaração de bens. Certo? Então, 
se você chegou a um valor maior em real do que você investiu 
originalmente, é sua base de cálculo para ação de bens de capital, a 
solução em consulta eu não conheço, são regionais, não são da Cosit, 
então não significa muita coisa. Eu acho que é algo que pode ser 
questionado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu ia pela mesma linha, ou seja, 
na medida que eu tenho uma mandamento legal e manda colocar um 
valor na minha declaração um valor atualizado, eu pedia que o 
Brandão, localizasse a Lei 7713 o custo de aquisição de bens ou 
direitos, onde vai aparecer algum lugar que é o valor que consta da 
declaração do Imposto de Renda, está localizando. Ou seja, não é o 
custo que eu paguei efetivo, é o valor que consta da declaração de 
Impostos de Renda. Quer dizer, eu tenho um mandamento legal, coloco 
o valor atualizado, o ganho de capital, se houver, nós vemos na 2158, 
será a diferença entre o valor que consta a declaração e o, abre aspas, 
valor da alienação. Ou seja, essa atualização seria mais ou menos 
preventiva. Estou tentando localizar aqui na lei, a gente sabe que tem a 
definição do que é custo de aquisição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que na 9250 tem 
uma coisa posterior. Hiromi, você quer falar? Quer falar sobre o 
assunto? Tem bastante vivência sobre na matéria. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que a irregularidade está na redação da 
lei que manda fazer o ajuste na declaração de bens todo ano. Eu acho 
que a moeda estrangeira, no caso de pessoa jurídica não é o problema, 
tributa, mas quando desce ela é despesa. Agora, no caso de pessoa 



física, se tributar aquele, se a moeda baixar não é [ininteligível 
00:51:09] Então, eu acho que no caso aí a moeda estrangeira é 
igualzinho imóvel, essas coisas, então tem que deixar pelo valor de 
custo de aquisição, eu acho que o erro está na lei, então... O depósito 
também quando resgata é ganho de capital, eu acho que não há dúvida 
que depósito resgatado é ganho de capital. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, Hiromi, erro, você acorda comigo que 
se o erro está na lei é a decisão do legislador que está ali, ela deve ser 
cumprida, ou seja, poderia mudar a lei, mas hoje nos termos da lei o 
valor é atualizado, é isento, é este o valor que vai constar da sua 
declaração e o ganho de capital é a diferença entre o valor da alienação 
e o valor que consta a declaração. Erro ou não, erro poderia ser melhor, 
melhor técnica legislativa, mas não há uma inconstitucionalidade, 
porque erro de lei a gente aponta quando é inconstitucional, a gente faz 
assim: “Não, o senhor legislador abusou, foi além do que podia”. Aqui 
houve uma isenção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E quando baixa a taxa. 
Esse que é o problema. Eu apliquei 100, a taxa no ano seguinte me diz 
que eu tenha só 90. Eu baixei para 90, certo? Abaixei para só 90. 
[ininteligível 00:52:32] do ano seguinte, antes disso eu resgato no ano 
seguinte, por 95, eu perdi cinco, e pela aplicação cega da regra, eu vou 
ter uma tributação sobre cinco, perdi cinco e vou ter ganho de cinco. 
Por isso que eu disse: “Reserva analisar cada caso, viu”. Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu me sensibilizei com essa última questão que 
a gente levantou, de que o ganho de capital, em regra, a pessoa física é 
apurado com base no valor da declaração. Mas eu vou propor só para 
reflexão também, a gente pensar que essa pode ser uma regra, e que a 
MP 2158 art.24 prevê uma regra especifica no caso de moeda 
estrangeira. Só para reflexão. Ou seja, em regra, é um valor da 
declaração, no caso de moeda estrangeira não, eu aplico o art. 24. E aí 
o qual seria o sentido então naquele § do art. 25 da 9249? se vocês 
forem o caput dele, ele está falando de declaração. O próprio título lá 
que ele, não é significativo, mas ele diz: “Da declaração de bens”, ele 
fala: “Os valores em reais, em dólar, deveriam ser declarados”, aí vem os 
incisos, ele vai falando, bens imóveis até tal valor, há uma norma de 
declaração, ela não está regulando a tributação no ganho de capital. Aí 
vem o § e coloca uma regra especifica, até no contesto que o Dr. Hiromi 
falou, de que regra você não declara essa variação, aí vem o § lá 8° e diz: 
“No caso de deposito você vai ter que declarar a variação”. Então, todo 
ano você coloca o valor em reais. E ele coloca lá: “E ficando isento o 
acréscimo patrimonial”. O que eu estou propondo para reflexão é: Será 
que este § vinculado ao caput no contexto de uma norma que está 
tratando da declaração de bens, não utilizou um termo isenção, infeliz 
lá, para dizer na verdade que isso aí é uma variação, um acréscimo 
patrimonial só naquela declaração que não deve ser tributado, ou seja, 
é uma norma para controle da variação patrimonial na declaração, não 



prevê necessariamente a isenção sobre o ganho de capital. É uma 
proposta apenas, talvez o ganho de capital esteja regulado com base na 
norma especifica do art. 24 da 2158. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como nós não temos um 
caso específico, não temos solução. Eu acho que, repito, poderia haver 
um erro da lei e chegar até o ponto da inconstitucionalidade, propondo 
isso, Schoueri. Também pode ser inversa, né? Entre o momento em que 
eu fiz o depósito, o momento que eu resgato o depósito, houve um 
encerramento de um ano, a taxa baixou em relação àquela que eu usei 
e no ano seguinte eu recebi o mesmo depósito, eu peguei o depósito de 
volta, não tem acréscimo, não tem nada, dei US$100, peguei os US$100 
de volta e neste momento eu pego menos reais do que me custaram 
US$100, mas mais reais do que estava no ano anterior. Então, 
aplicando certamente as regras de declaração, Bruno, por isso que não 
pode ser só regra de declaração, eu teria que reconhecer a tributação, 
um ganho de capital, quando efetivamente eu não ganhei nada, eu 
comprei US$100, recebi US$100, eu comprei US$100 a 100 e recebi 
US$100 a 95, eu perdi, em real, não tem variação cambial positiva a ser 
tributada. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero manifestar minha solidariedade 
com a sua boa intenção, eu também acho que a capacidade contributiva 
só se avalia no final da vida da pessoa e, portanto, coisas que 
aconteceram em outros exercícios, devem influenciaram [ininteligível 
00:56:13] e que a periodicidade, na minha opinião, como parece ser a 
sua, é uma regra de praticidade, mas que não pode se contra por a 
capacidade contributiva. Manifestada a minha simpatia pelo seu 
argumento, você, eu e temos que dizer Klaus Tipke também vai nessa 
linha, eu devo informar que o Supremo Tribunal Federal quando 
enfrentou o tema dos prejuízos fiscais, entendeu que cada ano é ano, e 
que o prejuízo que houve em ano passado, a sua compensação é um 
favor, é um favor que o legislador dá ou não dá conforme queira dar e 
que, portanto, o ano da alienação você teve uma variação positiva. O 
que você quer dizer é o seguinte: “Bom, mas eu não devo olhar somente 
para esse ano, eu devo olhar para o ano passado”. Concordo com você, 
mas nós dois estamos em desacordo com a jurisprudência do Supremo 
com relação a prejuízos fiscais, que é estritamente o mesmo argumento, 
a pessoa jurídica que quer compensar prejuízo do ano passado, 
dizendo: O ganho deste ano não é suficiente para compensar o prejuízo 
do ano passado, ou a pessoa física que vai dizer: A variação cambial 
positiva desse ano não é suficiente para a variação negativa do outro 
ano, o argumento é idêntico e correto, mas eu devo lembrá-lo de que o 
Supremo quando foi solicitado a se manifestar, ele adotou o princípio da 
periodicidade e ele dirá naquele determinado ano, houve um ganho e 
será tributado. Prepara-se para isso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu começo dizendo que eu 
concordo, você sabe disso, não sei se nós concordamos, você sabe que 
eu penso igual o Supremo, eu acho que em matéria de prejuízo fiscal ou 
prejuízo de anos anteriores não tem a nada a ver com acréscimo 
patrimonial desse período, e é uma situação completamente diferente, 
porque aí eu estou tratando de uma situação em real, o tempo todo em 
real e aqui eu estou trazendo à discussão uma norma que é claramente, 
por isso que eu disse que uma norma poderia ser defeituosa, ela é 
claramente uma norma que se aplica na hipótese da variação ser 
positiva, porque ela torna como uma isenção, ela fala, o acréscimo 
patrimonial será isenta, é uma norma que não trata a redução 
patrimonial. Então, ela abre sim a possibilidade de discutir, olha, 
embora na minha declaração eu tenha colocado 95 quando eu apliquei 
100, está certo? E agora recebi 95, aliás, eu coloquei 90 quando eu 
apliquei 100, agora está fazendo 95, esses cinco não é tributado, até 
que esses cinco joga lá em isento também. Jogo lá em isento também. 
Vou brigar com o Fisco, Isabel, mas estamos preparados pra isso. 
Aquela, dentro desse assunto, aquela demonstração, aquele, vamos 
chamar de anexo da declaração de Imposto de Renda e pessoa física, de 
ganhos em moeda estrangeira, tem um acórdão, não recordo bem, mas 
tem um ponto lá que ele exige CNPJ. Fez um negócio com um 
procurador no exterior que não tem CNPJ, você não tem como 
preencher, como é que você faz? Não recolhe o carnê leão? Esquece o 
problema da variação cambial, tem um ganho tributável. Não recolhe? 
Tem que recolher, não dá para apurar dentro do anexo próprio. O 
formulário contraria a lei, a gente tem que chegar a uma situação 
fundada na lei, e a lei não é só um parágrafo. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas não é ganho efetivo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como? 

Sr. Hiromi Higuchi: Variação cambial não é ganho efetivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, essa é uma outra 
matéria de auto indagação, né, se variação cambial é ou não é, por 
definição da Lei 9.718, a variação cambial é considerada receita 
financeira ou perda financeira. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas variação cambial ela sobe, desce, sobe 
desce, então essa variação cambial ativa não é um ganho efetivo, então 
não há razão de tributar. Agora, na pessoa jurídica é diferente porque 
tributa variação cambial positiva, mas quando variação cambial passiva 
ela é indedutível, então quando tem a pessoa física não existe, então, a 
pessoa física, a regra de tributação na pessoa física é sempre pelo 
ganho efetivo. A variação cambial é mesma coisa em imóvel, o imóvel 
valoriza, mas sempre na declaração está pelo custo de aquisição, então 
no caso de moeda estrangeira teria que ficar na pessoa física pelo valor 
de aquisição, custo de aquisição. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou de acordo com você, 
até porque o conceito de variação cambial pressupõe haver um câmbio. 
Uma operação de câmbio. Se eu não fiz a operação de câmbio, não 
transformei o depósito novamente em real, não posso falar em variação 
cambial. Esse assunto... Schoueri? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou de acordo com o legislador 
brasileiro, por uma opção dele, não tributa essa variação cambial da 
moeda, da moeda na posse do contribuinte. Apenas registro que a 
disponibilidade no caso da moeda, existe, ou seja, não me pareceria 
inconstitucional ou contrário ao CTN, que o legislador dissesse que no 
caso da moeda, e não comparo com imóvel, eu não comparo com 
imóvel, no caso da moeda já existe ali e tem suficiente para que 
[ininteligível 01:02:19] a disponibilidade porque ela está presente. É 
uma questão de decisão do legislador de política dele que no aumento 
ele deixa para momento da alienação da moeda, mas não me parece que 
fosse necessária a alienação da moeda dada a existência da liquidez, da 
disponibilidade já da moeda naquele momento incerto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu tenho, eu volto a 
dizer, pode haver disponibilidade de alguma renda, de algum ganho, 
mas não tem variação cambial. 

Sra. Isabel Garcia Calich da Fonseca: Seguindo esse raciocínio... 
Seguindo esse raciocínio seu, pego esse depósito que foi atualizado em 
reais, e aporto numa sociedade o valor em dólar, que não houve 
variação nenhuma, a princípio não teria, não haveria a tributação da 
variação cambial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu, respondendo a sua pergunta concreta, 
se estava depositado, houve a variação cambial, na minha leitura, eu 
aplico a isenção, e uma vez isento não vejo possibilidade de uma 
tributação, porque o legislador não o quis, não o fez expressamente e, 
portanto, dali em diante, se você aplicar aquele valor na sociedade não 
há porque tributar retroativamente, não há uma previsão legal para 
tanto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Só para colocar um pontinho. Eu estou sendo, 
meus... Estou perdendo os meus fins de semanas estudando Imposto 
de Renda... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perdendo não, está investindo. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Investindo meus fins de semanas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E voluntariamente. 



Sr. Bruno Fazersztajn: Voluntariamente. Estou aprendendo bastante, 
é muito gratificante e estou estudando um pouco do Tipke, e aí, tem um 
questão aqui sobre, que eu queria colocar sobre coerência do legislador. 
Então, admitamos, vamos esperar que haja disponibilidade na variação 
cambial, o legislador deveria, como o Hiromi colocou, admitir a perda, a 
dedução da perda, então, como fica a situação em que ele, se ele, só 
para colocar, ele poderia até tributar a valorização segundo a 
disponibilidade, mas ele deveria, por coerência, admitir a perda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bruno, só, a coerência dele, ele deveria 
admitir esta perda se ele admitisse todas as perdas também como 
redutora da sua base de calculo do Imposto de Renda, ou seja, no 
Imposto de Renda nenhuma perda de capital é admitida. Nenhuma, eu 
lembrei agora da perda da bolsa nos 30 dias e coisa parecida. Que tem 
um caráter extremamente excepcional com relação à regra, então o 
legislador, eu não gosto dele, mas ele é coerente ao não admitir perdas. 
Você pode discutir outro tema que é saber se é constitucional a 
tributação apenas dos ganhos e não das perdas ocorridas no mesmo 
período se o princípio da universalidade exigiria outro modo, como você 
conhece bem Imposto de Renda, está estudando bastante o assunto, 
essa discussão pode ser bastante interessante. Eu não iria pela 
coerência, eu iria pela ideia de dizer, não é pela coerência nesse ponto, 
mas para saber por que um e não outro, em geral, não para moeda, isso 
vale do mesmo modo se eu tiver outras perdas de capital no período. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu acho que, com 
licença da Isabel, nós já debatemos bastante o assunto, temos mais 
assuntos na pauta. Eu só queria encerrar dizendo duas coisas que se 
somam, se juntam, a primeira, é que nós podemos inverter a ordem das 
coisas, para ter disponibilidade eu tenho que ter algo do que dispor. 
Renda eu posso dispor, independentemente de variação cambial. Eu 
posso receber dólar no exterior, juros, por exemplo, pra ter uma base de 
cálculo, disponível juro, é tributável, certo? Não preciso realizar em real, 
taxa de conversão para estabelecimento da base de cálculo é a taxa da 
data do fato gerador, de acordo com a lei. Isso é uma coisa. Outra coisa 
é a variação cambial. Para ela estar disponível ela precisa existir, ela 
não pode ser tributada antes de estar disponível, ou não pode estar 
disponível antes de existir, e ela só existe no momento em que eu pego a 
moeda estrangeira e converto em real, não em declaração, mas em 
operação real, de internação, ou lá no exterior, de conversão da minha 
moeda estrangeira em moeda nacional, aí sim eu tenho o momento em 
que eu vou ter uma variação cambial, aí eu vou ver se eu tenho 
disponibilidade ou não. Agora, começar falar disponibilidade antes de 
haver uma operação cambial não tem sentido, muito sentido ou não 
tem nenhum sentido. E a segunda coisa que eu queria dizer, é 
exatamente dentro desse ponto e na linha do que o Hiromi mencionou, 
existem duas decisões do STJ tratando de PIS/Cofins e que não 
reconhece a possibilidade de tributação das variações cambiais antes de 
efetivamente realizadas. Exatamente porque no PIS/Cofins, tal como na 



pessoa física o vai e vem da taxa só vem quando sobe, não vê quando 
baixa. E ocorreu que as decisões do STJ, principalmente uma delas que 
é muito profunda, vamos a todos os conceito de Imposto de Renda para 
tratar da questão de PIS/Cofins. Bruno, te eu passo a palavra para 
tratar da questão de ágio entre partes relacionadas, à luz da Medida 
Provisória 627 o princípio da proporcionalidade. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Bom, questão bastante teórica também, foi 
levantada pelo professor Humberto Ávila no seminário de dialética 
jurídico-contábeis e está no artigo dele no livro que foi colocado e, 
vamos dizer, queria colocar para a gente discutir, que medida é viável e 
que medida seria proporcional, desproporcional a regra que veda a 
dedutibilidade na amortização de ágio nas aquisições, quando o ágio é 
apurado em aquisições entre partes relacionadas. Ele fala lá também na 
questão da substituição de ações, nós podemos limitar a questão das 
partes relacionadas para ficar mais simples. Como todos nós sabemos, 
há muitos tempos já tem sido discutido na jurisprudência, a 
possibilidade da apuração do ágio interno, né, quando uma empresa do 
mesmo grupo adquire outra. E nessa discussão existe uma sorte de 
variações muito grande, então é preocupante tomar o caso específico... 
O todo por um caso específico, então existem, e até alguns precedentes 
nesse sentido e manifestações da doutrina de que há ágios internos e 
ágios internos, ou seja, há operações nitidamente desprovidas de 
substância, nitidamente em que não há riqueza nenhuma gerada, uma 
mera troca de documentos entre empresas do mesmo grupo gerando 
uma amortização de ágio, mesmo nesses casos há até precedentes 
favoráveis no Carf, a matéria ainda está em discussão na 
jurisprudência, e há ágios entre partes relacionadas que a relação entre 
as partes não prejudicaria a lisura da operação, efetividade à troca de 
riquezas, por exemplo, um fechamento de capital. O Fisco alega que se 
tratada de um ágio interno, eu não teria o... Antes da MP, eu estou só 
fazendo uma introdução, alega que eu tenho, que seria um ágio interno 
e, portanto, não amortizado, quando o controlador adquire os 
minoritários no mercado, por meio de uma oferta pública, as ações e 
fecha o capital da empresa, ele apura ágio com isso e o Fisco tem 
discutido se há ou não há, se o ágio é interno ou não. Nesse contexto 
das discussões, e tendo em vista também a existência de várias 
operações desprovidas de substância, a Medida Provisória optou por 
fechar a porta e prever a indedutibilidade de qualquer situação entre 
partes relacionada, e citou lá quais são as hipóteses de partes 
relacionadas. Isso causou um desconforto entre aqueles contribuintes 
que não estavam pensando em trocar papéis e sim praticar operações 
lícitas e que por conta disso ficaram sem a possibilidade de amortizar o 
ágio pelo simples fato de que a parte, a contraparte seria uma parte 
relacionada. O Humberto Ávila levantou no seminário algumas questões 
quanto segurança jurídica, e o próprio conceito de renda e criticando a 
legislação, dizendo que havia aqui uma presunção absoluta de ilicitude 
de qualquer operação de aquisição entre empresas pelo simples fato de 
se tratar de partes relacionadas. Então, a crítica inicial dele é essa, há 



uma presunção absoluta de invalidade, e discorre lá sobre as hipóteses 
de invalidade dos negócios jurídicos, colocando lá a [ininteligível 
01:12:42] lei, ao uso de direito, ao uso de forma, simulação e etc. Para 
explicar que o que aconteceu aqui com essa lei foi vedar a 
dedutibilidade em qualquer situação. Então o pretexto, e aqui já nós 
estamos falando da evolução da legislação, a pretexto de combater 
práticas ilícitas, a Medida Provisória simplesmente vedou a amortização 
em qualquer hipótese dessas de partes relacionadas. E no caso do 
artigo dele, ele vai colocando o teste de proporcionalidade e concluiu 
pela desproporcionalidade e inconstitucionalidade da regra, e aí sugere 
a inconstitucionalidade total por esse, por essa razão, ou a 
interpretação conforme com a Constituição, e que diria que o fato de, o 
simples fato de haver partes relacionadas, não invalidaria e que eu teria 
que interpretar a norma conforme a Constituição e admitir que só 
aquelas operações inválidas ou desprovidas de substância entre partes 
relacionadas é que poderia ser aplicado o dispositivo. No teste da 
proporcionalidade, o famoso teste(F): Adequação, necessidade, 
proporcionalidade em sentido estrito, ele sustenta adequação, ele diz 
que a medida não é adequada porque ela presume de forma absoluta 
sem o devido processo legal a invalidade de operações realizadas entre 
partes relacionadas. Depois a necessidade, ele questiona pelo fato de 
que existem outros caminhos para combater, se o objetivo é mesmo 
combater operações ilícitas, existem outros caminhos e outros meios na 
própria legislação para isso, que são, por exemplo, a imposição de 
multas agravadas e outras penalidades para as empresas que praticam 
operações ilícitas e a questão da proporcionalidade nesse sentido 
estrito, que é a aquela questão de que há maior prejuízo, há um, um 
prejuízo de direitos do que benefício para a sociedade com a medida, 
sustentando que o universo de contribuintes prejudicados com a 
indedutibilidade é muito maior do que o benefício que o Fisco vai auferir 
se ele tem outros meios, em vedar a amortização do ágio nessa situação. 
Então, é realmente interessante o entendimento, porque na minha visão 
foi isso mesmo que aconteceu, existiam operações preocupantes, 
inválidas, ilícitas, sem substâncias e existiam operações substanciosas, 
e a pretexto de capturar essas ilícitas, foi declarada a invalidade. Então, 
eu queria colocar essa discussão, a Mesa também chamando a atenção 
para uma, provavelmente a discussão pode caminhar no sentido disso, 
a amortização de ágio ser ou não ser um benefício fiscal, que é uma 
questão bastante discutível, porque há quem teme que é uma norma 
antielisiva a que foi introduzida no ordenamento, para evitar uma 
operação que antes era realizada, quando eu tenho uma incorporação, 
na verdade, eu tenho um ganho ou perda de capital já no momento da 
incorporação, e que essa norma na verdade ela prevê uma postergação 
dessa amortização, justamente para evitar esse planejamento, e 
também tem a questão de que ela se aplica em qualquer situação, 
inclusive em deságio, então, seria estranho dizer que é uma benefício 
fiscal que prevê a tributação na hipótese de deságio. Então, na minha 
visão não é uma norma de incentivo fiscal daquelas que o legislador 
pode regular da forma como lhe convir, respeitados proporcionalidade e 



etc. E mesmo que for, se for esse caso, nós teríamos esse caso de 
proporcionalidade sugerido pelo professor Ávila que é bastante 
interessante. Então eu queria colocar para a gente discutir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou... Um minutinho...  

Sr. Hiromi Higuchi: Esse artigo está naquele projeto de lei já 
aprovado? Se não estiver não... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, vamos...Vamos por 
ordem aqui. Em primeiro lugar, vamos seguir a Medida Provisória. Acho 
que o artigo foi mantido, acho que ele não foi alterado. O projeto já 
aprovado. É 21, né, Bruno? Acredito que você esteja se referindo ao 21. 

Sr. Bruno Fazersztajn: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segunda coisa que eu 
propor aqui, senão a gente se perde. Vamos abandonar a questão 
secundária no caso aqui de saber se é ou não é incentivo fiscal, porque 
não interfere diretamente com o problema, né? O problema é a 
possibilidade de amortização, desde que a operação seja entre partes 
não dependentes, pelo menos eu não estou vendo aqui, rapidamente no 
art. 21. E o art. 24 define o que é, o que é parte dependente. 
Adquirente, alienante são controlados diretamente ou indiretamente 
pela mesma parte, existe relação de controle entre o adquirente e o 
alienante, o alienante ser titular, sócio e outras coisas mais a pessoa 
adquire o adquirente, ou seja, aparente, e aí tem uma hipótese muito 
aberta, em decorrência de outras relações, não descrita nos incisos 
anteriores, que permitem inferir dependentes. Primeira coisa que eu 
queria colocar, viu Bruno, eu acho que isso é importante, não sei se tem 
algum exemplo aí, é realmente é uma discussão que está em aberta na 
jurisprudência administrativa, quando se fecha capital, ou mesmo em 
alterações sem fechar capital que um grupo adquire ações e a 
companhia que já participa, ações de um outro grupo independente. 
Então, essas situações na minha maneira de ver, não estão na hipótese 
de dependência que está aqui, na definição dos arts. 19 e 24 da Medida 
Provisória. Roberto. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Concordo, porém, a redação não é clara, 
não pode haver interpretação de que estaria naquela... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na hipótese aberta?  

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Hipótese aberta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acredito que nos 
casos concretos que nós conhecemos não dá para encaixar. Mas vamos, 
então, ficar, encaminhando então o raciocínio, esquecendo essa 



hipótese, uma situação em que a gente, realmente, o adquirente e 
alienante são controlados pela mesma pessoa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso pedir para a Clara? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. Clara, claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós falamos um pouquinho sobre 
proporcionalidade, Clara, eu queria que você falasse uma situação como 
essas aqui, o que nós estamos ponderando para ficar nesse teste: É ou 
não é aplicável a esse caso antes de avançar. Ou seja, cabe de falar em 
proporcionalidade quando eu estou na matéria da fiscalidade, qual é a 
sua visão sobre isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Clara, eu vou te provocar 
mais do que o Schoueri. Além desse aspecto que o Schoueri está 
levantando, é possível, nesta matéria, de que uma proporcionalidade 
que leve a uma inconstitucionalidade absoluta em [ininteligível 
01:20:15], ou em caso? 

Sra. Clara: Falar sobre proporcionalidade, a possibilidade de 
ponderação quando eu tenho como único parâmetro a fiscalidade, por 
grande parte da doutrina de todos, seriam um grande equívoco, porque 
quando eu tenho a fiscalidade em um determinado direito fundamental 
do outro, na verdade eu só teria a totalidade de direitos fundamentais 
[ininteligível 01:20:46] com outro direito fundamental. Na medida em 
que a fiscalidade seria única e exclusivamente um meio arrecadatório 
em se buscar recursos para a realização de uma totalidade de leis 
fundamentais a serem desenvolvidos por um determinado estado. 
Quando o Humberto usa o exame de proporcionalidade nesse caso, 
muito mais próximo, entendo ele, até por ser o posicionamento dele, 
passa a ser uma avaliação propriamente da extrafiscalidade inerente a 
aquela norma e nesse sentido, entende ele que você seria apto a 
verificar se o meio utilizado pelo legislador seria coerente com a 
finalidade por ele buscado. E nesse sentido, eu não sei eu concordo 
muito bem com o exame dele, porque diz, por exemplo, o Virgílio 
quando ele analisa os três requisitos, os três critérios, adequação seria, 
vamos dizer, aptidão de fomentar o determinado fim e nesse sentido a 
norma teria sim, uma aptidão de fomentar o controle de práticas 
elisivas ou evasivas, emenda a nomenclatura que quiser, a necessidade 
seria avaliar: Dentre os meios igualmente aptos, e aí esse é o ponto, 
vamos dizer assim [ininteligível 01:29:49], comparar leis igualmente 
aptas e verificar: Dentre os meios igualmente aptos, que seria esse o 
meio mais apto ou o meio mais necessário que causasse uma 
determinada restrição desse direito fundamental. E nesse sentido eu 
não sei se haveria um meio igualmente apto e nesse sentido que 
houvesse um custo inferior, para causar um determinado resultado, e 
aí passa-se ao último exame, o exame da proporcionalidade no sentido 
estrito, que seria a comparação dos prejuízos e benefícios causados e aí 



sim, nesse ponto haveria uma possibilidade, vamos dizer aí, um 
controle efetivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Clara, um ponto interessante que me 
chama atenção é que quando eu estou olhando adequação, está 
falando: Eu preciso ponderar com direitos fundamentais [ininteligível 
01:22:34] e a extrafiscalidade, olha que coisa interessante, ele está 
ponderando fiscalidade com uma tal de extrafiscalidade, que na 
verdade, não deixa de ser a própria fiscalidade, porque a verdade a 
norma elisiva, chama-la de extrafiscal é um discurso muito grande, 
existe um autor alemão, [ininteligível 01:22:55] chega a falar disso e o 
[ininteligível 01:22:58] chega a propor essa ideia, mas vejam a que 
ponto nós estamos chegando com a proporcionalidade, porque nós 
aprendemos, proporcionalidade só se aplica se eu tiver de um lado uma 
fiscalidade, de outro a extrafiscalidade e de repente quando a gente vai 
verificar como ela vem sendo aplicada, ela vem sendo aplicada em 
situações, aqui eu estou denunciando, eu estou pondo o dedo na ferida 
para dizer que aqueles autores que sustentam que a proporcionalidade 
se aplicaria apenas entre a fiscalidade e a extrafiscalidade, nunca 
dentro da fiscalidade, de repente, quando escrevem textos acabam 
aplicando a proporcionalidade da fiscalidade. Quis por isso, só como 
provocação para dizer que a sua premissa da proporcionalidade pode 
ser questionada como tal, e na verdade para anunciar, [ininteligível 
01:23:43] porque já é depositada, então, portanto, já existe. Existe uma 
tese de doutorado de uma pessoa, de um orientando meu, o Paulo Vitor 
Vieira da Rocha, esteve um ano na Alemanha, onde ele veio com esse 
problema, ele veio apontar que os nossos tribunais, ilustres 
doutrinadores vem invocando a proporcionalidade em matéria da 
fiscalidade e ele fala: Será que é verdadeira a ideia de que a 
proporcionalidade se aplica apenas quando houver 
extrafiscalidade? Anuncio isso porque, possivelmente, a data ainda não 
é certa, mas muito provável no dia 9 de junho, a banca que eu os 
convidei o ministro Gilmar Mendes, ele aceitou, o próprio professor 
Humberto Ávila, o Virgílio e o ministro Eros Grau, que eu quero que os 
quatro me ajudem a examinar uma tese que pretende demonstrar a 
aplicação da proporcionalidade na fiscalidade. Demonstrar no tanto, no 
fim, no acerto dessa possibilidade. Confirmar que o que se vem fazendo 
é que a proporcionalidade não se limita a extrafiscalidade, mas anuncio 
até porque é um tema que parece teórico e eu recomendo. A data eu não 
posso confirmar, estou tentando acertar, mas em princípio, dia 9 de 
junho vai ser a defesa, à tarde, na faculdade, e o Paulo Vítor já 
depositou a tese, por isso eu posso dizer, porque já está depositada e a 
banca já aprovada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós podemos até fazer o 
seguinte, Schoueri nos informa e nós colocamos no site, porque muitos 
de nós tem interesse de assistir essa defesa de tese, né? Voltando ao 
tema aqui. O que mais... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: E a Clara discorda dessa posição, por isso 
eu pedi que a Clara falasse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso que eu ia perguntar 
para a Clara, então, em princípio você discorda do Humberto? 

Sra. Clara: Discordo em partes, eu não sei se os critérios por ele 
passado, se a conclusão que ele chegou, eu não sei se eu chegaria 
exatamente à mesmo conclusão, até porque são muitos mais elementos 
que tem que se agregar. Quando você fala em proporcionalidade e até 
por isso que o controle judiciário passa a ser muito mais restritivo, você 
tem que agregar outros elementos aqui e elementos concretos que 
mensurem em termos de, vamos dizer, em termos matemáticos mesmo, 
qual é o ganho e a perda de cada medida, a variação não passa a ser o 
exclusivamente jurídica, e aí eu não sei se eu concordaria com o 
Humberto porque eu não tenho instrumento, eu não tenho elementos a 
mais para agregar a esse debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É curioso que talvez o 
doutor honoris causa Lula, pudesse medir aí proporcionalidade dos prós 
e contras aqui, né? Ele tem um medidor infalível, né? Agora, eu queria 
propor que nós passemos práticos aqui... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ultrapassemos isso, né, como divisão 
teórica, e faremos... então, é cada proporcionalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá ok. Então, vamos 
admitir por hipótese. Eu queria propor que nós analisássemos os casos, 
as hipóteses legais em que se aplica, ou melhor, se exclui a regra, se 
aplica, portanto, a norma, a norma se aplica em cinco casos, vão 
abandonar o princípio aquele mais aberto, embora eu acho que ela está 
coerente, embora aberta, está coerente com o que pretende definir, o 
que é parte dependente. Agora, a pergunta é: Então, duas perguntas: É 
possível você impedir o mesmo tratamento quando o negócio é feito 
entre partes dependentes? Essa é a primeira observação, primeira 
análise. Segunda análise é: Entre os quatro casos listados aqui, nós 
identificamos essa relação de dependência efetivamente à luz do fato 
que se pretende regular que é uma aquisição de participação societária, 
ou ilustrar o que eu estou querendo dizer, alienante seja sócio da 
pessoa jurídica adquirente. Ora, são duas pessoas distintas, são duas 
pessoas jurídicas, duas pessoas com personalidade jurídicas distintas, 
autônomas, patrimônios autônomos, podem realizar negócios, tá certo? 
São reconhecidos pelo Direito Tributário, inclusive, porque essa 
operação está sujeita aos limites de valoração da distribuição disfarçada 
de lucro, diferente de uma situação também que o Bruno citou na sua 
exposição, em que é mero papel. Vamos esquecer as hipóteses em que 
entra a simulação. É um papel e na realidade não tem operação, 
constitui uma pessoa jurídica, [ininteligível 01:28:39] aparece pessoa 
jurídica e volta tudo como estava antes e [ininteligível 01:28:42]lá em 



cima, e não houve movimentação de patrimônio, de recurso, não houve, 
enfim, uma efetiva aquisição. Então, eu proponho essa discussão aqui e 
entrego a vocês dois, Bruno e Clara. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Bruno. Realmente, realmente o inciso do sócio, 
ele é bastante abrangente, se ele falasse sócio controlador, alguma coisa 
que tivesse relacionado com a palavra dependente que está lá no caput, 
poderia dizer que tem a presunção de que eu estou manipulando o 
preço para aumentar o ágio e ter a dedutibilidade, mas fala 
simplesmente sócio. Qualquer situação, então se eu tiver uma 
participação mínima lá na empresa que eu estou adquirindo... Não 
pode. É. Então, realmente a norma é bastante abrangente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é também abrangente 
ter um controlador comum que pode ser em porcentagens distintas e 
com os não controladores minoritários de pessoas distintas, quer dizer, 
são interesses completamente distintos? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Um ponto é que medida pode... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria compreender, Bruno, por que 
você acha que o caput não é relevante para entender qual é o sócio que 
ele se refere? Ou seja, essa questão de dependente ou não dependente 
do caput me parece tão importante, para dizer qual que é o escopo da 
norma, eu não preciso de uma inconstitucionalidade ou coisa parecida 
para dizer que eu tenho uma situação ou outra. Ou seja, a prova da 
dependência me parece algo relevante aqui. Ou seja, eu não, não é 
qualquer sócio e não é mesmo, é no caso uma dependência entre uma 
empresa de uma parte e outra, uma mera participação, ou seja, aquele 
exemplo que a gente sempre dá, mas aquela empresa que na época dos 
incentivos fiscais acabou tendo uma participação, uma os duas ações 
de uma companhia lá no nordeste. Claro que não é, embora seja sócia, 
não são partes não dependentes, não são partes dependentes. Eu não 
consegui entender. Veja, eu não preciso ir à inconstitucionalidade para 
essas situações limites, dizer: Desculpe, não conheço o escopo do texto 
da lei. 

Sr. Bruno Fazersztajn: [ininteligível 01:31:15] Esse mesmo dependente 
me veio ao falar, aqui eu falava realmente pode haver uma interpretação 
nesse sentido, de que não é qualquer sócio, é o sócio que seja coerente 
com o texto da dependência que o dispositivo está tratando. Por outro 
lado, o inciso I já fala de... De controle direto ou indireto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, se eu tiver uma reorganização 
societária, enfim, houve uma, dentro de cada, uma reorganização 
societária, em que exista uma avaliação... A empresa reorganizada, 
digamos assim, [ininteligível 01:31:58] em hipótese assim, o ágio está 
mais justificado que é o valor de moeda que eu tenho, eu teria problema 
com relação a este ágio, ou seja, haveria situações em que a aquisição 



do ágio tão notório que existe, que é o valor patrimonial, o valor da 
aquisição são diversos, eu não tenho clareza em relação ao que escopo 
dessa lei. Assim, essa proibição total, eu acho que, eu concordo com o 
Ricardo, dependerão de cada caso, o art. da lei não me parece tão amplo 
quanto a primeira leitura propõe. Eu acho que, eu quero crer, Bruno, 
que essa sistemática que vá conseguindo reduzir o escopo da lei sem 
precisar invocar a inconstitucionalidade, que seria mais difícil. Talvez se 
você trouxesse, Bruno, não sei se gostaria de fazer para completar essa 
consulta, já que não terminaríamos hoje, alguns casos emblemáticos, 
alguns casos de boa fé em que a gente a partir dali examinasse o texto 
da lei para verificar se existe uma possibilidade, uma interpretação, 
conforme, sem necessidade da inconstitucionalidade, talvez nós 
ficássemos mais rica a nossa discussão, se você fizesse essa gentileza, 
pegando casos que já foram julgados, que foram julgados legítimos, 
[ininteligível 01:33:20] seguinte, casos que [ininteligível 
01:33:21]entendeu como legítimos, indagando diante do novo texto legal 
esse caso continuaria legítimo ou se tornaria problemático, aí nós talvez 
tenhamos mais concretude para um posicionamento sobre a 
inconstitucionalidade ou talvez uma interpretação que no texto não é 
tão amplo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o caminho é 
esse, ficamos com o assunto na pauta, embora o professor Humberto, 
evidentemente tenha uma razão muito boa, o Fisco encontra dificuldade 
para enfrentar os casos de fraude, e tenta transformar em fraude por 
presunção, todas as situações que ele define. Nós estamos verificando 
aqui que tem situações, dizendo do Ávila aqui, situações em que pode 
existir e deve existir ágio, porque as operações devem ser feitas a valor 
de mercado e não a valor contábil e o ágio parece nesse momento. 
Houve ágio. Embora, dentro do grupo, né, eu tenho um grupo, mas eu 
não tenho acionista. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não posso obrigar... O ponto é: Eu não 
posso ser obrigado a manter uma pessoa jurídica que não me tem 
nenhuma função como tal exclusivamente porque eu terei... Ou de 
outro modo eu teria um ágio indedutível (F), ficariam... Exatamente o 
inverso, quer dizer, eu estaria vedado, proibido no meu direito de 
reorganizar o meu grupo, racionalizar minhas operações. 

Orador Não Identificado [01:34:52]: Faz sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então o assunto fica em 
aberto, juntamente com o outro, não há tempo mais. Vamos dar por 
encerrado os trabalhos. Obrigado pela presença de todos. Semana que 
vem nos encontramos novamente. 
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