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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos dar início a essa Mesa de 
Debates do Direito Tributário. Nós começamos com o pequeno expediente. Indago 
se alguém tem alguma notícia, algo a ser relatado, decisões recentes? 

Sr. João Francisco Bianco: Tem uma decisão do... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Foi noticiado pelos jornais, talvez o Brandão tenha 
alguma notícia de bastidor, não sei se ele acompanhou a sessão do julgamento 
do Supremo... Mas foi proferido... Foi dado início ao julgamento, no Supremo, 
daquele caso da Volvo, que implica o reconhecimento da aplicação dos tratados, 
tratados internacionais para evitar dupla tributação e a sua relação com a 
legislação interna. Foi proferido um voto pelo Ministro Gilmar Mendes e foi muito 
interessante esse voto, porque ele faz uma distinção na aplicação do art. 24 dos 
tratados, que trata sobre não discriminação. Ele faz uma distinção entre 
isonomia entre nacionais e isonomia entre residentes. Ele diz que a lei interna 
trata desigualmente os residentes dos não residentes. O art. 24 proíbe o 
tratamento desigual entre nacionais, não entre residentes e não residentes. Não 
foi essa linha adotada pela decisão recorrida, decisão proferida pelo STJ, que 
havia reconhecido a incompatibilidade da lei interna brasileira com o art. 24 do 
tratado entre o Brasil e a Suécia, o chamado caso Volvo. Mas o Ministro Gilmar 
Mendes, pelo menos no voto dele, foi o único voto proferido, ele está reformando 
a decisão do STJ nessa linha de argumentação. Então, eu queria mais registrar 
aqui, eu não sei se o Schoueri gostaria de falar sobre esse assunto, mas eu acho 
que é mais no sentido de a gente acompanhar o andamento desse julgamento.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, queria que você me fizesse a 
gentileza... Eu não sei se é possível até pôr em paralelo. Eu queria que você 
colocasse o art. 24, do Acordo Brasil-Suécia, comparando com algum art. 24 de 
algum acordo que você escolha. Eu quero buscar uma diferença que eu me 



lembro que existia, que não tem sido discutida com relação, especificamente, ao 
caso Brasil-Suécia e eu queria confirmar isso aqui. Então, se for possível, colocar 
em paralelo, daí nós podemos comparar os textos e ver que existe algo a mais. 
Enquanto o João faz essa diferença, eu gostaria de comentar com relação à 
decisão do Ministro Gilmar Mendes, como relatada no informativo, portanto, 
ainda não lemos o texto, que tem um grande mérito de afastar a questão de 
hierarquia, porque... Eu conto para vocês até com mea-culpa, porque por muito 
tempo eu escrevi trabalhos falando sobre hierarquia. Qual é a posição do 
tratado? O tratado está acima da lei complementar, abaixo, do lado? Qual é a 
hierarquia? E é relativamente recente o meu entendimento de que a pergunta 
estava errada. Porque só cabe a indagação de qual é a hierarquia do tratado em 
relação à lei, ou à lei superior ou inferior, se eu tivesse antes uma antinomia, ou 
seja, se eu tivesse duas normas versando sobre o mesmo assunto cabe a 
hierarquia para saber qual delas prevalece. Tratado e lei tributária não versam 
sobre o mesmo assunto. Ou seja, o problema aqui não é de hierarquia, o 
problema é exclusivamente indagar qual é a matéria de um e qual a matéria de 
outro. Ou seja, eu não pergunto qual é a hierarquia entre o tratado de fronteira 
Brasil-Bolívia e o Código Civil? Eu sei apenas que o Código Civil se aplica no 
Brasil, essa é a matéria do Código Civil e sei que o tratado Brasil-Bolívia vai dizer 
até onde vai a fronteira. São matérias diferentes. Do mesmo modo, não existe 
antinomia entre um tratado e uma lei. Se o tratado criar um tributo, que é 
assunto de lei, esse tratado é inconstitucional, versou sobre matéria que não é 
dele. Ou seja, imagine um tratado, hoje, que situa o imposto municipal, o ISS. 
“Ah, é tratado, está acima, está abaixo, do lado”. Ele não está nem acima, nem 
abaixo, nem do lado, ele simplesmente versaria sobre matéria que não é dele. 
Porque quem institui imposto é necessariamente uma lei federal, estadual ou 
municipal. Do mesmo modo, se uma lei federal, estadual ou municipal versar 
sobre jurisdição brasileira, se uma lei disser até onde alcança, qual é o alcance 
da jurisdição brasileira, essa lei também versa sobre matéria que não é dela. O 
tratado define a jurisdição, a lei tem validade dentro da jurisdição. Portanto, se 
uma lei pretender tributar um assunto além da jurisdição, não é um problema de 
hierarquia, é simplesmente uma lei que versa sobre matéria fora da legislação 
brasileira. Eu costumo hoje sem dia, até como modelo didático, imaginar que eu 
tivesse uma lei federal, estadual, municipal criando um imposto da Casa Branca. 
Fica instituído o IPTU da Casa Branca. Você certamente diria: “Que bobagem, a 
Casa Branca não está na jurisdição brasileira”. Imagine o Presidente Obama 
vindo visitar o Brasil e aparecer algum secretário das finanças e cobrar IPTU, que 
não tem pago, nos últimos anos, da Casa Branca. Seria uma bobagem, uma 
tolice. Mas é tanta tolice quanto imaginar o imposto de renda sobre matéria que 
está fora da jurisdição brasileira, sobre matéria que por meio de um tratado, o 
Brasil deixou fora da sua jurisdição. Não é hierarquia, o tema é de outra 
natureza. Então, eu gostei muito quando no voto do Ministro... Por favor, queria 
só comparar, João, só queria os dois textos.  

Sr. João Francisco Bianco: Os dois são iguais. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não são não. 



Sr. João Francisco Bianco: Esse é o da Suécia-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera aí. Bom, com relação a esse 
ponto, o Ministro foi feliz dizendo que o tratado não se insere com a categoria de 
lei, ou de lei complementar, ou de Constituição, ou o que seja. Ele dizia: “Tratado 
é tratado e o acordo vale enquanto tal”. O acordo reconhecido pela Constituição 
enquanto acordo. E ele não precisa, essa discussão, saber se o tratado é lei. Ele 
não é lei, ele é tratado. O constituinte tratou do tratado... Tratou do tratado ficou 
péssimo. Examinou o tratado como tal. Isso, esse ponto da decisão do Ministro 
merece aplauso. A decisão do STJ... Agora, por favor, João. Quando nós 
verificamos o termo nacional, esse é o Acordo Brasil-Suécia, ele fala que nacional 
é a sociedade constituída de acordo com a legislação em vigor do Estado 
contratante. Por favor, você pode comparar com o outro acordo.  

Sr. João Francisco Bianco: Esse é o da Espanha. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É a mesma coisa, então? Eu tinha uma 
ideia de que era diferente aqui.  

Sr. João Francisco Bianco: Com o da Espanha aqui está a mesma coisa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu vou examinar isso depois, eu 
tenho lembrança de que havia uma diferença, mas realmente exige uma 
comparação letra a letra.  

Sr. João Francisco Bianco: Existe uma diferença com relação ao 24 do modelo, 
da convenção modelo. É bem diferente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por conta dessa diferença é que eu 
tenho dúvida, eu tenho dúvida. Por conta da diferença entre o tratado brasileiro e 
aquilo que é internacional, eu tenho dúvida com relação a se haveria aqui uma 
particularidade. Eu lembro de ter visto alguma particularidade, obviamente, eu 
não vou conseguir saber agora. Um ponto é o seguinte: a tese que foi defendida 
no STJ consegue ser uma soma de erros. Ou seja, de repente se vem com uma 
argumentação de que haveria um princípio de não discriminação, em que eu não 
poderia tratar o estrangeiro diferentemente do brasileiro pela Constituição 
Brasileira. O que não existe, não posso tratar... A Constituição Brasileira não 
impede que eu trate um estrangeiro não residente de outro modo. Aliás, trato. 
Aliás, normalmente, até para entrar no país ele precisa de um visto, o que já 
mostra que alguma diferença nós fazemos mesmo. Então, esse tipo de 
argumento... Inventaram um princípio da não discriminação que não existe. 
Sendo muito claro: não existe e o STJ entrou em uma linha dessas. Agora, não 
vou entrar no mérito da decisão. Um ponto que me parece interessante é saber 
qual é o alcance desta reversão por parte do Supremo. Por que isso é um ponto 
interessante? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal, às vezes, tem um pouco 
de dificuldade de compreender que embora ele tenha o nome Supremo, no 
ordenamento brasileiro o Supremo não é acima de superior. Ou seja, a grande 
dificuldade que existe é que nós encontramos, por vezes, decisões do Supremo 
corrigindo decisões do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que é matéria do 



Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, se o Superior Tribunal de Justiça erra, 
erra ao dar uma interpretação a um acordo de bitributação, não é o Supremo 
quem pode corrigir este erro. Porque tornou-se jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Ou seja, a minha pergunta, a minha dúvida é: qual é o 
caminho pelo qual a decisão do Superior Tribunal de Justiça está sendo 
revisada? Porque o STJ, é verdade, na sua decisão citou um princípio de não 
discriminação constitucional. Citou, mas a razão de decidir foi porque o STJ 
disse que esse mesmo princípio estaria refletido no Acordo Brasil-Suécia. O que 
ele fez foi aplicar o Acordo Brasil-Suécia e deu uma interpretação definitiva ao 
Acordo Brasil-Suécia. Admitindo que o Supremo venha como quem pode dizer 
isso, venha dizer: “Não existe um princípio de não discriminação na Constituição 
que impeça um tratamento diferenciado entre o residente e o não residente”. 
Entendimento que eu sigo, eu penso que não existe essa distinção. Penso que 
quando o STJ descobriu tal princípio, baseado em parecer de péssima qualidade, 
acabou chegando em uma situação que não era adequada. Ainda assim, o STJ, 
na sua razão de decidir, disse também que o Acordo Brasil-Suécia pediria esse 
tratamento diferenciado. Insisto, o STJ, o raciocínio dele era: haveria o princípio 
na Constituição, esse princípio estaria refletido no acordo e o acordo diria tal 
coisa. O fato de não haver o princípio na Constituição, atribuição do Supremo, 
implica a possibilidade de se rever a decisão do STJ, que diz que o acordo protege 
aquela situação? Ou nesta matéria a posição do STJ é definitiva? Essa me parece 
a questão que deve ser enfrentada.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu, na verdade, eu trouxe esse assunto mais 
no sentido de registrar o início do julgamento sobre esse caso. Eu acho que é um 
caso muito importante, que merece um exame mais aprofundado e não aqui 
superficial nesse começo de mês aqui de hoje. A minha sugestão é que o 
Schoueri relate o assunto, estude o assunto, rememore o assunto, faça uma 
comparação dos tratados do Brasil com o modelo da convenção, da OCDE, relate 
o assunto em uma próxima reunião e aí com os detalhes já do caso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria registrar uma coisa, João, 
você tem toda a razão dizendo que esse dispositivo não corresponde ao da OCDE. 
Porque eu havia puxado aqui o Acordo Brasil-Holanda, onde essa definição de o 
que significa nacionais, que vocês encontram por acaso no Acordo Brasil-
Espanha e no Brasil-Suécia o termo nacionais designa, não aparece, por 
exemplo, no Brasil-Holanda. O Acordo Brasil-Holanda não tem essa letra b. Por 
esse item, o termo ‘nacionais’ designa as pessoas jurídicas constituídas de acordo 
com a legislação em vigor em um dos Estados contratantes. Se vocês perceberem, 
esse é o ponto que me parece delicado, a definição de nacionais do acordo 
corresponde à definição de empresa residente, que é empresa constituída 
segundo as leis de um Estado contratante. Ou seja, talvez não foi essa a 
fundamentação do STJ, insisto com isso. Mas pelo resultado, eu posso 
acompanhar a decisão do STJ dizendo que naqueles acordos que desviando-se do 
modelo da OCDE definem nacionais como residentes, que é o caso do Brasil-
Suécia, que é o caso do Brasil-Espanha, eu possa dizer que uma discriminação 
entre uma empresa residente e não residente, que é o caso concreto, nos termos 



do acordo é uma discriminação entre o nacional e o não nacional. Ou seja, aquilo 
que o acordo chamou nacional é algo que na lei interna brasileira é residente. A 
lei brasileira discrimina residente e não residente, mas o critério de discrímen 
para a pessoa jurídica... Volta, por favor, ao outro. O critério de discrímen entre 
uma pessoa jurídica residente e não residente, trago como sugestão de raciocínio, 
é ser constituída de acordo com a legislação em vigor no Estado Brasileiro. Como 
eu defino uma empresa residente? Ou seja, não sei se estou sendo claro com a 
ideia. Por acaso no Acordo Brasil-Suécia, como seria o Brasil-Espanha, que o 
João eu pedi para selecionar algum e ele, por acaso, pega outro que desvia-se do 
modelo da OCDE. Aconteceu. Mas esses dois acordos, não sei quantos outros, 
que seria uma questão de levantamento. Embora o art. 24, no modelo da OCDE, 
em outro acordo brasileiro, citei o Brasil-Holanda que nós já vimos aqui, o art. 24 
utilize não discriminação com base em nacionalidade e não defina nacionalidade, 
nesses acordos onde se lê não discriminação com base em nacionalidade leia-se, 
para pessoas jurídicas, não discriminação com base nas leis... Na legislação na 
qual a empresa foi constituída. Como o caso concreto da Volvo havia uma 
distinção entre residente e não residente. A discriminação entre uma empresa 
residente e não residente no Brasil é qual a lei sobre a qual foi constituída. Eu 
trago como um possível caminho para dizer que pelo resultado a decisão da Volvo 
poderia ser correta, estaria no art. 24. Essa seria a tese que eu proponho. 
Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Se não tiver nenhum assunto, eu ia levantar justamente 
esse aqui. Porque a Associação dos Fiscais da Receita Federal está insistindo 
para introduzir a tributação sobre lucros e dividendos distribuídos(F) para 
residente no exterior. Residente no Brasil continuaria isento, mas residente no 
exterior seria tributado. Então, justamente é o caso do processo que está em 
julgamento no Supremo, porque esse processo da Volvo é de imposto de renda na 
fonte. Porque naquela época só tributava lucros e dividendos no exterior e não 
tributava lucro de residentes no país, por isso que a empresa entrou... Mas eu 
acho que aí não é questão de hierarquia, nem nada, eu acho que é questão de 
interpretação. Sabe por quê? Eu acho que o Brasil está cumprindo esse 
dispositivo. Porque se naquela época que era: residente no Brasil não tinha 
tributação, mas ele no exterior tinha tributação. Um brasileiro que fosse 
residente no exterior, na Suécia, por exemplo, ele sofrerá tributação e um 
residente, um nacional sueco, que fosse residente no Brasil estaria isento desse 
imposto. Eu acho que a questão aí é de interpretação, não é de hierarquia de lei.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, o Professor Alcides Jorge Costa 
inclusive, na época, em 93, publicou um trabalho nesse mesmo sentido e está 
corretíssimo o que você disse. O que eu provoquei, só para lhe dizer, é porque 
leia o art. 24: “Os nacionais do Estado contratante - o termo é nacionais - não 
ficarão sujeitos no outro Estado contratante a nenhuma tributação diferente ou 
mais onerosa que aquelas que estiverem sujeitos os nacionais desse outro Estado 
contratante”. Não tivesse eu uma definição de nacionais, como é a regra da 
OCDE, eu não teria dúvida de que não haveria como aplicar o art. 24 ao caso. 
Mas dado que para a pessoa jurídica, o seu exemplo foi pessoa física, Hiromi, 



para pessoa jurídica eu tenho uma definição e eu posso ler agora o art. 24, 
dizendo: “As pessoas jurídicas constituídas de concordo com a legislação em 
vigor da Suécia não terão tributação diferente, mais onerosa, que as pessoas 
jurídicas constituídas segundo a legislação brasileira”. O critério do legislador, 
que ele chamou de residente, a legislatura internacional, a empresa jurídica 
residente no país, ou no exterior, conforme a legislação sobre a qual ela foi 
constituída. Então, é aí que eu estou buscando um caminho para dizer que neste 
caso, Brasil-Suécia, como o Brasil-Espanha, por conta dessa divergência, por 
essa diferente redação, onde se lê nacional eu poderia estender para residente. É 
só uma provocação aqui dizendo é um raciocínio. A Andréa pediu a palavra. Por 
favor, Andréa, microfone.  

Sra. Andréa: Bom dia, Andréa, só para continuar a reflexão a respeito da 
antinomia e hierarquia. Eu, com toda a humildade, não sei se consigo concordar 
com a questão da ausência de antinomia e não se poder discutir a hierarquia, 
que é uma visão mais internacionalista. Se tomarmos o tratado pura e simples, o 
tratado em si, realmente não se tem como discutir um tratado simplesmente 
assinado, a sua posição hierárquica em relação à lei brasileira. Mas se tomarmos 
a posição brasileira de como esse tratado é internalizado no Brasil, um tratado só 
entra no ordenamento jurídico brasileiro, a partir do momento em que ele sofre 
todo um processo de aprovação no Congresso Nacional. Esse processo de 
aprovação no Congresso Nacional, ele é semelhante, vamos dizer idêntico, 
inclusive, a um processo de aprovação de uma lei ordinária federal. Então, a 
partir do momento em que o tratado entra no Brasil, passando por um processo 
de aprovação no Congresso Nacional, é dessa forma que ele é internalizado. Só a 
partir de então, ele cria direitos para o cidadão brasileiro e, pior, cria direitos 
inclusive subjetivos ao cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro pode acionar o 
Estado Brasileiro com base naquele tratado. É a partir desse momento que eu 
consigo ver que nós temos, sim, que discutir a questão da antinomia entre 
tratado e uma lei. Porque aí o tratado passa a criar direitos em território 
brasileiro, essa é a minha posição contrária, Professor Schoueri. A partir do 
momento em que ele cria direitos em território brasileiro, eu posso acionar, 
inclusive, o Estado Brasileiro. Nessa discussão, eu tenho que visualizar o que 
está em uma posição hierárquica superior, ou inferior, porque eu vou ter que 
basear o meu direito naquilo. Seria só para levantar essa reflexão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Andréa, por favor, mantenha a palavra. 
Você segue uma linha chamada transformação, que eu brinco, os transformistas. 
Então, eu tenho um texto, um tratado e eu teria uma lei interna. Andréa, eu 
queria só por consistência, de repente o Brasil tem um acordo de bitributação 
com a Alemanha, tinha e, na sua visão, eu tinha uma lei interna brasileira, 
aprovada pelo Congresso, com um texto idêntico ao do tratado. O governo alemão 
denuncia o tratado. Na sua visão, o tratado continua valendo aqui, porque o 
Parlamento Brasileiro não se manifestou. Então, o Brasil continua cumprindo 
um tratado que não existe internacionalmente?  



Sra. Andréa: É, teoricamente, para o cidadão brasileiro teria ainda como acionar 
o Estado Brasileiro nessas circunstâncias.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Temos uma discordância completa, 
porque eu não consigo imaginar um tratado denunciado internacionalmente 
criando ainda algum direito para o Brasil. 

Sra. Andréa: Eu concordo que não deveria ser assim, Professor, enquanto a 
posição internacionalista, não deveria ser assim nunca. O problema é a forma 
como o Brasil lida constitucionalmente, inclusive, com essa posição. A forma 
como o Brasil lida com essa posição é a de que o tratado precisa ser 
internalizado. A partir do momento em que é internalizado, ele cria direitos para 
empresas brasileiras, para cidadãos brasileiros. Aí o cidadão brasileiro e a 
empresa brasileira têm um direito, inclusive, subjetivo contra o Estado Brasileiro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Antes de passar pelo Congresso não 
existe direito, porque o tratado sequer obriga o Estado Brasileiro.  

Sra. Andréa: É, exatamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não há dúvida de que o Estado 
Brasileiro só se obriga quando passa pelo Congresso. A aprovação pelo Congresso 
não é internalização, é apenas condição de validade para o tratado. O Fernando 
pediu a palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é nítida a adoção de distintas correntes aí, 
acho que aí não me cabe dizer qual a corrente está correta, mas qual eu adoto. 
Eu adoto a corrente que o Schoueri vem defendendo há muitos anos. Não pelo 
fato de o Schoueri estar defendendo, mas porque outros juristas, também, do 
mesmo escol defendem essa teoria. Eu venho adotando ela desde que eu me vi 
nessa condição de estudar essa matéria. Mas o que eu queria dizer em relação a 
esse tema, é um pouco o que o Bianco ressaltou, sobre o fato de ser prematuro 
um posicionamento sobre o que o Supremo pensa. Porque está certo que o 
Gilmar Mendes tem uma força bastante grande dentro da Casa, mas só temos o 
voto dele. Pelo o que eu entendi do informativo do STF, ele coloca uma hierarquia 
entre... Ele coloca uma hierarquia do tratado em relação ao Direito interno. Foi o 
que eu entendi do que eu li, vamos deixar claro, o que eu entendi. Não estou 
dizendo que estou certo ou errado. O que eu li aqui, estou entendendo que ele 
coloca uma hierarquia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está com o informativo aí? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está na minha frente aqui. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer ler? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um minutinho. Então, aí o que eu estou 
discutindo aqui é a crítica que o Gilmar Mendes faz à decisão do STJ é em 
relação à matéria constitucional. É a distinção entre estrangeiros e residentes, 
que efetivamente na nossa Constituição não existe essa distinção. Ao tratado, 



uma vez que o tratado colocaria uma certa distinção, haveria uma antinomia 
entre os dois e, portanto, precisaria haver uma correção do ponto de vista 
constitucional. Porque aqui eu estou entendendo que uma vez que o tratado 
integrou o nosso sistema, deu uma interpretação distinta do que a própria 
Constituição diz. Seria matéria aí constitucional que o Supremo teria que 
analisar se efetivamente esta posição do tratado internacional afeta a 
Constituição naquilo que discrimina contribuintes. Portanto, esta discriminação 
incompatível com a Constituição não estaria adequada.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para entender uma coisa, duas 
coisas. Em primeiro lugar, só do texto informativo aqui. Para o Ministro, o 
tratado internacional não necessita ser aplicado na estrutura de lei ordinária ou 
lei complementar, nem ter status paritário com qualquer deles, pois tem acento 
próprio na Carta Magna, com requisitos e materiais informais peculiares. Desta 
passagem que eu li, pelo menos, assim, insisto, só uma passagem, é que eu li 
que ele teria dito, não há hierarquia, não há que discutir hierarquia, não é o 
mérito. Mas só explicando onde eu vi. Agora, voltando à questão específica da 
atribuição do Supremo, que eu gostaria de entender, então, a sua ideia. De novo, 
o STJ, que eu insisto, parece que acertou no resultado, mas eu discordo da 
fundamentação, fundamentou a sua interpretação do tratado dizendo que o 
tratado, para ser conforme a Constituição, não poderia ter descriminado o 
residente do não residente. Então, essa foi a razão de decidir, ou seja, o STJ deu 
uma interpretação ao tratado, conforme a interpretação que ele, STJ, dava à 
Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem toda a atribuição de dizer: “A 
Constituição não fala isto”. Porque isso seria matéria constitucional. Mas eu 
pergunto, essa é a minha dúvida, isto invalida a decisão do STJ a ponto de o 
Supremo dizer como... Porque, veja, uma coisa seria, só explicando, a 
Constituição determinar algo e o STJ, na sua interpretação, contrariar a 
Constituição. Mas foi o sentido inverso, porque a Constituição também não 
proíbe que se dê um tratamento igual ao residente e não residente. Não 
determina, mas não proíbe, nada impede que a Constituição, que o legislador dê 
um tratamento igual. Não existe um mandamento constitucional dizendo assim: 
“Tratarás diferentemente o não residente”. O STJ quando entende que o tratado 
deu um tratamento igual ao residente e não residente, fundamentado em uma 
interpretação questionável, no mínimo, da Constituição, o STJ deu uma 
interpretação ao tratado. O Supremo pode dizer: “A Constituição não proíbe um 
tratamento discriminatório”. Mas pode o Supremo dizer: “E, aliás, o tratado não 
diz o que você disse”. Ou o Supremo aqui foi além da sua competência, porque 
quem diz o que o tratado diz é o STJ e não o Supremo. Essa foi a pergunta que 
eu fiz.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então... Fala, Dr. Miguel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fala, Miguel. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com o microfone, Sr. Miguel.  



Sr. Miguel Gutierrez: Voltando um pouco atrás na discussão. Eu li há muito 
tempo atrás esse acórdão do STJ e eu acho que a questão era sobre o tratamento 
dispensado a um sócio, pessoa física, da Volvo, na Suécia, com relação ao sócio, 
pessoa física, no Brasil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, era pessoa jurídica. 

Sr. Miguel Gutierrez: Era pessoa jurídica? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Era pessoa jurídica: a Volvo do Brasil e 
a Volvo do exterior.  

Sr. Miguel Gutierrez: Está certo. Então, só esse aparte.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu respondendo essa dúvida, ou tentando 
responder uma dúvida que o Schoueri levantou, se o Supremo pode dizer: “Olha, 
a interpretação do STJ está incorreta”. Eu entendo que sim, ele pode. Também 
em relação à ideia de que o Supremo, o nosso Supremo Tribunal Federal não tem 
uma hierarquia em relação ao STJ. Eu entendo que tem. Ele tem uma função 
maior que o STJ e por isso esse nome Supremo Tribunal Federal, embora na 
Constituição de 88, especificamente, tenha se dado uma atribuição mais nítida 
ao STJ, distinta do STF, inclusive, em matéria de tratados. O que daria a 
entender que se o STJ se manifestasse sobre tratados estaria resolvido à questão 
e não haveria por que o Supremo novamente se manifestar sobre a questão. Mas, 
aqui, especificamente nesse caso, a gente está falando sobre elemento de 
conexão. O tratado fala em nacionalidade, enquanto a Constituição fala em 
residente e não residente, entre nacional e estrangeiro. O tratado fala em 
nacional e a Constituição fala em estrangeiro. É essa a discussão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A Constituição fala em elemento de 
conexão?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. A decisão do STF está discutindo 
elemento de conexão com base no art. 24-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Portanto-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: --que fala em nacionalidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Portanto, está decidindo sobre tratado, 
está revendo uma decisão do STJ. Na sua opinião, o Supremo pode rever a 
decisão do STJ. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, só um minuto. Ele está tratando do elemento 
de conexão, porque ele está revendo uma decisão para entender que se um 
tratado fala sobre nacional, e nós não falamos na Constituição sobre nacional, 
não há essa discriminação, é preciso que o STF se manifeste sobre este assunto, 
porque há uma nítida antinomia entre o tratado e a Constituição. Ele precisa se 
manifestar sobre o assunto, naturalmente, porque você tem que... Quer dizer, se 



a Receita Federal não faz uma interpretação sobre nacional em função de 
entender que está discutindo sobre residente e não residente, você não teria por 
que negar que o Supremo se manifestasse sobre a questão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, esse artigo de tributar na fonte o lucro e dividendos 
para residentes no exterior e não tributar o brasileiro, residente no Brasil, 
vigorou por alguns anos. Então, eu acho que... Olha, o Brasil tem mais de vinte e 
tantos tratados e esse dispositivo está em todos, não é? Quase todos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O 24. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O 24, sim, mas nunca essa redação, 
Hiromi, por isso que eu--  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas redação um pouco diferente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Insisto, a redação é muito diferente 
quando em um acordo eu defino nacional, como empresa nacional, e em outra eu 
não defino.  

Sr. Hiromi Higuchi: Porque se for questão de hierarquia direita, eu acho que 
não... Olha, o Judiciário, quantos processos tem? É o primeiro que eu vejo, eu 
acho que não deve ter. Será que nos outros países têm esse dispositivo, será que 
nenhuma empresa quis questionar? Eu acho que... Eu, para mim, acho que a 
interpretação é... O que vale é se um, digamos, um estrangeiro residente no 
Brasil aplica como residente no país.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Hiromi acerta em um ponto bastante 
importante. Todos os ordenamentos que eu conheço tratam o residente 
diferentemente do não residente. Só para dar um exemplo banal, eu não conheço 
ordenamento que tribute o não residente em bases globais. Imagine que o Brasil 
fale assim: “Bom, o não residente vai pagar imposto de renda sobre rendimento 
que não tem qualquer conexão com o país”. Seria uma bobagem, não existe. Ou 
seja, todo ordenamento faz uma distinção entre residente e não residente. Na 
Europa, essa distinção começou a ser questionada, ou vem sendo questionada 
por uma particularidade do Direito Comunitário Europeu, que assegura quatro 
liberdades fundamentais e a Corte Europeia deu um passo que gerou muita 
discussão entre os tributaristas, mas hoje já é aceito, já se assimilou. Porque 
segundo a Corte Europeia, que não é formada por tributaristas, que não conhecia 
essa nossa tradição de residente e não residente serem diversos, a Corte 
Europeia em um caso... O primeiro caso foi o caso Schumacher(F), depois seguiu 
em outros e hoje é jurisprudência, leu em um dispositivo que também lá falava 
entre se são internacionais, ou seja, que o nacional de um estado-membro não 
poderia ter um tratamento discriminatório em relação ao nacional de outro 
estado-membro. Em termos do tratado de Roma é nacional. A Corte Europeia deu 
uma interpretação curiosa e, insisto, isto hoje é jurisprudência. Todas as 



decisões que falam do assunto repetem, inclusive, essa passagem e que dizem 
que a legislação tributária quando distingue entre o residente e não residente 
distingue, também, entre o nacional e o não nacional. Por quê? Porque a Corte 
Europeia, ela discute uma lei, também, em tese e ela diz que na generalidade dos 
casos a residência se confunde com a nacionalidade. Ao admitir uma distinção 
com base na residência, acabaria abrindo porta para que os países europeus 
criassem distinções entre os nacionais de cada estado-membro. Então, esta 
passagem que, insisto com vocês, do ponto de vista estritamente do que se sabia 
de Direito Tributário Internacional até então era uma passagem totalmente 
inaceitável. Porque nós dizíamos: residente e não residente são distintos? A Corte 
Europeia atropelou esse entendimento e hoje, na Europa, eu não posso distinguir 
entre residentes de estados-membros independentemente da nacionalidade. Se 
um de nós, uma pessoa europeia, como Hiromi Higuchi, vier a morar em um 
estado-membro da Europa. Hiromi Higuchi vai morar em Portugal, ele terá 
direitos como qualquer europeu. Embora não seja nacional da Europa e embora 
com esse perfil europeu do Hiromi, ele vai ter o direito como qualquer europeu. 
Porque segundo a Corte Europeia, onde se lê nacional acaba se lendo residente. 
Então, primeira ressalva esse avanço, contrariando o que sabia de Direito 
Tributário Internacional entre o nacional e residente. Voltando aqui, Hiromi, à 
questão. Eu gostaria de também dizer: “Sim, os estados em geral distinguem os 
residentes e não residentes”. Você tem razão ao dizer que não há, fora a questão 
europeia, não há quem ouse puxar o art. 24 para a questão da discriminação, 
tendo em vista que o art. 24 utiliza o critério de nacionalidade e não residência. 
Quem tomar, por exemplo, o comentário do Professor Fogel(F), que é tradicional 
ou qualquer outro comentário ao modelo da OCDE, vai encontrar esse alerta, 
quase esse puxão de orelha. Quem pegar qualquer manual de Direito Tributário 
Internacional vai tomar o alerta: “Não me venha você com esse raciocínio infantil 
de tentar aplicar o art. 24 para distinguir o residente do não residente, já que o 
art. 24 versa sobre nacionalidade”. No entanto, como bem disse o João Bianco, 
isto é modelo da OCDE. Ou seja, os tratados, em geral, seguem o modelo da 
OCDE onde não existe uma distinção de nacional, uma definição de nacional e, 
portanto, esse raciocínio é perfeito. Mas nós encontramos agora dois tratados 
brasileiros, que divergindo do modelo da OCDE definem o termo nacional. Ao 
definir o termo nacional para a pessoa jurídica, utilizam a definição de 
residência. Portanto, Hiromi, talvez uma explicação por que essa questão não 
seja tão frequente em outros fóruns, aqui a gente possa ter espaço, é porque nós 
temos uma distinção no nosso acordo, ou nesses dois acordos pelo menos, 
Espanha e Suécia, em relação ao modelo da OCDE. Nós não podemos desprezar 
o nosso acordo e saber que no nosso Acordo Brasil-Suécia, Brasil-Espanha, o 
termo nacional para a pessoa jurídica foi equiparado ao residente. Uma legislação 
que distinga entre o residente e não residente, pessoa jurídica, nos termos do 
acordo fará uma distinção internacional e não nacional. E foi esse o raciocínio 
que eu procurarei trazer aqui para todos nós pensarmos. Alguém mais quer falar 
sobre esse assunto? Podemos avançar, então, para um outro tema? Estávamos 
no pequeno expediente ainda com notícias. Temos mais alguma notícia antes de 
passarmos para a pauta? Então, vamos entrar na pauta, João, por favor. Para a 



pauta o primeiro tema, que é o de indenizações, foi sugerido pelo Professor 
Ricardo Mariz de Oliveira, que não está presente. Então, eu peço ao Plenário a 
concordância que nós deixemos o tema da indenização para quando o Dr. 
Ricardo estiver aqui. Nós temos um outro tema, que embora seja também de 
agrado do Dr. Ricardo, quem o escreveu é o Dr. Miguel Gutierrez. Como o Dr. 
Miguel está presente, talvez, ele queira expô-lo. O microfone.  

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, o tema sugerido é sobre o negócio indireto no Direito 
Tributário. Todos nós sabemos que o negócio indireto é bastante utilizado há 
muito tempo tanto no Direito Privado, como no Direito Tributário. Com relação ao 
Direito Privado é até uma forma de evolução do Direito ao uso do negócio jurídico 
indireto. Então, por exemplo, nós temos um exemplo no uso do cheque pré-
datado, que eu uso... O cheque é uma ordem de pagamento à vista, no caso do 
cheque pré-datado, ele é usado como uma promessa de pagamento, ou seja, ele é 
usado como se fosse uma nota promissória. Então, existe uma discussão muito 
grande na doutrina e na jurisprudência sobre o uso do negócio jurídico indireto, 
no Direito Tributário. Alguns assemelham o negócio jurídico indireto à 
simulação, com o que eu não concordo, porque no negócio indireto as partes 
efetivamente e realmente querem aquele negócio praticado. Ao contrário da 
simulação, onde as partes, na verdade, querem realizar outro negócio jurídico, 
não é? E também alguns doutrinadores identificam o negócio indireto com a 
fraude à lei. Se a gente for pesquisar no Direito Privado, os autores de Direito 
Privado entendem que o negócio jurídico indireto pode ou não ser realizado em 
fraude à lei. Então, por exemplo, a gente poderia pensar em uma doação indireta. 
Eu faço uma compra e venda com um preço extremamente reduzido para... Na 
verdade, essa compra e venda vai ter um efeito de uma doação, não é? Porque vai 
haver o enriquecimento do donatário e o empobrecimento do doador, com aquele 
animus donandi. Então, na verdade, se a lei não proíbe que se faça essa doação 
por meio de um negócio indireto, no Direito Privado, ele é um negócio totalmente 
válido. Então, essa é que é a questão que eu gostaria de discutir. Porque eu 
entendo, também, que no Direito Tributário desde que se realize o negócio 
indireto de uma forma válida, que não contrarie nenhuma lei cogente ou 
nenhuma lei proibitiva, esse negócio indireto é totalmente válido. Existiu até 
aquele exemplo clássico, não é? Por exemplo, uma empresa que deseja comprar 
um imóvel, ou uma pessoa que deseja comprar um imóvel pertencente a uma 
empresa, ao invés de ela comprar o imóvel diretamente, ela compra as cotas ou 
ações dessa empresa e, no final, o resultado é a aquisição do imóvel, lógico, que 
através da compra das cotas ou das ações. Então, para mim esse é um negócio 
totalmente válido. No caso, por exemplo, se evitaria o ITBI, também, poderia ter 
até uma economia com relação ao imposto de renda e à contribuição social sobre 
o lucro líquido. Não vejo aí nenhuma proibição para que seja feito esse negócio 
indireto no Direito Tributário, que vai ter as vantagens do ponto de vista 
tributário, mas as partes, elas vão ter que se sujeitar aos efeitos do negócio 
praticado, que é uma compra e venda de cotas ou ações e não uma compra e 
venda de imóveis. Então, o adquirente das cotas ou ações, obviamente, vai se 
tornar sócio dessa pessoa jurídica, com todas as vantagens e desvantagens daí 



advindas. Por exemplo, essa pessoa jurídica pode ter débitos tributários, 
trabalhistas, etc., pode ter contingências dentro dela que o adquirente vai ter que 
se sujeitar a essas contingências. Então, eu queria saber a opinião da Mesa e dos 
presentes sobre o uso do negócio indireto no Direito Tributário, o que eles 
acham.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gostaria só de propor, o Miguel deu dois 
exemplos, e o primeiro exemplo que ele deu houve aqui um certo movimento, 
porque muitos diríamos não era negócio indireto, porque era simulação, ainda 
mais quando ele falou do animus donandi. O segundo exemplo não vi nenhuma 
revolta. Então, só para conduzir, vamos evitar a questão de Direito Privado, se a 
doação por preço vil é ou não simulação e vamos manter a questão dentro do 
negócio indireto. O segundo exemplo, que eu acho que é a aquisição da pessoa 
jurídica e tal, me parece mais tranquilo para afastar a questão da simulação. 
Bruno, pediu a palavra? Não. Alguém? Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, nós estamos concentrando só nesse último 
exemplo da empresa, que tem as suas cotas alienadas e essa empresa tem um 
imóvel. Esse negócio jurídico só é indireto se a empresa estiver com o imóvel 
dentro do seu patrimônio. Anteriormente, a alienação das cotas e não 
exclusivamente para a alienação das cotas. Então, não é constituída para esse 
propósito, se não nós, novamente, estaremos no campo da simulação ou falta de 
propósito negocial. Então, eu entendo que os exemplos de negócio jurídico 
indireto, em matéria tributária, são muito limitados. Não há um... A gente 
procura achar exemplos e sempre esbarra nos mesmos, não é? Sempre tem uma 
restrição de negócio jurídico indireto. Porque eu não vejo, pelo menos na doutrina 
do Direito Tributário Brasileiro, muita criatividade nesse aspecto e, também, não 
vejo na jurisprudência administrativa, no Carf, uma posição clara sobre negócio 
jurídico indireto. Ele fala de negócio jurídico indireto e vai para a simulação, ou 
vai na falta de propósito negocial. Eu ainda tenho dúvidas sobre o negócio 
jurídico indireto na nossa jurisprudência, que acho que essa é a pergunta do 
Miguel. Não é isso? Eu entendo que todas às vezes que a gente viu analisar esse 
exemplo, esse exemplo que nós estamos nos concentrando do negócio jurídico 
indireto, clássico, vamos colocar assim, se analisou no final uma simulação. A 
decisão foi para o caminho da simulação. Inclusive, no livro que o Schoueri 
coordenou, do grupo de estudos, que é um livro que sempre eu uso e faço 
propaganda dele, que é um estudo muito sério sobre a questão, se eu estou bem 
lembrado também vai para um lado de simulação quando analisa esse tipo de 
transação. Mas eu vou até deixar para os demais. 

Sr. Miguel Gutierrez: Só para esclarecer, não é? No exemplo dado, eu concordo 
que não constitui empresa unicamente para vender o imóvel. Seria o exemplo de 
o imóvel já estar dentro da empresa, com o valor contábil, talvez, reduzido, mas 
já está na empresa há muito tempo. O que eu verifiquei é que na doutrina do 
Direito Privado, a doutrina é praticamente unânime em dizer que o negócio 
indireto, ele não se confunde com a simulação. Em alguns casos específicos ele 
pode se confundir, mas em geral ele é um negócio... É diferente da simulação. O 



que a doutrina do Direito Privado entende é o que negócio indireto, ele pode se 
dar em fraude à lei ou não, mas, em geral, eles são unânimes. Por exemplo, o 
Orlando Gomes, o Tullio Ascarelli até que tem uma obra clássica sobre isso, ele 
não confunde o negócio indireto com a simulação e, sim, com a fraude à lei. 
Então, por exemplo, se a gente... Por exemplo, fazer uma compra e venda de 
ações à vista, depois essa mesma compra e venda à prazo, para burlar o 
chamado pacto comissório, não é? No Direito Civil, ele seria proibido, porque 
feriria a proibição do pacto comissório, que é a questão do credor pignoratício 
poder ficar com o objeto da garantia, se não houver o pagamento. Então, ele 
sempre analisa mais na questão da fraude à lei. Eu concordo, assim, que a 
jurisprudência no Direito Tributário, ela não analisa a fundo essa questão e leva 
talvez mais para o lado da simulação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Miguel, eu queria lembrar aqui uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal, eu não sei se você conhece. É bem antiga, era do 
Plenário do Supremo, eu acho que tem uns 20 anos e o relator era o Ministro 
Moreira Alves. Ele analisa essa questão do pacto comissório em uma operação de 
compra e venda de imóvel com cláusula de retrovenda. Esse assunto foi 
longamente debatido pelo Ministro Moreira Alves e ele tem um livro que se 
chama: A Retrovenda. Então, ele estudou bastante esse assunto e ali deu uma 
verdadeira aula nesse voto, no Supremo. A conclusão que ele chegou... Nesse 
voto houve toda essa discussão do negócio indireto, da simulação e do negócio 
indireto como instrumento de fraude a essa regra do pacto comissório. A 
conclusão que ela chega é que negócio indireto não se confunde com simulação, 
que a compra e venda de um imóvel, com cláusula de retrovenda, não tem 
natureza de simulação e, sim, é caso típico de negócio indireto. Eu gosto de dar 
esse exemplo de negócio indireto, porque é um exemplo que ninguém vai discutir. 
Porque o Plenário do Supremo, por unanimidade, reconheceu ali a natureza de 
negócio indireto. Então, talvez o Professor Schoueri queira discutir a decisão do 
Supremo, mas eu, a partir dela, eu assumo como verdadeiro e não vou mais 
discutir, não vou mais questionar. Para mim compra e venda com retrovenda 
para mim é negócio indireto e não é simulação. Também o Ministro Moreira Alves 
reconheceu que não agride o pacto comissório, isso eu já falei, mas o 
interessante da decisão é o seguinte: se o valor da retrovenda... Porque ele 
compara a retrovenda com o mútuo. Ele diz: “A retrovenda é o negócio indireto e 
o mútuo é o negócio direto”. E aí ele diz: “Se a retrovenda for utilizada como 
instrumento para fraudar a lei de usura, aí o negócio indireto é ilícito”. Então, ele 
reconhece expressamente essa condição do negócio indireto. Você não pode usar 
o negócio indireto licitamente se for com o objetivo de fraudar alguma norma, que 
proíba a realização do negócio direto. Agora, no âmbito tributário, o que se 
discute é isso. Você pode usar o negócio indireto para fraudar - entre aspas - a lei 
tributária? Entre aspas, eu coloco. Porque seria uma forma de você evitar a 
incidência da norma tributária utilizando o negócio indireto correspondente a um 
negócio direto que seria tributado. Ou seja, você usa o negócio indireto para 
evitar a incidência do imposto que incide sobre o negócio direto. Então, essa é a 



discussão que existe na doutrina. Eu costumo justamente partir do exemplo da 
retrovenda do imóvel do Supremo, para concluir que você... Não existe essa 
fraude - entre aspas - à lei tributária. Porque não passa pela cabeça de ninguém 
e eu tenho conversado com muita gente sobre esse assunto, não passa pela 
cabeça de ninguém cobrar IOF em uma compra e venda de um imóvel com 
cláusula de retrovenda, que no caso seria um imposto que estaria sendo 
fraudado - entre aspas - pela utilização do mecanismo do negócio indireto no 
caso específico da retrovenda. Todo mundo concorda que na compra e venda com 
retrovenda há incidência do imposto de renda sobre ganho de capital na 
alienação do imóvel. Vai haver incidência do imposto sobre transmissão do 
imóvel, mas IOF não conheço ninguém até agora que sustentou que deveria 
haver incidência do IOF. Então, para mim está muito claro que o negócio indireto 
se submete ao regime tributário próprio do negócio indireto. Por quê? Porque 
existe um artigo no CTN, que é o 108, § 2º, que veda a aplicação da analogia na 
emergência. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Primeiro. 

Sr. João Francisco Bianco: Parágrafo 1º? Desculpe. Que veda o emprego da 
analogia na exigência de tributo não previsto em lei. Para mim, esse artigo mata 
essa questão, para mim está muito claro isso. Uma coisa é o que é, outra coisa é 
o que deveria ser. As pessoas, eu acho que elas se confundem um pouco e ficam 
revoltadas com algumas situações, porque elas confundem o que deveria ser com 
o que é. O CTN fixou esse sistema, o nosso sistema tributário, que é formado no 
CTN, ele tem essa clara orientação. É o que é. Poderia ser diferente? Eu acho que 
sim. Eu enfrentei no Carf e enfrento na minha atividade profissional situações 
que às vezes me causam um certo constrangimento. Puxa, isso aqui é injusto, 
isso aqui não poderia ser diferente? Poderia? Poderia. Agora, a quem cabe decidir 
em que medida deveria ser diferente? É o Congresso Nacional. Teria que haver 
um amplo debate, no Congresso Nacional, que é o foro apropriado para esse 
debate e mudar o CTN. Agora, enquanto não se mudar o CTN, a meu ver é 
impossível se aplicar o regime tributário do negócio indireto ao negócio direto. 
Esse é um problema e esse é fácil de resolver, na minha opinião. O difícil é você 
enfrentar o caso concreto e determinar se naquele caso qual é a natureza jurídica 
dele, se é simulação ou negócio indireto. Eu me lembro que na época que se 
discutia muito o casa e separa, aquela estrutura que foi adotada por muitas 
empresas em um determinado período da nossa história econômica aqui, no 
período das privatizações, etc. Essa foi uma estrutura que foi muito utilizada 
para evitar incidência do imposto sobre ganho de capital. Houve uma discussão 
sobre a natureza jurídica disso, se era simulação ou se não era simulação. Nós 
chamamos, convidamos o Professor Antonio Junqueira para vir em uma Mesa de 
Debates, ele examinou o caso e concluiu que aquilo era uma simulação. Eu 
ousaria dizer que aquela palestra dele, aqui na nossa Mesa, influenciou a 
jurisprudência do Carf, porque muitos conselheiros estavam presentes naquela 
palestra e eles ficaram sensibilizados com essa opinião. Agora, mais 
recentemente houve um caso em que foi julgado pelo Carf, em que se voltou à 
discussão da natureza jurídica do casa e separa. Naquele caso específico foram 



juntados dois pareceres, um do Ministro Moreira Alves e outro do Professor 
Tercio Sampaio Ferraz. Os dois pareceres foram muito convictos, muito bem 
fundamentados no sentido de que o casa e separa não tem nada de simulação, 
que era negócio jurídico indireto. Então, veja, eu como tributarista não tenho 
dúvida em dizer que a simulação é regida pelo regime tributário próprio do 
negócio real e não do negócio simulado; o negócio indireto é regido pelo regime 
tributário próprio do negócio indireto e não do negócio direto. O duro é dizer, 
identificar, o caso concreto qual é a natureza jurídica dele.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Posso falar antes? Engraçado, o João 
dava o exemplo dizendo que ninguém ousaria cobrar o IOF na operação que ele 
fazia da venda. Eu aqui me perguntando, mas será que o IOF incide sobre um 
negócio jurídico ou sobre o efeito de um negócio jurídico? Ou seja, existe uma 
pergunta que nós não gostamos de enfrentar. Qual é a hipótese tributária? Às 
vezes, o legislador se vincula à existência de um negócio e não havendo negócio 
não há que se falar em tributação. Mas o que é muito difícil é nós assumirmos 
que por vezes o legislador tributa não o negócio, não a ocorrência do negócio e, 
sim, o efeito daquele negócio. Para que eu possa fazer essa distinção e lembrando 
do próprio Código Tributário Nacional, se o que se tributa é o efeito do negócio, a 
invalidade do negócio é irrelevante, porque o que interessa é o efeito do negócio. 
Ou seja, foi feita a compra e venda por menor, incapaz, ou o que seja, mas houve 
algum ganho de capital, etc., e o imposto de renda, por acaso, tributa o 
acréscimo patrimonial que aconteceu. Eu poderia dizer, eu tributo apesar da 
invalidade do negócio, porque o efeito do negócio é a hipótese tributária. Haverá 
outras situações em que o que se tributa é o próprio negócio. Nessa hipótese, 
inválido o negócio, não há que se falar em tributação. Eu não queria nesse 
momento tomar uma posição com relação à legislação do IOF, no caso concreto 
examinando a lei para saber o que é a hipótese tributária, mas eu tenho para 
mim que boa parte das questões poderia ser resolvida se houvesse a construção 
da norma tributária. Ou seja, um esforço lendo o texto e o seu contexto para 
indagar: afinal de contas qual é a hipótese tributária? E não termos o preconceito 
de que a hipótese tributária necessariamente é o negócio jurídico, tão pouco o 
preconceito de que a hipótese tributária não é um negócio jurídico. Essa é uma 
pergunta que tem que ser enfrentada e que a nossa doutrina parece que tem 
medo de enfrentar essa questão.  Mas vamos admitir, eu acho que essa assunção 
é válida, que existem muitas hipóteses tributárias que se vinculam ao negócio. 
Ou seja, tiramos, então, de lado todos aqueles casos em que um trabalho de 
[ininteligível] [01:04:10] aplicador dirá: “A hipótese se concretizou para dizer: é 
necessário que haja o negócio”. Agora, sim, porque o legislador condicionou a 
tributação ao negócio, há que se indagar se o negócio ocorreu ou não. Miguel, só 
neste caso é que o seu problema se coloca. Ou seja, só no problema em que a 
hipótese tributária se vincula ao negócio. Esse negócio pode ser simulado e o 
Miguel utilizou a questão da vontade das partes à vontade final. Eu quero 
lembrar que existem, pelo menos, duas visões com relação à simulação. Uma 
teoria subjetiva que busca aquela vontade por trás, aquela... Até de terapia, 
Miguel, porque eu vou ter que buscar o que as partes queriam naquele negócio, 



qual era a vontade e coisa parecida. Existe uma outra visão para a questão da 
simulação, que despreza e dispensa a vontade para indagar a causa do negócio. 
Em que diz: aquele negócio se prestou aquela finalidade, ou não? Então, é 
simulado o negócio quando o negócio não se presta aquilo para o qual ele foi 
concebido. Essa me parece a grande questão do negócio indireto. O negócio 
indireto não é simulado quando ele se presta para aquilo, para o que ele foi 
concebido. Ainda que as partes o tenham celebrado por uma terceira vontade, a 
vontade, a motivação: “Fiz para economizar tributo, fiz porque eu quis, fiz 
para...”. A vontade das partes se torna irrelevante se a pergunta primeira: o 
negócio se presta a uma finalidade. O negócio existe para produzir um efeito 
jurídico. Esse efeito jurídico foi produzido ou não foi? Se o efeito jurídico do 
negócio foi produzido, o negócio não é simulado. Então, o que é o negócio 
indireto? É aquele negócio que produz os seus efeitos, embora celebrado com 
outra finalidade. Eu tenho uma distinção entre a finalidade das partes e a causa 
do negócio, mas a causa do negócio está presente. Por isso mesmo, porque a 
causa do negócio está presente o negócio é válido. Agora, o Miguel mencionou, 
também, a questão da fraude à lei, que na matéria civil e o exemplo foi bastante 
feliz, o pacto comissório. No pacto comissório, eu posso falar em fraude à lei, 
porque existe uma norma imperativa, proibindo um negócio e eu, por meio do 
negócio indireto, atingiria um negócio proibido. Portanto, sim, é possível cogitar 
em fraude à lei no negócio indireto. Fraude à lei: imperativa civil. Agora, o que eu 
não consigo aceitar é aqueles que buscam fraude à lei tributária. Porque a lei 
tributária, ela é imperativa dizendo: “Ocorrida a hipótese dá-se a tributação”. 
Portanto, a fraude à lei tributária só haveria se concretizada a hipótese e eu 
fugisse da tributação. Nisto ela é imperativa. Mas o planejamento tributário é 
aquele anterior, que não concretiza a hipótese. Eu só poderia falar em fraude à 
lei tributária se houvesse norma imperativa que me obrigasse a concretizar a 
hipótese, que seria uma bobagem. Se tivesse uma lei dizendo: “Você tem que 
incorrer naquela hipótese”. E eu faço algum negócio para não incorrer, eu cometi 
fraude à lei, mas não existe lei que me obrigue a incorrer no fato. Aliás, a 
hipótese, supõe-se que a hipótese tributária seja algo que eu posso não incorrer. 
Então, como não existe uma lei imperativa exigindo que eu incorra na hipótese, 
que o fato jurídico tributário se concretize, não cabe cogitar do instituto privado 
de fraude à lei tributária, quando estou em matéria tributária. Dirão alguns: 
“Sim, mas na Espanha se faz a fraude à lei”. Muito cuidado com o emprego do 
Direito Comparado. Porque na Espanha existe um instituto de Direito Tributário, 
que recebeu a alcunha: fraude a lei, que tem um antecedente e um consequente 
tributário. Ou seja, não é que a fraude à lei privada seja tomada de empréstimo 
em matéria tributária. Existe uma lei própria, assim como na França, uma 
hipótese parecida é alcunhada de abuso do direito. Assim como na Alemanha, 
uma hipótese parecida, recebe alcunha: abuso de formas jurídicas. Quando nós 
usamos o direito comparado e vemos que em determinado país a fraude à lei tem 
reflexos tributários. Primeiro, verifiquemos que não é a fraude à lei do Direito 
Privado que tem reflexos tributários, é que existe um outro instituto do Direito 
Tributário legislado que produz essa consequência. O que eu digo é que no Brasil 
nós não temos um instituto legislado, que tenha recebido a alcunha de fraude a 



lei, tenha recebido a alcunha de abuso de formas jurídicas, de abuso do direito, 
ou qualquer outra alcunha. Nós não temos um instituto que permita que não 
concretizada a hipótese, ainda que intencionalmente, se dê a tributação. No 
Brasil, diferentemente de outros sistemas, a intenção do contribuinte de não 
pagar o tributo não implica a tributação. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tentava me concentrar no exemplo do Miguel, 
mas aí surgiram outros exemplos que de certa forma alteram o debate. Essa 
comunicação do Bianco, sobre o posicionamento do Carf, atendendo a dois 
pareceres do Professor Tercio, que recentemente publicou esse parecer. Estava 
tentando lembrar a revista, mas-- 

Sr. João Francisco Bianco: A Fórum. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A Fórum, não é? A Revista Fórum, agora em 
janeiro desse ano, o começo desse ano. É uma mostra que o Carf oscila de 
posições a respeito de simulação e negócio jurídico indireto de uma maneira 
muito particular. Eles atendem a uma, ou assistem uma palestra do Professor 
Junqueira, votam de um jeito, escreve um parecer do Professor Tercio, do 
Moreira Alves e votam contra o parecer. 

Sr. João Francisco Bianco: Mantiveram-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mantiveram... Eles votam de um jeito, não 
estou dizendo a favor, eles votam de um jeito. Assistem, leem o parecer do 
Professor Tercio e do Ministro Moreira Alves e votam do mesmo jeito, certo? Mas 
eles estão sempre assim. Ah, eles gostam de um parecer ou não atendem a um 
parecer ou, enfim, assistem a uma aula, como foi a do Professor Junqueira. A 
questão é que se você ler isso, de novo o trabalho capitaneado pelo Schoueri, com 
os alunos da USP, demonstra isso. Se você ler diversas decisões do Carf, ainda 
do Conselho de Contribuintes, você não consegue traçar uma linha de raciocínio 
sobre a questão do negócio jurídico indireto. O resto é doutrina. E você também 
tem essa dificuldade, que eu acho que é a pergunta do Miguel. Como é que se 
posiciona a jurisprudência? Não se posiciona. Porque você fala assim, bom, 
então, este exemplo exclusivo dado pelo Miguel de compra de ações de uma 
sociedade para adquirir um imóvel, quando analisado é visto sobre a ótica da 
simulação e até sobre fraude à lei, quando o nosso sistema não adota a fraude à 
lei. Mas você vê nas decisões do Conselho grandes digressões sobre fraude à lei 
copiando, inclusive, trechos de notórios juristas desse país e sem nenhuma 
conexão com o nosso sistema interno. Importando, não sei se é nem importando 
o conceito. Porque, na verdade, eu estou copiando um trecho de um livro que 
alguém escreveu sobre a matéria e, talvez, nem tenha a intenção de fazer 
doutrina sobre fraude à lei, mas estou falando em fraude à lei. Você vê o voto do 
Carf e você vai ver fraude à lei. Espera um pouquinho, onde está? Que país que a 
gente está? Então, eu até estava consultando essa decisão do Carf, que o João 
mencionou, que é o caso da Klabin, não é isso? Então, que até para registro. Vale 
a pena registro, ou não? Eu vou colocar o registro: é o Processo 
19515001895/2007-11 e que a ementa é qualquer coisa, não é? Então, de novo 



essa incerteza que o contribuinte tem, inclusive, para pesquisa. Se a gente pegar 
essa ementa e comparar com outras emendas, é possível que o Carf tenha um 
posicionamento tão da pá virada, como tem no nosso país, que dá razão ao 
querido Brandão Machado que sempre falava que não era possível confiar nas 
decisões do nosso tribunal administrativo sequer para estudo. Aqui é uma prova 
disso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer ler? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quer que eu leia? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não sei, você falou tanto-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ok, então, eu vou... Eu não queria tomar o tempo 
de todos. Então, a ementa é relativamente curta, eu vou tentar... Não é tão curta 
e só a parte. Então, planejamento tributário, simulação, negócio jurídico indireto. 
“A simulação existe quando a vontade declarada do negócio jurídico não se 
coaduna com a realidade do negócio firmado. Para se identificar a natureza do 
negócio praticado pelo contribuinte, deve ser identificada qual é a sua 
causalidade, ainda que esta causalidade seja verificada na sucessão de vários 
negócios intermediários sem causa, na estruturação das chamadas step 
transactions. Assim, negócio jurídico sem causa não pode ser caracterizado como 
negócio jurídico indireto. O fato gerador decorre da identificação da realidade, 
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos e não de vontades formalmente 
declaradas pelas partes contratantes ou pelos contribuintes”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn, bom dia. Eu queria voltar um 
pouquinho à questão da fraude à lei, levantada pelo Professor Schoueri, para 
reflexão. Nós estamos dando como certo que não existe fraude à lei tributária. Eu 
concordo que não existe fraude à lei à norma de hipótese de incidência tributária. 
Mas eu estou vislumbrando aqui, para a gente refletir, alguma situação em que 
nós temos uma fraude à lei tributária, mas não há hipótese de incidência. Por 
exemplo, algum benefício fiscal ou uma opção pelo lucro presumido. Você tem a 
fraude à lei pelo Direito Civil, ela se concretiza quando há uma violação no 
cumprimento da literalidade da lei, mas uma violação ao espírito de uma norma 
imperativa ou perceptiva, que é aquela que autoriza a realização de um ato sobre 
determinadas condições. Como é o caso do lucro presumido e como é o caso do 
benefício fiscal. Eu queria chamar a atenção para a discussão e ver qual a 
opinião da Mesa sobre essa questão. De repente pode haver uma fraude à lei 
para a opção pelo lucro presumido, ou para o incurso, para o contribuinte se 
valer de um benefício fiscal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que atualmente em relação ao planejamento 
tributário e imposto de renda, eu acho que o maior é dois. Um é redução de 
capital para tirar um... Para vender em nome de pessoa física. O jornal Valor, 



também, recentemente noticiou uma pessoa que vendeu uma siderúrgica e 
pagou, uma pessoa física, 750 milhões de reais de imposto de renda. Se tivesse 
vendido na empresa, aí teria pago mais de um bilhão e meio. Mas aí eu acho que 
é um negócio lícito, que a Receita Federal não vai poder fazer nada, porque está 
na lei e eu acho que a falha está na lei. A lei deveria dizer que pode tirar os bens 
pelo valor contábil, desde que seja na extinção. Esse artigo da lei foi introduzido, 
porque havia mais de 20, 30 anos. Na extinção da empresa disse que tinha 
distribuição disfarçada de lucro, porque aquele bem valia muito mais. Eu acho 
que na extinção da empresa não pode fazer isso, não é? Agora, a falha foi de dizer 
que em qualquer redução de capital. Então, muitas empresas para vender 
vendem em nome de pessoa física. Nesse caso mesmo, o ganho, a economia de 
tributo foi mais de... Quase um bilhão. Agora, isso aí é falha da lei e a lei deveria 
dispor que a isenção não pode tirar pelo valor contábil só na extinção da 
empresa. Outra coisa que dá muito planejamento tributário é aquele de quando a 
empresa quer vender a empresa, ele faz três, quatro operações para chegar a ter 
isenção do imposto de renda, na venda de empresa. O Carf agora acho que está 
mudando de entendimento, porque antes ele reconhecia tudo, dava provimento, 
não tributava isso aí, mas agora está dizendo que é um tipo de simulação e 
está... Não mudou a lei, mas está tributando. Então, quer dizer que isso vai parar 
no Judiciário. Mas eu acho que o Carf tem razão, porque para fazer três, quatro 
operações para chegar a uma isenção, isso daí é um negócio indireto, mas 
cumulado com a simulação. Mas esse daí, também, foi com um artigo de lei, 
acaba com esse planejamento tributário. Existe porque... Eu não sei por que a 
Receita Federal, não sei, acho que não tem... Há 30 anos atrás, a Cosit, por 
exemplo, tinha pessoa que estudava, fazia lei dessas coisas, mas hoje parece que 
acabou, não é? Então, eu acho que só com o artigo esse planejamento tributário 
de vender as empresas com três, quatro operações e chegar à isenção, só com o 
artigo fecha essa brecha.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Primeiro, em relação ao que foi levantado sobre a 
fraude à lei na opção pelo lucro presumido. Eu não acho que você aí tem fraude à 
lei. Você tem uma simulação, que você pretende com... Se é isso que eu entendi, 
você pretende como uma opção ao lucro presumido ter uma vantagem que você 
não deveria ter. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando, só para trabalhar com a 
hipótese do Bruno, que está me deixando refletindo. Vamos pegar o exemplo 
Melissa, mas vamos dizer que ele fosse concreto, ou seja-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Grendene. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Grendene. Vamos dizer que de fato eu 
tivesse com uma empresa que estivesse próxima dos 48 milhões de reais, me 
convém o lucro presumido. Eu que tenho dois objetos, hoje em dia e por anos 
exerci duas atividades. Eu, ao mesmo tempo, eu era um posto de gasolina e eu 
tinha uma loja de conveniências. Eu resolvo abrir duas pessoas jurídicas 



minhas, uma que vai vender gasolina, outra vai ser a loja de conveniências e, 
com isso, eu não atinjo o lucro presumido. Então, só para ficar bem claro, quer 
dizer, uma hipótese que é difícil chamar de simulação, porque eu teria as duas 
pessoas jurídicas, são dois negócios, mas eu fiz a separação para fugir da 
tributação. Apenas para trabalhar com um modelo como esse.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, se você tiver, eu ia dar um exemplo que até 
aconteceu comigo. Eu fui comprar um produto eletrônico em uma loja aí e pedi a 
nota. Se comprar e pegar a nota. Aí vi a nota e era uma outra razão social. E 
todas, vem daquele raciocínio. Eu perguntei para o dono da loja: “Escuta, o que 
aconteceu, por que está me dando outra nota?”. “Não, sabe o que é? Eu tenho 
vários irmãos, tenho uma família grande e, então, a gente...”. Não, isso que eu 
queria dizer, um minuto. Você faz diversas pessoas jurídicas e quando convêm 
você usa a pessoa jurídica que alguém pediu nota, um desavisado pediu nota.  

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É loja de conveniência em outro sentido.  

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu não vejo... Então, respondendo a 
pergunta, você fez a colocação do problema e eu estou tentando responder. 
Então, respondendo a pergunta, isto é uma simulação e não é fraude à lei. Se 
você tiver efetivamente a separação das empresas e tiver várias empresas, como 
vários contribuintes no varejo fazem, para não atingir limites, para não 
extrapolar limites, vamos dizer assim, criam várias pessoas jurídicas. Desde que 
sejam efetivas as pessoas jurídicas, que exista esta nítida separação entre uma e 
outra, inclusive, de estoque e de nota fiscal, ele estava me dando de nota fiscal 
não há aí fraude à lei. Com relação a essa pergunta, essa colocação do Hiromi, eu 
não vejo que se eu vender uma siderúrgica, como pessoa física, nesse processo 
esteja falando em negócio jurídico indireto. Estou falando de negócio jurídico 
direto. Eu tenho a empresa, eu posso liquidar a empresa, é um direito que eu 
tenho, que a lei me assiste e vender o patrimônio da empresa para quem eu 
quiser. Porque o capital da empresa foi posto por mim. Eu criei a siderúrgica, fiz 
a siderúrgica e fiz disso um negócio sustentável. Tenho um patrimônio que é 
valioso, que se eu reduzir, extinguir a empresa e alienar a siderúrgica como 
patrimônio, eu estarei fazendo como pessoa física de forma direta. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, as ações... Não, eu não estou dizendo em 
caso de simulação. Se eu fizer... Eu posso vender as ações, posso vender 
patrimônio como pessoa física, pode haver uma redução de capital? Sim, são atos 
jurídicos perfeitos e não são indiretos, são diretos. O objetivo que eu quis atingir 
foi a alienação como pessoa física e a lei me permite fazer isso.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, microfone, por favor. 



Sr. Hiromi Higuchi: Não, no caso aí que teve ganho de... Pagou 750 milhões, a 
siderúrgica pertencia à holding. Se a holding vendesse ia pagar mais de um 
bilhão e meio. Por isso que reduziu o capital para a pessoa física vender e aí é 
indireto. Não é simulação, mas é indireto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É direto, é direto. É outra dúvida que sempre se 
discute, em grande parte dos exemplos de negócio jurídico indireto, ele não é 
indireto, ele é direto. Quando se discute por outro lado, não é mais negócio 
jurídico indireto é simulação. Então, é muito difícil você circunscrever um 
negócio jurídico indireto em matéria tributária.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho dúvida, Fernando, porque eu 
reduzi o capital. De fato, o negócio foi... Eu estou falando do primeiro o negócio 
foi uma redução de capital, um negócio que produziu o seu efeito e, portanto, não 
houve a simulação, mas eu reduzi com uma finalidade de poder alienar pela 
pessoa física. É indireto porque eu tinha uma finalidade, a finalidade não era 
reduzir o capital apenas. Eu produzi nesse sentido o indireto, porque havia uma 
outra finalidade. Embora sem dúvida, insisto com isso, o negócio é perfeito. 
Então, o que ele diz é o seguinte: o negócio de redução de capital não foi 
produzido, exclusivamente, com a finalidade de emagrecer a empresa, mas foi 
também produzido com a finalidade de ter um imóvel na pessoa física, para que 
eu pudesse aliená-lo. Essa foi a acepção que o propósito foi indireto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas a finalidade é alienar, a finalidade é 
alienar. Eu posso alienar de uma forma a uma tributação e de outra forma a 
outra tributação. A finalidade é sempre alienar. Aí eu entendo que não é indireto. 
Só que eu tenho, como contribuinte, a opção. Se eu alienar pela holding, eu vou 
ter uma tributação alta, se eu alienar pela pessoa física, eu vou ter uma 
tributação menor. Mas isto é em função que a legislação estabelece, tributação de 
uma forma para a pessoa jurídica e uma forma para a pessoa física.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que esse é o ponto, assim, que 
o Hiromi falava, já de lege ferenda, bastaria um artigo. Hiromi, se eu tivesse a 
sua pena e fosse pensar em algum artigo, o questionamento não seria fechar essa 
possibilidade e, sim, indagar por que o ganho de capital da pessoa jurídica é 
tributado a 34% e o da pessoa física a 15%. Ou seja, por que desse tratamento 
tão díspar entre um e outro em situações que são tão próximas, a ponto que para 
o contribuinte nada impede que ele passe à pessoa física. Então, se eu fosse 
examinar iria para esse lado. Antes de o João te responder essa pergunta, eu só 
queria... Bruno, a questão do negócio indireto, desculpe, da fraude à lei, você deu 
um muito bom exemplo, de uma vantagem tributária que eu tenho ou não. Mas 
você não apresentou norma imperativa que me obrigue a ter um faturamento de 
48 milhões. Porque é assim aí que... O problema da fraude à lei é aí. O João 
pediu a palavra. Bruno, pode responder. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Um pequeno comentário só. Talvez o exemplo da opção 
pelo lucro presumido não seja o melhor mesmo e não me veio a cabeça aqui um 
bom exemplo de norma preceptiva tributária. A ideia era, em tese, propor que 



existe a possibilidade de uma norma que regula tributação e não regula o fato 
gerador, a hipótese de incidência, ser preceptiva e haver fraude a esta norma.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos lá. Se eu tiver uma norma 
imperativa, não de Direito Tributário, eu cometer fraude à lei, à lei cambial, por 
exemplo, e, por conta disso, eu tiver um efeito tributário, eu poderei alegar fraude 
à lei cambial. A minha tese foi exclusivamente, que não cabe falar em fraude à lei 
tributária, porque aprendi com o meu Professor Ruy Barbosa Nogueira, que a 
característica do direito tributário é eu poder ou não incorrer no que ele chamava 
fato gerador. Eu me lembro de ele insistindo e citando Seligman(F), dizendo: “No 
momento que eu me tornar obrigado a incorrer em um fato gerador, eu tenho um 
confisco”. Então, foi por esta razão que eu trouxe essa tese. Agora, claro, eu 
posso [ininteligível] [01:31:08] fraude à lei cambial em efeitos tributários, mas é 
outra questão. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Será que eu não posso ter fraude à lei a uma norma de 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma norma de parcelamento? 
Não está me vindo à cabeça um exemplo bom, talvez a gente possa trazer na 
próxima reunião, mas--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, se você quiser, pode trazer... O 
tema pode voltar, é claro, e, talvez, com algum exemplo nós possamos avançar. 
Sempre que se traz uma tese, às vezes, aparece um argumento contrário e você 
fala: “Puxa, aqui...”. Eu reconheço até, Bruno, que quando você falou do lucro 
presumido eu balancei, para depois voltar à minha tese e não que algum outro 
raciocínio possa dizer neste caso caberia. Eu só digo o seguinte: eu não sou 
capaz de imaginar uma hipótese de fraude à lei tributária, porque não sou capaz 
de imaginar em lei tributária e lei que imperativa, no sentido de ser obrigado 
incorrer na hipótese tributaria, porque isso para mim seria confisco. João tinha 
pedido a palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: Só um comentário extrajurídico aqui. Eu tenho... 
Uma colega nossa, advogada, ela costuma dizer que tributar o ganho de capital 
em alíquota de 15% é alíquota de paraíso fiscal, 15% é alíquota de paraíso fiscal. 
Mas esse é um primeiro comentário. O segundo comentário que eu queria fazer é 
o seguinte: você perguntava por que existe essa diferença tão grande e eu queria 
responder a sua pergunta. Alguns anos, não vou dizer quantos anos, mas alguns 
anos atrás eu assisti uma conferência de um alto representante da Receita 
Federal, na época, e ele dizia por que a alíquota do ganho de capital da pessoa 
física era tão baixo. É porque não adianta cobrar uma alíquota mais elevada, 
porque se cobrar uma alíquota elevada ninguém paga. Todo mundo passa 
escritura, faz o documento por um valor abaixo e faz o subfaturamento. Então, a 
política do governo é reduzir para desincentivar o subfaturamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só na pessoa física?  



Sr. João Francisco Bianco: Só na pessoa física, porque na jurídica é mais fácil 
de controlar, porque tem a contabilidade e é mais fácil de fiscalizar, mas na física 
é mais complicado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu já ouvi outros argumentos que me 
convenceram um pouco mais, que é o fato de que na pessoa física eu não tenho 
questões de depreciação. Ou seja, muitas vezes o chamado... Por exemplo, o 
problema da inflação, também. Muitas vezes o chamado ganho de capital, ele é 
nominal, mas o que houve foi apenas uma perda do poder aquisitivo da moeda. 
Ou seja, uma tributação mais baixa se justificaria por isso, como também se 
justificaria pela falta do caráter especulativo constante do negócio. Mas isso 
certamente e, essa é a pergunta, por que não para a jurídica? Nós temos um 
minuto. Não? Então, agradeço a presença de todos, encontramo-nos no dia 15 de 
setembro, quando será, espero, tomado o tema que já consta da pauta, como o 
primeiro tema, que é a questão das indenizações sem prejuízo. Vou insistir que 
todos tragam outros temas para a pauta. Muito obrigado. 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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