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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Várias comunicações no 
pequeno expediente, começando pelas obras doadas a nossa biblioteca. A Mara 
trouxe para nós aqui “Direito Tributário - estudos e homenagens aos 80 anos do 
TIT”, uma coletânea aqui com várias contribuições, estou vendo aqui, não sei se 
todos são, mas estou vendo aqui vários juízes do TIT, é uma obra interessante, 
Prof. Tácio Lacerda Gama nos enviou a segunda edição do seu livro 
“Competência Tributária, Fundamentos Para Uma Teoria da Nulidade”. Preciso 
fazer referência a esse trabalho, não é, que é o professor Tácio, pelas suas 
qualidades conhecidas. Professor Luís Flávio está nos trazendo uma 
contribuição também do Dr. Alberto Macedo, que é subsecretário de finanças da 
prefeitura, volume IV e volume II, da “Gestão tributária municipal e tributos 
municipais” e “ISS pelos conselheiros e julgadores” também. Todas obras 
coletivas. Estão à disposição, portanto, na biblioteca. Queria lembrar a todos 
também que hoje nós temos o lançamento na Livraria Cultura do Shopping 
Iguatemi, do livro do Fábio Piovesan Bozza, Planejamento Tributário e 
Autonomia Privada, é o nº 15 da nossa série de Direito Tributário, de doutrina 
tributária. Um livro sobre planejamento tributário, bastante interessante 
porque ele faz uma análise até corajosa de alguns pontos bastante polêmicos na 
doutrina e na jurisprudência administrativa. Ele foi orientando do professor 
Schoueri no curso de mestrado da USP, e este aqui é o resultado do seu 
mestrado. No mesmo lugar e na mesma hora está sendo lançado o livro cujo 
título está me fugindo agora, sobre cooperativas, a tributação de cooperativas, 



 

 

todos os tributos envolvendo cooperativas e o próprio, a própria figura jurídica 
das cooperativas. Não é da nossa série, mas é um trabalho aprovado lá no 
Insper, o orientador foi o João Bianco, e autora é a Fabiana Carsoni, que está 
sempre aqui conosco. É um livro muito interessante, eu já li, é muito 
interessante. Quero comunicar também que o nosso domínio ibdt.com.br 
mudou para ibdt.org e o nosso e-mail também. Esta é uma providência 
burocrática, mas que coloca o instituto numa situação adequada, não é, nessa 
parte formal, do endereçamento. E a Eloíza está comunicando detalhes através 
do site. Nós recebemos outra doação também para a biblioteca, está já 
depositada aí, que é um trabalho muito interessante do Jeferson Teodorovicz, 
todos conhecem que foi nosso pesquisador há dois anos atrás, ou três, o 
Jeferson fez uma tese de doutoramento aqui na USP sobre orientação do 
professor Paulo, o título é “A afirmação histórica da doutrina tributária”. Esse 
trabalho é um trabalho muito importante na minha maneira de ver, e já que ele 
procurou fazer uma reconstrução de 40 anos de doutrina brasileira, 40 ou 50 
anos de doutrina brasileira no campo do Direito Tributário, entrevistou várias 
pessoas, aliás, o que me consta o trabalho tinha mais de mil páginas e foi, a 
muito custo, reduzido a aproximadamente metade, mas é uma pesquisa 
interessante. Tem uma contribuição também, não é só uma história do direito 
da doutrina, mas tem uma contribuição sim de pesquisa, talvez o professor 
Paulo possa fazer algum esclarecimento adicional que vale a pena. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O trabalho do Jeferson Teodorovicz, 
que é um moço lá no Paraná muito simpático e que tem colaborado muito com o 
IBDT, e ele teve a coragem de escrever um livro, nós não temos até hoje, pelo 
menos em termos sistemáticos de uma apresentação adequada a história do 
Direito Tributário brasileiro, que é uma história recente, pelo menos a época em 
que houve sistematização da matéria, e depois o Código Tributário Nacional, 
etc., é uma história que tem pedaços que estão esparsos, não é? E ele conseguiu 
apresentar um trabalho muito interessante e tomou como ponto principal a 
influência doutrinária sobre essa evolução do Direito Tributário, que foi intensa 
a partir da década de 60, né, de 60 para cá. Isso tem praticamente 50 anos até 
hoje, cinquenta e poucos anos, então em termos históricos é um momento 
apenas, não é? E ele então conseguiu pelo menos sistematizar essa matéria e 
apresentar essa evolução de ideias ao longo do tempo, que é muito interessante 
porque nós não temos até o momento, a inovação desse trabalho importante foi 
esta, quer dizer, não tínhamos nada salvo trabalhos efetivamente pensados e 
muito bem fundamentados do professor Alcides Jorge Costa, são aspectos 
apenas parciais de toda a história, mas importantes de biografia importante 
nesse ponto, o trabalho dele veio tentar colocar mais alguma coisa nessa área e 
por isso merece a leitura de todos e eu recomendo que nessa parte é importante 
esse livro. A história é que nos mostra, não é, o porquê das coisas, a razão de ser, 
o desenvolvimento, os problemas que não só as qualidades, como os defeitos 
também da evolução do estudo do Direito Tributário. Então era isso que eu 
queria dizer. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Eu acho que ajuda bastante a 
pesquisa e o estudo, e até trabalhos objetivos concretos. Quero fazer uma 
retificação aqui, eu me confundi, eu falei que o livro da Fabiana era sobre 
cooperativas. Não, é sobre consórcios, né. Então fica retificado aí. Quero ainda 



 

 

comunicar, lembrar, já fiz essa comunicação, lembrar que a partir do dia 25 
desse mês, haverá o 14º Congresso de Direito Tributário em questão da 
Fundação Escola Superior de Direito Tributário do Rio Grande do Sul, 
congresso em Gramado, de grande repercussão, grande importância. As 
inscrições estão abertas, se alguém quiser, os flyers estão aqui na biblioteca. 
Comunicações? Fernando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Duas comunicações rápidas. Na quarta-feira 
que vem, na Direito GV, vai ser lançado um livro que já nasce clássico, Direito 
dos Valores Mobiliários, escrito pelo Professor Ariosvaldo Mattos Filho, é um 
livro que está sendo lançado em dois volumes, já tem o terceiro em introdução, é 
um livro que eu recomendo a todos aqueles que querem entender o direito dos 
valores mobiliários, tem uma parte histórica fantástica, enfim, é um livro que 
tem que estar na estante de qualquer jurista brasileiro. E outro anúncio, é mais 
uma recomendação de leitura, o professor Alcides, o professor Paulo falava do 
professor Alcides, e eu queria recomendar a leitura de um artigo do professor 
Alcides chamado “Algumas notas sobre a relação jurídica tributária”, publicado 
no livro: “Direito financeiro e tributário comparado - estudos e homenagens ao 
Eusébio Gonzáles Garcia”, organizado por Ives Gandra da Silva Martins e João 
Bosco Coelho Pasin. Esse artigo publicado nessa coletânea, nessa coletiva, 
publicada pela Saraiva em 2014, é uma coisa fantástica, é um artigo que 
realmente retrata toda a cultura e toda a sabedoria do professor Alcides em 
matéria de direito tributário que todos nós sabemos, mas a capacidade dele de 
tratar de um tema com profundidade, simplicidade, de forma didática e 
científica nesse artigo está muito bem representado, então eu recomendo 
aqueles que estejam interessados no tema, um tema sempre desafiador, que 
comprem esse livro. Só pelo artigo do professor Alcides já vale a pena, mas tem 
outros artigos muito bons, do Ricardo Lobo Torres, do Diogo Leite Campos e 
por aí afora, então é um livro que precisa mesmo de fôlego, né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mais uma comunicação ainda. O IBDT 
assinou um contrato com a prefeitura municipal de São Paulo, a pedido da 
prefeitura, para nós darmos um curso chamado “Em Company”, mas na verdade 
é “Em Prefeitura”, para fiscalização da prefeitura. Esse é um curso muito difícil, 
um curso cuja realização nós tivemos até dúvidas sobre a nossa capacidade de 
efetivá-lo, porque é um curso durante o dia com uma carga horária muito 
grande, e na verdade são dois cursos, um curso de Direito Tributário material e 
um curso de Direito Tributário processual. E não somente poder contar com 
professores que nós possamos endossar a quantidade de ensino para trabalhar 
durante o dia, por longas horas, como também a própria estrutura do curso foi 
bastante desafiadora. Realmente nós só conseguimos fazer isso porque o Luís 
Flávio Neto se prontificou com a sua costumeira disponibilidade e capacidade a 
organizar esse curso. Então ele estruturou inteiramente com relação à parte de 
contratação com a prefeitura que não foi uma coisa fácil pela burocracia comum 
aos contratos públicos, nós mantínhamos uma série de exigências com relação a 
convencer professores a serem professores, a estruturar o curso, que foi pedido 
pura e simplesmente, nós tivemos que estruturar programa e professores, etc., e 
o Luís Flávio está aqui para nos contar alguma coisa rapidamente em termos de 
simples comunicação, a estrutura do curso, como vai ser feito e deve começar 
ainda este mês, os dois cursos devem começar ainda esse mês. O outro 



 

 

programa é prolongamento deles, no mês próximo, não é, muita gente viajando 
e também o limite de tempo colocado pela prefeitura para encerramento, em 
setembro. 

Sr. Luís Flávio: Obrigado, Ricardo. Bom, serão dois cursos, curso de Direito 
Tributário e curso de direito processual tributário. E é realmente um desafio que 
nos pareceu que caberia muito ao IBDT, pois é uma iniciativa ao que parece 
fabulosa da prefeitura de realmente qualificar os seus fiscais. Eles irão 
disponibilizar cinco cursos aos fiscais, um curso a cada dia da semana, ao IBDT 
caberá dois cursos, Direito Tributário e processual, eles terão outros cursos, de 
contabilidade, direito societário, e obviamente não estaria no âmbito de atuação 
do IBDT, e até para que a prefeitura tenha a fiscalização, o fiscal poderá fazer 
apenas um curso, senão os fiscais teriam três meses fora de campo, apenas 
estudando. Então o IBDT dará curso as segundas e terças-feiras. Segunda-feira, 
processo tributário e terça-feira direito material, o de direito material começa na 
próxima terça-feira já, e os dois cursos se estenderão até o final de setembro 
com intervalo apenas em julho para as férias, para que os fiscais também 
possam ter um recesso, oito horas de curso por dia, então nós teremos aí uma 
tropa de elite proferindo uma média de duas horas aula, quatro professores por 
dia. E é bastante interessante porque o IBDT realmente vai ter essa participação 
para a prefeitura em um ambiente neutro, em um ambiente de diálogo, em um 
ambiente de debate acadêmico, super saudável que é o que nos parece, será 
proveitoso para todos nós. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Luís Flávio que me falou, ele me chamou 
aqui, eu acho que é interessante esse aspecto dentro dessa última referência tua 
que quem está organizando o curso é o professor Alberto Macedo, que é o nosso 
professor aqui no IBDT, e o Alberto pediu exatamente ao Luís que os 
professores não tivessem a boca torta, cachimbo de serem advogados. O curso é 
para fiscais, mas também não deve verificar o Direito Tributário sob o ponto de 
vista de um lado ou de outro da relação de Direito Tributário. Eu me lembro do 
professor Rui Barbosa Nogueira que sempre falava que nós devemos ter uma 
posição nem pró fisco, nem pró contribuinte, mas ‘pro lege’. Então eu acho que 
essa estrutura filosofia que deve orientar este e os outros cursos, o fato da 
clientela “ser fiscal”, composta de fiscais de prefeitura, não muda a nossa linha 
de representação. Mais uma última comunicação aqui, que é uma convocação na 
verdade, se é que nós vamos conseguir. Todos sabem que o CARF está passando 
por um momento muito ruim, muito difícil e talvez voltando a ser um conselho 
de contribuinte dos anos 50, quando era órgão que simplesmente dominado 
pelo Ministério da Fazenda, ele chancelava autos de infração onde não havia a 
prática, a praxe de advogados comparecerem para sustentações orais e 
configuração essa que mudou a partir do final dos anos 70 quando o conselho 
foi para Brasília, e quando o famigerado recurso especial para o ministro da 
fazenda que só cabia para a Procuradoria e o ministro podia revogar decisões do 
antigo conselho de contribuintes, quando esse recurso foi extinto e substituído 
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Primeiramente presidida pelo 
conselheiro, ex-conselheiro, Amador Outerelo Fernandez que a quem nós 
sempre devemos lembrar que a comunidade, a sociedade deve muito porque ele 
realmente é um homem muito culto, muito ativo, tem uma hiperatividade e ele 
conseguiu transformar o conselho e a Câmara Superior em órgãos 



 

 

absolutamente independentes. Nós tivemos casos históricos lá de pressão, 
secretário da época era o Dornelles, Francisco Dornelles, fazia muita pressão, 
conhecia o conselho por ter sido procurador representante da Fazenda Nacional 
do conselho, então Dornelles fazia muita pressão sobre o Amador, e o Amador 
teve a capacidade política de resistir a essa pressão e deu realmente 
independência. Por outro lado, eu pessoalmente estou convencido que a 
sociedade deve muito aos advogados, a construção de um conselho de 
contribuintes com a competência técnica que ele manifestou, eu vou por aqui 
uma data limite, até o ano de 2005 ou 06, por aí, quando o conselho realmente 
tinha acórdãos de alta qualidade técnica, inclusive orientavam decisões do 
poder judiciário e uma época em que o conselho conseguiu ainda manter essa 
independência funcional em relação a outros órgãos do Ministério da Fazenda. 
De lá para cá ele veio por força de uma série de fatores, ele foi perdendo esta 
qualidade e ultimamente nós estamos vendo aí sobre a operação Zelotes, mas a 
operação Zelotes é uma coisa antiga, 30, 40 anos atrás já acontecia esse tipo de 
advocacia administrativa, de pessoas que procuravam se dizer intermediárias de 
conselheiros, procuravam as empresas autuadas, isso sempre existiu. Na 
verdade, a Zelotes está pondo agora para fora, o que é muito bom, sem dúvida 
nenhuma, uma prática antiga. Mas na verdade o conselho independentemente 
de Zelotes, ele já estava um órgão muito parecido com o TIT de São Paulo e 
outros TIT’s, é um órgão que perdeu aquela qualidade histórica que tinha, o TIT 
realmente foi um tribunal maravilhoso. Bom, o que está acontecendo agora, 
todos sabem, o conselho parou de julgar, ontem ou anteontem publicou 
finalmente o novo regimento, 80% dos conselheiros, dos contribuintes pediram 
exoneração porque tem impedimento em função de uma nova postura que a 
OAB assumiu em relação à questão, e também fala em função de que a partir de 
agora eles serão remunerados, e a verdade, a verdade é que estava mesmo 
havendo uma situação no mínimo desconfortável, não é, de alguns conselheiros 
sem haver nenhuma, não estou fazendo alusão à venda de votos, mas há conflito 
de posições entre advogados que militam na de área Direito Tributário que estão 
questionando questões que eles julgavam lá. Claro que eles não eram assinantes 
de recursos no CARF, nem faziam sustentação oral, mas tinham os mesmos 
assuntos em outras áreas. Uma posição realmente no mínimo desconfortável. O 
regime permitia, mas era desconfortável. A eliminação desta situação não 
conduziu a isto, a exoneração de 80% dos conselheiros. E as informações que se 
tem é que há uma fila de interessados nas confederações para as indicações ou 
que se conhece dos interessados, não é, talvez interessados na remuneração que 
não vai ser coisa pequena, ou então na projeção que dá ser conselheiro do 
CARF. E a qualidade? E a capacidade de discutir questões com a representação 
de conselheiros da Receita Federal que é muito poderosa no sentido de 
competência, experiência, então isso preocupa todos nós, e como eu disse, eu 
acho que nós advogados, não posso dizer que nós fizemos um conselho, nós 
contribuímos muito para o conselho ser o que era porque a partir de certo 
momento justamente por força da independência que o conselho adquiriu nos 
anos 80, muitos advogados antes descrentes passaram a comparecer no 
processo administrativo, fazer sustentação oral e há muitos anos já o grande 
problema lá é o andamento das pautas devido à quantidade de sustentação oral. 
Hoje nós temos grandes advogados lá presentes Quiroga, Ives Gandra, 
Hamilton Dias de Souza, quer dizer, pessoas que no passado talvez não, talvez 
não, alguns que eu conheço sei que não acreditavam no conselho. E o conselho 



 

 

claro, ele melhorou muito com a participação dos advogados, porque as peças de 
defesa bem apresentadas, a sustentação bem apresentada, qualificam os 
julgamentos e há muitos conselheiros ou quase todos até, costumam falar que 
aprendem muito com os advogados que lá militam. Isso leva então à convocação 
que eu quero fazer aqui. Não sei se nós vamos ter capacidade de influir nesse 
processo, mas vamos fazer a nossa parte pelo menos de tentar, apresentar 
nomes interessados, nomes que nós aqui da diretoria, entendamos que possam 
ser de pessoas que vão contribuir para melhoria do conselho, sem nenhum 
interesse de ser pró contribuinte, que entenda essa linha de ‘pro lege’ aliás, isso 
é ridículo, imaginar um julgador que seja pré concebidamente a favor de um ato, 
mas eu então convoco vocês aqui e peço que divulguem, aqueles que puderem 
indicar nomes encaminhem aqui para a secretaria ou para mim, que nós vamos 
aí verificar como é que nós vamos viabilizar a apresentação de uma das 
federações ou confederações que tem assento no CARF. Acho que nós no 
mínimo devemos fazer isto, para tentar contribuir para que não haja uma 
derrocada desse órgão tão importante. Alguma outra comunicação? Foi longo 
aqui a série de comunicações. Pois não, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Apenas uma recomendação no estudo, porque 
a semana passada nós tivemos um debate muito acalorado e muito agradável 
aqui, polarizado entre duas correntes, jovens correntes da nossa casa aqui, 
excelentes mestres e doutores em Direito Tributário, uma mestre e um doutor, o 
Paulo Victor e a Martha, doutoranda, não é, e claro, com a presidência do 
Schoueri, presidência bastante atuante. Então foi um debate muito bacana e no 
final o professor Paulo Bonilha disse, “podíamos ter ainda avançado mais sobre 
essa questão das normas indutoras ou não indutoras”, como o Schoueri não quis 
que ficasse marcada a tese dele com o nome tributos indutores, puxou para 
normas indutoras, e claro, com a categoria que ele tem é impossível não marcar 
uma doutrina, mas o professor Bonilha falou, olha, seria interessante a gente 
caminhar um pouco sobre a psicologia fiscal na questão das normas indutoras 
porque a psicologia fiscal é um assunto bastante virgem para nosso direito 
brasileiro, eu não conheço um trabalho, uma monografia sobre psicologia 
tributária no Brasil. Em outros países é até matéria de direito tributário, você vê 
Direito Tributário, você estuda psicologia. E aí eu fui buscar minhas fichas sobre 
o assunto, até em atenção ao meu querido orientador e professor e amigo, e eu 
achei um texto que eu recomendo a leitura, disponível na internet, então pode 
baixar, na revista da universidade de Virgínia, um texto muito interessante 
porque ele dá todo um norte sobre como estudar psicologia fiscal. Eu vou só ler 
rapidamente, só o índice para vocês verem, é até uma ideia para trabalhos 
acadêmicos que possam surgir daí. Porque é de uma relevância tão grande 
quando a gente fala em momentos de reforma fiscal, anteontem saiu uma crítica 
do Delfim Netto sobre a inabilidade da reforma fiscal no ambiente tributário e 
isto é uma das matérias abordadas nesse artigo (“The Psychology of Taxes: Why 
They Drive Us Crazy and How We Can Make Them Sane”). Então o autor é 
Joshua Rosemberg, ele está na revista da Universidade de Virgínia, na Virgínia 
Tax Review, de 1996, volume 16, número dois. E ele começa com uma questão 
interessante de como, por que nós odiamos os impostos? Mas não no lado 
político, no lado psicológico mesmo, ele trata do aspecto coercitivo do imposto, 
da, como você perde a aversão ao imposto depois da ideia da retribuição, se a 
retribuição é um aspecto importante na psicologia fiscal, ele vai adiante na 



 

 

questão de punição, o imposto como punição, a visão da punição que o 
contribuinte tem quando ele recebe um imposto, ele está sendo punido pelo 
imposto e como isto se, é aliviado com o benefício do imposto, o benefício que o 
imposto traz em serviços para a população, se isso é uma verdade ou não, qual é 
a medida disto. Ele vai adiante, então a questão que era a matéria na semana 
passada, a missão comportamental do imposto, que como você trabalha o 
comportamento que seria a indução através do imposto, e como isso afeta o 
contribuinte psicologicamente, a questão do bom pagador, do contribuinte que 
faz a coisa certa, como isso pode virar uma neurose em termos de reação do 
contribuinte. E claro, vou pular algumas coisas que são muito detalhadas, mas a 
importância também é como você trata anistia fiscal dos projetos de incentivo 
fiscal, qual a importância disto na relação fisco e contribuinte, como isto é 
considerado um prêmio, como você premia o contribuinte e como isto entra na 
cabeça do contribuinte de forma positiva e negativa, dependendo como isto é 
tratado, dependendo como isto é levado ao conhecimento do contribuinte. E aí 
vem uma coisa interessante, que é o uso da mídia, uso da comunicação, que foi a 
crítica que Delfim Netto fez ao governo. Dependendo como você coloca uma 
reforma fiscal você tem um benefício A ou B. Você pode ter, claro, é sempre 
negativo, sempre pagar imposto não é gostoso, mas dependendo como você 
vende isto para a população, ela recebe de uma forma menos reativa, e diminui 
a polarização entre o fisco e o contribuinte. Então isso é o que ele propõe afinal e 
faz diversas conclusões, que eu recomendo a leitura, por isso eu quis trazer isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria pessoalmente agradecer a você, 
Fernando, porque eu estou começando a estruturar a minha participação no 
nosso congresso de agosto, cujo tema é o BEPS, o BEPS é outro lado, né, a 
proteção da erosão da base tributária, e eu em termo específico, mas eu não 
quero deixar também de fazer uma consideração geral exatamente sobre, e o 
lado dos contribuintes? Quer dizer, preciso defender evidentemente certas 
posições, mas há necessidade de se imaginar este lado, não é, de que benefícios 
concretos o contribuinte recebe pela não erosão da base tributária. Não erosão 
da base tributária é algo que a sociedade deve procurar e ficar feliz se for 
atingida, mas e o que retorna? Então eu senti desde o começo que não poderia 
participar do nosso congresso sem fazer uma, nem que seja uma referência 
sobre isso, talvez esse artigo possa me ajudar, me dar elementos para essa parte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, e o que é interessante, Ricardo, nesse 
trabalho, é uma coisa que o Flávio Rubinstein tinha me falado nos Estados 
Unidos, que eu achei fantástico aqui, que está, sempre eu leio nesses artigos de 
boas universidades americanas eu concordo que aquilo o que o Flávio me 
contou é verídico. Esse ‘paper’, esse artigo foi primeiramente submetido a 
diversos colegas da universidade que contribuíram ativamente para que esse 
trabalho saísse, e com vários outros trabalhos sobre psicologia fiscal. Então você 
vai lendo o artigo, você vai vendo tantas referências a outros artigos e você vê 
como é realmente sério o trabalho sobre psicologia fiscal, pelo menos nas 
universidades de primeira linha e eles veem exatamente esse papel do 
contribuinte, o lado do contribuinte, mas não o lado do contribuinte 
simplesmente panfletário, não gosto de pagar imposto, não, é sério o trabalho 
que visa enfrentar a questão de por que que o contribuinte está sendo sempre 
colocado como o responsável por tudo de ruim que acontece. Nessa questão da 



 

 

erosão, você bem tratou, recentemente saiu um artigo sobre o BEPS, a 
recomendação seis, do BEPS, e a discussão era assim, qual é a definição de 
erosão de base tributária? Em que medida a erosão é, como está na proposta do 
BEPS, é responsabilidade do contribuinte ou é responsabilidade do fisco que 
não sabe lidar com as bases tributárias e acaba estimulando a erosão? Acaba 
trabalhando para que a erosão se dê e empurrando o contribuinte para buscar 
jurisdições com tributação privilegiada. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, até que ponto também o ataque à erosão é 
ataque à erosão mesmo, ou é iniciativa para incrementar a base, aumentar a 
base. Uma coisa é você ter uma base nesse patamar e proteger esse patamar 
contra a erosão desse patamar, outra coisa é você querer, é você estar sempre 
subindo a base. O que me impressiona e me leva mencionar pelo menos isso no 
meu trabalho, no congresso vai ser, tudo bem, você aumenta a base, mas e o que 
se recebe de volta? O que as camadas da população, aquelas que são protegidas 
pela famosa solidariedade social e pela capacidade contributiva suposta dos 
mais ricos, não é, o que esta camada recebe? E também os próprios 
contribuintes, o que eles recebem? Na verdade, a camada supostamente 
protegida é a que paga imposto sem saber, o que paga embutido nos preços. 
Então essa falta de retorno é algo que eu acho que deveria vir junto com a 
discussão da erosão da base. Porque a OCDE está propondo 12, quantas são as 
propostas? Quinze propostas de combate à erosão. Tudo bem, eu acho que deve 
propor mesmo, mas e aí, só isto? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E tem uma recente notícia, que a OCDE nessa 
última reunião sobre o BEPS, condenou as empresas do Vale do Silício por fazer 
práticas de erosão de base tributária. E como se o Vale do Silício fosse o vilão da 
história e as empresas que estão lá como Google, como Apple, né, que 
nomeadamente condenou essas empresas e condenou o Vale do Silício. Pois 
bem, o Vale do Silício tem uma estrutura de tributação e de retribuição propicia 
a isso, ela atrai investimentos, então ela tem baixa retribuição, pouquíssimos 
serviços públicos, não tem ensino gratuito em todos os níveis, não tem saúde em 
todos os níveis, você paga se quiser, e com base nisso ele atrai os investimentos, 
e o representante do Vale do Silício respondeu a OCDE com a seguinte frase: 
"Nós vivemos num país livre, nós votamos as nossas leis e os benefícios 
encontrados aqui no Vale do Silício são legitimamente votados com a 
independência do estado americano. Então eu acho um pouco hipócrita você 
falar: Olha, as empresas são responsáveis pela erosão de base tributária se os 
governos autônomos, os governos independentes atraem investimentos, veja, a 
gente não está falando de um paraíso fiscal, nós estamos falando do país 
membro da OCDE que tem um determinado ponto geográfico que estimula as 
empresas ali investirem justamente para fazerem ‘shifting profits’, ou seja, é 
para você se estabelecer lá, é combinado isto, e através de estrutura societárias, 
transladarem o lucro de suas empresas, e isto é considerado localmente 
absolutamente legítimo, então há um contrassenso. É aceito localmente, só que 
a OCDE está discutindo formas de combate. É um pouco difícil compreender 
como isso vai acabar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que se nota claramente que a 
posição da OCDE é uma posição fiscal, posição do BEPS, é uma posição fiscal, só 



 

 

vê o lado arrecadatório, o lado de controle da arrecadação. Só que o fenômeno 
tributário não se reduz a isso. Na verdade, o fenômeno tributário ele pressupõe 
atividades econômicas, senão não há campo para incidência, e as atividades 
econômicas evidentemente elas buscam lucro e elas têm repercussões sociais e 
na economia, das economias nacionais que extravasam as economias internas 
das empresas. Então é uma visão realmente apenas parcial, do BEPS não 
parcial. Bom, vamos para a pauta. Não resisto a mais uma comunicação, nosso 
número 33 da revista de Direito Tributário atual está fechada, já está com a 
dialética, e as contribuições para a 34 já são bem-vindas. Naturalmente nós 
vamos dar o prazo máximo, mas quem tiver interesse, não deixar para a última 
hora, não é? Vamos à pauta. O primeiro assunto eu acho que não temos a Mesa 
completa para prosseguir com ele, aliás, esse assunto também pressupunha a 
vinda do Prof. Humberto, que ainda não conseguimos. Segundo assunto, 
conceitos e típicos, Fernando Zilveti e Paulo Victor, natureza jurídicas das 
coisas. Eu sei que você fez uma grande pesquisa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Paulo pediu para deixar quando ele estiver 
presente, né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Paulo pediu para deixar quando ele estiver 
presente. Eu acho que é interessante, né, o assunto é bastante importante para 
que nós possamos até ter a Mesa completa. Ana Carolina? Ana Carolina não 
está, não é? Aumento da alíquota de PIS COFINS na importação, medida 
provisória 668, todo mundo sabe do que se trata, mas ninguém sabe o que ela 
quer trazer à discussão. Então, alguém quer falar sobre o tema? Não vejo 
grandes dificuldades nele, mas em todo caso. Então, eu deixo o tempo 
disponível para apresentação de assuntos espontaneamente. Quem quiser, por 
favor. Geralmente quem faz isso é o Bianco, hoje está em Miami, num 
congresso. Schoueri está na Europa, então. 

Sr. Luís Flávio: Não sei se esse assunto já veio à Mesa, é um assunto que 
surgiu para análise da semana passada, nós temos uma norma constitucional 
que diz que quando há uma desapropriação em decorrência de uma reforma 
agrária, não haveria tributação sobre essa desapropriação, então ainda que você 
tenha uma fazenda e você compre por cem e a fazenda seja desapropriada para 
fins de reforma agrária por mil, esse ganho de capital não estaria sujeito à 
tributação. O STJ no ano de 2009, salvo engano, ele julgando um caso de uma 
pessoa jurídica, julgando o caso de uma pessoa jurídica, é importante destacar, 
em que um imóvel havia sido desapropriado não para fins de reforma agrária, 
mas para fins de interesse público, pura e simplesmente, o STJ julgou que não 
haveria espaço para tributação, pois como o valor recebido seria um valor justo 
e indenizatório, o conceito de lucro não estaria preenchido. No ano passado, 
aliás, este ano, a Cosit, ela reformou soluções de consulta e para imposto de 
renda pessoa física, se baseando neste julgado do STJ dizendo, olha, realmente 
não há tributação, embora nós não concordemos muito, mas o STJ teve essa 
decisão em recurso repetitivo, então a partir de agora nós não iremos mais 
considerar como tributável este "ganho" decorrente de uma diferença entre o 
valor de aquisição e o valor recebido a título de desapropriação. Eu gostaria de 
ouvir a opinião da Mesa, em especial em relação à pessoa jurídica, não me 
parece assim, muito imediata a conclusão de que, se eu tenho um imóvel com 



 

 

custo de aquisição X e eu tenho uma desapropriação e eu tenho aí a realização 
de um ganho que foi sendo obtido com o decorrer do tempo, ainda que seja para 
fins de desapropriação, que eu não tenha eu ido ao mercado procurado a venda 
deste imóvel, será que realmente eu posso afirmar que não há possibilidade do 
conceito de lucro estar preenchido? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu não quero. Eu quero só 
lembrar que esse assunto do, esse tema da incidência em área desapropriada 
pelo governo ela foi um tema que o professor Rui Barbosa Nogueira se 
apaixonou até pelo tema, ficou durante um bom tempo tratando disso, 
estudando, etc., e ele era contrário mesmo à incidência. Só que naquela época o 
Supremo Tribunal Federal decidiu que era devido o imposto. Isso há anos atrás. 
Agora é outra visão parece, né, Neto? No âmbito da reforma agrária. 

Sr. Luís Flávio: No âmbito da reforma agrária nós temos previsão na 
Constituição que diz que não há incidência. A questão é, toda e qualquer 
desapropriação, estaria fora do âmbito de incidência do imposto de renda? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu acho que tem que ser entendida 
em sentido restrito. Eu preciso voltar a pegar essa jurisprudência mais antiga do 
Supremo para poder ficar com uma visão mais clara, não é, da posição do 
Supremo Tribunal Federal. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu me lembro de que uma das 
primeiras participações minhas na Mesa de debates, ainda era lá na faculdade, 
na sala. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Basílio Machado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, lá no departamento de direito 
econômico. Uma das minhas primeiras participações foi exatamente em torno 
desse tema e o professor Rui Barbosa-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Era o assunto predileto dele. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Paulo falou que ele se apaixonou 
pelo tema, e ele estava tão apaixonado que ele discutiu comigo ferozmente, com 
toda a educação que ele tinha, com a Mesa, e ele tinha, mas discutiu ferozmente, 
e o tema se desenrolou por várias sessões da Mesa, pelo seguinte, o decreto lei 
1.598, ele criou uma normatização que neutraliza totalmente os efeitos da “mais 
valia”, que o pressuposto é que não era mais valia, decorrente da desapropriação 
porque, como é que ele faz? Ele permite excluir do lucro real tributável desde 
que o acréscimo monetário em relação ao custo de aquisição, ele seja 
contabilizado à parte e haja um reinvestimento em outros bens do artigo 
imobilizado, traz pessoa jurídica, e ele torna as depreciações de todos os efeitos 
fiscais desses novos bens, em outros efeitos. Quer dizer, eu numa posição ao 
nível de lei ordinária, sustentei que o decreto lei não violava esse preceito da 
intributabilidade das aplicações em geral, não apenas-- 



 

 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, assim você não teria qualquer outra 
coisa no caso concreto. Nenhum decreto lei teria validade por ser uma norma 
que simplesmente reconhece a neutralidade dos efeitos da maior entrada de 
moeda no patrimônio. O professor Rui Barbosa defendeu ferozmente a 
inconstitucionalidade desse dispositivo da lei, acho que 31, decreto lei 1.598, um 
dos parágrafos dele, e eu fui vencido, obviamente, não por força da 
argumentação mais poderosa do professor Rui Barbosa, mas por força do 
respeito que ele merecia e também de que a unanimidade da Mesa, Henry 
Tilbery e outros se colocaram contra ao que eu estava defendendo. E a posição 
do Prof. Rui Barbosa era muito clara, né, o fato gerador é algo que você pratica 
espontaneamente, por incrível que pareça, não pode ser o contribuinte forçado a 
praticar o fato gerador. Na tese acho que de, do Paulo de Barros Carvalho, não 
sei se é defesa de tese dele, quando entrou na faculdade, ele sustenta e está nos 
livros também, ele sustenta que o contribuinte, agora são palavras minhas, o 
contribuinte constrói o fato gerador, é ele que faz o fato gerador. Brandão 
Machado também pensava desta forma e outros. Quer dizer, o fato gerador não 
é uma coisa que cai do céu no fisco, é o que o contribuinte na condução da sua 
vida econômica e patrimonial vai consumindo, vai praticando o fato gerador. E a 
desapropriação, segundo o nosso professor Rui Barbosa, ela faltava esse 
elemento que para ele era essencial, a participação, o elemento volitivo, a 
participação da vontade de praticar o fato sujeito à tributação. E também a 
pressuposição constitucional, a verdadeira presunção absoluta da Constituição 
de que a indenização é justa, ela só repõe o patrimônio. Então não existe 
ambiente para acréscimo patrimonial. Ao mesmo tempo em que essa questão 
envolve o velho debate doutrinário que até procede ao Direito Tributário sobre o 
conceito de renda, né, renda produto, renda acréscimo, para quem defende que 
a renda tributável é a renda produto, evidentemente que não há renda produto 
aí, embora haja acréscimo patrimonial. Pelo menos monetariamente falando. 
Então esse era o outro ponto que veio nessa discussão bastante interessante na 
Mesa. E chegou o professor Rui Barbosa inclusive a evocar a teoria da 
tridimensionalidade da norma sobre, nesta questão. Luís, eu acho que é isso. A 
jurisprudência se pacificou, isso eu tenho de memória, se pacificou nos tribunais 
superiores pela inconstitucionalidade inclusive do artigo que eu mencionei, 
contrariamente ao que eu pensava, mas o fisco continua a entender que pode 
haver sim incidência na desapropriação a ponto de que a lei 12.973 repetiu a 
possibilidade de haver ganhos de capital nas desapropriações. De memória, eu 
me lembro que isso virou súmula, não sei se do STJ, ou do antigo Tribunal 
Federal de Recursos. Fernando, depois. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você sustentou o contrário, que era possível-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não sustentei que houvesse a 
tributação, o que eu sustentei que o decreto lei 1.598 na verdade ele não era 
inconstitucional porque ele, simplesmente permitia a não tributação e anulava 
os efeitos fiscais da moeda mais ingressada no patrimônio. Está certo? Então eu 
achei que estava adiantando o espírito de que não há campo para tributação. O 
Prof. Rui Barbosa entendia que a imunidade constitucional, não poderia ser 
condicionada como decreto lei, na verdade o decreto lei diz assim: Não é 



 

 

tributado, ou seja, pode excluir do grau se fizer isto, isto e isto. Quer dizer, tinha 
que reinvestir, enfim, tem lá os requisitos. Nesse aspecto que houve a 
divergência. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A imunidade se tem uma perda de 
competência, uma perda de competência não pode jamais ser condicionada. 
Essa é ideia que acabou prevalecendo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, essa é a ideia, né? O que acontece que 
atrás dessa ideia nós temos o seguinte, a maior quantidade de moeda que entra 
no patrimônio através da desapropriação, uma vez colocada no giro da empresa 
ela passa a produzir efeitos tributários. E alguns de dedução, você adquire outro 
bem, em substituição daquele que foi desapropriado, você vai ter uma 
depreciação maior, dedutível, então o que o decreto lei faz é anular esses efeitos. 
Agora, está certo isto, não é, eu reconheço, está certo que se tratando de uma 
situação que está fora do campo de incidência, esta não incidência que na 
verdade corresponde a uma imunidade constitucional, ela não pode ser 
condicionada por lei ordinária. 

Sr. Luís Flávio: Só uma questão interessante, porque a imunidade 
constitucional expressa, ela se refere apenas à desapropriação para a reforma 
agrária, então aí nós teríamos talvez uma hipótese de não incidência implícita 
ou uma imunidade implícita por assim dizer, porque expressamente é para fins 
de reforma agrária e o que a jurisprudência avançou é qualquer espécie de 
desapropriação. A solução Cosit que eu consegui aqui agora, solução Cosit até 
para constar, número 10.010/2015 para pessoa física, 10.010, 10.010/2015. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Recente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não existe esse número. 

Sr. Luís Flávio: Processo de consulta 10.010, desculpa, não é Cosit. 
Superintendência Regional da Receita Federal da 10ª região. Mas depois disso 
veio também uma solução de consulta da Cosit, né, agora me fugiu o número, a 
respeito da questão para a pessoa física, não é? Se baseando simplesmente na 
questão de ser uma indenização. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É porque aí tem dois aspectos, eu concordo 
com você. A imunidade é para desapropriação no intuito da reforma agrária, 
então é imunidade expressa. Então aí eu nem tenho dúvida disso. E é 
incondicionada, não pode ser condicionada a nada. Quando você perde 
competência tributária você não tem mais o que fazer sobre isso, é a ideia da 
Constituição. A extensão desta imunidade me parece rara, porque já não é a 
mesma coisa, mas de qualquer modo aí me parece que se ficaria mais no campo 
da indenização, o fato de ser indenização não haveria incidência tributária. É 
isso que eu estou entendendo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A colocação do Luís é interessante pelo 
seguinte, não houvesse a norma relativa à reforma agrária, como não existe para 
outras desapropriações, não haveria campo para incidência do imposto. O 



 

 

próprio campo de incidência do imposto de renda já não atinge essa situação de 
desapropriação, prevalecendo este entendimento que foi dito aqui. Sendo assim, 
não haveria necessidade de uma explicitação constitucional especificamente 
para a reforma agrária. Mas a verdade é que a Constituição foi feita daquele jeito 
que nós sabemos, em nível de instrução normativa, então o que ela faz neste 
campo, até por razões evidentemente políticas, é reconhecer uma situação de 
não incidência. O que fica difícil então é você dizer como acha que é essa 
provocação, e o que não está nesse reconhecimento explícito, também está fora 
do campo de incidência? Pois não. Depois a Mara. Alguém pediu mais palavra? 

Sr. Luís Flávio: A respeito da construção do fato gerador, né, como se fosse 
um ato independente da vontade do contribuinte, eu penso em pelo menos 
numa exceção possível que diz respeito ao próprio ITCMD, no caso de 
transmissão causa mortis, né? Onde não há propriamente vontade do 
contribuinte, o contribuinte na verdade, o espólio, os herdeiros, né? Mas na 
passagem, a passagem patrimonial ela se dá por um ato que não depende da 
vontade do contribuinte, então por isso que eu pensei, talvez não fosse sempre 
verdade essa questão de que o contribuinte constrói o fato gerador, pelo menos 
num caso como esse. O que eu fico pensando também na desapropriação é que 
talvez seja uma exceção a esse racional do contribuinte construir um fato 
gerador. Recentemente eu li num, consultando o imposto de renda e acabei 
chegando, não me lembro bem se foi por uma citação sua, do professor Ricardo, 
um texto escrito pelo Alcides Jorge Costa, sobre imposto de renda também em 
que ele fala de renda, imposto sobre a renda, do caráter inovador do art. 43 do 
imposto de renda que faria distinção entre o fato gerador do imposto de renda 
sobre renda ou sobre proventos. E lá nesse texto ele diz que um dos ganhos de 
capital, o ganho de capital seria mais enquadrável no conceito de proventos. O 
legislador brasileiro teria optado ao invés de tributar proventos do regime de 
‘accrual basis’, né, do regime de ‘cash basis’ e ali se a gente for pensar em renda 
como produto eventualmente o ganho de capital não estaria na desapropriação, 
fosse retributado pelo imposto de renda pelo conceito de produto, mas talvez 
pelo conceito de provento. Não sei se eu fui claro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Foi. Eu só não entendi qual é o caso concreto 
que você expositou, que você disse "aqui não tem participação da vontade." 

Sr. Luís Flávio: Do ITCMD, no caso de morte. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação à questão específica do imposto 
de renda, você tem razão, há fatos geradores em que a participação do 
contribuinte é zero. Evidentemente ninguém quer morrer. Mas os herdeiros 
querem, quem sabe. 

[Risos]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bem pensado, é bom a gente debater 
aqui. Saindo da brincadeira, evidentemente que na maior parte das vezes os 
herdeiros não estão esperando e desejando que os ‘de cujus’ virem ‘de cujus’, 
continuem ser pai, mãe, etc., mas o Luís está dizendo uma coisa muito 
importante, a herança depende da aceitação. Então aí a vontade aparece, não é? 



 

 

Antes de passar a palavra, Mara, só essa questão de proventos e renda, 
conforme a definição do 43, na verdade quando a gente lê o 43 a gente verifica 
que o legislador do CTN não se apegou a nenhuma das duas correntes, porque 
quando define renda como produto do capital do trabalho, a combinação de 
ambos, ele evidentemente está se referindo à renda produto, mas quando ele 
define proventos como os demais acréscimos patrimoniais ele está pendendo 
para o lado da teoria da renda acréscimo. Entretanto, a história dessa 
famigerada expressão proventos de qualquer natureza que vem da história do 
imposto de renda, explica aqui realmente é que a comissão do CTN pretendia 
era tributar os ganhos de capital que não são propriamente produto do capital, 
mas é venda do próprio capital. Isto está na cabeça da comissão, como antes 
dela se achava que precisava colocar no título jurídico proventos, pra utilizar os 
proventos de aposentadoria, os proventos de uma ação do funcionalismo 
público, a história desse dispositivo e dessa expressão mostra que ela entrou no 
ordenamento jurídico por razões particulares, pontuais, mas a definição 
realmente que a lei posta é muito ampla. Entretanto, a doutrina daquele tempo 
do CTN, eu acho que talvez capitaneada, se é que podemos dizer assim, 
pelo Bulhões Pedreira, mas certamente pelo Ives Gandra, nos apontou que não é 
qualquer acréscimo patrimonial que é recurso tributário, basta lembrar que com 
o aumento de capital existe aumento patrimonial na pessoa jurídica, e alguém 
pretende tributar pra renda o capital apontado pelos sócios? Um contrassenso, a 
renda é que vai, o capital é que vai produzir a renda. Então não se pode dar ao 
art. 43, II a extensão que a sua literalidade comporta. E aí sim, também a 
desapropriação entraria como algo que não, nem sequer caberia ser definido 
como provento ou como renda. Na verdade, para o legislador do CTN ele tomou 
uma posição tendo que explicar o nome em juros e doou a posição. É sobre isso? 
 Então, Mara. 

Sra. Mara: Só para complementar. Entendendo que a desapropriação tem 
caráter indenizatório, e supondo que esse bem não seja um bem do ativo 
permanente, mas ele vem do artigo circulante, ele pode ser de uma 
incorporadora, de uma construtora que tem o terreno, a gente poderia entender 
que esse aspecto de renda, quer dizer, não é renda, é uma indenização, se 
estenderia também por PIS e COFINS? Porque essas são questões, vamos dizer 
assim, decorrentes principalmente na esfera de seguros, quando você recebe 
uma indenização securitária, aí no caso, e no mais das vezes, quando você 
recebe é um valor superior àquele que o bem está escriturado. Eu acho que, não 
vejo como dizer que isso seja a renda, pelo fato do caráter indenizatório que 
tem. Mas eu tenho visto constantemente exigências de PIS e COFINS não na 
desapropriação, por isso eu até coloco se a gente poderia estender esse conceito 
de indenização para o PIS/COFINS, mas vejo isso na esfera das indenizações de 
seguro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, as indenizações de seguro na legislação do 
imposto de renda elas são tratadas sim como renda, na legislação ordinária 
como renda e isso incita realmente essa questão. Quando se fala em 
PIS/COFINS, você chegou a isso também, o PIS/COFINS aí não é nem a renda, 
né, seria o total da indenização tributária. Fernando. 



 

 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa provocação do Alexandre é bem 
interessante, que fez um reparo no debate do querido Luís Neto, de fato o 
caráter volitivo é importante para a que fato gerador se consolide, mas a gente 
precisa entender um pouquinho isso talvez debater porque não há uma posição 
clara, pelo menos para mim, até então. O Seligman estudou muito isso, até em 
função do ‘cash basis’ da ‘accrual basis’, em que medida o contribuinte pode 
determinar o nascimento da obrigação tributária, se ele pode falar, enquanto eu 
não quiser ele não nasce, mas não é assim. Ou seja, não depende unicamente da 
vontade do contribuinte o nascimento da obrigação tributária. A construção do 
fato gerador e aí eu concordo com o professor Ricardo, e é a tese do professor 
Paulo e alguns, se não me engano, Hugo de Brito Machado, é um ato humano, 
porque a questão, não é um, não são fatos que vão sendo carimbados por algum 
ente extraterrestre, a construção do fato gerador depende do homem, o homem 
faz toda a construção mental da subsunção, é ele que participa disto, aí tem a 
teoria, vamos dizer, procedimentalista e a teoria de que o fato nasce 
independente do procedimento, que é o que eu adoto. Mas há sempre uma 
participação humana disso, mas de fato, a sucessão se dá com o falecimento da 
pessoa, imediatamente se dá o fato gerador do imposto causa mortis. Você pode 
rejeitar a herança, mas não é o teu ato de vontade, o ato que dispara o imposto 
causa mortis é a sucessão. Você pode também na doação, você recebe uma 
doação e você fala, não quero a doação, mas o ato de doar é o fato gerador do 
imposto correspondente. Então é claro que isso independe do ato de vontade 
para que se dê aquele fato gerador que vai naturalmente para a teoria 
procedimentalista depender de uma série de atos que irão aperfeiçoar o fato 
gerador, aperfeiçoar o fato gerador e com isso construir obrigação tributária. E 
eu estou lembrando de um artigo do Souto Maior Borges, que ele trata desse 
assunto para dizer que não, a gente tem que tomar cuidar para não confundir 
imposto ou fato gerador com obrigação tributária, porque a obrigação tributária 
é mais completa, ela depende de uma série de atos para que ela se consolide. O 
imposto nasce com o fato, e depois há uma construção mental e procedimental 
para que se dê obrigação tributária. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós precisamos tudo, né, levar 
com o devido ‘cum grano salis’, como você bem apresentou na verdade. Não 
podemos dizer eu quero praticar fato gerador. Quem quer praticar fato gerador? 
Ninguém quer praticar fato gerador, mas também não pode ser obrigado a 
praticar fato gerador, a lei não pode criar certas barreiras à liberdade do 
contribuinte de forma que o leve indubitavelmente a situação de tributação e 
assim por diante, é verdade que nós, na pratica, já tivemos aqui a CPMF, né? 
Que não tinha como escapar, não é? De qualquer forma, dessa discussão aqui, e 
eu queria partindo pela intervenção do Prof. Fernando Zilveti e fazendo uma 
distinção, eu acho que a doação, acho não, a doação ela só se perfaz com a 
aceitação, a entrega, ela não tem promessa de doação, a doação ela se perfaz 
com a transferência do bem doado. Realmente você tem toda razão, a herança, a 
sucessão, melhor dizendo, ela se desencadeia pela morte, a herança é que 
poderá não ser aceita. Mas a minha memória, por isso eu estou escalando aqui o 
provocador do assunto, Prof. Luís Flávio, vamos colocar na pauta porque minha 
memória diz que a jurisprudência reconhece a não incidência do imposto de 
transmissão no caso de não aceitação da herança, porque aí se suscita uma série 
de outras questões também. Se o imposto fosse devido ao herdeiro nº 1 no 



 

 

momento da herança e ele não aceitasse e a sua não aceitação estendesse a parte 
dele ao herdeiro nº dois, três e quatro, haveria uma possível dupla incidência de 
imposto de transmissão, de forma que você pode dar uma explicadinha? Porque 
o assunto tem várias pessoas pedindo, eu vou dar a palavra na ordem, mas o 
assunto fica na pauta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a colocação está muito boa, que o fato 
gerador ocorre na sucessão. E ele se aperfeiçoa com todo o arrolamento de bens, 
assim, a posição dos herdeiros, aceitação ou não dos herdeiros, até que vem o 
formal de partilha. Que é declaratório. Então tem, a gente fala do Prof. Alcides, 
o Prof. Alcides analisou um pouco a questão do fato gerador no tempo. Aliás, 
outro dia eu estava discutindo com a molecada lá do escritório falando assim, o 
Prof. Alcides não escreve muito. Eu falei: você que não lê muito. Porque o 
professor Alcides escreve muito, e se a gente fizer uma pesquisa do quanto ele 
escreveu, até porque ele é longevo, graças a Deus, está fazendo 90 anos, ele tem 
artigos brilhantes e um dos artigos ele aborda essa questão do fato gerador no 
tempo, infelizmente eu não me recordo onde está publicado, mas se pesquisar, 
eu vou precisar lembrar, vou ter que anotar e lembrar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Victor, vai chegar em você, viu? Não é 
porque você está no fim, na última fileira, é porque você pediu a palavra por 
último. 

Sr. Carlos Daniel: Professor Ricardo, sobre essa questão do ITCMD, eu 
realmente não vejo ele como ausência de voluntas a relação do fato gerador 
porque como o Luís Flávio apontou dependeria da anuência do, ou do herdeiro 
ou do donatário para que haja a cobrança do tributo dele. Mas um exemplo que 
me parece bem, aliás, dois exemplos que me vieram, bem ilustrativos da 
vontade como um elemento contingente a realização do fato gerador, um seria o 
imposto per capta, você não teria vontade nenhuma. E o segundo, seria um 
imposto sobre o consumo de um bem essencial, como água. Esse eu me lembro 
bem um artigo do Prof. Tilbery sobre essencialidade que ele faz essa distinção 
bem clara, que a vontade da realização do fato deixa de existir onde prepondera 
a necessidade. Então seriam dois exemplos que não haveria, existem exemplos 
concretos de tributação no direito comparável e na história do Direito Tributário 
e que põe em cheque, digamos assim, essa questão da vontade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Com relação ao imposto per capta, eu 
acho que nós deveríamos, e até com relação ao tema em geral, devemos colocar 
uma, tudo que vem assim, da doutrina teórica e especialmente do direito 
comparado, colocar sobre censura perante o sistema tributário da nossa 
Constituição que é muito peculiar. Então é essa observação que eu queria fazer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você está falando da tributação captaria, não 
per capta. Captaria é o ‘poll tax’, aquela tributação sobre grandes fortunas que 
até então não está regulamentada no Brasil, que ela escolhe o contribuinte 
independentemente da vontade dele de praticar o ato. Porque tem um estudo do 
Musgrave, sobre a tributação sobre patrimônio em geral, e ele trabalha 
realmente que na tributação sobre patrimônio você não pratica fato gerador e 
numa construção, é uma construção cerebrina, a propriedade, a manutenção da 



 

 

propriedade ser fato gerador de algum imposto, quando você adquire a 
propriedade você adquire com renda poupada, aí você paga o imposto, ok, pela 
transmissão, naturalmente, a partir de então você só tem o patrimônio e toda 
vez que você sofre uma tributação sobre patrimônio essa construção de, a 
manutenção do patrimônio ser fato gerador também não há vontade do 
contribuinte, a não ser falar, não, então eu vou me desfazer do patrimônio. Já 
que eu não quero ter patrimônio eu me desfaço do patrimônio e aí fica uma-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ou faz como o ator francês que muda para 
Rússia. Mas eu sempre me lembro também de um velho amigo meu, pai de um 
grande amigo meu, já falecido, e que ele fazia fato gerador. Porque ele era um 
aposentado muito rico e ele escolhia onde investir o seu patrimônio em função 
dos tributos. A orientação era esta, hoje eu não estou aplicando em imóvel de 
renda, porque imóvel de renda me obriga a pagar imposto de renda e eu tenho 
problema com inquilino e etc., e etc., e ele optava por aplicar em imóveis que 
nós chamamos de investimento, imóveis que ficavam absolutamente inativos, 
fechados, sem uso, esperando valorização, então ele optava por pagar o imposto 
de transmissão da imobiliária na aquisição e o IPTU evidentemente nesse tema, 
preferia isso a pagar imposto de renda na fonte sobre nenhum capital aplicado 
no mercado financeiro. O IOF sobre o mercado de capitais. Então, repito o que 
falei para a Mara há pouco, a gente tem que analisar a questão com ponderação 
em cada caso, não é, a questão. Por favor. 

Sr. Fernando Takehara: Bom dia. Eu gostaria apenas de fazer uma, trazer 
uma informação a respeito de ITCMD, em relação à renúncia. Supondo que haja 
bens avaliados, por exemplo, em cem, e haja cinco herdeiros, que um dos 
herdeiros, ele renuncia pura e simplesmente um termo utilizado em direito de 
família, esse valor de 20 a que ele teria direito, ele retorna ao espólio, e cada um 
dos quatro herdeiros seria então, teria direito a 25, então eles acabariam 
recolhendo ITCMD no seu total. Esse que renunciou, ele não pagaria ITCMD, 
ele não seria contribuinte no caso. Então essa é uma situação que se coaduna 
com o que o colega falou, que ele tem a vontade de não receber, então ele faz 
uma renúncia pura e simples. Existe um outro caso em que ele pode renunciar 
em favor de alguém. Neste caso, a Fazenda entende que ele recebe a parte que 
lhe cabe e doa. Então, há dois fatos geradores neste caso. Então, só para trazer 
então a informação de que existem dois casos de renúncia, duas hipóteses de 
renúncia, e que as consequências tributárias são bem distintas. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Você está dando uma informação ou está 
dando uma opinião sua? 

Sr. Fernando Takehara: Uma informação porque eu trabalho na fazenda 
estadual. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Esta é a prática da Fazenda do estado? 

Sr. Fernando Takehara: É esse o entendimento da Fazenda aqui de São 
Paulo. 



 

 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está fazendo todo o sentido na minha 
cabeça, todo o sentido, mais um assunto enriquecido por essa informação. 

Sr. Fernando Takehara: No primeiro caso eu não tenho fato gerador, e no 
segundo caso eu tenho dois fatos geradores. O fato gerador continua ocorrendo, 
mas aquele que seria o contribuinte deixa de ser contribuinte. Tanto é que a 
base de cálculo continua sendo a mesma. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso é prova de que o fato gerador ocorreu e 
agora e você vai determinar o contribuinte, porque você vai dizer, tem dez 
herdeiros, enquanto você não determinar quem vai ficar com a herança, você 
tem entre os dez, nenhum deles fique, aí fica uma herança jacente, certo? Então 
até que se determine quem serão os contribuintes-- 

Sr. Fernando Takehara: O sujeito passivo da obrigação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O sujeito passivo da obrigação, mas o fato 
gerador já se deu. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O fato gerador pode ter se dado 
independente de haver a citação de todos, né, se todos renunciarem. Como 
aconteceu recentemente no caso que eu conheço que era tanto problema que 
ninguém queria a herança. Paulo Victor, depois eu te dou a palavra. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Bom, primeiramente, a informação que 
eu ia trazer o colega acabou de trazer. Eu vou só acrescentar uma explicação, 
que não só acontece na forma como ele indagou, como existe outro movimento 
que eu acho relevante, que é aquele de que o nosso Código Civil brasileiro não só 
de 16 de outubro de 2002, ele adotou aquele raciocínio do Código Civil francês 
que chama, salvo engano de saisine. De que no momento do exato segundo do 
óbito você teve a sucessão. Então quando você abre mão você na verdade doou o 
que você já tinha desde aquele primeiro segundo do óbito daquele que você está 
sucedendo. Eu acho isso um argumento muito forte para sustentar o raciocínio 
colocado pelo colega. Então, na verdade o que eu ia trazer era isso, mas já que 
ele já nos brindou com essa informação, eu queria só acrescentar uma 
provocação em relação ao estado da vontade que até no imposto per capta eu 
tenho dificuldade de julgar que não haja porque o imposto per capta, mesmo 
que hipoteticamente, tente impor um determinado estado soberano, ele vai ter 
que ter um fato gerador, sendo nacionalidade, ser nacional, ele vai ter que ter 
um fato gerador, então de toda forma eu vou poder me mudar, eu vou poder 
mudar minha residência, eu vou poder perder minha nacionalidade, ainda 
assim eu vou poder medir esse fato gerador no limite do hipotético. E em 
relação à tributação do patrimônio, ainda assim eu também acho que tem 
manifestação de vontade no sentido de você opta por se manter com a 
propriedade, a cada período você renova aquela opção e você de certa forma 
mantém a propriedade, tenho muita dificuldade de enxergar essa 
impossibilidade de você permitir a ocorrência do fato gerador, assim, no limite 
de qualquer hipótese que eu levante eu sempre acabo me convencendo de que é 
possível fazer essa elisão sim. 



 

 

Orador Não Identificado: Só uma dúvida. Sobre a renúncia né, se existiria 
essa possibilidade de renúncia em favor de outrem. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Aí entra outra transmissão, né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A herança ela não é renunciável antes do 
falecimento, mas após o falecimento ela pode ser renunciável e pode ser 
renunciável a favor de os outros herdeiros ou de terceiros. A relação aí já não é 
mais de sucessão hereditária, né? 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Não seria simplesmente a renúncia? 
Porque se eu renuncio em favor de outrem que não aqueles na ordem de 
sucessão, aí eu recebi a herança sem poder doá-la. Aí-- 

Orador Não Identificado: Eu acho que-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho, um minutinho. Senão nós 
nos perdemos. Volta, por favor o microfone para ele. Prof. Paulo está pedindo a 
palavra também. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É apenas uma rápida interferência 
diante da dúvida, dúvida ou colocação do problema. É o seguinte, o imposto 
incide sobre transmissão e bens, pela morte, pela lei civil, quando uma pessoa 
morre o fato é a morte, então ele pode ter bens ou não ter, se ele não tiver não 
ocorre uma segunda coisa, se tem bens aí a lei civil já determina que esses bens 
passam naquele momento para os herdeiros que já estão previstos na lei. Então, 
a transmissão se dá independente da vontade de qualquer pessoa. Será por força 
da lei. Aí o herdeiro que vai receber e não quer, ele pode não aceitar. Aí sim. 
Então a segunda hipótese que foi falada aqui, mas ele diz não, eu quero passar 
para o meu irmão. Aí é outra transmissão, aí você tem dois impostos porque no 
direito francês é esse direito que vem da morte se chama ‘droit de saisine’  ou 
seja, é a lei que cria esse direito. Decorre só da lei, passa diretamente para os 
herdeiros. É diferente de uma transmissão em que eu vou, tenho um imóvel e 
vendo para outro. Porque independe da lei. Aí sim entra em jogo a vontade do 
comprador e do perdedor. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Voltando à imposto de renda, onde nasceu a 
discussão, não é, que a questão da desapropriação, esta é uma situação de 
acréscimo patrimonial dos herdeiros que a própria lei ordinária reconhece como 
não tributável. Expressamente. Porque é uma transferência patrimonial e não 
uma renda. Distinção entre para imposto de renda em que o ingresso tributável 
e ingresso não tributável é ser renda ou provento ou ser mera transferência 
patrimonial. Você poderia se identificar, porque você não se identificou na 
primeira vez? 

Sr. Fernando Takehara: Fernando Takehara. Trabalho aqui na estadual 
como fiscal de renda e atuei um bom tempo com ITCMD. Mas de fato, o colega e 
o professor Paulo acabou de mencionar faz muito sentido e quando eu disse 
renúncia a favor de alguém é puramente uma denominação da práxis daqueles 
que atuam no direito não de família, mas inscrições porque se formos a fundo, é 



 

 

claro que há dois fatos de transmissões. Então, analisando objetivamente os 
fatos, você tem razão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quem mais quer falar sobre o tema? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, sobre isso não, é outra-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Outro assunto. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Apenas um muito rápido, Sr. 
Presidente. Eu li ontem um documento político, um equívoco que eu gostaria de 
registrar. Propõe-se à recriação da contribuição sobre a movimentação 
financeira, CPMF e disse assim: É um tributo transparente, limpo e não 
cumulativo. Eu não vejo nenhuma dessas três virtudes na CPMF, muito menos a 
não cumulatividade. Porque na verdade é só pensar em um produto que seja 
formado por outros produtos, não é, paga o imposto, num automóvel, por 
exemplo, os parafusos, tudo, vai ser vendido para a indústria automobilística e, 
portanto, vai pagar imposto. Aí passa a ser, portanto, um custo desses produtos 
que vai repassar no preço. Então, quando houver a incidência sobre o CPMF 
relativa à compra do automóvel, obviamente que é uma cumulatividade 
bastante expressiva e forte sobre, então, apesar desse entusiasmo político, não 
nos esqueçamos do que acontece no plano econômico. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acabei de retirar o assunto da 
pauta. Concordando com o Luís aqui, que o assunto foi, com o seu 
desenvolvimento bem e bem tratado aqui, acho que não tem mais nada a 
acrescentar. Com isso eu acho que podemos dar por encerrada a sessão, dois 
minutos antes da hora, significa que estamos pontuais ainda. Muito obrigado. 
Paulo Victor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Paulo Victor, você está convocado para a 
próxima reunião a chegar mais cedo para a gente poder fazer o debate que você 
propôs e que a gente está a várias semanas tentando. 

Sr. Paulo Victor: Prometo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Obrigado. 

Sr. Luís Flávio Neto: Nós moramos no mesmo prédio, eu trago ele semana 
que vem. 
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