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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Última reunião do 
ano, obrigado pela presença, todos. Presença do nosso Conselheiro Prof. 
Humberto Ávila também. Temos um pequeno expediente, inicialmente 
fazer referência ao lançamento do livro do Salvador Candido Brandão 
Júnior, Federalismo e ICMS, que é o nosso volume 14 da série Doutrina 
Tributária. Esse ano foi um ano com várias edições, vários livros, nessa 
série. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, sobre essa série e tudo mais, um 
minutinho, acho importante os associados divulgarem um pouco entre 
os seus amigos e etc. como é bom ser sócio do IBDT, ou seja, falar desta 
série, falar da revista e dizer quanto a gente tem procurado divulgar o 
Direito Tributário. Eu não sei quantos de vocês que têm colegas no 
escritório que não são sócios do IBDT, ainda, e não sabem da existência 
dessa série. Esse ano foram quantos livros? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No mínimo três, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fora a Direito Tributário Atual. Acho que é 
uma coisa para divulgar; e estudantes, principalmente, porque têm 
inclusive anuidade que é reduzia também. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria também fazer 
referência ao Prof. Ives Gandra da Silva Martins, que teve a gentileza de 
nos mandar cinco artigos da sua autoria, publicados na Folha de São 
Paulo, pediu para divulgar os artigos. O Ives é um grande amigo nosso, 
claro, então os artigos, são todos de cunho político. O Estado 
Delinquente, Vocação Bolivariana, Por um Congresso Inexpressivo, 
Serviços de Inteligência e O Direito e a Liberdade do Intérprete. Eu vou 
deixar esses artigos na secretaria para aqueles que não tiveram a 
oportunidade de ler e tiverem interesse, fazer cópia, para levar para a 
casa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só mencionar, o Prof. Ives merece todas as 
homenagens sempre. Eu queria registrar que, há questão de duas 
semanas, ele teve uma homenagem no Instituto de Estudos Tributários 
do Rio Grande do Sul, quem o homenageou foi o Prof. Humberto Ávila. 
E eu cheguei no dia seguinte a esse Congresso, e só se falava da 
homenagem feita pelo Prof. Humberto, merecida homenagem feita pelo 
Prof. Humberto ao Prof. Ives, então, queria dizer que o Instituto se 
associasse ao Prof. Humberto nessa homenagem ao Prof. Ives. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida. Também 
lembrando que, no próximo ano, já que estamos falando dele, no 
próximo ano, o simpósio que dá início, há tanto tempo, completará o 
número 40. É expressiva realização, são 40 anos de Simpósios 
Nacionais de Direito Tributário. O tema do próximo ano será muito 
interessante: A Responsabilidade Tributária. E, inclusive, com questões 
relacionadas à responsabilização de consultores e funcionários das 
empresas, de forma que o simpósio do ano que vem será quente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, esse tema da responsabilidade dos 
consultores é uma das ações do BEPS e da OCDE, ou seja, têm várias 
ações com relação à “base erosion”, uma delas é discutir a questão de 
responsabilização de consultores com relação a planejamentos 
tributários que a gente chama agressivos, então provavelmente esse 
simpósio vai vir muito a calhar, é um momento em que vão surgir 
muitos estudos sobre a possibilidade, ou não, até que ponto os 
consultores, aqueles que organizam planejamentos tributários devem 
ser responsabilizados pelo [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria registrar aqui, como em 
diversos momentos da história da tributação se pode verificar a 
tentativa de responsabilização dos juristas pela defesa do direito do 
contribuinte. Então, já se disse isso na Europa, nos Estados Unidos, na 
Alemanha em especial, no século passado, e no Brasil, no Império, 
existia uma insurgência dos juristas em relação ao Fisco e, em 
determinado momento, uma ação do Fisco contra os juristas na defesa 
do contribuinte. Então o que acontece, também, no BEPS não é 
diferente, é uma ação deliberada; tentar que o jurista seja, de alguma 
forma, envolvido nessa disputa de arrecadação. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou reservar para falar 
sobre esse tema no congresso do ano que vem, no simpósio, mas não 
são apenas os juristas; é consultor de qualquer natureza, qualquer 
atividade, e a prática nos mostra que existem dois tipos de consultores 
envolvidos, os consultores que vendem e ganham por um verdadeiro 
produto comercializado, às vezes, em série e outros que simplesmente 
são consultados, emitem opinião. Eu, inclusive, em função disso, tenho 
tido muito cuidado até na redação de pareceres. Que nós ficamos 
acuados, mas eu acho que a matéria realmente merece ser estudada; 
não estou divulgando nem que não se faça nem que se faça, mas ela 
precisa ser devidamente considerada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou polemizando de modo 
nenhum, Ricardo, mas por que eu falei jurista? Porque o movimento foi 
sempre de defesa dos direitos do contribuinte e foi protagonizado pelos 
juristas; em algum momento os juristas perderam esse protagonismo, 
como bem disse o Prof. Humberto no seu discurso de posse e é 
necessário que os juristas reconquistem o seu protagonismo na 
sociedade em defesa dos direitos do cidadão, em especial na tributação 
e direito do contribuinte. Então é por isso que eu fiz questão de... O 
Direito serve para isso. Então também é necessário que a gente, não 
estou querendo dizer os outros não servem, é mais simples: o jurista 
tem que assumir essa função. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou plenamente de 
acordo. Até lembrando da atuação de não juristas nesse campo, um 
tempo atrás, eu até tive um caso extraordinário: Um consultor, que é de 
formação contábil, deu uma orientação para uma empresa de porte 
médio e a contingência que acumulou em função da orientação era 
maior que o patrimônio líquido e a perspectiva de obtenção de 
resultados [ininteligível] no seguinte: Essa pessoa assumiu o ônus, não 
o ônus econômico da contingência, mas o ônus da defesa, que é uma 
coisa tranquila. Perfeitamente bem intencionado na sua orientação. Já 
outras vezes nós vimos comportamentos diferentes, eu acho que essa 
matéria, realmente, que precisa ser bem pensada porque, 
evidentemente, o direito de organização e o direito de defesa tem que se 
sobrepor a qualquer outra consideração. Queria também, no pequeno 
expediente, agradecer à Juciléia pela sua colaboração, esse ano todo, 
está terminando o seu ano de nossa pesquisadora, agradecer a sua 
presença simpática, o seu apoio. 

Sra. Juciléia Lima: Eu que agradeço. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Desejar que você tenha uma carreira 
frutuosa. 

Sra. Juciléia Lima: Eu agradeço muito a oportunidade e por ter sido 
tão bem recebida. Eu agradeço muito a todos. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Queria apresentar também o nosso 
novo pesquisador. Michel, podemos apresentar? Já está determinado já, 
está de acordo, Michel? Michel será o nosso novo pesquisador. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Levanta a mão. 

Sr. João Francisco Bianco: O Michel, esse ano ele vai tirar um ano 
sabático, vai se dedicar intensamente aos estudos do Direito Tributário, 
então, ele vai ser pesquisador aqui no IBDT, ele já está inscrito no curso 
de especialização do Direito Tributário Brasileiro, vai ser monitor do 
Curso de Especialização do Direito Tributário Internacional, então ele 
terá um ano intenso, esperamos que ele chegue ao final do ano em 
perfeita forma física. E mental também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comunicado ainda? 
Gente, vamos à pauta, então. Dois assuntos, um remanescente da 
semana passada, do Salvador, juros sobre o capital próprio, conceito e 
perspectivas. Pelo menos está assim, lá.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Salvador. Antes de começar, só um 
comentariozinho a propósito do pequeno expediente. Esse último nosso 
congresso o Prof. Roberto Carrasco(F) trouxe vários exemplos de 
atribuição de responsabilidade aos consultores e inclusive, na 
jurisprudência, me chamou a atenção dizendo que o tribunal não 
condena o jurista pelo fato que a empresa obtém um ganho e depois ela 
não pode atribuir isso à consultaria, mas a devolução dos honorários 
tornou-se obrigatória. Um comentário só. Me chamou atenção essa 
questão dos juros sobre capital próprio, que venho acompanhando 
sempre, e coincidiu, não é uma tempestade perfeita, mas é uma 
chuvinha. E, como a pessoa que deu a entrevista ao jornal é de peso. 
Eu me sinto até assim preocupado com aquilo que eu falo, que nós já 
tivemos uma primeira conversa e é realmente difícil de sustentar uma 
tese com um adversário, um adversário não, um amigo de peso. Então 
coincidiu a solução de consulta, a presença entre nós, e com as 
decisões que estão sendo proferidas no caso, que não está definido, no 
sentido de que não há possibilidade de reduzir os juros de capital 
próprio, dos períodos anteriores, no atual exercício. Pelo que eu vi da 
jurisprudência, ela está se baseando apenas no princípio da 
competência do exercício, que já não é tão abrangente mais desde 78. 
Por esse, só, argumento não seria razoável, mas parece que o ataque 
aos juros sobre capital próprio é bem maior que isso; pregam a sua 
extinção; porque diz que já passou do tempo, era uma coisa provisória e 
que na verdade não é. O juro sobre capital próprio, ele é tratado na 
doutrina econômica e contábil há muito tempo, ele é basicamente a 
questão do princípio do custo de oportunidade. Não havia aqui no 
Brasil até 95 porque nós tínhamos aquela inflação galopante, maluca, e 
tínhamos a correção monetária do patrimônio líquido, que ninguém 
falava em taxa de juros naquele tempo, que a inflação comia os juros e 
acabava sendo que a despesa com o patrimônio líquido era compensada 
com a despesa com correção monetária do balanço. Terminada aquela 
fase da inflação alta, o governo... não que seria assim um benefício, eu 
acho que um fator indutor, porque é preferível achar que a empresa 
devia se capitalizar e na época, também nem tínhamos a regra 
da subcaptalization, do que ela tomar dinheiro emprestado, então as 
empresas preferiam tomar dinheiro emprestado, inclusive de sócios, 



porque podia pagar juros e os juros eram tributados na pessoa física, às 
vezes com vantagem, às vezes com desvantagem, e assim... Então o que 
é o fator primeiro da Norma(F) 1.430? Veio para, exatamente, induzir as 
empresas a aumentar o seu capital. Agora, aumentando o capital, não 
se pode creditar juros para os acionistas porque, embora o patrimônio, 
o capital, seja, no ponto de vista econômico/contábil, uma dívida, entre 
aspas, “para com os acionistas”, porque, no caso da inscrição de uma 
empresa, se ela tiver bem, os acionistas recebem de volta todo o capital 
como se fosse um passivo, se falir eles são os últimos, não têm 
nenhuma participação no capital. Mas qual foi o fator? As empresas, ao 
invés de se endividarem, aumentam o capital e, com isso, é concedido 
um incentivo que, na verdade, não é um incentivo, é uma coisa, assim, 
muito complicada, com muita restrição, não é o ideal, mas é alguma 
coisa. Quer dizer, uma empresa, fazendo o raciocínio econômico, uma 
empresa que aplica 1 milhão de reais no seu capital, no final do ano diz: 
Ah, eu estou com lucro de 100 mil, mas se eu tivesse aplicado no banco 
eu teria 100 mil de resultado. Quer diz, então, na verdade, eu não 
ganho em nada da minha operação; então, eu teria que, ao menos, 
computar isso como um custo, para saber que, na verdade, eu não 
estou ganhando nada, se eu aplicasse esse 1 milhão no banco, eu teria 
o mesmo resultado. Então a permissão para a dedução dos juros do 
capital próprio eu acho adequadamente sustentável, é economicamente 
sustentável, não é uma coisa transitória que foi feita e hoje nós temos, 
inclusive, um incentivo a mais para capitalizar as empresas, 
principalmente as estrangeiras, que são as regras do thin(F) 
capitalization, subcapitalização, que força as pessoas a deixar de 
emprestar para colocar isso no capital que é o objetivo do governo, o 
governo quer que venha dinheiro para ficar permanentemente no 
capital, ou o mais tempo possível, e não transitoriamente como pode ser 
com um empréstimo, pode ser devolvido a qualquer tempo. Então, a 
perspectiva não parece boa para as empresas com os juros sobre o 
capital próprio porque há incompreensão. A incompreensão maior, eu 
acho que vai ser o ponto que a Valdirene(F) vai levantar, é essa questão 
de pagar juros sobre capital próprio e a outra conta é uma pessoa 
jurídica, principalmente holding, que a Receita Federal entende que isso 
não é, não tem a natureza do dividendo e tributa com 9,25% de PIS e 
Cofins que, na verdade, acaba se anulando todo o entendimento de 
incentivo dessa despesa na empresa pagadora. Então eu, quando eu vi 
a entrevista do Fernando, eu falei: “Nossa, o Fernando fala, realmente 
vai ser observado como, até, lucro pela Receita Federal e, daqui um 
pouquinho, vai vir uma revogação dessa norma.” Porque, se uma 
pessoa de peso fala que isso aí não tem sentido, que já passou do 
tempo, que já não tem mais, assim, presença no campo jurídico, 
realmente fica complicado, mas eu acho que os juros realmente, nessa 
perspectiva, devem continuar, até melhorar, eu acho até que poderia, 
por exemplo, eu vou dizer assim, no caso: Você tem uma ação de uma 
empresa que recebe juros, já recebe com desconto de 15%, e às vezes 
você tem despesas médicas no final do ano, tem gente que só vive disso 
e, na verdade, paga o Imposto de Renda, e a despesa médica não... 



Então eu preferia que colocasse isso na declaração, como era 
antigamente, você punha aquela cedulazinha ou então, quando você 
recebe os juros de empréstimo, você coloca como receita patrimonial ou 
indicando quem é a fonte pagadora e paga, entra na sua tabela 
progressiva com todos os descontos, etc., não haveria nenhum 
problema a mais do que isso, então não estamos falando de um 
incentivo. Mas para 15 bilhões de receita, que representa isso aí, 
realmente começa a ficar difícil de sustentar, que uma hora o governo 
quer incentivar a capitalização da empresa, quer o incentivo, agora está 
forçando as empresas a capitalizar, principalmente as estrangeiras e 
agora tirar o único incentivo que teria da capitalização é isso aí, seria o 
conceito e a perspectiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Provavelmente o Fernando 
foi mal compreendido pelo repórter, mas ele está aqui de viva voz. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem toda a possibilidade de explicar que 
os jornalistas jamais reproduzem aquilo que a gente pensa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos lá. Primeiramente, eu vou dizer 
que eu não fui mal compreendido pelo repórter, fui bem compreendido 
pelo repórter, talvez ele tenha colocado algumas questões, como parece 
que colocou, no assunto de OCDE, para que existe uma posição do 
mundo em relação a esse assunto, que não é, realmente, relacionado ao 
que eu disse, mas o que eu disse, para ser bem claro, que eu comecei 
dizendo do protagonismo do jurista, que foram os pontos marcantes do 
discurso de posse do Humberto Ávila e que ficou na minha cabeça, 
porque o Direito sempre trabalhou como instrumento de resistência e, 
se a gente pensar na história do Imposto de Renda, tanto na Inglaterra 
quanto nos Estados Unidos, no momento em que você tinha, como 
agente de política fiscal, agressivamente instituindo imposto para o 
custeio da guerra, nesse mesmo movimento de agressão ao contribuinte 
existia, por outro lado, um grande desenvolvimento da teoria do Direito 
e principalmente da teoria do Direito de Empresa [ininteligível], tanto 
nos Estados Unidos como na Inglaterra, se desenvolveu muito num 
momento de alta arrecadação e uma agressividade muito grande do 
Fisco. Então você tinha, falando da Inglaterra, você tinha o Pitt(F), que 
foi um grande arrecadador inglês, que seria um Everardo Maciel 
melhorado, que tinha uma forte tendência de arrecadação e, para 
combater essa tendência de arrecadação, você tinha que desenvolver o 
Direito. Que Direito? O Direito-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Empresarial. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: -- Privado e o Direito Empresarial. Até 
tem um artigo de uma professora do Texas, agora o segundo nome me 
foge, mas é Marilyn(F), que escreveu um artigo sobre isso, comprovando 
ou querendo comprovar essa relação no desenvolvimento do Direito de 
Empresa para combater a odisseia(F) de arrecadação. E o que eu acho 
muito interessante é que, nesse período histórico, tanto na Inglaterra 
quanto nos Estados Unidos, se desenvolveu a ideia de você ter uma 
empresa, uma separação entre empresa e pessoa física, uma discussão 



inclusive nos tribunais, o que seria a pessoa física e a pessoa jurídica e 
a relação entre pessoa física e pessoa jurídica. Então a relação de 
capital, em que pese essa menção da economia e as finanças, feita pelo 
Brandão, eu tenho outra visão também de economia e finanças, não 
concordo com o que ele diz, mas, do ponto de vista de Direito, voltando 
para debate, do ponto de vista do Direito, a relação do empresa/pessoa 
física e essa relação de capital foi desenvolvida para defesa do 
contribuinte, para que se separasse o que é empresa daquilo que é 
sócio. E, nessa defesa do contribuinte, veio a ideia de dizer: Olha, então 
se você é tributado na pessoa jurídica não faria sentido a tributação na 
pessoa física, justamente para que houvesse uma harmonia e dizer: 
Olha, eu sou pessoa jurídica então eu já sou tributado, eu recebo 
dividendos de forma isenta, uma vez que a minha relação é de capital, 
capitalista. Muito bem, isso foi desenvolvido, isso foi levado adiante, 
alguns reveses naturais na relação dialética Fisco/contribuinte e, 
aparentemente, existe uma certa tranquilidade de que a relação entre 
sócio e empresa é uma relação de capital, não existe relação de mútuo. 
Não há relação de mútuo. E você emprestar dinheiro para uma empresa 
é um vício de linguagem; você empresta dinheiro para a tua empresa, 
você não está emprestando, você pode até, contabilmente, ter alguma 
relação até questionável, mas, do ponto de vista jurídico você não está 
emprestando nada. Inclusive, quando se fala em thin(F) capitalization foi 
um combate a essa ideia de que: Olha, eu estou emprestando dinheiro 
para a empresa, só nunca cobro e nem posso cobrar, porque é relação 
de capital, então, processualmente, isso foi discutido no Brasil, 
processualmente não é possível eu cobrar dívida de empresa. Aí um 
grande arrecadador, uma pessoa da alta... conhece muito de tributação, 
mas não conhece Direito, criou uma figura absolutamente avessa ao 
Direito, chamada juros sobre capital próprio, e tem o hábito de dizer 
muito, fala muito na primeira pessoa, eu faço, eu aconteço, fui eu que 
inventei e foi coisa que deu muito certo. E uma crítica que eu fiz a ele 
mesmo: Olha, tanto que eu gosto de você, não funciona assim. Então, 
não é bem assim. Então eu citei um médico que foi um grande 
Secretário da Fazenda, o melhor dos últimos 30 anos, mas, do ponto de 
vista jurídico, eu não posso defender, você criou um incentivo ao 
dividendo. Quer dizer, uma dedutibilidade do dividendo, você criou um 
dividendo esquisito e que você chama de juros sobre capital próprio, 
uma a conveniência para você falar: Eu vou agradar o empresário, que 
perdeu a correção monetária do balanço, e vou dizer, eu vou criar uma 
figura. E aí eu sustento isso e o que mais me estranha é que juristas, 
juristas, passem a defender isso. Se fosse economista, um fiscalista, eu 
podia até falar; ok, um financista podia, até falar, tá bom. Mas um 
jurista, me causa espécie, porque o jurista está do lado contrário e foi 
todo um movimento necessário para isso. Aí outros juristas que, claro, 
vão se manifestar nessa questão, dizer: Não, mas é uma jabuticaba, 
mas uma jabuticaba-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Boa. Gostosa. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: -- boa, gostosa, bacana. E aí começa 
aquela questão que também eu acho perigosa, em termos de Direito, 
porque se tem a ideia de que nós somos criadores de... Assim, o Brasil 
cria uma coisa assim, muito bacana, eu criei, o Brasil que cria, esse 
ufanismo do 7x 1, eu sou o melhor do mundo, então eu estou... eu crio, 
então, eu criei, então foi muito bacana e o mundo tem a aprender 
comigo. Isso eu acho uma coisa muito perigosa do ponto de vista 
jurídico. Agora, voltando à questão, não vejo como defender os juros 
sobre capital. E a regra de subcapitalização é outra coisa que pode 
também ser combatida, mas é uma regra de subcapitalização e as 
formas de desenvolvimento das regras de subcapitalização podem servir 
para o discurso hegemônico dos países que formam as regras na OCDE, 
que estão, agora, querendo voltar a essa hegemonia, numa 
estandardização de regras jurídicas no mundo, através do BEPS, mas 
isso é uma outra discussão. Uma coisa que, para mim, é muito claro é 
que os juros sobre capital próprio não é juros, não é sobre capital 
próprio, não tem natureza senão de uma criação fiscal que distorce os 
tributaristas, distorce o raciocínio dos tributaristas a dizer assim: Agora 
eu vou justificar os juros sobre capital próprio que, de fato, faz sentido 
isso, porque tem que remunerar o capital do acionista porque é justo. 
Não sei que argumento é esse, mas do ponto de vista jurídico continua, 
para mim, inexplicável esta figura. E aí eu não estou dizendo que tem 
que acabar ou não tem que acabar, é uma figura estranha ao Direito e 
não serve ao propósito de ajustar o thin(F) capitalization como se diz por 
aí. Pode até, circunstancialmente, ser uma ferramenta até interessante, 
mas tanto não é bom que hoje você tem juros sobre capital próprio e 
subcapitalização no nosso sistema jurídico e a isso se deve esse modo 
de lidar com os institutos jurídicos de maneira, ao meu modo de ver, 
descuidado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Ricardo. Eu vou poupar a 
discussão com relação a se são juristas ou não juristas esses que 
defendem, se é jurídico ou não jurídico, até porque, quem já leu o artigo 
do Prof. Humberto Ávila na revista 32 aprendeu como existem 
argumentos que são utilizados com autoridade, desqualificando o 
argumento contrário, e eu não vou fazer algo parecido e não vou 
discutir quem é jurista ou não jurista quando defendo uma opinião, 
mas Salvador, você não poderia estar mais certo. Existe uma... E vou só 
esclarecer. Nós temos alguns preconceitos: Primeiro preconceito é que 
eu preciso achar a natureza jurídica de um instituto para, a partir dali, 
buscar a natureza tributária; como se a natureza tributária não fosse, 
ela também, jurídica, ou seja, existe uma pergunta que se faz e é 
impressionante quanto se gasta de tinta para saber se juros sobre 
capital próprio são juros ou são dividendos? Quando essa pergunta me 
parece completamente irrelevante para a matéria tributária já que o fato 
é que o instituto previsto pela lei tributária com um antecedente e um 
consequente. Portanto, eu não preciso saber qual é a natureza civil para 
saber qual é a natureza tributária, é um pagamento que é feito aos 



acionistas que é dedutível da base de cálculo. Bom, primeiro ponto é 
esse, eu já sei o que é ele do ponto de vista tributário e independo disso, 
de saber a natureza civil, Direito Tributário não é Direito de 
sobreposição. Continuando. Continuando. Quer me parecer... Bom, o 
Fernando utilizou um argumento, eu não quero ficar no diálogo, no 
debate, mas é claro que ele provocou esse tipo de debate quando ele 
vem falar da integração pessoa física e pessoa jurídica, Fernando, que é 
um dos grandes eruditos, conhece como poucos a história do Imposto 
de Renda, e uma discussão sobre se deve ou não haver integração de 
pessoa física e pessoa jurídica é debate não acabado. Aqueles que 
tiverem interesse no assunto a Revista Direito Tributário Atual tem dois 
artigos maravilhosos, a de dois professores que lecionam nos Estados 
Unidos, o Reuven Avi-Yonah e Yariv Brauner, um defendendo a extinção 
do Imposto de Renda pessoa jurídica dizendo isso é um anacronismo. O 
Yariv Brauner diz: “Olha, onde se viu isso, não tem sentido pensar em 
pessoa jurídica, porque o que existe é só pessoa física”. E já o Reuven, 
sustenta que deve haver Imposto de Renda da pessoa jurídica, é uma 
realidade econômica diversa. E, dado que eu estou falando entre dois 
gigantes que estão brigando, vamos reconhecer que deve haver 
argumentos bons de um lado ou de outro, e não vou entrar nem no 
mérito, o fato é que eu tenho hoje, no Brasil, que o lucro da pessoa 
jurídica é tributado de um modo diverso do lucro auferido pela pessoa 
física, se você quiser de um modo, você pode até dizer, e não estará 
errado, dizer que na verdade nada mais é do que uma tributação 
cedular do lucro empresarial via pessoa jurídica. Ou seja, é possível 
você dizer que a pessoa jurídica nada mais é que uma cédula que apura 
o Imposto de Renda separado do outro e assim você concilia as duas 
versões, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é uma realidade ou 
não, nós temos sistema separado. Agora o que me interessa é que esse 
imposto, esse rendimento separado, esse lucro empresarial, que eu vou, 
por conforto, chamar: lucro da pessoa jurídica, eu chamo por conforto 
porque, como disse, eu poderia aceitar outro modo, mas o lucro da 
pessoa jurídica, esse lucro é apurado de modo diverso conforme a 
origem do capital. Ou seja, a mesma atividade, aplicando no mesmo 
mercado, os mesmos clientes, com a mesma rentabilidade, terá uma 
tributação diversa ou teria, desculpa, se não fosse juros sobre capital 
próprio, teria uma tributação diversa conforme a origem do capital; 
duas empresas idênticas no mesmo mercado, paga o imposto, pagaria o 
imposto diverso, uma porque tomaria o empréstimo de bancos, tomaria 
uma despesa dedutível e outra porque tomaria recursos do próprio 
acionista e não teria despesa dedutível, ou seja, eu tenho a mesma 
riqueza sendo gerada pela mesma atividade, no mesmo mercado, com 
um discrímen fundado apenas na origem do capital, não na sua 
aplicação, não no seu rendimento, na sua origem. E o questionamento 
que deve ser efetuado é: Justifica-se um tratamento diferenciado em 
função da origem do capital? Veja, a pergunta é bastante distinta da 
outra, se se justifica o tratamento diferenciado do lucro empresarial em 
relação ao lucro financeiro, em relação ao lucro do assalariado. Eu 
parto da premissa de que eu tenho um Imposto de Renda pessoa 



jurídica e que, de algum modo, já estaria resolvida a questão da cédula, 
que seria uma outra discussão. Eu, assim, parti da premissa: Tenho 
Imposto de Renda da pessoa jurídica, eu tenho que o lucro empresarial 
tem um tratamento próprio, mas, dentro desse lucro empresarial, teria 
um tratamento diferenciado não em função do modo como é aplicado, 
do modo como é gerido, de onde está, da rentabilidade e sim apenas da 
origem do capital. Quer me parecer que esta distinção, baseada na 
origem do capital, é que não se justifica. E o que os juros sobre capital 
próprio vêm fazer? Vem corrigir essa distorção a dizer, pouco interessa 
se esse lucro empresarial foi auferido com capital próprio ou com 
capital de terceiros, esse lucro empresarial vai ter sempre a mesma 
tributação. Ainda olhando agora da outra perspectiva, da perspectiva do 
aplicador, daquele que põe o recurso: Ele terá a mesma tributação, 
15%, seja colocando o dinheiro na sua empresa, seja colocando no 
banco, o rendimento do capital dele é idêntico, também aqui eu 
asseguro a igualdade. Essa norma tem um efeito indutor sim, que é 
tirar o banco da jogada, porque, do outro modo, e era exatamente isso 
que aconteceria, haveria o que se chamava “back to back”. Basicamente, 
se eu sou um capitalista, eu sou incentivado pelo meu banco a colocar 
o dinheiro no banco e o banco, com a garantia que eu forneci, empresta 
dinheiro para a empresa e essa empresa tem uma despesa dedutível e 
eu recebo um rendimento financeiro tributado a 15%, ou seja, o que 
essa medida fala é simplesmente dizer: Olha, eu vou tratar do mesmo 
modo um e outro. O Fernando vai ter que nos justificar, porque razão a 
origem do capital é que deve discrime(F) suficiente para uma tributação 
diversa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar? Eu quero falar, 
mas... [ininteligível]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, primeira provocação respondida 
aqui, e para replicar é em relação ao Direito Privado e ao Direito 
Tributário. Schoueri, não se defende que o Direito Tributário seja um 
direito de sobreposição. E sim, se defende que o Direito Tributário, ele é 
integrado, existe uma integração e, sim, existe um certo... não é uma 
sobreposição, mas existe um reconhecimento, da minha parte, de o 
Direito Privado tem alguma ascensão sobre o Direito Tributário e dentro 
de um sistema, a grande evolução que se notou no sistema tributário é 
aquilo que eu vinha estudando ultimamente que é a coerência e eu vi 
uma passagem do nosso colega e amigo Humberto Ávila sobre a 
coerência e o grande ganho de coerência dentro sistema é você ter a 
plenitude e a completude dos elementos, sob aspecto formal, você me 
corrige se eu falar alguma bobagem, e, do ponto de vista substancial é a 
relação positiva reflexiva, ou seja, relacional, ou seja, que você consiga 
relacionar os elementos sistêmicos de uma maneira que ele faça 
sentido, então o sistema tributário coerente, ele tem um aspecto formal 
e substancial, mas eles trabalham no mesmo sentido de que o sistema 
seja justo, não por uma definição sistemológica(F) de justiça, mas que 
existe uma relação de pertinência dentro do sistema e aqui, sim, o 
direito privado tem sua função e nós podemos falar assim: Não, é muito 



perigoso que o Direito Tributário crie institutos e esses institutos se 
tornem absolutamente autônomos e, em nome de uma arrecadação, ele 
passa a viver como se fosse um direito à parte, porque ele não pode ser 
um direito à parte, ele não é um direito subordinado, ele não é um 
direito menor, mas ele não é a parte. Então a questão, Schoueri, é que o 
Direito Tributário, ele tem o seu valor, ele tem os seus institutos 
próprios, ele tem sim os seus direitos próprios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como os juros sobre capital 
próprio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ops, ops, ops, só que, o que se tem é 
que, quando o Direito Tributário cria um instituto próprio e esse 
instituto não encontra relação com o direito privado ou não tem sequer 
um elemento de toque com o direito privado, é preciso que se entenda e 
ele não pode criar um Direito tão diferente que aí esse passa a justificar: 
Olha, realmente faz sentido para o Direito Societário que se remunere o 
capital, se remunere o capitalista e que essa remuneração seja igual 
para como se ele pegasse dinheiro em banco ou custo de oportunidade, 
como o Brandão falou, e aí você começa a justificar isso sem analisar o 
aspecto do Direito como um todo. O Direito precisa ser visto como um 
todo, e aí, se é direito privado ou se é direito público, pouco importa, 
mas tem que haver, tem que ser feita essa análise. Ah não, então se é 
direito privado, vamos... realmente é direito privado e tal. Se é direito 
público, há necessidade de, seja direito público ou direito privado, é 
preciso que haja uma integração e uma coerência sistêmica para que a 
gente possa trabalhar com esses elementos e aí o lucro do acionista e a 
teoria da empresa, a necessidade de você desenvolver a teoria da 
empresa para que o sócio seja remunerado pelo capital, não vejo 
problema. E essa remuneração, se ela é tributada ou não é o 
desenvolvimento também do Direito Tributário que pode ser que 
algumas jurisdições entendam que a distribuição de dividendo seja 
tributável outras não, pode haver um movimento elíptico, como a 
história. Eu disse que, às vezes, se quer acabar com a tributação da 
pessoa jurídica, às vezes quer promover a tributação da pessoa jurídica, 
então é um momento elíptico natural da evolução, até socioeconômica, 
mas isso não justifica a questão aqui levantada pelo Schoueri, por quê? 
Respondendo, não é indutor, não é um movimento indutor porque 
o back to back continua existindo, inclusive para... Então, não é indutor 
porque não desestimulou, o back to back continua existindo. Então, e o 
problema de indução é assim, a indução tem um defeito, que foi 
discutido na tese do Prof. Schoueri e pela banca, ele tem um momento 
que ele fica bobo, a indução não consegue mais induzir e a gente não 
sabe até que momento a indução é boa ou ruim para o sistema, pode 
ser que ela seja boa numa pequena dose, pode ser, dependendo da 
dose, ela fica ruim e ela distorce o próprio sistema. Essa é uma 
característica da indução. Então, a indução não é boa ipso facto. É 
preciso se ver como isso acontece. E eu não tenho dúvida que o juro 
sobre o capital próprio não foi criado para induzir, mas aí que ele tem o 
efeito indutor na sequência; até que ponto essa indução se justifica com 



a distorção sistêmica. Essa é a minha provocação, e claro, sujeita a 
críticas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só que ele não respondeu a pergunta, 
desculpa, a pergunta foi outra: Como justificar capital próprio e capital 
de terceiros por tratamentos diversos, isso não foi respondido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quero responder. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso que eu não entendi direito a 
sua preocupação. A sua preocupação é do ponto de vista de política 
fiscal, me parece que o Brandão lembrou bem a origem da discussão e a 
motivação da introdução desse mecanismo de 94, ou se é uma 
preocupação de assistematicidade(F) da criação, pelo Direito Tributário, 
de uma figura híbrida que não tem revisão no Direito Privado. São as 
duas coisas. Bom, uma tese de política fiscal eu acho que a gente pode 
até discutir a questão da conveniência de ser criado um instrumento de 
reforço à indução, à capitalização. Mas, com relação à 
assistematicidade, eu queria lembrar que o Direito Privado tem várias 
figuras híbridas, já estão previstas no próprio Direito Privado. Nós 
temos a Lei das S/As, as ações de fruição, temos ações resgatáveis, 
temos debêntures com participação nos lucros. Quer dizer, o Direito 
Privado não é... essas figuras híbridas não são estranhas ao Direito 
Privado. Então, me parece, o que você está sustentando, então, é que 
faltaria uma norma de Direito Privado criando a figura dos juros sobre 
capital próprio para que, então, o Direito Tributário viesse dar o regime 
tributário? Isso que eu estou estranhando um pouco o raciocínio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu falar agora um 
pouquinho, eu vou dar o enfoque do Direito Tributário aqui. O Brandão 
colocou uma questão a partir de uma solução de consulta que é 
eminentemente tributária, mas isso foi provocada, a manifestação do 
Fernando, que é sobre o outro prisma, não é especificamente sobre a 
questão discutida na solução de consulta, que é como calcular, afinal 
de contas, juros sobre capital próprio. Agora, evidentemente que essa 
questão de como calcular, como haver ou não haver a possibilidade de 
calcular com relação a anos passados, e a questão do regime de 
competência, todos esses itens, todos esses pressupostos têm a ver 
diretamente com o tratamento tributário, mas revelam esta confusão 
que os companheiros aqui estão manifestando quanto ao conceito, à 
origem, à natureza desse instituto. Eu queria dizer o seguinte: Eu acho 
que o Direito Tributário, eu não vou dizer aqui, porque eu vou apanhar 
dos dois, que o direito privado é um direito de sobreposição, eu não vou 
dizer isso nem em defesa do Prof. Ives Gandra sobre o qual nós já 
falamos hoje aqui, mas que é um direito de dependência é, porque só se 
formam as relações econômicas que geram a tributação, ou não geram a 
tributação, pelo direito privado; nós estamos falando aqui de Imposto de 



Renda, o próprio patrimônio depende do Direito também, do Direito, 
sem ele não se faz propriedades, se não constituem obrigações que são 
componentes do patrimônio. E os juros sobre capital próprio, embora 
alguns autores digam que sempre foi possível pagar juros sobre capital 
próprio, mesmo na ausência da Lei 9.430, eu tenho minhas dúvidas, 
porque eu também nunca vi ninguém pagar juros sobre capital próprio 
antes da Lei 9.430. Quer dizer, a Lei 9.430, ela veio permitir o 
pagamento e ela é uma lei... Eu não preciso ficar preocupado, aqui, em 
dizer se é uma lei de Direito Privado ou de Direito Público, ela é uma lei 
que trata, ao mesmo tempo, das duas matérias, ela permite calcular os 
juros sobre capital próprio, ela trata, sim, do âmbito privado, vamos 
dizer assim, desse evento, porque ela permite imputar os dividendos, 
quer dizer, está tratando de uma questão tipicamente do Direito Privado 
e que traz como que se faz o tratamento tributário, quer na fonte, quer 
na renda recebida pelo acionista, quer na dedução do lucro da pessoa 
jurídica que paga, então é uma norma que esgota o assunto, permite e 
trata de todos os aspectos envolvidos. Agora, não disse se isso é juros 
ou se é dividendo e aí que, sim, nós temos a grande confusão, ela não 
definiu se é uma coisa ou outra e aí nós chegamos numa situação 
curiosa, que contradiz totalmente a solução de consulta, que a solução 
de consulta diz que, pelo princípio da competência, a despesa tem que 
ser imputada a cada ano. Tem uma série de erros aí, mas começa pelo 
seguinte: Para efeitos societários, leia-se tanto Direito Privado, ou a 
leitura econômica que é refletida nos balanços, é dividendo, é uma 
destinação do lucro, é o pagamento alternativo de dividendo, tanto que 
não é debitada a despesa. Para efeitos fiscais, é deduzido como se fosse 
despesa. Poderia haver, como já houve caso no passado, de dividendos 
serem dedutíveis, a lei fiscal permitiu deduzir dividendos em 
determinadas situações; aqui ela permite que os juros sobre capital 
próprio seja deduzido, embora, para efeitos societários, é assim que a 
CVM trata, é assim que o CPC trata, é destinação de lucro. O STJ tem 
cinco ou seis, pelo menos, manifestações nesse sentido, e estão certas 
essas manifestações. O STJ não é, necessariamente, uma boa fonte de 
referência, mas, nesse caso, as decisões têm sido constantes, uniformes 
e corretas. Ora, se isso aí não é uma despesa societariamente(F), é 
errada a solução de consulta dizer que ela deveria ter obedecido ao 
regime de competência da Lei 6.404, como ela diz, porque na Lei 6.404 
dividendos não têm competência, você paga dividendo até sobre lucro 
acumulado, até sobre reserva de capital, conforme as situações; não 
têm competência. De forma que há uma, há um evidente esforço da 
Receita Federal, é o último esforço, vamos dizer assim, em encontrar 
um argumento para combater o pagamento que se chama retroativo ou 
acumulado, que não é nem retroativo nem acumulado; mas a Receita 
vem tentando, com argumentos novos, ao longo dos anos, derrubar essa 
prática que tem 20 anos. E cada argumento era devidamente 
rechaçado, esse é o último, e ele é acompanhado de uma outra 
excrescência, dizer que, se não houve a distribuição num ano, houve a 
renúncia. Nós tivemos um artigo publicado pelo Fernando Mariz 
Masagão, foi na Dialética, não foi, Fernando? 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dialética. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mostrando categoricamente 
que não há renúncia, que renúncia não é aquilo que a Receita diz que é. 
Renúncia é, primeiro, ela tem que ser expressa, a renúncia tem que ser 
expressa, ela só é tácita em determinadas situações previstas na lei, 
como por exemplo, você faz uma oferta e dá um prazo de ‘X’ dias para o 
receptor da oferta aceitar ou não, o silêncio dele é a não aceitação. 
Agora, se uma empresa fecha o balanço e não distribui dividendo, ela 
não está renunciando a distribuir dividendo sobre esse lucro que 
apurou nesse ano no ano seguinte, não está, não há renúncia. Então, 
uma série de confusões para combater uma prática absolutamente legal 
para a qual a lei não tem restrição. Agora, aí começa a surgir uma série 
de confusões: É empréstimo do acionista ou do sócio para a empresa; é 
claro que não é empréstimo. Empréstimo, independente da definição do 
Código Civil, empréstimo significa: eu vou entregar uma coisa qualquer, 
fungível ou infungível, para alguém que deve me devolver. O 
empréstimo pressupõe o ir e o vir. Não existe isso, evidentemente, na 
remuneração do capital próprio e não precisamos entrar nessa 
discussão da natureza jurídica. O que nós temos é: É possível pagar 
juros sobre o capital próprio? Bom ou mal, o nome, o título jurídico, é 
possível? É possível. É dedutível? É dedutível. Como é que se calcula? 
Se calcula assim. Acabou, não há necessidade de ficar discutindo, João 
lembrou há pouco aqui, da capitalização da pessoa jurídica por via de 
debêntures participativas. As debêntures podem ser subscritas pelo 
acionista ou podem ser subscritas por estranhos, depende do tipo de 
lançamento. Grande parte dos lançamentos é feita de maneira privada, 
no âmbito da pessoa jurídica. Há uma escolha da maneira de suprir 
dinheiro e a debênture pode pagar participação no resultado e não 
precisa ficar discutindo se isso é dividendo ou são juros da 
remuneração do debenturista, ou pode pagar juros também. Eu não 
preciso dizer que esses juros são juros de empréstimo, embora a 
doutrina do Direito Societário caracterize a debênture como um tipo 
de... que realmente tem o ir e o vir. Não integralmente também, porque 
a debênture pode ter prêmio de subscrição que não volta. Então cada 
evento econômico tem as suas peculiaridades, cada evento econômico é 
regido, sim, pelo Direito Privado e o Direito Tributário, então... É 
dedutível, não é dedutível, é tributável, é na fonte ou não é? Então, me 
parece uma questão muito simples. Agora, é muito interessante a 
discussão da natureza jurídica, dos objetivos do legislador, se o 
legislador foi sincero na época, ele realmente instituiu a possibilidade 
de dedução como uma contrapartida econômica da perda da dedução 
da correção monetária das demonstrações financeiras. Não sei se essa 
explicação é correta ou não, se satisfaz ou não, mas a correção 
monetária perdeu razão de existir a partir do momento em que 
desapareceu a inflação excessiva, então não precisava essa justificação. 
Agora, se os sócios que não fizeram empréstimo nenhum, mas que 
abriram mão de receber distribuição de dividendos podem ser 
remunerados porque deixaram, aqui poderia ter sido distribuída a eles 



no patrimônio da pessoa jurídica, a lei permite. E permite a dedução. 
Não precisa ser empréstimo para gerar dedução ou tratamento de juros 
como é na fonte. O Humberto pediu a palavra, Fernando também. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só ia esse fechar esse raciocínio que o 
Ricardo começou. Muito bem, então não se trata de dizer aqui base 
tributária, não vamos entrar nessa discussão, ou também dizer que 
existe a sobreposição ou não, eu concordo em parte com o que o 
Ricardo colocou. Mas nós temos um problema: Quando o Direito 
Tributário se coloca na posição de definir um instituto de uma outra 
forma, ele pode, como o [ininteligível] disse, isso aqui é indedutível(F), 
isso é tributável, isso não é tributável, mas quando você cria uma 
figura, juros sobre capital próprio, que no Direito Privado não existia, 
existia, não exigia, [ininteligível] Direito Tributário, olha eu vou 
remunerar o capital dos sócios e, essa remuneração do capital dos 
sócios, o Direito Tributário vai definir, então precisaria primeiro definir. 
Direito Tributário fala: Agora eu vou definir o que é juros sobre capital 
próprio, primeiro dizendo: Porque eu estou tratando da remuneração de 
capital próprio? Já começa aí um pouco estranho, porque eu tratar de 
indedutibilidade, dedutibilidade, posso tributar ou posso não tributar, 
posso até induzir, como Schoueri disse, mas aí eu resolvi fazer: Olha, eu 
quero criar uma nova discussão e eu vou dizer, então: Eu, Fisco, porque 
eu posso, vou dizer como é que se deve tratar os juros sobre capital 
próprio partindo do pressuposto que é possível, então, remunerar o 
capital dos sócios de uma outra maneira, mas eu tenho que dizer qual 
vai ser a maneira e eu vou fazer uma redefinição porque eu posso, 
segundo a teoria do Schoueri, eu sou Fisco e eu posso, então, legislador 
tributário, eu posso dizer então dessa forma. Então, se eu posso, eu 
creio que esse é o meu Fisco respondendo à crítica do Bianco. Eu Fisco, 
posso tudo. Eu posso tudo. 

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu posso, cara a cara, dizer: Só eu devo 
ter dinheiro, ninguém mais pode ter dinheiro, só eu que tenho que ter 
dinheiro porque eu quero ser o poderoso e remunerar o exército para 
me servir. Isso é simples, então só eu posso. Aí o Direito vem na figura 
de resistir. Se o Direito Tributário faz essa colocação, ok, seria muito 
mais fácil eu dizer: Olha, eu vou incentivar o capitalista, eu vou 
incentivar o capitalista que investe na empresa e que pode ser que ele 
teria uma melhor remuneração se ele fosse a mercado, então, eu quero 
incentivar o empresário a deixar o dinheiro na empresa, eu posso: Olha, 
se você quer incentivar aí a indução, eu crio uma dedutibilidade, ou 
incentivo ou reduzo a tributação ou faço algum movimento indutor para 
que o capitalista tenha uma vantagem em investir. Assim funciona o 
incentivo fiscal, eu dou uma vantagem para ele deixar o dinheiro na 
empresa e para ele não colocar o dinheiro a juros. Esse seria o 
movimento mais adequado em termos de política fiscal, Bianco, 



respondendo a sua pergunta; se eu estou falando em política fiscal, eu 
faço uma medida de política fiscal indutora, só que o problema da-- 

Sr. João Francisco Bianco: Perdão. Eu falei para mim mesmo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah, desculpa. Mas eu... mas pode ser 
que não seja boa, pode ser que seja ruim para o sistema, então o 
problema é não estar em incentivar ou desincentivar, em tributar ou 
não tributar, quer dizer, como eu levo determinados institutos adiante e 
aí eu crio institutos tributários e como fica depois? E eu disse isso para 
o Everardo, aconteceu com a CIDE também, eu falo que vai ser um 
instrumento de intervenção de domínio econômico que não é 
absolutamente levado adiante, como fica isso depois? Então, eu 
primeiro digo o que é e, depois, o que eu disse não se revela na prática e 
gera distorções sistêmicas; quem corrige isso? Como se corrige isso? 
Qual é o papel, aí, do jurista em verificar se realmente esta figura 
colocada no sistema trouxe ou não trouxe um problema distorcivo(F) e 
como corrigir esse problema distorcivo(F), é disso que a gente estava 
tratando. Pelo menos essa era a minha intenção quando eu disse. 
Porque que está na hora de acabar com juros sobre capital próprio? 
Cria um outro incentivo. Mas essa figura é distorciva(F), ela é 
distorvida(F) ao sistema. 

Orador Não Identificado: É só filosofia isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Humberto, por favor. Eu 
queria só falar um pouquinho sobre essa questão de incentivo após o 
Humberto. 

Sr. Humberto Ávila: Bom dia a todos, eu queria agradecer ao Antônio 
Carlos pela generosidade em me acolher aqui na Mesa de Trabalhos, 
cumprimentar os queridos colegas e fazer algumas ponderações gerais e 
também sobre o tema. Primeira consideração geral é que sempre que eu 
venho ao IBDT eu fico entusiasmado por constatar que aqui se debate 
com seriedade determinados assuntos tributários, é algo, ao meu juízo, 
extremamente importante, não conheço nenhum país desenvolvido 
teoricamente que tenha avançado sem debater, então parece uma 
observação singela, mas para quem participa de eventos no Brasil há 
muito tempo e tem uma atividade acadêmica bastante intensa, como é o 
meu caso, constatar que o Prof. Zilveti discorda do Prof. Schoueri que, 
por sua vez, concorda com o Prof. Ricardo e assim nós vamos, é algo 
singelo, mas de uma importância extremamente digna de ser 
ressaltada. Há muitos eventos, nos quais não há, simplesmente, 
discussão, há ideias que são expostas e há ou não aderência a essas 
ideias. Então eu queria registrar isso porque é realmente importante. 
Por outro lado, eu queria dizer, sobre o tema em discussão que, a meu 
juízo, não está havendo, se eu entendi bem a discussão, uma 
verdadeira oposição entre as posições, por exemplo, do Prof. Zilveti e do 
Prof. Schoueri porque, se entendi bem, o Prof. Schoueri está 
examinando como as coisas são e o Prof. Zilveti como elas deveriam ser. 



Teoria do Direito se faz, essa distinção, de legis lata, de legis ferenda; 
ser, dever ser, Direito Positivo e filosofia, ou enfim, outra perspectiva. 
Não que não haja conexões entre esses planos. Há conexões e essas 
conexões são importantes, mas esses planos podem ser 
conceitualmente distintos. Então esse debate nessa perspectiva parece 
aquele embate, que eu gosto de lembrar, escrito pelo Pedro Lessa, em 
que dois cavalheiros iam um ao encontro do outro numa grande 
avenida ao qual se punha um grande brasão. De um lado de ouro e do 
outro lado de prata e os cavalheiros se engalfinharam até a morte, cada 
um sustentando o seu brasão do metal que poderia ter do seu lado. 
Então, feitas essas considerações e adotando a perspectiva do Prof. 
Schoueri, eu quero manifestar a minha concordância com a posição que 
ele está defendendo; do ponto de vista legal e do ponto de vista 
constitucional. Do ponto de vista legal há uma discussão no Superior 
Tribunal de Justiça; coincidentemente, quem deu o parecer e provocou 
o adiamento do caso fui eu, o Ministro Benedito colocou o caso em 
pauta, já havia voto contrário aos contribuintes, do Ministro Mauro 
Campbell, mas, tendo em vista a entrega do parecer e debates 
ocorridos, o caso foi retirado de pauta desde abril e, desde então não é 
mais julgado. O que está sendo discutido no STJ? Se os juros sobre 
capital próprio podem ser deduzidos da base de cálculo das 
contribuições para o PIS e Cofins. Então, a questão técnica é: Do ponto 
de vista da Fazenda sustenta-se que os juros sobre capital próprio 
seriam uma espécie de juros, tendo em vista o nome, juros sobre capital 
próprio e tendo em vista o tratamento supostamente igualitário e não 
seriam dividendos, porque os dividendos teriam diferenças substanciais 
relativamente aos juros sobre capital próprio. Essa é a discussão 
circunscrita à legislação vigente na época e circunscrita ao exame da 
compatibilidade da legislação federal com a legislação complementar, o 
que se postula lá, bem ou mal, é o seguinte: Apesar do nome, os juros 
sobre o capital próprio não são juros; tendo em vista a obrigatoriedade, 
os juros sobre capital próprio são facultativos, ao passo que os juros 
são obrigatórios. A questão da eventualmente, só se paga juros sobre 
capital próprio quando houver lucro. Os juros, esses têm que ser pagos, 
tendo em vista as condições previstas, como disse muito bem o Dr. 
Ricardo. E, com relação à titularidade, os juros sobre capital próprio 
remunera o capital próprio, como o nome próprio diz, enquanto que os 
juros remuneram o capital, digamos, de terceiros. A legislação 
diferencia, esse é o ponto. Se a legislação é boa ou é ruim, é uma 
questão a ser considerada. É muito importante. Mas a legislação 
diferencia. De outro lado, a legislação, no meu juízo, é extremamente 
clara. Se de um lado os juros sobre capital próprios são diferentes dos 
juros, de outro lado, eles podem ser imputados aos dividendos; e a 
legislação é claríssima. Portanto, o que faz a legislação, na minha 
avaliação, é uma espécie de remissão implícita aos dividendos, e os 
dividendos podem ser deduzidos da base de cálculo das contribuições, 
de maneira que, ao permitir a imputação, o que o legislador fez foi fazer 
uma equiparação implícita dos juros sobre capital próprio aos 
dividendos e, dessa forma, do ponto de vista estritamente legal, os juros 



sobre capital próprio poderiam ser deduzidos da base de cálculo das 
contribuições sobre a receita. Como o STJ reluta em discutir a 
legislação sob a perspectiva dos princípios condicionais, a questão da 
legalidade foi neutralizada, para evitar que o STJ deixasse de enfrentar 
a questão. Essa questão, todavia, vai voltar, se o caso for permitido ao 
Supremo. E, no Supremo, certamente o argumento trazido pelo Prof. 
Luís Eduardo Schoueri será enfrentado. Por que razão o de terceiros 
tem um tratamento e o próprio tem um tratamento diferente, se a 
questão não apresenta uma diferença substancial? Então, no fundo, 
aqui se discute legalidade, com essa razão eu penso que o ponto 
levantado pelo Prof. Schoueri é da mais alta relevância. Por que razão a 
origem do capital provocaria uma distinção com relação ao tratamento 
tributário? Se há ou não obediência ao princípio da igualdade, é uma 
questão que tem que ser discutida, mas existem dois sujeitos que, do 
ponto de vista estritamente jurídico, estão em situação equivalente, 
para os quais, todavia, se pretende atribuir tratamento ou 
consequências normativas tributárias diversas. Então, bem ou mal, o 
que se precisa é buscar uma razão justificante para o tratamento 
diverso, ou pelo menos mostrar que as situações são radicalmente 
diferentes. Então, nesse aspecto, a minha primeira impressão, embora 
eu não tenha analisado em profundidade esse segundo tema 
constitucional que, em circunstâncias profissionais, eu tive que analisar 
a questão do ponto de vista estritamente jurídico, eu penso que é uma 
questão que, à primeira vista, impressiona muito positivamente. Com 
relação ao ponto de vista do Prof. Zilveti, nós temos uma série de 
questões, mas o que eu vejo, e aqui talvez uma discordância, não mais 
do ponto de vista jurídico/político, mas do ponto de vista 
jurídico/normativo, é que enquanto o Prof. Zilveti dá, talvez, uma 
importância maior a questões sistemáticas e principiológicas, os 
professores Mariz de Oliveira e Schoueri dão uma importância maior ao 
tratamento especifico dado pela legislação e aqui, naturalmente, há 
questões teóricas por trás, se nós vamos definir a questão do ponto de 
vista da floresta ou do ponto de vista das árvores e qual é, digamos, a 
relação da floresta com relação ao sentido das árvores, e por aí nós 
vamos. Mas as questões, certamente, todas elas são muito importantes. 
Se nós separarmos esses planos, o plano de como as coisas estão 
estabelecidas positivamente, bem ou mal, e o plano de como as coisas 
deveriam ter sido ou deverão ser estabelecidas sob a perspectiva de 
princípios de justiça tributária que certamente são importantes, eu vejo 
que há, no fundo, duas questões diferentes discutidas hoje aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, eu vou abrir, um 
minutinho, eu vou abrir a palavra para a Valdirene(F) porque o Prof. 
Humberto adentrou, praticamente, no tema dela, que eles estão muito, 
realmente, ligados. Como você colocou na pauta, eu queria que você 
falasse algo, o que te animou a trazer o assunto para a pauta e nós 
prosseguimos a discussão já fechando os dois temas. 

Sra. Valdirene(F): Primeiramente, bom dia. Agradeço a essa Mesa, 
inclusive hoje com um comentário do Prof. Humberto Ávila que até 



adiantou o assunto que eu trouxe, sem perder de vista a questão dos 
retroativos, da questão da competência, a questão da solução de 
consulta, a questão de como o Governo vai enxergar isso daqui pra 
frente, como o professor bem trouxe, a questão dos juros sobre capital 
próprio também está no judiciário, sob o aspecto do PIS e Cofins, e o 
engraçado é que não é a primeira vez que o STJ analisa isso, e ele já 
analisou sobre a expectativa, sob a forma do recurso repetitivo, o 
recurso repetitivo é aquele que o tribunal firma jurisprudência e os 
tribunais debaixo, a rigor, têm que seguir de forma mais rápida. E lá, 
em 2002, foi trazida a mesma questão e não por falta de pré-
questionamento, às vezes se coloca: Poxa, o repetitivo não foi justo 
porque o repetitivo não trouxe todos os argumentos, como ele poderia 
vincular? Não, ele trouxe, pior que trouxe. No repetitivo de 2002 foi 
trazida essa questão da natureza, o que se caracteriza, até porque de 
certa forma necessária para se determinar se é faturamento ou receita, 
agora mais recentemente, e mais recentemente ainda receita 
bruta [ininteligível]. Naquela ocasião, em 2002, até trouxe aqui para ler 
um trechinho do voto, quando foi analisado nesse outro repetitivo, no 
final do voto; na verdade, a finalização do voto foi que é uma receita 
financeira, ponto; mas sem entrar muito no detalhe. Mas o que me 
chamou a atenção foi o finalzinho aqui. Diz que, se entra no caso a 
discussão a respeito da natureza jurídica dos juros sobre capital 
próprio, se equivalente a dividendo ou receita financeira, uma vez que a 
questão se refere apenas ao período compreendido, aí ele coloca o 
período da 9.718, quando a base de cálculo era apenas faturamento e é 
exatamente aqui que eu também gostaria de completar a discussão. 
Quando a gente olha a tributação dos juros sobre capital próprio, se a 
gente olhar aqui, desde quando foi criado, ele vem sendo tributado, nós 
temos aí no caminho e essa discussão. A 9.718 que alterou a base do 
PIS e Cofins, o julgamento do Supremo em 95, que definiu, em tese, 
como a base de cálculo de receita decorrente tão somente advinda de 
bens e serviços, temos o advento da 363, 033(F), que, já sob a nova 
Constituição, após a mudança da Emenda 20 criou a não 
cumulatividade com receita total independente de dar classificação 
estava utilizando e agora, a partir de janeiro do ano que vem, a 
2.903(F). Aqui foi muito simples sair pela tangente com o STJ, o meu 
ponto de vista não vou comentar, como ele estava falando da 9.718 e 
ele, acatando o julgamento do Supremo de que a receita bruta é oriunda 
de bens e serviços e o Fisco entendendo ali que aquilo, que os juros 
sobre capital próprio, do ponto de vista fiscal, se assemelha a juros e 
juros é receita financeira e receita financeira não é receita provinda de 
bens e serviços, daí eles escolheram a tributação, então se você olhar a 
ementa do repetitivo lá atrás, fala: Bom, que legal, o Supremo entende 
que não incide. 

Orador Não Identificado: O Superior. 

Sra. Valdirene(F): O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 
repetitivo, em 2002 que não incide, em juros sobre capital próprio, PIS e 
Cofins sobre capital próprio. Ah, que legal, ótimo. Não, lá ele analisou 



sob a égide da 9.718, que até está sendo rediscutida pelos bancos ali. 
Agora, o que esse repetitivo é a missão aqui do professor, que muito 
bem fez o parecer para ajudar a gente, é retrazer o tema, não 
necessariamente que corrente, mas que o STJ saia do comodismo e 
enfrente o tema. Infelizmente, o julgamento foi pedido vista, foi 
reiniciado em novembro. E teve aí três votos proferidos, nós não 
tivemos, efetivamente, acesso. Assistimos, mas não está nos autos, mas 
está no [ininteligível]. Mas o que foi dito ali, seguinte: Primeiro, dois 
votos mantiveram a linha da receita financeira, cômoda. Ao que tudo 
indica sem se aprofundar. E o terceiro voto, que mais me chamou a 
atenção, foi do Napoleão, que também saiu pela tangente, uma tese até 
nova, é trazendo a mudança da Emenda 20--.  

Entrou em julgamento agora em novembro. Foram proferidos três votos 
e pediram vista. Dois foram na linha da receita financeira, mais ou 
menos sem se aprofundar no tema e o terceiro voto, ele trouxe a 
questão... Porque, quando veio a Emenda 20, até então a Constituição 
Federal dizia que a base de cálculo do PIS e Cofins era o faturamento. E 
passou a se discutiu que é faturamento, o que é faturamento, para 
quem estava sob a égide daquela norma. Com a Emenda 20, incluiu-se 
faturamento ou receita. Aí o Napoleão disse que as leis não podem 
desprezar a alternatividade, por quê? Ou é faturamento ou é receita, 
porque quando diz lá, faturamento é receita bruta. Então o Napoleão, 
ele saiu pela tangente, pelo que eu entendi. Eu não posso redefinir 
faturamento dizendo que é igual à receita bruta. Então nós vamos cair 
de novo naquilo numa discussão displicente, que às vezes o legislador 
não usa as palavras para efeito, isso é um tecnicismo, e, mais uma vez, 
apesar de ele ter sido favorável ao contribuinte, ele infelizmente não teve 
a riqueza do debate que eu vi hoje aqui nessa Mesa. Então a questão 
que eu coloco é faturamento, sob a égide do PIS e Cofins, na mesma 
linha, colocando um pouco de lado o Direito para não falar de PIS e 
Cofins, é receita, é faturamento, é receita bruta? E quando eu trato de 
uma holding que hoje, em princípio, recebe título de seu capital próprio, 
só receita? É receita bruta? E assim, só para deixar mais quente o 
debate. Para quem é não cumulativo, isso foi muito pouco tranquilo 
porque quando se fala em receita financeira: Ah, mas não entra na 
minha base. Como não entra na sua base? É que ela é zero, só por isso. 
Agora, os juros sobre capital próprio é tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem aqui, Schoueri, 
depois Fernando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é daqueles temas que surgem e 
algumas pessoas têm mais certeza e outras têm mais dúvidas, eu estou 
no grupo das dúvidas, então, numa Mesa de Debates, isso eu vou trazer 
o tema para debate, não é posicionamento, mas apesar dividir dúvidas 
sobre esse assunto. Vejam, quando falamos sobre juros sobre capital 
próprio, natureza jurídica ou não, dizia para mim, me lembrando do 
ponto de vista tributário, durante a Mesa aqui, também me parece 
relevante dizer, mencionar, que essa lei, ela é híbrida, porque ela tem 
efeito privado, que é autorizar um pagamento, ou seja, isso é direito 



privado, o pagamento é feito, é um pagamento lícito, a empresa pode 
fazer, porque existe um legislador que autoriza um pagamento. Isso é 
puro direito privado. Então o primeiro ponto é mencionar que esses 
juros sobre capital próprio são, sim, uma figura do Direito Privado. O 
problema que nós temos, agora entrando no tema da Valdirene(F), é que 
nós temos uma regra de incidência, uma ideia de incidência, para 
qualquer receita, de PIS e Cofins e depois eu tenho uma isenção para 
dividendos. E será que esses juros sobre capital próprio se encaixam 
nesta isenção ou eles não se encaixam nesta isenção? Se eu tiver uma 
visão de que a lei tributária sempre utiliza o instituto de Direito Privado, 
que o Direito Tributário é escravo do Direito Privado, eu vou dizer 
dividendo é dividendo, dividendo pressupõe uma assembleia, pressupõe 
um monte de requisitos, que esse aqui não necessariamente tem todos. 
Se eu for na linha de que a lei tributária, ela é escrava do Direito 
Privado. Mas é bom lembrar que eu posso ter uma outra linha, eu posso 
dizer: Bom, o legislador tributário, ele é livre para criar essa isenção 
valendo-se ou não do Direito Privado. Eu posso me perguntar um tipo 
de teoria diversa: A que se referia o legislador quando ele utilizava a 
expressão dividendo? A uma figura do Direito Privado? Ou ele se referia 
a algo que pode se encaixar como dividendo, mas que pode ser mais 
amplo, é um termo terrível que as pessoas não gostam, chamado: 
consideração econômica, a consideração econômica é sempre vista 
como algo perigoso. Algo, principalmente do Fisco, e eu tenho insistido 
em dizer não, consideração econômica, ela é uma forma de 
interpretação teleológica, favorável ou contrária a quem seja, mas é um 
modo de saber qual é a lei. Então, a pergunta que eu faria é: Esta 
isenção que apareceu, ela se vincula ao Direito Privado ou não? E, se 
me permitirem, dividindo dúvidas ainda, eu estou diante de uma 
isenção no seu sentido próprio, isenção como uma exceção, que vai 
buscar uma justificativa, onde viria a pergunta: Mas por que razão 
todas as receitas são tributadas no PIS e Cofins e esta não? Se eu 
estiver diante de uma isenção própria, eu vou precisar de uma 
justificativa para esse favor, mas eu posso estar diante de uma isenção 
técnica. A isenção técnica, diferentemente da isenção própria, ela não 
busca uma outra justificativa porque ela se justifica na própria 
capacidade contributiva a dizer: Olha, esse nicho não é igual ao outro, 
eu tenho que tirá-lo porque não há como tributá-lo como os demais, ou 
melhor dizendo, dividendo não é uma receita como outras, ou melhor 
dizendo, não é a receita a ser atingida pelo PIS e Cofins, ou seja, vamos 
deixar claro isso. O legislador, quando ele quer criar a hipótese 
tributária, ele pode se valer de duas técnicas, uma é que ele vai 
construindo-a aos poucos, descrevendo, somando; e outra, em que ele 
utiliza uma definição mais ampla e exclui algumas circunstâncias que, 
naquela definição mais ampla, poderiam estar dentro, mas que não 
devem estar dentro porque já não são iguais às demais sob a 
perspectiva daquilo que ele quer tributar. Ou seja, a isenção pode ser 
um instrumento para conformação daquilo que é objeto de tributação. 
Então a pergunta que eu estou querendo enfrentar é saber: Dividendo 
não é tributado porque é uma receita diferente, porque é uma receita 



que não é igual às demais receitas, ou seja, não está dentro do escopo 
do PIS e Cofins, é uma situação à parte, ou o dividendo não é tributado 
porque é um incentivo ou ‘X’, ‘Y’ ou seja, haveria uma outra razão que 
não mais a primeira, para dizer, esse caso aqui eu quero favorecer esse 
mercado, eu quero favorecer esse tipo de operação. Eu digo isso porque 
eu, talvez eu pudesse caminhar para dizer que o dividendo não é 
tributado porque o legislador percebe que, entre pessoas jurídicas, a 
tributação consecutiva de dividendos pode levar a um excesso de 
tributação, porque imaginem grupos com três, quatro níveis, 
pagamentos sucessivos, existe um excesso de tributação, a isenção do 
dividendo, quer me parecer, a isenção do dividendo é voltada a não 
desestimular formação de grupos empresariais, ela é voltada a 
assegurar que uma única capacidade contributiva, ou a única 
manifestação de capacidade contributiva será tributada. Em outras 
palavras, a isenção do dividendo, quer me parecer, é uma proteção ao 
excesso de exação, eu isento dividendo para impedir que haja o excesso 
de exação em virtude de uma única realidade econômica. Aqueles que 
viram aquele meu livro sobre ágio, eu faço uma figura de um olho em 
vários planos das pessoas jurídicas, eu retomo àquela figura para dizer: 
As pessoas jurídicas, as diversas pessoas jurídicas nada mais são do 
que diversos planos de uma única realidade econômica. Imaginar uma 
tributação consecutiva da mesma realidade econômica é levar a um 
excesso de exação. Eu digo isso, Ricardo, a volta que eu quero dar, para 
tentar concluir que essa isenção do dividendo não tem uma natureza de 
um incentivo, de um estímulo, ela tem uma natureza técnica de uma 
proteção ao excesso de exação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Natureza? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Técnica de [ininteligível]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Jurídica, econômica? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Natureza jurídica de isenção técnica. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você está discutindo natureza jurídica? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, isenção técnica. Eu só discuto 
natureza jurídica, não civil jurídica. A natureza técnico-jurídica 
tributária e tudo que é, eu vou soltar uma frase importante, Fernando. 
O legislador tributário tem uma característica brutal, como o Dedo de 
Midas, quando ele encosta virou jurídico, então toda a discussão que eu 
faço aqui, ela é jurídica por definição porque ela é tributária. A partir 
daqui, a partir desse ponto... Retomando, se ela é uma isenção técnica 
voltada à proteção do excesso de exação, eu volto a interpretar essa lei 
para olhar aquela expressão ‘dividendo’, mas já não falando, eu quero 
isentar o dividendo enquanto tal. O que eu quero proteger é esse 
excesso de exação nas sobreposições nas várias camadas. O que me 
levará a uma interpretação ampla da expressão dividendo, utilizada pelo 
legislador, além daquela mera medida do Direito Privado, que vai me 
permitir, portanto, uma interpretação teleológica que eu chamo 
consideração econômica, entender em primeira vista que-- 



Orador Não Identificado: Da isenção? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? Que o PIS e Cofins estarão 
compreendidos na isenção de dividendos em virtude da finalidade da 
lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrando, eu vou 
passar a palavra para vocês, só lembrando que no Direito Tributário, o 
legislador tem tratado coerentemente juros sobre capital próprio como 
despesa financeira e receita financeira, lembrando que a alíquota zero 
no regime não cumulativo das receitas financeiras exclui expressamente 
o JCP. E lembrando que isso também tem reflexo no cálculo do lucro da 
exploração. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, são duas satisfações. Primeira é-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu preciso dizer o seguinte, 
nós... Não sei se o Direito Tributário é escravo do Direito Privado, mas 
nós somos escravos do relógio, nós temos mais oito minutos para 
encerrar o ano, então eu peço que as manifestações respeitem o horário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Breve então. Bom, duas satisfações, a 
primeira a posição absolutamente científica do Humberto em todos os 
aspectos, inclusive na minha crítica, eu recebo com muita fidalguia. Ele 
fez uma menção que me pareceu sem reparos, que o Direito faz uso de 
remissões, Direito Tributário também, remissões. Trata-se, esse 
assunto, da mesma forma que aquele outro assunto é tratado. Aplica-
se, ao capital próprio, o tratamento que se dá ao dividendo. Eu não 
estou falando que juros do Direito Tributário é outra coisa, eu estou 
dando um tratamento aos juros sempre, quer dizer, com a natureza 
jurídica tributária dos juros, eu não entro nesse debate dos juros que se 
dá, dividendo, mas eu não escapo, e pelo debate aqui se percebeu, ou 
pelo menos eu percebi, eu não escapo de discutir a natureza jurídica 
desse instituto e aí a outra satisfação quando ouvi o meu colega 
Schoueri. Reconhecer que está se discutindo natureza jurídica, em um 
primeiro momento eu ouvi que não se discutiria natureza jurídica, mas 
aí eu fiquei mais contente quando eu vi que nós estamos, sim, 
discutindo natureza jurídica, que não podemos fugir, como juristas, da 
discussão de natureza jurídica e aí voltamos ao trilho, estamos 
discutindo natureza jurídica e aí todo o debate prático, me perdoem se 
eu fui filosófico ou de legis ferenda, não foi minha intenção, todo debate 
prático é sobre que tratamento daremos a isso porque dependendo do 
tratamento terá um reflexo para PIS e Cofins, terá um tratamento para 
outras contribuições e é necessário, então, que se defina simplesmente. 
Ok, se eu solucionei o problema com a remissão, isso é, se dá o 
tratamento de dividendo, para que finalidade? Para a finalidade do 
Imposto de Renda, dou um tratamento de dividendo. E qual é o reflexo 
disso e sobre os outros tributos? Agora precisa analisar porque, a 
remissão, ela não muda a natureza, ou muda? Se mudar, aí eu preciso 
ficar mais atento, mas para mim não muda a natureza, é apenas uma 
forma que o Direito Tributário tratou um fato que veio ao Direito e aí eu 
preciso dizer, este negócio aqui, esta remuneração ao sócio terá o 



tratamento de dividendo. Perfeito. Aí, ao dar tratamento de dividendo eu 
mudo o tratamento relacionado a outros tributos e, aí, a minha questão 
em relação ao sistema, Humberto, quando eu faço essa remissão 
própria, ou imprópria, eu posso gerar uma distorção sistêmica, como 
me parece estar acontecendo pelos relatos da jurisprudência em 
questão. 

Sr. Humberto Ávila: Muito brevemente, primeiro, considerações a 
respeito do julgamento do STJ, eu penso ter encontrado a razão da 
minha surpresa, é que, em abril do ano passado, o Benedito Gonçalves 
pediu vista e aí ele colocou em abril desse ano o julgamento. Foram 
proferidos dois votos, um que já era conhecido, do Napoleão, o do 
Mauro Campbell e do Og Fernandes. E, de novo, o Benedito pediu vista, 
ele ficou um ano pensando e agora ele vai repensar mais um pouco. O 
que eu acho que precisa ser examinado? São duas formas de analisar o 
mesmo problema: O voto do Napoleão é pela perspectiva do significado 
de receita, se entra ou não entra na receita, os juros sobre capital 
próprio correspondem ao conceito de receita? Antes e depois da emenda 
constitucional. Essa é uma pergunta, a outra pergunta é: A lei 
estabelece ou permite a dedutibilidade dos vencimentos aos quais os 
juros são equiparados legalmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dos dividendos. 

Sr. Humberto Ávila: Dos dividendos, aos quais os juros são 
equiparados. Os juros sobre capital próprio entram ou não entram na 
regra de dedução da base de cálculo? Então são duas coisas; uma é: 
qual é a base de cálculo e quais são os elementos; e a segunda é: quais 
são os elementos que são deduzidos da base de cálculo? Então veja, tem 
ministros indo pela parte de cima e têm outros ministros, e os 
advogados, estão tentando ir pela parte de baixo, o problema não é se é 
ou não receita, a questão é que há parcelas dedutíveis da receita; os 
juros sobre capital próprio se enquadram nessas parcelas dentre as 
quais estão os dividendos aos quais os juros foram legalmente, 
equiparados? Que é uma segunda questão diferente. Bom, entrando 
nessa questão, eu, nos dois minutos que eu tenho para falar, eu 
naturalmente não tenho como enfrentar questões teóricas muito 
interessantes e práticas também levantadas, tanto pelo Schoueri 
quanto pelo Zilveti, se argumento teleológico necessariamente é 
econômico ou não, com o que, em princípio, não estou de acordo; se 
dedução de base de cálculo tem natureza de isenção ou não; é uma 
questão também muito interessante. Eu ficaria apenas com essa 
questão mais específica, das finalidades que foram levantadas, que não 
me parecem estritamente econômicas, elas são jurídicas e eu penso que 
há, sim, razões e as razões mencionadas pelo Schoueri são, na minha 
visão, relevantes, de determinados incentivos para os dividendos e 
também incentivos, o que foi mencionado antes, para que as empresas, 
em vez de buscarem no mercado determinado valor, busquem os 
próprios acionistas, então há razões que estão por trás dos dispositivos 
legais vigentes, isso não é economia, é direito positivo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, só... O Schoueri está 
controlando aqui o cronômetro, mas chegamos ao fim, agradeço a 
presença ao longo do ano, e espero que nos encontremos no próximo 
ano, novamente os convido a colaborar para a revista, número 33, que, 
no primeiro trimestre de 2015, dizendo, não sei se está presente aqui 
alguém que tenha tido o seu partido recusado no grupo 2, que a recusa 
de muitos artigos foi feita porque as exigências da revista passaram a 
ser mais rigorosas. Nós estamos hoje seguindo padrões, e alguns 
problemas, também, de ajuste devido à mudança de perspectiva, mas a 
revista está se qualificando e, portanto, as colaborações também têm 
que ser mais qualificadas. As recusas não devem ser motivo de 
desânimo ou de sentimento de derrota, mas sim de incentivo e 
percepção dessa realidade, nós queremos uma revista melhor e em 
benefício dos autores, que serão pontuados nas suas carreiras, nos 
seus currículos de forma que... Eu falei uma coisa errada, nos 
seus curricula(F), usando meus conhecimentos do meu tempo que eu 
estava no colégio. [Ininteligível] E, então, convido novamente, incentivo 
vocês a participarem da revista, para que ela seja cada vez melhor. 
Muito obrigado, boa passagem de ano a todos em nome da diretoria 
aqui, bom Natal a todos e às famílias. 

 FIM 

Eu, Patrícia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 
habilidades, é fiel ao áudio fornecido. 
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