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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós 
estamos hoje com a, conforme foi anunciado a semana passada, 
estamos com a presença via Internet do grupo que estamos vendo aqui, 
grupo grande lá de Recife, da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Pernambuco. Por iniciativa dos professores Eric Castro e 
Silva e André Dantas. Eric, André, estão aí? Bom dia! 

Sr. Eric Castro e Silva: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eric, a gente te ouve muito mal, se puder 
falar mais perto do microfone, ajuda. 

Sr. Eric Castro e Silva: Bom dia, professor Mariz, professor Schoueri, 
todos da Mesa. Satisfação enorme estarmos aqui com vocês hoje. Estão 
me ouvindo bem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos ouvindo. 

Sr. Eric Castro e Silva: Inicialmente eu queria agradecer, Dr. Mariz, à 
sua pessoa, sempre muito gentil conosco em presidir essa participação 
da mesa de debates, não sabe o quanto gostaríamos de fazer esse 
evento em conjunto com vocês e reconhecido na faculdade 
principalmente o professor André Dantas que está aqui comigo. 



Agradecer também pelos participantes aqui em Recife, a gente aqui, 
mostrem interesse aqui de Recife, de Direito Tributário, vem a reiterar o 
que eu sempre digo em relação ao IBDT aqui em Recife, quanto é 
positiva a nossa participação como associado do IBDT, uma associação 
extremamente séria, é uma fonte rica para quem trabalha no dia a dia 
com o Direito Tributário, seja na academia, seja na sua profissão e a 
mesa de debates é o instrumento que mais facilita, mostra essa visão  
do IBDT, mais de mil atas disponibilizadas via Internet, então realmente 
eu queria reiterar aqui a importância principalmente aqui para Recife, a 
importância de participar como associado do IBDT, reiterar que vale a 
pena. E mais uma vez, professor Mariz, agradecer a todos aí do IBDT, 
principalmente ao senhor que nos permitiu, e espero que a gente possa 
contribuir um pouco aqui com os debates. Agradeço em meu nome pelo 
senhor ter sugerido aquele tema, aceitado aquela sugestão do tema do 
JCP, acho que efetivamente gostaria de sugerir que ficasse para o final, 
se houvesse tempo. Porque o que eu queria propor, o que nós 
queríamos proporcionar aqui para Recife é justamente essa imersão aí 
no debate aí com vocês para eles sentirem como é a dinâmica da mesa 
de debates que acontece semanalmente no IBDT. Essa é a ideia inicial, 
todas as outras, obviamente, são bem-vindas, mas resta dizer que 
teremos a oportunidade. Agradeço mais uma vez em nome de todos aqui 
do Recife por essa oportunidade. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Eric, muito obrigado, 
eu é que agradeço em nome do IBDT a presença de vocês, para nós 
realmente é uma grande alegria, sabe, acho que estamos vivendo um 
momento especial da mesa de debates, a mesa de debates é a origem do 
Instituto Brasileiro de Direito Tributário, no art. 1º do seu estatuto está 
previsto que entre os objetivos institucionais está a manutenção da 
mesa semanal de debates, de modo que para nós é uma grande alegria 
que possamos ter esse contato com vocês e com esta faculdade tão 
prestigiosa e tão importante para o estudo do direito no Brasil. E espero 
que nós possamos repetir isso mais vezes. Da nossa parte estamos 
sempre abertos. Eu queria no pequeno expediente fazer, tentar abreviar 
um pouquinho o nosso tempo, devido à presença do pessoal do Recife, 
comunicar que chegou ao instituto essa semana o nosso nº 34 da 
revista de Direito Tributário Atual, sempre substanciosa, com várias 
colaborações de autores brasileiros e estrangeiros, e que a distribuição 
aos associados começará a ser feita. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só mencionar, até pelo fato de termos o 
Recife, um ponto bastante importante para uma revista científica é o 
que se chama de exogenia, ou seja, produção de artigos de fora de São 
Paulo. E essa revista é a que tem maior grau já de exogenia. Mas 
entendam vocês, colegas de Recife, o quanto é importante para nós do 
IBDT recebermos contribuições de todo o Brasil para a nossa revista. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse ponto, ontem o 
Jefferson circulou o relatório de fechamento desse nº 34 da nossa 
revista, e acho que pela primeira vez São Paulo foi superado pelos 
outros estados nas contribuições de artigos. Realmente é muito 



importante para a revista, para a avaliação do CAPES, e para nós. Nós 
verificamos que há uma abrangência das nossas atividades. Ainda no 
pequeno expediente eu queria fazer uma comunicação, pedir para o 
Professor Schoueri se manifestar a respeito, na próxima semana nós 
vamos ter na Colômbia o evento do Observatório Ibero-Americano e 
teremos uma equipe do IBDT e da faculdade presente, inclusive o 
Michell estará fazendo parte dessa equipe no Tax Moot. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O IBDT é fundador do Observatório Ibero-
Americano de Tributação Internacional, e esse vai ser o nosso sexto 
encontro anual. Aliás, é bem possível que o sétimo encontro se dê em 
São Paulo, provavelmente vamos fechar isso agora, vamos ser nós aí os 
anfitriões. Cada ano tem sido num país, nós tivemos, o João me corrija, 
bom, começamos com a Colômbia, fomos para o Chile, no México, 
Flórida. Flórida, é bom lembrar, é o estado mais ao norte da América 
Latina, mas considerando a América Latina no meio também. Equador, 
o que é isso? E agora vamos novamente à Colômbia. Fora isso, também 
fizemos encontros em julho lá em Madri, iniciativa que a Carlos III de 
Madri também participa. Chamamos Ibero-Americano exatamente 
porque a Península Ibéria também participa. A ideia, assim, é um 
encontro que é difícil descrever para quem não vai, porque você está 
acostumado com aqueles grandes encontros em que meia dúzia de 
pessoas falam e o restante assiste e fica todo mundo com direito a 
apresentar uma pergunta no papel. Imagine um encontro em que todos 
têm a oportunidade de falar, e que você não tenha um conferencista, 
você tem quando muito um relator, alguém que é responsável em 15 
minutos por falar sobre o tema, por trazer as ideias mais diversas e a 
partir dali vários falamos. Dizemos que lá reunimos aqueles que 
gostamos do Direito Tributário, gostamos de debater. Então o encontro 
que vai ser quinta e sexta próxima, nesse sentido já vou até 
entusiasmado para o encontro. Mas o Ricardo também mencionou o 
Tax Moot, International Tax Moot. A ideia do Moot, a gente sabe, uma 
corte simulada é um modo de aprendizado nas mais diversas áreas do 
direito. Tax Moot já começa há alguns anos. International Tax Moot é a 
ideia do Direito Tributário Internacional com simulados para jovens que 
não têm experiência profissional, têm pouca experiência profissional e 
vão defender a posição do fisco ou do contribuinte. Haverá sete equipes, 
das quais, Ricardo, duas brasileiras, porque o IBDT vai ter sim a sua 
equipe e a Faculdade de Direito está enviando também a sua equipe. É 
bom lembrar, quarto anistas da Faculdade de Direito, eu falo até 
emocionado como professor que imagine aqueles que mal sabem Direito 
Tributário e começam a ver o básico do Direito Tributário e a evolução 
que têm a partir de uma participação de um Tax Moot, o aprendizado a 
partir do caso é muito interessante. Até mais mencionamos os colegas 
de Pernambuco porque isso quanto mais tivermos equipe brasileiras 
melhor como modo de aprendizado da tributação internacional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Michell, bom desempenho. 

Orador não identificado: Vai haver a divulgação desse calendário em 
algum site da faculdade ou no site do IBDT para quem tiver interesse? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, deste ano já foi, o que eu posso dizer 
é o seguinte, a melhor sugestão é visitar o site do próprio observatório. 
É oiti – Observatório Ibero-americano de Tributação Internacional – 
.org.co é Colombia, não é isso? Co de Colômbia. E lá você consegue 
informações do Observatório, das suas atividades e até do calendário da 
inscrição para esse Tax Moot. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Michell, boa sorte, bom 
trabalho, bom desempenho. Traga o título. Desculpe-me. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Traga o aprendizado. Título é irrelevante. 
Mostrar que aprendeu e vivenciou, é isso que nós queremos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É irrelevante, mas quando a 
nossa equipe foi vencedora, nós fizemos uma tremenda de uma 
divulgação. Eu queria até dizer o seguinte, eu tive de passagem, 
passando pela Alemanha em julho e eu passei na Faculdade de Direito 
da Universidade de Humboldt e para a minha surpresa na entrada 
tinha um painel enorme com fotografia de uma equipe, evidentemente 
todo mundo muito feliz, que tinham vencido, a equipe da faculdade 
tinha vencido a Tax Moot que tinha se realizado. Então uma grande 
divulgação de uma atividade importante como essa. No pequeno 
expediente eu queria convidar alguns dos presentes a relatar na 
próxima semana a Portaria Conjunta 1.427, da Secretaria da Receita 
Federal e da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. Esta portaria tem 
o objetivo de promover o fortalecimento de informações de interesse. 
Não, perdão. O que eu queria era outra coisa. Eu vou pedir, essa 
portaria eu quero comentar na semana que vem. Eu vou ficar sem o 
número da portaria. É uma que trata da informatização dos processos 
administrativos no âmbito da administração pública federal direta ou 
indireta. Eu gostaria que alguém que pudesse dar uma estudada no 
assunto, quais são os objetivos específicos desse ato, e nos relatasse na 
próxima semana. Quem tiver interesse levante a mão agora ou mande 
um e-mail durante a semana. Ninguém está interessado? Eu vou 
escalar alguém. Você está escalado. Eu vou verificar posteriormente. 
Então vamos à pauta. Alguém tem mais alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só uma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Brandão. Nós temos aqui seguida a 
oscilante jurisprudência aqui no STJ, e eu o professor Gerd temos 
defendido essa tese com relação à incidência do IPI dos produtos 
importados quando da revenda. E acabo de ver hoje que a 1ª Seção do 
STJ em efeito repetitivo mudou a jurisprudência, considerando que há 
incidência do IPI colocado sobre a revenda como está previsto na 
Constituição, que ela incide sobre produtos industrializados, não sobre 
a industrialização no mercado nacional. Quem quiser ver está à 
disposição a notícia, não sei se o acórdão já está pronto. Mas houve 
uma mudança radical da jurisprudência que anteriormente vinha sendo 
praticada pelo STJ. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: A informação então é de que de fato na 
primeira saída do produto do mercado interno incide o IPI, é isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para a sua informação, o professor 
Gerd inclusive não está aqui hoje. Ontem ele foi à Brasília sustentar a 
tese de que não haveria incidência. Então talvez podemos narrar melhor 
na outra semana. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minuto. Microfone aqui. 
Eric, para nós termos uma ordem, quando vocês pedirem a palavra, por 
favor, peçam a palavra, porque nós temos sempre a preferência pelas 
solicitações, ok? E aí então o auditório de Recife participa da mesma 
forma como se estivesse aqui. 

Sr. Eric Castro e Silva: Perfeito. Faremos assim. 

Sr. Marcelo Miranda: O professor Gerd, esse julgamento foi bem 
interessante porque a Fiesp levou o professor Heleno para sustentar por 
eles, basicamente eles defendem aquela interpretação conjuntamente 
com a Fazenda de que o art. 46, inciso II do CTN combinado com o art. 
51 autoriza que a legislação crie essa tributação, né, comparando o 
importador na saída ao industrial e a tese defende que essa 
equiparação, ela não é possível porque em relação ao produto importado 
somente se aplica o art. 46 - I que é o IPI no desembaraço aduaneiro. A 
1ª Seção do STJ, em junho de 2014, já tinha decidido, né, eles julgaram 
cinco embargos de divergência, entendendo que o contribuinte tinha 
razão nesse sentido e que essa equiparação a industrial não poderia ser 
feita porque você não estaria dentro de um ciclo de industrialização, um 
ciclo de produção. E ontem colocaram novo embargo de divergência, ou 
seja, um ano depois, um ano e alguns meses depois de a própria 1ª 
Seção ter definido em cinco embargos de divergência, que eles 
reapreciaram a matéria, na primeira ocasião também tinha sido por 
uma maioria apertada, e ontem, em que pesa a ausência do ministro Og 
Fernandes, que era favorável aos contribuintes, se ele estivesse lá, 
ficaria cinco a quatro, digamos assim. Mas o que me chama a atenção e 
que lá até que foi dito isso, que o fato da 1ª Seção ter julgado cinco 
embargos de divergência um ano atrás não causou nenhum tipo de 
preocupação dos ministros em qual seria o efeito de reformar essa 
jurisprudência, porque muitos clientes realmente aguardam o 
posicionamento do tribunal e até aqueles mais conservadores e a partir 
do momento em que a 1ª Seção havia julgado vários ingressaram, os 
próprios ministros que eram contrários à tese passaram a dar decisões 
monocráticas favoráveis, e alguns casos até transitaram em julgado 
porque o STF até então não estava conhecendo a matéria por entender 
que era infraconstitucional pela ação reflexa, e realmente foi alterado. 
Ah não, agora é a hora do repetitivo, nós vamos alterar, isso dá 
segurança jurídica aos contribuintes porque é uma parte, é uma fase de 
repetitivo, e é muito salutar essa alteração de jurisprudência, nós temos 
que repensar o direito. O ministro Olindo, que estava lá convocado, 



provavelmente no próximo julgamento se alguém pedisse vista não 
estaria, não conhecia a matéria, apenas afirmou que o tributário é 
assim, tem a lei prevendo e é uma questão prática, como tem a lei 
prevendo, aos contribuintes cabe respeitar o que a lei está dizendo. 
Basicamente foi bem esse voto, um voto oral, na hora, e os ministros 
que mantiveram o posicionamento do julgamento anterior por dois 
ministros se aposentaram, o ministro Ari Pargendler e o Arnaldo 
Esteves Lima, que eram favoráveis, por isso é que houve essa alteração 
agora também por maioria, e a ministra Regina Helena Costa também 
votou favoravelmente aos contribuintes, seguindo justamente essa tese 
que eu expus, e o ministro Napoleão também fez um voto muito 
interessante e bem na linha também da segurança jurídica, da 
preocupação, que a 1ª Seção seria uma instituição e que já havia votado 
a matéria há menos de um ano atrás. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer. Nos cinco embargos 
que você se refere não havia repercussão geral e desta vez havia 
repercussão geral, é isso? 

Sr. Marcelo Miranda: Isso, eles não foram julgados sob o crivo do 
repetitivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a segurança jurídica que o 
contribuinte pretendia, desculpe só quero olhar aqui, há um ano já 
existia repercussão geral e o contribuinte já sabia que aquelas decisões 
não tinham repercussão geral, assim como dessa vez sabiam. Eu me 
comovo muito com segurança jurídica e esse tipo de argumento, mas eu 
acho que mudança do direito, quando o direito introduz o instrumento 
para conferir segurança jurídica, é como dizer, sem repercussão geral e 
nós temos ‘N’ casos como esses, que não gozam de repercussão geral, 
em regra o que a gente costuma dizer, é dizer: olha, se não há uma 
decisão, eu pelo menos sempre ressalvo, sem repercussão geral. Eu não 
tenho tido problema em muitas vezes dizer, apesar do tribunal ter se 
posicionado desse modo, não houve repercussão geral. Vou dar um 
exemplo agora. Anteontem eu estava dando uma opinião legal. Eu 
falava do caso do PIS, só para citar assim, era um caso de contribuição 
social, se era necessário lei ordinária ou lei complementar. Eu 
mencionei que o Supremo no caso do PIS decidiu com repercussão geral 
que o PIS é contribuição social e sem repercussão geral decidiu que a lei 
ordinária poderia tratar do assunto. Eu não tive problema algum em 
dizer como foi sem repercussão, o Supremo ainda poderá vir a decidir 
que é necessária a lei complementar. Então eu acho que o argumento 
da segurança jurídica enfraquece muito tendo em vista que nós temos 
um instituto que carimba a segurança jurídica ou carimba a segurança 
que é a repercussão geral. Então esse argumento no passado, antes do 
instituto, me comovia muito, afinal de contas, 1ª Seção, tomou uma 
decisão, essa decisão tem que ser mantida, o contribuinte tem que 
contar com a jurisprudência. Como houve uma mudança na legislação 
sobre o assunto, eu hoje sou mais reticente com isso. Eu precisava 
dizer que com relação ao mérito, com todo respeito, eu estou 
completamente de acordo com essa segunda decisão. Ou seja, eu olho 



uma norma tributária a partir de um efeito constitucional, eu tenho que 
olhar a ordem econômica como contribuindo para a interpretação da lei. 
Eu não posso admitir que dois produtos concorram no mercado com 
cargas tributárias adversas, ainda mais implicando uma proteção 
inversa, a proteção inversa porque o produto nacional paga IPI, o 
produto importado não pagará. Então eu não consigo ver qualquer 
óbice nessa legislação, embora reconheça, talvez o legislador pudesse 
ter resolvido o problema de um modo muito mais simples, como o fez no 
caso dos estabelecimentos interdependentes, apenas munindo na base 
de cálculo, determinando que na importação a base de cálculo será o 
valor ocorrido corrente do mercado atacadista, resolveria o problema de 
outro modo também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos, Marcelo, se estiver 
de acordo, vamos colocar esse assunto porque eu acho que ele merece 
um debate um pouco mais longo. Está no pequeno expediente aqui, o 
Brandão trouxe a notícia, foi muito bom você ter nos dado os seus 
comentários sobre a sua participação ‘in loco’ no julgamento, eu queria 
fazer algumas perguntas, mas eu coloco para a pauta, a primeira 
pergunta seria, a matéria foi discutida no meio constitucional, no meio 
infraconstitucional, independentemente da postura que o STJ e o STF 
assumem a esse respeito, e no mérito queria lembrar que para quem 
eventualmente não esteja lembrando, que o CTN no art. 46, ele prevê 
que o imposto tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro, e no 
inciso II a saída do estabelecimento a que se refere o Parágrafo Único do 
art. 51. E o art. 51 no inciso I trata do importador, do industrial, 
comerciante, e no Parágrafo Único ele diz que: considera-se contribuinte 
autônomo qualquer estabelecimento de importador industrial, 
comerciante ou arrematante. Então eu colocaria também algo a ser 
visto se foi por acaso cogitado da inconstitucionalidade do CTN ou 
apenas da incompatibilidade da legislação ordinária frente ao CTN? Tem 
mais uma pergunta. Houve alguma divergência de posicionamento entre 
Heleno e Gerd? Porque a FIESP foi representada pelo Heleno. Então 
essa é uma questão que eu acho que se você puder nos expor na 
semana que vem, inclusive quais foram os fundamentos desses dois 
professores ao sustentarem. Vamos trazer o Gerd, claro. Mas fica com 
você, por favor, então, a responsabilidade de expor esse tema. Acho que 
podemos passar à pauta, né? Eric, eu recebi a informação pela Eloisa 
que você solicitou que nós déssemos preferência ao VGBL, Imposto 
Sobre Transmissão ‘Causa Mortis’, eu tinha por deferência a vocês, 
tinha colocado em primeiro lugar na pauta o assunto que vocês 
propuseram do JCP, mas em atenção ao seu pedido, nós vamos passar 
a palavra ao Salvador Cândido Brandão para expor o PGBL, Imposto 
Sobre Transmissão ‘Causa Mortis’, um assunto que na semana passada 
nós começamos a debater. Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Brandão. Bom dia a todos, 
especialmente ao pessoal de Pernambuco, a você, Eric, muito prazer 
falar com todos. Então, essa questão do VGBL veio ao meu pensamento 
porque nós estamos aqui numa crise fiscal e os estados estão fazendo 



duas coisas, primeiro, estão elevando por lei ordinária até o limite do 
teto autorizado pelo Senado que é de 8%, inclusive aí no seu estado, né 
Eric, a partir de primeiro de janeiro de 2016 qualquer transmissão ou 
doação acima de R$ 400 mil vai estar sujeita à alíquota de 8%, e os 
estados estão pretendendo que o senado eleve o teto para 20%, o que 
convenhamos, vai ser realmente uma derrama, né, o quinto chamou-se 
na época da inconfidência, o quinto dos infernos, né, porque muita 
gente que vai ter alguma herança, ou uma transmissão vai ter que 
vender o único imóvel que tem para pagar o tributo se assim chegar 
essa alíquota. Fora a questão que nós já discutimos aqui, se a 
competência federal para ela arrecadar, mas se o Senado elevar para 
20% a competência dos estados, eles vão fatalmente exercer. Aí vem a 
lume essa questão que qualquer agente fiduciário bancário ao fazer 
oferta de previdência, eles dizem que uma das vantagens é que o 
pagamento da aplicação que você faz em PGBL ou VGBL, o resgate em 
caso, especialmente no caso de morte, vai direto para os herdeiros sem 
passar por herança ou inventário e por consequência, livre do ITCMD. 
Essa ideia é a corrente, é a ideia que está vigente na praça. Teve algum 
caso de um estado que o contribuinte, quer dizer, o herdeiro recebeu 
uma notificação dizendo que aquela transmissão que ele recebeu 
diretamente do banco seria tributado pelo ITCMD e exigiu a cobrança 
através de auto de infração e houve a discussão e inclusive o 
contribuinte perdeu no conselho administrativo do estado. E aí 
analisando a legislação, realmente nós temos assim, a base para que 
esse PGBL ou VGBL tenha essa ideia de fora do campo de incidência 
ITCMD está no art. 794 do Código Civil. Esse artigo, ele diz o seguinte: 
"No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o 
capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se 
considere herança para todos os efeitos de direito”. Veja, aqui o art. 794 
fala dos seguros de vida, né, e o estado São Paulo, a legislação 
basicamente do Brasil inteiro é semelhante, não cuida, não diz que não 
há não incidência de VGBL, mas ela diz, não há incidência do imposto 
sobre o capital resgatado, mas a questão agora é essa interpretação. A 
jurisprudência no caso de divórcio diz que o VGBL ou PGBL é uma 
aplicação financeira como outra qualquer, e na verdade é uma aplicação 
financeira como outra qualquer, porque o art. 794 trata daquele caso 
em que você paga um prêmio e a seguradora assume um risco, e qual o 
risco? De pagar o capital contratado. Então essa é uma verba 
indenizatória que acredito inclusive não está sujeita nem ao Imposto de 
Renda, quando se trata de seguro de vida e é uma verba indenizatória. 
Mas para efeito do ITCMD, o estado de São Paulo tem uma resolução, 
uma consulta onde ele disse que esse plano VGBL, PGBL ele diz assim, 
parece igual ao que está disposto no art. 794, portanto, não há 
incidência do ITCMD. O estado de Minas Gerais e outros estados, Goiás 
e outros que eu tenho investigado, eles dizem o seguinte, não, é uma 
aplicação como outra qualquer, e não se trata do risco assumido pelo 
art. 794. A dispensa que fala que não se considera herança e nem passa 
pelo inventário é uma questão apenas, assim, de direito, você não 
precisa passar pelo inventário porque as pessoas precisam desse 



dinheiro rapidamente, então o banco paga, mas isso não exclui a 
incidência de uma aplicação financeira, como é o caso da VGBL, é o que 
diz o estado. Tem até uma norma interna do estado de Minas que fala 
dessa forma. O estado de São Paulo é ao contrário, ele fala que parece 
que está enquadrado no art. 794, se quiser o número da consulta, é o 
072/2012, e o estado de Minas Gerais considera que esse valor ao 
passar para os herdeiros, é uma aplicação financeira, não embute o 
risco, aquela parcela que eventualmente embute o risco da seguradora é 
um seguro de vida, mas o que você aplica eles imprimem que não, e 
assim está sendo construída essa cobrança em todo o estado. Eu estou 
sabendo que Goiás inclusive já mandou notificação para os herdeiros, 
não sei se em Pernambuco está ocorrendo a mesma coisa, mas a 
tendência me parece que vai ser seguir esse caminho. Eu poderia falar 
mais alguma coisa, mas eu vou dar uma... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma pergunta. Pergunta na 
parte da legislação, para entender. A grande pergunta é: é herança ou 
não é herança? O que não é seguro eu acho que não é. Minha dúvida é, 
é herança ou não é herança? Então tem a seguinte pergunta clara. No 
VGBL, eu estipulo quais são os beneficiários? Para ser bem claro, 
vamos dizer que eu tenha vários herdeiros, uns que eu quis ter e outros 
que a vida me trouxe, por hipótese, e eu uso o VGBL, pergunto se eu 
poderia usar o VGBL para pegar um certo recurso, instituir e colocar 
como beneficiário apenas aqueles que eu quero. Assuma, eu estou 
ultrapassando a parte do disponível, eu estou pegando todo o meu 
patrimônio e colocando. Se isto for uma herança, eu não posso fazer. Se 
isto for um caso diverso, eu até poderia. Eu queria saber se é uma 
herança, enfim eu gostaria de saber a natureza jurídica, saber se eu 
posso estipular quem eu queira, eu posso pôr o beneficiário que eu 
queira, ou na verdade isso integra a minha própria herança? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho. Vamos 
encaminhar aqui a discussão. Pergunta do Schoueri já representa uma 
dúvida. A pergunta do Schoueri já representa praticamente a entrada 
da discussão. Eu queria só lembrar o seguinte, o CTN não contribui 
para resolver essa questão. Não sei se é isso que você quer falar. O CTN 
não contribui para resolver essa questão. Lembrando a todos. Ele 
apenas prevê que o imposto de competência dos estados na época não 
havia a distinção entre transmissão intervivos e ‘Causa Mortis’, que hoje 
inclusive é de competência distinta entre estados e municípios, e ele diz 
como fato gerador transmissão a qualquer título da propriedade ou do 
domínio útil de bens móveis por qualquer natureza, etc. A transmissão 
de a qualquer título de direitos reais sobre imóveis e a cessão de direitos 
relativos a essas situações anteriores, e no Parágrafo Único na 
transmissão ‘Causa Mortis’ ocorrem tantos fatos geradores distintos 
quanto são os herdeiros e os legatários. Não há, portanto, no CTN uma 
contribuição decisiva para resolver esta questão, até porque na época o 
imposto era único e não se previa se era uma transmissão a título 
gratuito ou oneroso. A pergunta do Schoueri está perfeitamente 
integrada dentro disto, há ou não há uma transmissão a qualquer tipo? 



Porque hoje o que nós temos? Nós temos uma transmissão, na 
competência estadual, nós temos uma transmissão intervivos e uma 
transmissão ‘Causa Mortis’. A intervivos pode ser onerosa, a 
competência passa para os municípios, e pode ser gratuita, que é a 
doação, aí fica tanto quanto o ‘Causa Mortis’ e a competência estadual. 
Então a pergunta que cabe aqui é, e nós temos que realmente ir ao 
Direito Civil, nós temos que ir ao Direito Civil, a pergunta que cabe é: 
há ou não há uma transmissão? E a colocação do Schoueri é muito 
apropriada, a pessoa pode escamotear a norma de proteção da legítima 
através de uma VGBL? Queria lembrar também que paralelamente nós 
temos uma discussão sempre aberta para os ‘trusts’, institutos 
semelhantes no direito comparado, muitos brasileiros tem ‘trusts’ que 
são legítimos, são legais, e o ‘trust’ tem dois momentos distintos que eu 
não vejo no VBGL, o momento da transmissão do uso da propriedade 
dos bens ao trustee, e depois o momento em que pelo falecimento do 
settlor se há transmissão da propriedade pelo trustee aos beneficiários, 
ou em qualquer outro momento, de acordo com as cláusulas do ‘trust’. 
Então aí nós temos dois problemas, né, existe imposto sobre doação na 
instituição, imposto sobre transmissão ‘Causa Mortis’ na transferência 
para os beneficiários? Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia, Fernando Zilveti. Eu queria me 
restringir à questão levantada realmente pelo Schoueri, a dúvida se é 
um testamento o VGBL, não é isso? Eu estou dispondo da minha 
vontade em relação aos meus bens. Essa é uma matéria de Direito Civil, 
e respeitados os requisitos do Direito Civil, que é, alguma coisa que eu 
me lembre, outra eu estava tentando consultar antes, mas eu não 
terminei, você estar na plenitude da sua capacidade mental, você 
realmente ter disposição sobre seus bens e você tratar disso de forma 
formal, certo, você efetivamente dispor na sua vontade, na plenitude da 
sua capacidade mental. Então basicamente o Código Civil trata disso. 
Isso você pode fazer sempre e não existe a necessidade de um ato 
formal diverso. Você pode fazer por instrumento público para ter 
validade perante terceiros, para que terceiros possam saber da 
existência desse instrumento, mas não é obrigatório, você pode fazer 
particular, você pode fazer por disposição de vontade e aí tem a questão 
do ‘trust’, né, você pode estabelecer um ‘trust’, aí já não é mais um 
testamento. Então, respondendo à indagação e indagando a respeito 
disso, quando eu faço um VGBL, eu estou disposto e posso efetivamente 
fazer isso a favor de herdeiros e de terceiras pessoas. Caberá às pessoas 
que forem efetivamente prejudicadas se oporem a essa disposição de 
vontade. Com relação ao ‘trust’, que eu vejo, você tem outra questão, 
não é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só mencionei o ‘trust’ 
para que fosse evidente para todos nós que a matéria tem um largo 
espectro de alcance, mas eu queria chamar a atenção aqui para dois 
aspectos também. Primeiro aspecto: evidentemente o VGBL não está 
previsto no Código Civil, mas também ninguém questiona a validade 
dele. Segundo lugar, não acredito que tem lei, tem a norma regulatória. 



Bom, mas eu estou colocando, Schoueri, ninguém questionou até hoje a 
validade do VGBL. É questionável? Segunda coisa: o VGBL é muito 
mais próximo do testamento do que do ‘trust’, porque o ‘trust’ a 
propriedade sai do settlor e vai para o ‘trustee’, aposto que o VGBL 
continua, os recursos depositados, aplicados continuam na titularidade 
daquele que instituiu o VGBL, ele é contribuinte, inclusive se for o caso, 
ele pode sacar. Então é muito mais próximo do testamento. Há um 
momento que pode ser na morte do titular da conta ou em vida, 
depende também, em que isso passa para a propriedade de 
beneficiários. Talvez até nós possamos nesse momento nos abstrair um 
pouquinho das questões de Direito Civil e apenas verificar há uma 
transferência da propriedade, se a da propriedade é sujeito ao imposto 
seja ‘Causa Mortis’, seja de doações? Schoueri, responda para mim a 
seguinte pergunta, o contribuinte quem é? É o banco? É instituição 
financia que faz "a doação" ou a transmissão para os beneficiários? Ou 
é aquele que fez a instituição ou são os próprios beneficiários? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe-me ter levantado a mão 
enquanto você falava, mas eu fiquei nessa dúvida, o Fernando começou 
a equiparar o VGBL ao testamento, e me incomodou muito, porque se 
fosse um testamento, eu teria que registrar, eu teria que aí assim que 
levar em 30 dias, teria que ir ao cartório. Eu não acho que eu posso de 
qualquer modo equiparar a um testamento. Eu comecei aqui, e veja, 
comecei a pesquisar o assunto, quando eu ponho no Dr. Google o 
VGBL, o primeiro site que me aparece é o da Susep tratando do 
assunto, o que me dá uma grande desconfiança sobre a natureza 
jurídica sim de seguro e não de outra coisa. Ou seja, por que razão a 
Susep trataria do VGBL, autorizaria o plano VGBL se isso não tivesse 
natureza de seguro? Isso me causa alguma dúvida, ou seja, eu acho que 
se nós não soubermos a natureza jurídica do VGBL, nós não temos 
mínima condição de dizer qual será a tributação. Nós precisamos 
primeiro conhecer e saber a que título ocorre essa transmissão. Vou 
usar o termo agora transmissão do recurso, porque até um certo 
momento enquanto em vida quem vai resgatar é o próprio ‘de cujus’, de 
repente é um outro beneficiário. Por que esse beneficiário se torna 
titular de algo que antes pertencia ao primeiro? Qual é a natureza dessa 
transferência? É herança? Eu comecei perguntando, se fosse herança, 
eu teria que respeitar no mínimo a questão do quanto eu tenho 
disponível, quanto eu não tenho. Tem uma questão de direito 
sucessório. Se isso não é herança, se isso é um mero seguro, o seguro 
não tem que restringir, ou seja, ninguém aqui ousaria dizer que no 
seguro eu sou obrigado a nomear todos os meus herdeiros, nada me 
impede de fazer um seguro privilegiando alguns herdeiros que por 
alguma razão eu até quero privilegiar, nós sabemos questões familiares 
são as mais diversas, então o seguro acaba sendo um instrumento que 
me permite fazer esse tipo de planejamento familiar conforme o que eu 
queira ao lado do direito sucessório. Então eu gostaria de insistir na 
minha pergunta, o VGBL está sujeito ao direito das sucessões ou o 
VGBL estaria como o seguro, dentro de uma liberdade de contratar? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu já tomei uma decisão 
aqui. Existem duas pessoas aqui bastante agitadas na mesa querendo a 
palavra. Eu vou dar a palavra para os dois, mas eu tomei uma decisão, 
este assunto precisa ser estudado. E eu vou trazer através de um colega 
que eu vou escalar, que não está presente aqui, que é muito afeito ao 
Direito Civil, uma análise desta figura perante o Direito Civil. Claro que 
não é seguro, porque o seguro é outra coisa, não é testamento porque é 
outra coisa, tem cheiro de seguro, tem cheiro de testamento, mas não é. 
Então eu, para mim, eu me bastaria para efeito tributário com a 
percepção clara de que existe a transmissão de direitos e, portanto, 
existe fato gerador. Mas eu acho que nós aqui estamos para ir até às 
últimas consequências dos nossos assuntos, e vou então pedir a um 
tributarista/civilista que a semana que vem ou na próxima venha nos 
esclarecer e, Eric, se vocês tiverem interesse nos assuntos, nós 
comunicamos e vocês evidentemente também participar. Pediram a 
palavra aqui o João e o... Pois não. Eric. 

Sr. Eric Castro e Silva: Só uma consideração. Eu estava, a gente 
separou um material aqui desse assunto, e nos chamou aqui muita 
atenção o fato de que realmente todas as empresas de previdência 
privada aberta oferecem o produto VGBL como sendo isento de 
tributação de sucessão. E aí eu dei uma olhada, a gente deu uma 
olhada aqui na lei do ITCMD de São Paulo, e tem uma redação que 
parece conferir uma isenção. Eu queria só chamar a atenção, colocar 
esse ponto para esse futuro debate que o senhor vai fazer. Primeiro, 
confirmar a lei efetivamente, a lei 10.992 de 21 de dezembro de 2001, e 
lá no art. 6º, que trata das isenções, o inciso I, alínea ‘e’, que tem uma 
redação, não é muito clara, mas isenta a quantia devida por institutos 
de previdência oficiais ou privados. Será que não seria esse o discurso 
de, de, que as empresas de previdência aberta aí em São Paulo estão se 
baseando? Porque realmente chama muito a atenção o mercado estar 
oferecendo produto como se não houvesse tributação sem ter nenhuma, 
nenhum agrupamento para isso, porque... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Eric. É muito 
interessante sim. Nós gostaríamos de analisar até a constitucionalidade, 
a validade desta lei estadual paulista, e... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em São Paulo se dá isenção? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, se der isenção e se 
for a figura, está resolvido o problema. Vamos analisar, acho que, foi 
essa a questão que o Brandão trouxe aqui, qual é o campo da 
abrangência desta situação perante o Direito Tributário, não é? O 
Schoueri localizou aqui, versão dezembro de 2013, nós evidentemente 
não sabemos muito bem se isso aqui é uma resolução ou não, mas é 
um regulamento do plano coletivo averbado da Susep dirigido 
especificamente à vida geradora de benefício livre, que é o VGBL, e aqui 
é tratado como seguro, que dá margem, portanto, a essa consideração 
da solução de consulta que foi mencionada pelo Brandão. Eu acho que 
nós deveríamos estudar isso melhor. Pois não, Eric. 



Sr. Eric Castro e Silva: A professora Tereza aqui da faculdade, que é 
procuradora da Fazenda Nacional, ex-procuradora da Fazenda 
Nacional, queria fazer algumas considerações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professora Tereza, é um 
prazer ouvi-la novamente. Por favor. 

Sra. Tereza: Bom dia a todos. Dr. Mariz, prazer estar em aqui. Em 
relação a esse tema, um tema que se trata de uma não incidência 
porque tem colocado aqui, não se resume, mas tem como se seguro 
fosse, essa permissão está prevista no art. 202 da Constituição que 
trata da previdência complementar, a previdência oficial e remete a Lei 
Complementar, vamos dizer assim, os delineamentos dessa previdência 
complementar. Essa lei complementar, ela trata dessa providência 
complementar, como se fosse, como o professor Schoueri diz, é muito, 
como se fosse um seguro então nós temos um parecer que em Minas 
Gerais, que diz que pode aplicar o art. 794 do Código Civil, por que o 
Direito Tributário se utiliza de um conceito de direito civil, mas dá a ele 
efeitos diversos, no caso o art. 109 do CTN, mas acontece que ele foi 
omisso em relação ao art. 110, porque o art. 110 fala que este não 
podem ser operados quando eles estão previstos na Constituição, e art. 
110 é claro a lei é estadual, municipal e federal, ela não pode ampliar, 
né, os conceitos que estão previstos no Direito Constitucional. Eu 
entendo que nesse caso essa previdência complementar, está previsto 
na Constituição, que remete à lei complementar, então é perfeitamente 
um dos motivos que leva à lei estadual alterar esse, vamos dizer assim, 
ampliar essa situação para considerar como se fosse um investimento, 
porque esses valores são colocados no mercado para que haja uma 
captação, que haja uma atualização, só não desnatura a natureza 
previdenciária que tem, e tem essa, vamos dizer, essa semelhança, essa 
equiparação dada pela lei, pela Constituição, ao seguro, e o art. 110 do 
CTN poderia ser utilizado para evitar o afastamento do 794 do Código 
Civil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, professora 
Tereza. Eu acho que as suas considerações reforçam que a conveniência 
desse assunto ser mais estudado, inclusive será encaminhado sim de 
acordo com as suas considerações, que lançam realmente luzes muito 
importantes aqui para a discussão. Com relação ao art. 110, o que se 
refere aos conceitos utilizados expressos ou implicitamente pela 
Constituição a definir as competências tributárias, não é, eu me 
permito ficar ainda com alguma dúvida. Quando ele fala em 
transmissão, que tipo de transmissão de direitos, que tipo de 
transmissão estaria se referindo? Eu acho que a sua lembrança do art. 
202 é muito importante, talvez seja o grande embasamento para essa 
visão do mercado, mas vamos aprofundar numa visão jurídica a esse 
respeito, e por causa disso, passo a palavra independentemente disso 
ao Zilveti e depois ao Bianco. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria só esclarecer uma coisa, 
que eu não disse em nenhum momento que se trata de um testamento, 



eu disse trata-se de uma disposição de vontade feita por pessoa capaz 
para determinar o destino do seu patrimônio. E como o Ricardo falou, 
então tem uma, existe alguma coisa que nos indica que se assemelhe a 
um testamento, mas de fato não estamos aqui afirmando ser 
testamento. Do ponto de vista de Previdência Social, do interesse dos 
seguros... Susep e da agência reguladora de seguros, em caráter 
nacional de seguros, trouxe para o seu campo de atuação no ambiente 
de regulação os seguros privados, quando nós tratamos essa matéria, 
no caso, Ricardo eu posso relatar isso, a gente tem material sobre isso, 
numa outra oportunidade se você não encontrar a pessoa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, se você quiser, você 
fica com o assunto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu gostaria de relatar, até para a gente 
colocar as coisas no eixo e entender o que é efetivamente esse produto 
bancário e qual o efeito deste produto bancário sobre o direito privado e 
sobre o direito tributário. Claro que quando o estado, qualquer estado 
da federação estabelece uma isenção sobre a transmissão, ele o faz 
dentro do campo de competência dele. Num reconhecimento inclusive 
que há uma transmissão por força do falecimento daquele que instituiu 
o VGBL. E tem várias outras consequências até em separação, em 
divórcio e até em alteração deste produto bancário na constância da 
vida da pessoa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então pense também o 
seguinte, você fica então relator, inclusive na parte do direito privado, 
pense também no seguinte, se a colocação da professora Tereza que se 
trata de hipótese de não incidência, o dispositivo da lei paulista seria 
aquilo que nós chamamos de isenção didática, elucidativa, que na 
verdade não seria uma isenção. Pense nisso também. Pense também no 
seguinte, a diferença entre o seguro e o VGBL é o seguinte, uma delas, o 
seguro, o prêmio é pago e acabou. O segurado, ele não pode ir lá na 
companhia do seguro bater lá e pedir de volta, me dá, desisti do seguro. 
Diferente dessa situação que nós estamos tratando, em que a pessoa 
faz uma aplicação financeira. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma composição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então eu posso entender 
perfeitamente que o pagamento do seguro pela seguradora aos 
beneficiários não tem característica de subseção, no sentido de 
sucessão testamentária ou hereditária e não tem também nenhuma 
violência à questão relacionada aos limites da disposição patrimonial, à 
proteção da legítima. Mas, como mencionei há pouco, tem cheiro de 
alguma coisa, né, tem cheiro de sucessão, tem transmissão, eu acho 
que nós realmente podemos prosseguir com mais estudos. Bianco, 
sobrou alguma coisa para você falar? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu ia comentar exatamente 
essa... esse mesmo assunto que você comentou agora no finalzinho. Eu 
acho que a gente teria que, eu confesso, eu sou completamente 



ignorante com relação a esse, tanto ao regime jurídico do VGBL, quanto 
à situação de fato. Agora, eu queria chamar atenção aqui, falando como 
alguém que não entende nada do assunto e comparando VGBL com a 
aplicação financeira do seguro, eu diria seguinte, o seguro é uma 
operação, um contrato, em que eu entrego R$10 para a seguradora e se 
eu morrer, eu recebo 10 mil. A aplicação financeira é a seguinte, eu 
entrego R$10 para o banco e depois de um certo tempo eu recebo R$10 
mais juros. Então são situações completamente diferentes. A minha 
pergunta é: no VGBL eu entrego R$10 e depois de um certo tempo eu 
recebo o quê? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, esse é o ponto, Bianco, tem um 
misto. Tem um misto de seguro com composição de valores. É por isso 
que a gente tem de ver os dois aspectos. Você tem plena razão. Se for 
seguro, a primeira hipótese é, já foi esclarecida pelo Ricardo, você está 
compondo o patrimônio, aí você vem a falecer. Então aí se aciona o 
seguro, vale como seguro. A outra configuração que a gente tem que 
analisar, que está em questão, é você compôs, chegou na data de você 
resgatar. Aí você, um ‘x’, um ‘x’ qualquer, você resgata aquele valor, que 
é composição, é juros, etc., etc., só que aí você não resgata. E aí você 
morre. Para a gente poder, Ricardo, não sei se você concorda comigo, 
para você poder esclarecer isso, teria que tratar do, e tem mais, porque 
é uma composição, tem várias hipóteses que estão prevista no contrato 
VGBL, olhando para o contrato do VGBL faz uma coisa, um produto 
complexo, é um complexo no sentido, é um plexo de várias aplicações e 
vários regimes jurídicos distintos dependendo do evento que ocorrer 
natural ou por vontade do aplicador. Então é isso que a gente devia 
chegar a essa análise mais precisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, em primeiro lugar, eu gostaria 
de pedir que a sua pesquisa quando concluída, que não fosse 
apresentada na próxima semana, e sim na seguinte, já que a semana 
que vem não vou estar, acabei de falar, estarei na Colômbia, e eu 
desistiria perder a oportunidade de aprender com você. A professora 
Tereza, eu gostaria de aprender e também discutir, eu posso ver... A 
professora Tereza trouxe um componente bastante importante, que é o 
art. 110 do CTN, e existe uma pergunta que você vai ter que enfrentar, 
nós estamos diante de um conceito de direito privado utilizado pelo 
constituinte para definir competência, ou nós não estamos? Quero 
lembrar que o constituinte pode ou não se valer de conceito de direito 
privado; se for, a pergunta vai ser muito fácil, é herança ou não é 
herança? E aí aquele caminho que eu dizia, vai para o inventário ou não 
vai para o inventário? Afinal de contas compõe ou não compõe o monte-
mor? A pergunta pelo direito privado seria esta linha, então eu diria, se 
não compõe, se o imposto é sobre a herança e se não compõe o monte-
mor, está resolvida a questão e a resposta se vai de uma vez a partir do 
direito privado, e é o primeiro caminho que você vai seguir. Mas eu 
quero convidá-lo a refletir para saber se o constituinte se vinculou ao 
direito privado ou se existem transmissões ‘Causa Mortis’ que não 
componham o monte-mor, que existem outras transmissões que se dão 



em virtude da morte, ‘Causa Mortis’, transmissão porque o bem 
pertencia a ‘A’, e hoje pertence a ‘B’, a transmissão se dá a ‘Causa 
Mortis’ ao lado do inventário, e havendo essa possibilidade, a pergunta 
é, o art. 155 da Constituição Federal vincula o imposto apenas àquela 
transmissão ‘Causa Mortis’ via inventário ou a qualquer transmissão 
‘Causa Mortis’? Ou seja, mais uma vez, o art. 110 do CTN nos diz que 
quando o constituinte se vale de conceito de direito privado, o legislador 
tributário tem que desdobrar isso. O art. 110 do CTN não nos diz, 
professora Tereza, não nos diz como saber se o constituinte utilizou ou 
não o conceito de direito privado. E o Fernando tem que enfrentar essa 
pergunta com prévia a sua posição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando agradece, tem 
mais uma semana para pensar no assunto, mas eu queria também 
acrescentar mais uma coisa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vocês estão de brincadeira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existem situações que nós, 
apesar de estarmos sempre pensando no Direito Tributário, temos o 
vício de pensar no Direito Tributário a ponto de quando nos 
encontramos socialmente, falamos de fato gerador e hipótese de 
incidência e etc. Então há situações em que nós passamos, como se diz, 
batido, não paramos para pensar, e agora essa provocação do Brandão 
a respeito do ‘Causa Mortis’ me faz pensar numa outra questão do 
Imposto de Renda. O Imposto de Renda incide no resgate do VGBL. 
Quem é o contribuinte? O imposto é descontado na fonte, salvo engano, 
e é descontado em nome de quem? Dos herdeiros, dos beneficiários? 
Não sei se são herdeiros, dos beneficiários ou do aplicador. Isto que eu 
estou colocando aqui tem duas consequências, uma é prática, havendo 
a incidência exclusiva, está liquidado o assunto tributário por isso nós 
não paramos para pensar. Mas a pergunta é se o imposto incide sobre o 
aplicador, que é ‘de cujus’ já, não muda a tributação porque os, agora 
sim, os herdeiros, vão receber e a herança não é sujeito a Imposto de 
Renda, não é, a renda não é tributável. Então por isso não pensamos 
muito, não existe Imposto de Renda, não há discussão de Imposto de 
Renda a ser tratado, mas no plano teórico, nós temos sim. Porque se o 
imposto foi retido em nome do aplicador, a lógica me diz que a 
transferência para o patrimônio dos herdeiros, até para que na 
burocracia, na obrigação acessória de declarar, dar origem ao aumento 
patrimonial do herdeiro, teria que isso passar para inventário. Aí eu vou 
para o Direito Civil novamente. O inventariante, ele pode deixar de 
incluir isto entre os bens a serem partilhados? Aí volta o problema da 
partilha e da meação, e dos herdeiros necessários, etc. Então muito 
estudo para você, Fernando. Eu fico satisfeito que você tenha assumido 
essa responsabilidade, porque eu acho que quem está ouvindo e 
participando aqui pode estudar melhor do que uma pessoa de fora que 
eu iria solicitar para fazer isto, e nós sabemos que você poderá nos 
trazer os melhores esclarecimentos. E aqui já temos um artigo para a 
revista, pessoal, queria aproveitar a oportunidade, a intervenção do 
Schoueri aqui, está aberta a temporada de ofertas de artigos para o nº 



35 da revista. Eric, professora Tereza, professor André, fiquem à 
vontade para nos mandar e também artigos para a nossa revista nº 35, 
do primeiro trimestre do ano que vem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu fico muito contente de receber 
essa relatoria, e vinda ainda mais de uma provocação do Schoueri, que 
tem o hábito de presentear os seus opositores com indagações 
extremamente... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Opositores? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na mesa de debates. E na corrida 
também, tudo a gente compete. O fato é que é muito gostoso isso, 
porque é particularmente um artigo, o artigo do CTN, o art. 110, é um 
artigo que eu tenho uma atenção especial desde que eu comecei o meu 
estudo em Direito Tributário, mestrando, e tem uma posição que 
provavelmente vai ser convergente a do Schoueri nesse aspecto do art. 
110. Mas para não antecipar, eu vou tentar abranger todos esses 
aspectos prometidos, e sem nenhuma pretensão, que não é a função 
dessa mesa, até para os nossos queridos amigos de Pernambuco que 
nos escutam, de esgotar o tema ou de dar palavra final sobre o tema, 
inclusive contando com essa intervenção valiosíssima dos nossos 
colegas de Pernambuco, que têm uma tradição de bons tributaristas e 
bons estudiosos do direito de modo geral e já demonstraram nesta mesa 
que têm muito a contribuir para as futuras mesas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar a outro 
assunto? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O senhor me permite. Lógico que agora 
o assunto está passado para frente, mas eu queria fazer um comentário 
até em relação ao tema anterior que nós tivemos aqui, que é a 
segurança jurídica dos contribuintes do estado de São Paulo. Existe 
essa regra, mas o entendimento, e isso a consultoria tributária da 
fazenda tem mudado constantemente de entendimento após 300, 400 
consultas num único sentido, e a consulta que dá base a essa 
interpretação na norma de isenção do estado de São Paulo é muita 
insegura. Porque ela diz assim: “Assim sendo, pela própria natureza dos 
planos de previdência complementar, seria possível a aplicação aos 
mesmos por analogia ao disposto no art. 794 do Código Civil, segundo o 
qual no seguro de vida ou de acidente pessoais para o caso de morte, 
capital estipulado não está sujeito”. E aí diz: “Nesse sentido, os valores 
constantes de tais planos de previdência estariam excluídos do campo 
de incidência do ITCMD por não se submeterem às regras normais de 
sucessão e herança”. Então só para avisar que a gente tem numa coisa 
que não dá segurança absolutamente nenhuma, que claro, o judiciário 
está aí para depois colocar as coisas no seu lugar, mas ficar aqui de 
baixo do manto de uma consulta tributária, pode esquecer, porque o 
que já fizeram de mudança para pior aqui em São Paulo, é uma coisa 
inacreditável. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos passar para 
outro assunto. Eric, alguém aí quer fazer alguma consideração final 
sobre o VGBL? 

Sr. Eric Castro e Silva: Não, só que realmente parece que nós temos 
muito interesse aqui em participar dessa próxima discussão, que vai ser 
no dia? Não vai ser na próxima semana, vai ser na... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daqui a duas semanas, 
quinta-feira posterior. 

Sr. Eric Castro e Silva: Nós vamos ver se é possível a gente continuar 
essa discussão aqui também por vídeo conferência, a gente vai ver essa 
possibilidade, mas a gente informa aí a vocês essas informações por e-
mail. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então, dia 29. Vamos 
passar ao próximo assunto. Questões de direito intertemporal no 
Imposto de Renda face ao art. 1º da Medida Provisória 692 e a eventual 
revogação da isenção alíquota zero para aplicações financeiras. Este 
assunto é um assunto que também vem de mesas anteriores, na 
verdade, a segunda parte dele, revogação de isenção na aplicação 
financeira, foi objeto de debates alguns meses atrás, acho que no 
primeiro semestre, quando houve um zum-zum de que haveria a 
revogação da isenção do Imposto de Renda sobre as aplicações 
financeiras em LCA. Então a questão foi discutida. Mas quem já dispõe 
do título vai ser abrangido por esta tributação ou teria o direito 
adquirido à isenção, a mesa se dividiu entre duas correntes, uma mais, 
vou dizer aqui, tradicionalista no sentido de que o fato gerador vai 
ocorrer futuramente, portanto já na vigência desde que observado o 
princípio da anterioridade, já na vigência da incidência, e na não 
vigência da isenção, e também pelo fato de que a posição acertada do 
Supremo Tribunal Federal que contribuinte, pessoas em geral não têm 
direito adquirido a regime jurídico. Isso numa breve síntese. O professor 
Schoueri na ocasião suscitou em contrário a discussão em torno da 
segurança jurídica, da confiança do administrado que fez a aplicação 
contando com a isenção, e foi objetado na ocasião com relação, 
lembrando-se daquela grande discussão que se travou alguns anos 
atrás e solucionada pelo Supremo Tribunal Federal contrariamente aos 
contribuintes do direito à isenção sobre bens importados, na época foi 
quando atingiu os veículos importados, havia veículos que estavam já 
no território nacional, mas ainda não internalizados, havia veículos em 
trânsito, havia veículos já contratados e comprados e pagos, enfim, 
naquela ocasião se discutiu muito isso, e o Supremo entendeu, 
repetindo a jurisprudência, de que o fato gerador ocorria 
posteriormente, tudo aquilo que eu mencionei há pouco, portanto a 
isenção não se aplicava, apesar das grandes e justas ponderações do 
professor Schoueri. A questão que se apresenta agora aqui que foi 
trazida a debate para alguns dos participantes algumas semanas atrás 
é um pouco diferente, mas isso reabre a questão sim. A medida 
provisória 692, ela aumenta o imposto sobre ganho de capital das 



pessoas físicas, e a pergunta que foi colocada aqui, Schoueri, você não 
estava, a pergunta que foi colocada aqui é a seguinte, o que acontece 
com um contribuinte que já efetuou a venda de algum bem qualquer, 
cuja a venda gerou ganho de capital, e que está num regime, eu vou 
falar aqui sem dizer que é, porque esse é o objeto da discussão, um 
regime de diferimento do pagamento do imposto, e como nós sabemos, o 
Imposto de Renda da pessoa física incide pelo regime de caixa e, 
portanto, o ganho de capital, ele é tributado proporcionalmente ao 
recebimento do preço da alienação. Por outro lado, a pessoa, não 
lembro quem foi que trouxe a questão, não sei se está presente hoje 
aqui. Quem trouxe a questão também suscitou um detalhe que é 
importantíssimo de que o preço estaria sujeito à determinação, era um 
preço não fixo, era um preço determinado, foi você que trouxe, né? O 
preço não determinável e, portanto, a própria base de cálculo precisaria 
ser calculada de acordo com índices, vou citar aqui, não sei bem qual 
era o caso concreto, mas digamos que o preço seja baseado numa 
indexação qualquer a ser apurada no momento de um vencimento de 
cada prestação. Isso não é nenhum problema para o Imposto de Renda 
porque a cada vez que o preço, quando o preço é variável, a cada vez 
que o preço sofre um reajuste, se recalcula o ganho de capital, se 
verifica a proporção que está sendo recebida naquele momento e se 
deduz o imposto pago anteriormente e se recolhe a diferença. Mas a 
questão que suscitou e que ficou pendente é exatamente esta, que 
alíquota aplicar? Aplicar a alíquota anterior, 15%, ou a alíquota que vai 
estar vigente, disposição da medida provisória seja convertida em lei no 
momento do pagamento. Também só para encaminhar a discussão, 
houve nos debates duas possibilidades verificadas, uma delas é que o 
fato gerador já teria ocorrido e haveria, portanto, apenas o aspecto 
temporal ainda não estaria preenchido, ou haveria uma espécie ou 
efetivamente aqui sim, um diferimento e, portanto, a obrigação 
tributária não seria afetada pela nova lei. A segunda possibilidade, eu 
não estou tomando partido de nenhuma delas, a segunda possibilidade 
não, por faltar um dos elementos essenciais à completação do fato 
gerador, que é determinação do preço, haveria incidência. Eu me 
lembro que nessa ocasião, o Bruno vai falar sobre isso, porque ontem 
acidentalmente nós conversamos, ele me disse que tinha alguns 
precedentes do CARF, mas eu me lembro que na ocasião 
acidentalmente eu disse o seguinte, Bruno, você não estava aqui nesse 
dia, curioso, nós temos um fato gerador, nós temos um ganho de 
capital, ou melhor, nós temos uma materialidade sujeita à incidência de 
imposto e nós temos mais de um fato gerador? Ou temos um só fato 
gerador sujeito a duas leis? O fato gerador sujeito a acontecimentos em 
momentos distintos. Naquela ocasião nós não aprofundamos no 
assunto e estamos aqui hoje para isso. Fernando Zilveti... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, só para esclarecer para o próprio 
Schoueri, só um esclarecimento para a gente encaminhar, não vou dar 
opinião. Que quando a gente falou de fatos geradores distintos, o que se 
suscitou foi até o exemplo que foi dado, foi a venda de uma empresa por 
um preço determinado e que o acionista recebesse de maneira 



parcelado. Essa foi a primeira hipótese. A segunda hipótese foi, que é 
nesta mesma venda, o preço a ser recebido dependesse de alguma 
performance futura e que aí haveria uma avaliação no preço para mais 
ou para menos e como ficaria isso diante da lei. É só isso para 
esclarecer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de nós debatermos, e 
foi bom você ter lembrado isso, se nós temos uma indexação, nós temos 
um fator a ser simplesmente calculado, verificado e apurado. Essa 
outra hipótese que você mencionou, da performance, nós temos uma 
hipótese condicional, pode acontecer ou pode não acontecer, que é 
muito comum quando se vê de empresa e se diz, se o lucro líquido nos 
próximos três anos exceder um ‘x’ o vendedor tem um direito a um 
complemento de preço e até aí tem uma outra discussão também, muita 
gente pensa, bom, pode distribuir como dividindo porque na verdade é 
parte do lucro que está sendo pago e quem seria o sujeito devedor da 
obrigação no direito interno, no direito privado seria a pessoa jurídica, o 
fisco tem a posição que eu acho que é correta, que isso é não dividendo, 
isso é diferença de preço. Mas antes de nós aqui começarmos a debater, 
inclusive o Schoueri dar a opinião dele, eu acho que os esclarecimentos 
do Bruno são interessantes para nos ajudar no debate. Os 
esclarecimentos do Bruno são relativos a alguns julgamentos ocorridos 
no CARF em situações semelhantes. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia, Bruno Fajersztajn. Eu, discutindo com 
o Ricardo ontem rapidamente esse assunto, eu lembrei de um 
precedente que é interessante, embora o CARF esteja suspenso, tenha 
havido uma sensível moderação na composição, a gente não sabe que 
medida isso vai prevalecer, mas é uma experiência que a gente tem e 
que deve ser levada aqui em consideração para o debate. O CARF tem 
entendido, e aí tem algumas decisões, que se discutia lá era prazo de 
decadência do direito do fisco questionar o tamanho do ganho de capital 
e numa alienação à prazo. Então faz-se uma alienação, por exemplo, de 
uma empresa em dez vezes, e o fisco vem no oitavo ano e quer cobrar o 
imposto sobre o valor, ele entende que o custo, por exemplo, foi 
indevidamente considerado. E tem alguns precedentes, até na Câmara 
superior de recursos fiscais, no sentido de que a decadência se encontra 
a partir do fechamento do contrato. Então a partir da discussão da 
decadência, independentemente dos pagamentos que são feitos 
posteriormente. Sem entrar no mérito daquela questão de pagamento 
antecipado ou não do STJ, etc., aplicando o art. 150, § 4º do CTN, o 
CARF vinha entendendo então que os cinco anos contados a partir do 
fato gerador seriam cinco anos a partir de quando se concretizava o 
negócio. Entendia-se então que o fato gerador acontecia nesse momento 
e que os pagamentos posteriores eram meros diferimentos, para efeito 
de decadência. Isso numa situação em que é uma compra e venda a 
prazo, sem esses outros fatores de condição suspensiva ou earn out, 
essa questão de desempenho posterior. Também agora falando um 
pouco do entendimento da Receita Federal sobre as atualizações que 
acontecem depois desse pagamento a prazo. Se é contratado juros, se a 



venda é em dez anos, se umas partes colocam um indexador, entende-
se que esses juros têm que ser apropriadas pro-rata e tributados no 
vendedor, no caso de pessoa física, com base no carnê-leão. Então 
exclui-se da apuração deste ganho de capital o valor das atualizações, 
confirmando que o entendimento da Receita, também coerente com o do 
CARF, de que no caso de ganho de capital, o preço tributado pelo ganho 
de capital já é, o fato gerador já acontece no momento da contratação 
do negócio. E aí vem um caso interessante que eu lembrei discutindo 
esse assunto com o Ricardo ontem. Então, só para colocar, 
jurisprudência tem vários acórdãos para um caso de alienação a prazo 
pura e simples. O caso interessante que eu queria trazer, um acórdão, 
até trouxe aqui, é de 2013, 2201002264, 2ª Câmara, 1ª Turma 
Ordinária da 2ª Sessão do CARF. Esse caso era uma alienação a prazo, 
mas com a indexação em dólar. E o contribuinte foi autuado por conta 
de diversas questões, e ele defendia que, o que acontece? Ele 
considerou o dólar como parte do preço e tributou o dólar a 15%, que é 
a alíquota antiga do ganho de capital, e o fisco analisando aquilo 
entendeu que a atualização pelo dólar seria uma espécie de uma 
correção monetária, e tributou a avaliação do dólar pela tabela 
progressiva, 27,5% no carnê-leão. E o contribuinte fez duas coisas, 
primeiro, ele se defendeu dizendo, tem decadência do que aconteceu 
aquela situação, pagamento a prazo em período posterior aos cinco 
anos da concretização da venda e ao mesmo tempo defendeu que não 
havia a diferença do fisco exigir porque a variação cambial era parte do 
preço. Então o contribuinte atirou para os dois lados, ao mesmo tempo 
que ele alegou que o fato gerador acontecia no momento da 
concretização do negócio, ele defendeu que o fato gerador acontecia só 
no caso da variação cambial, o preço estava sujeito a uma condição 
futura e o fato gerador só acontecia na implementação do prazo lá para 
pagamento. E o CARF foi exatamente, identificou essa contradição e 
disse, veja uma alienação a prazo sem... com indexadores normais, sem 
condição suspensiva haveria decadência, porque o fato gerador de fato 
acontece no momento da contratação do negócio e há um mero 
diferimento. Agora, no seu caso específico, eu afasto a decadência 
porque a variação cambial está sujeita a uma oscilação tal que impede 
que eu diga que o fato gerador nesse caso já aconteceu no momento da 
concretização do negócio. Então ele afastou a decadência porque no 
caso específico o fato gerador ia acontecendo a cada implemento das 
condições, entendendo que a variação cambial é uma condição, a 
cláusula, aliás, de variação cambial é uma condição suspensiva. E deu 
provimentos ao mérito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, eu acho que é bom 
lembrar que a Lei 9.708, define a variação cambial como receita 
financeira, não é? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim, e foi ignorado esse fato. Agora, ele diz lá, 
esta lei fala de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, no caso era Imposto de Renda 
pessoa física, talvez por isso que não tenha sido levado em 
consideração. Mas é curioso que esse acórdão do CARF foi decidido por 



maioria, ele entendia, ele fez a separação, quando a alienação é a prazo 
e não há condição futura incerta, fato gerador acontece no momento do 
negócio e há um mero diferimento, então no caso aqui valeria alíquota 
anterior. Já no caso em que eu tenho variação cambial-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe, Bruno, eu fui 
consultar aqui, o art. 9 da 9.718 se refere a Imposto de Renda em geral, 
não é só de pessoa jurídica não. Bom... não é relevante, é só para 
colocar, é nisto que a Receita se baseia. 

Sr. Bruno Fajersztajn: E no caso aqui foi ignorado. E bom, é isso, ele 
fez a separação curiosamente e entendeu que é um caso de variação 
cambial, então não acontece o fato gerador. Você teria então nesse caso, 
e aí o que eu reflito é o seguinte, eu tenho, a tributação não é sobre o 
negócio de compra e venda, é sobre o ganho proveniente do negócio de 
compra e venda. E o ganho está sujeito a uma condição incerta, eu não 
sei qual o tamanho do meu ganho até o dia do implemento dela. Acho 
que são essas as considerações para debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A discussão caminhou tanto, Ricardo, que 
eu estou com medo até estar atrasado na discussão, porque eu começo 
a falar um assunto, outro, outro, de repente. Bom, vamos voltar ao 
tema, a pergunta que você tinha feito e tentar enfrentar um pouquinho. 
Para efeitos de regra da irretroatividade da lei tributária, o que vale é o 
critério temporal fixado pela lei. O critério temporal determina qual é a 
lei aplicável, mesmo que haja outros critérios. Nós temos o costume e 
sempre esperamos que quando a data do critério temporal seja um 
momento tal em que os demais critérios já seriam fixados. Então 
normalmente eu penso, bom, todo o restante já existe e o critério 
temporal agora está sendo fixado, e de regra isso acontece. A lei 
tributária, o Direito Tributário conhece situações diversas, raras, mas 
diversas em que o legislador fixa um critério temporal mesmo que 
outros critérios não tenham sido preenchidos, e eu direi, preenchidos os 
demais senão não há o que se falar em fato gerador, a lei aplicável é 
aquela do critério temporal. Exemplo que eu lícito, o direito comparado. 
Na Espanha se fala sobre isso, se legisla sobre isso. No caso do Iva, eu 
só posso falar em tributação com a entrega do bem. E o legislador 
tributário espanhol cogita a hipótese de haver pagamentos antecipados. 
E ele diz, olha, havendo pagamentos antecipados, a alíquota aplicável é 
a do pagamento, mesmo que a entrega se dê posteriormente. Se me 
perguntarem, se não houver entrega? Se não houver entrega, não há 
que se falar em fato gerador. Mas havendo entrega, a lei aplicável não é 
a data da entrega e sim a do pagamento. A alíquota é do pagamento, e 
por quê? Porque o legislador assim quis fixar. Nós conhecemos o IPVA, 
a data, critério temporal, primeiro de janeiro. Agora, se durante o 
exercício, eu perder a propriedade, eu vou ter devolvido uma parte do 
imposto, porque existe um elemento no critério material do imposto que 
está faltando aqui, é raro, não é comum, mas vamos perder esse pré-
conceito de que... que o critério temporal necessariamente será 



posterior no tempo a todos os demais elementos, critério temporal é 
fixado pelo legislador e desde razoável, ele vai poder ser adotado. Então 
do ponto de vista da regra da irretroatividade, que foi a pergunta que o 
Ricardo fazia, fica muito simples, eu examinarei a lei e perguntarei 
quando se dá o critério temporal do Imposto de Renda, pouco me 
interessando se haverá variações no preço, ou que seja, o critério 
temporal fixado pelo legislador, se não me engano, vai ser da alienação, 
mas é uma questão de examinar a lei, eu não sei. O João depois fala 
sobre isso. Mas a pergunta parece ser essa. O que eu insisto, e esse é o 
ponto, é que a regra da irretroatividade não esgota o princípio da 
segurança jurídica. O Ricardo disse, e com razão, que o Supremo no 
caso dos veículos importados não se importou com o tema, mas eu sou 
obrigado a dizer, tão pouco foi provocado. Ou seja, no caso de veículos 
importados perguntava-se, o contribuinte alegava o tempo todo que a 
importação ocorrera quando os veículos entraram no território, quando 
os veículos, eu me lembro de contribuintes que chegavam ao ponto de 
pegar os diários da embarcação para mostrar que já estava no mar 
territorial brasileiro. Outros diziam: não, já houve contrato. Então a 
pergunta feita ao Supremo foi: quando ocorre o fato gerador de imposto 
de importação? A resposta foi: ué, no desembaraço. E, portanto, não há 
problema de irretroatividade. Desculpe-me, Ricardo. Eu li o precedente, 
não há. Não houve questionamento que mereceria, que é outro. Ora, às 
favas com a irretroatividade, a irretroatividade é mera regra, claro, 
aplicável, mas existe um princípio da segurança jurídica. O Supremo 
não se manifestou sobre esse tema que parece que estamos até, eu 
diria, o Supremo está em mora a nos informar que existe um princípio 
da segurança jurídica que ultrapassa os limites da regra da 
irretroatividade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Supremo realmente não 
falou da segurança, mas os mandados de segurança, as medidas que 
foram propostas levantavam muito sim essa questão, inclusive no meu 
escritório tivemos isso e foi tocado, o Supremo não tratou realmente. 
Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Atendendo aqui ao pedido do professor 
Schoueri, eu vou ler o que diz a lei ordinária. A lei ordinária está 
consolidada no art. 117 do regulamento do Imposto de Renda, que diz 
que: “Está sujeito a pagamento imposto de que trata esse título, que é o 
ganho de capital na alienação de bens e direitos, a pessoa física que 
auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza. Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e 
tributados em separado”. Quer dizer, a lei usa aqui dois verbos, ela fala 
em... desculpe, ela usa só um, ela usa o termo auferir. E 
tradicionalmente tem sido entendido auferir o ganho, auferir o 
rendimento na pessoa física como não o momento em que há a 
assinatura do contrato, nem o momento em que há qualquer outra 
situação que não seja o recebimento do preço. É aquilo que os 
contadores chamam de regime de caixa. Então se o fato gerador do 
Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital da pessoa física na 



alienação de bens e direitos ocorre com o recebimento do preço, será 
aplicada logicamente a lei vigente na data em que ocorrer o fato 
gerador, que é o recebimento ou auferimento do preço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: João, só um ponto. Você tem toda a razão, mas 
tem um outro dispositivo das alienações a prazo. Dá a entender algo 
diferente, embora também não seja tão peremptório. Ele diz, art. 140: 
“Nas alienações a prazo o ganho de capital deverá ser apurado como 
venda à vista, e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada 
mês considerando-se a respectiva atualização monetária sobre o 
ganho”. Então é uma regra especifica na alienação prazo para 
determinar qual é o regime já no momento da venda, como se fosse à 
vista. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem várias pessoas pedindo 
a palavra. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu interpreto esse dispositivo como 
sendo apuração da base de cálculo, você apura a base de cálculo como 
se fosse uma venda à vista, mas deixa ela lá. Depois você vai tributar a 
medida do recebimento e vai aplicar a lei vigente na data. Quer dizer, 
não é que o fato, você apurou a base de cálculo, mas não ocorreu o fato 
gerador, o fato gerador vai ocorrer no recebimento do preço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, você pode passar o 
microfone para trás? Depois Brandão. 

Sr. Alan Moraes: Alan Moraes. Bom dia a todos. Duas observações, a 
primeira do art. 140 do Regulamento Imposto de Renda, a redação 
desse dispositivo não encontra respaldo em lei, eu chequei essa 
questão. Realmente ele coloca essa questão temporal no caso de vendas 
a prazo, mas não teria respaldo em lei. Uma outra questão que eu 
coloco também, uma outra indagação, é que essas disposições sobre o 
ganho de capital se aplicam também para pessoa jurídica, ao menos 
aquelas sujeitas ao regime do Simples, não é? Então eu coloco se a 
questão aqui já que tem essa aplicação tanto para a pessoa física 
quanto para a pessoa jurídica e a gente pelo menos correntemente diz 
que no caso de pessoa física o regime de caixa, comportaria então essa 
questão soluções diferentes em se tratando de pessoa física ou jurídica? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No caso de pessoa jurídica 
nós temos inclusive outras situações, nós temos situações em que 
estando no lucro real, pode diferir a tributação da venda de bens do 
ativo não circulante cujo prazo o recebimento exceda o exercício 
seguinte, também na proporção dos recebimentos, o que aconteceria 
com a parcela que foi recebida posteriormente caso houvesse uma 
alteração de alíquota, como já vem na pessoa física? E também, para 
contribuir para a confusão, no caso da pessoa jurídica, ela insere 
aquela parcela que ela recebeu posteriormente ou o lucro 
correspondente que proporcionou essa parcela na sua base de cálculo 



no período do recebimento. Isso não significa que ela necessariamente 
vá pagar o imposto naquele momento, porque ela pode ser absolvida por 
prejuízo posteriores, prejuízo que foram gerados no próprio pedido ou 
no meio do caminho. E de forma nenhuma ela conseguiria oferecer a 
tributação a essa parcela com base na alíquota do período base em que 
a venda foi realizada. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, fiquei preocupado com o que 
você falou agora, porque semana passada eu defendi você diante da 
Dra. Elizabeth, que ela exatamente afirmou que você disse que o fato 
gerador citava os procedimentos e eu disse que não, você não tinha dito 
isso. Porque o fato gerador realmente é na contratação e realmente só 
há um diferimento. Tanto é que até o programa de apuração do ganho 
de capital, ele não leva os índices além do dia que você disse que 
ocorreu o fato gerador. Quando você vai calcular o valor no mês do 
recebimento, ele considera a data inicial lá, não tem mais correção, não 
tem mais dedução, então aquele recebimento é meramente um 
diferimento do valor recebido, que está previsto na lei que você paga de 
acordo com o que você recebe, que é o chamado regime de caixa, mas o 
fato gerador efetivamente já ocorreu, salvo se tiver alguma condição, e a 
discussão que foi, foi no sentido da partitura do bem, várias partes que 
está sendo proibido pelo parágrafo, pela nova legislação. Mas a questão 
de que na pessoa física, na pessoa física, o fato gerador de uma 
alienação é a data da escritura ou do instrumento que seja considerado, 
porque ali é que são feitos todos os cálculos para efeito de dedução, de 
isenção, de redução e etc., a partir dali não se conta mais prazos, não 
se conta mais nada para esse efeito. Portanto, será no caso da pessoa 
física a alíquota vigente na data da contratação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em benefício do João, sem 
ser procurador dele, confirmo esse caso realmente ele tinha opinião 
diferente há duas semanas trás, mas as opiniões aqui são sempre 
durante o debate, né, são opiniões passíveis de revisão. O Bruno está 
pedindo a palavra novamente. Eu queria, Bruno... o Alan levantou aí 
uma questão da ausência de base legal do regulamento, uma excelente 
informação, mas estaria dentro do poder regulamentar fazer inclusão 
desta norma sem violar a lei que seria uma norma regulamentar 
explicitadora do comando legal? Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. É sobre isso que eu queria falar 
justamente, também sem dar uma opinião definitiva. O dispositivo legal 
citado pelo art. 140 com fundamento é o art. 21 da Lei 7.713, e 
realmente o art. 21, ele não contêm aquele, deverá ser apurado como 
venda à vista, o art. 21 da Lei 7.713 diz: “Nas alienações a prazo, o 
ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em 
cada mês”. Então realmente é uma inserção do regulamento em ser 
tributado como ganho à vista. E mais curioso, a literalidade da Lei 
7.713, ele diz, não será pago para a gente dizer, não, o aspecto temporal 
inferene prazo de pagamento, então aconteceu o aspecto temporal, mas 
o pagamento vai acontecer posteriormente, o 21 fala, o ganho será 
tributado na proporção dos recebimentos a cada mês, que gera a maior 



dúvida. Outro ponto que eu ia colocar, é que a prática revela que o 
Fisco entende que realmente o fato gerador acontece no momento da 
conclusão do negócio, nas soluções de consulta, nas orientações, 
perguntas e respostas, no próprio tratamento que ele dá para as 
atualizações monetárias como se fosse uma tributação separada, o fisco 
tem esse entendimento de que o ganho acontece no momento da 
realização do negócio e talvez isso que tenha inspirado o texto 
regulamentar. Agora realmente eu estou em dúvida se é isso que a lei 
diz mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Infelizmente estamos 
chegando ao fim do nosso tempo, e eu acho que nós devemos 
prosseguir com essa discussão, que não está concluída, na semana que 
vem. Com todos esses aspectos novos trazidos aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E antiga. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos reabrir a questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero lembrar, nós começamos com 
uma discussão, que era outra, a discussão era muito, era saber se eu 
tenho hoje uma aplicação financeira isenta e fiz a aplicação, se eu serei 
ou não serei atingido. Desculpa, eu vi quase uma hora de discussões e 
eu não vi palavras sobre esse tema, então isso tem que estar em aberto 
mesmo. 

Sr. João Francisco Bianco: Rapidissimamente sobre esse tema, por 
acaso eu trouxe aqui um acórdão da 2ª Seção do STJ que examinou um 
caso de aumento de alíquota de Imposto de Renda incidente sobre a 
remessa de rendimentos ao exterior a residente em paraíso fiscal, 
porque originalmente pela Lei 9.249, os rendimentos auferidos por 
residentes no exterior em geral são submetidos à alíquota de 15%. Aí a 
Lei 9.779 aumentou para os residentes em paraíso fiscal aumentou 
para 25%, e o STJ examinou um caso de contrato de empréstimo que 
foi assinado na vigência da lei anterior, mas cujos juros foram 
remetidos na vigência da nova lei. Exatamente o nosso caso aqui. E a 
segunda, é o Recurso Especial 1438876, foi julgado no dia 18 de agosto 
de 2015. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você falou 2ª Seção, João? 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, 2ª Turma. Desculpe, 2ª Turma 
da 1ª Seção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Recurso Especial nº 
1438876. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso. E ele decidiu o seguinte, ainda o que 
contrato de empréstimo financeiro internacional tenha ocorrido na 
vigência da lei anterior, não há como afastar a aplicação na hipótese da 
lei nova, tendo em vista que nos termos do art. 105 do CTN, a lei 
tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes. Dessa forma, os rendimentos percebidos após a vigência da 



nova lei a ela serão submetidos ainda que referentes a contratos 
celebrados anteriormente. Aí o acórdão lista aqui uma série de 
precedentes do STJ, todos nesse sentido, e conclui, esta Corte já se 
manifestou sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da lei nova 
para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados 
anteriormente à sua vigência, afastando assim a chamada 
retroatividade mínima. Contudo, também já houve manifestação dessa 
Corte no sentido de que a lei nova regula os efeitos presentes dos 
contratos no trato sucessivo, pois o que se discute em casos tais não 
são os efeitos presentes do negócio jurídico que era perfeito sobre a 
ética, mas sim as consequências do negócio jurídico renovado-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu vou ter, nosso 
tempo aqui, o tempo aqui é nosso chefe, não admite exceção. Teremos 
que pensar nisso a semana que vem, e dupla questão, uma é juros 
acruados posteriormente. O outro é o fato já correu, o ganho de capital 
já correu e apenas o cálculo do meu montante é que fica para ser feito 
posteriormente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em todos os casos, segurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a questão da segurança 
jurídica, lembre-se que eu falei no art. 105 também, quando o Bianco 
apresentou aqui a semana passada esse assunto. Eric, muito obrigado 
a todos vocês, a professora Tereza, professor Dantas, muito obrigado 
pela presença, espero que vocês tenham aproveitado e nos 
encontraremos outras vezes. 

Sr. Eric Castro e Silva: Nós que agradecemos, é uma satisfação 
enorme, e realmente espero que voltemos a realizar outra reunião 
dessas que são sempre extremamente ricas. Muito obrigado a todos aí 
da mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou colocar, Eric, o 
assunto que você solicitou do JCP, que deve ter alguns detalhes que 
vocês querem apresentar, eu vou colocar na pauta do dia 29 então, 
quando nós esperamos nos encontrar novamente. 

Sr. Eric Castro e Silva: A gente só confirma, professor, a questão por 
questões técnicas aqui da faculdade, mas a gente agradece mais uma 
vez a oportunidade aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós que agradecemos, 
repito, foi uma grande alegria para nós. A todos os presentes, muito 
obrigado pela presença e nos reunimos a semana que vem. 
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