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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Abrir aqui 
a nossa sessão de hoje, com uma nota de pesar pelo falecimento da 
esposa do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, diretor da 
Faculdade de Direito. Dra. Isabela Gama Magalhães Gomes faleceu 
nesta semana, o instituto mandou condolências para ele, faço o registro 
aqui, com muito pesar. Alguma comunicação? Então, vamos à pauta. 
Apesar da solicitação da semana passada, ninguém mandou o assunto, 
eu disse que eu iria incluir o Acórdão 1402001472, sobre a redução de 
capital e limite de planejamento tributário. Eu também mencionei que o 
motivo da inclusão desse acórdão era o fato de que ele contém uma 
sucinta, mas completa defesa do direito de planejamento tributário, 
coloca os seus limites, e o relator deste acórdão é o Dr. Carlos Pelá, que 
eu fiquei de convidar para estar aqui presente e debater conosco. 
Infelizmente, não houve possibilidade de contato com o Pelá, de forma 
que o assunto vai para a pauta sem a presença dele, o que não impede 
de se tentar trazê-lo aqui para o debate. Mesmo porque, ao longo desta 
semana, houve a divulgação de um outro acórdão, de uma outra 
Turma, relatado por um conselheiro também que está se destacando lá 
no CARF, conselheiro Valentim, que adotou já uma posição bem mais 
rigorosa, né? Eu sugiro que, se estiverem de acordo, a gente convidar os 
dois aqui para uma espécie de um debate, os dois são de São Paulo, de 
forma que é fácil o contato, e eles participarão conosco, então, do 



debate. Eu vou introduzir o tema aqui e deixar, portanto, ele em aberto 
para debate hoje com vocês, me focando no caso do acórdão que está na 
pauta, do conselheiro Pelá. Esse acórdão aqui tratou de um caso que 
vem sendo recorrente nas práticas empresariais e também já, agora, no 
CARF; já há muitos acórdãos lá, pelo menos cinco. É a redução de 
capital que o art. 22, da Lei 9249, permite que seja feita a valor contábil 
ou a valor avaliado, e dá tratamento dentro do espírito da Lei 9249, que 
é o espírito de integração da tributação da pessoa física, e da pessoa do 
sócio, e da pessoa jurídica, dá o tratamento de que, se for adotado um 
valor de mercado maior que o cotado, como isso vai acontecer, a pessoa 
jurídica paga o imposto pela diferença, pela mais valia, pela qual ela 
entrega o bem aos sócios, na redução de capital - pagamento ao sócio 
não é em dinheiro, mas em bens do ativo da pessoa jurídica - e a pessoa 
jurídica ou física, que é a sócia, que recebe, contabiliza ou inclui na sua 
declaração de bens, a coisa recebida, pelo valor da avaliação que foi 
tributada à pessoa jurídica. Com isso, a pessoa física ou jurídica 
receptora tem um acréscimo no seu patrimônio, que o art. 22 declara 
não tributável. Essa é um das opções. A outra opção que o art. 22 dá é 
reduzir pelo valor contábil da pessoa jurídica que está reduzindo o 
capital, caso em que ela não efetua nenhum recolhimento, 
simplesmente ela abaixa o mesmo valor da conta do capital e de alguma 
conta do ativo, não tem nenhuma mutação patrimonial, e o sócio, ou 
acionista que recebe, seja pessoa física ou pessoa jurídica, dá a entrada 
neste bem como seu ativo ou na sua declaração de bens em 
substituição ao capital que foi reduzido, a participação societária que 
tinha, que deixou de ter, dá entrada dessa substituição do bem, 
mantendo o mesmo valor de custo do bem, da participação que foi 
devolvida. Então, nesse segundo caso, é uma absoluta neutralidade no 
momento da redução de capital. O que acontece para a pessoa do sócio-
acionista é que ele, se receber um bem que vale mais do que o custo da 
participação que foi extinta pela redução de capital ou pela extinção da 
pessoa jurídica, nesse caso, ele fica com o ganho em potencial 
represado lá para ser tributado quando alienar esse bem, caso venha 
alienar. Então, essa válvula dada pelo art. 22 tem sido muito utilizada 
em reorganizações patrimoniais, principalmente em casos de 
empresas... Especialmente, é claro, não apenas, empresas de capital 
nacional, empresas familiares, ou até grandes empresas familiares; em 
muitas situações nos quais os grupos de família estão se separando, 
né? Então, simplesmente, se retira uma parte dos sócios, ou um sócio, 
recebe bens em pagamento, a redução é feita pelo valor contábil, a 
pessoa jurídica não tem nenhum ônus e a pessoa física, se tiver um 
ganho, vai ter um ganho quando [ininteligível] tributará quando for 
realizado por alienação ou qualquer outra operação posterior. Não vou 
mencionar aqui situações de fraude, de simulação, porque não é o caso. 
Agora, o que tem acontecido muito, e aí sim é onde têm havido 
processos, de participações societárias, ou bens, melhor dizendo, bens 
do ativo da pessoa jurídica, que já estão vendidos pela pessoa jurídica, 
estão negociados pela pessoa jurídica. A venda não está ainda 
formalizada, mas ela já está tratada, e às vezes existe até pré-contrato, 



acordos mais ou menos formais, e aí você faz a redução de capital, 
entrega os bens ao sócio e ele faz a alienação. Nessa situação aí ele tem 
uma realização imediata do ganho, mas sempre que se pratica esse 
meio do art. 22, que se trata de pessoa física, que vai ter um ganho de 
capital tributado em 15%, a passo que o mesmo ganho de capital, 
supondo que fosse o mesmo valor de ganho de capital na pessoa 
jurídica, seria tributado em 34%, ou então se faz uma redução de 
capital para uma pessoa jurídica, tributado pelo lucro presumido, que 
também pode ter uma tributação, depender de uma série de 
circunstâncias, uma tributação mais branda. Eu sempre desconfiei 
muito destas situações em que você interpõe uma pessoa jurídica para 
realizar uma venda, que na verdade já estava feita, que foi negociada 
antes.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível] pessoa física. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível] física ou 
jurídica, né, muitas vezes física. Há casos, assim, grosseiros em que 
houve redução... houve essa redução de capital, a venda para a pessoa 
física, a pessoa física cobra o dinheiro e devolve para a jurídica sob a 
forma de aumento de capital, coisa desse tipo, aí nem se fala. Mas há 
casos em que sócio realmente passa a deter(F) aquele produto da venda. 
Mas assim mesmo sempre houve aquela dúvida: é a simulação por 
interposição de pessoas? Na verdade, o real adquirente é aquele que 
está adquirindo mesmo, e não terceira pessoa interposta no meio. O 
conselho de contribuintes diz que em pelo menos cinco casos ele 
referendou esse procedimento, e o art. 22 outorga uma opção, e a opção 
é valida. Um desses casos é este deste Acórdão 1402001472, que é uma 
situação em que a fiscalização chegou ao ponto de ter conhecimento do 
pré-contrato existente entre os sócios da pessoa jurídica, e lá tinha todo 
o esquema contratado como pré-condição para a venda. Então, a pré-
condição para venda, aquelas... aqueles requisitos precedentes, né, 
seria fazer a cisão da pessoa jurídica para tirar os bens, não é, fazer 
redução do capital da pessoa jurídica ou extinção daquela que recebeu 
os bens, e depois a pessoa física passando a ser titular, vender os bens. 
Eu continuo achar esta uma situação bastante complicada, mas, como 
eu estou dizendo, o conselho tem pelo menos cinco acórdãos, a maioria 
dessa mesma Turma, 2ª Turma, da 4ª Câmara, mas existe de outras 
também. O... 

Orador não identificado: O contribuinte.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sempre a favor do 
contribuinte. Sempre a favor do contribuinte. Esse acórdão do Carlos 
Pelá, eu aqui não vou entrar em muita... muito detalhe, mas ele foi 
analisando todas as questões de que nós temos ouvido, desde a lei 
Complementar 104, né, nos últimos 12 ou 13 anos, sobre o propósito 
negocial, sobre os indícios de simulação, enfim, ele analisa de maneira 
breve, aliás, eu acho que como convém no acórdão, mas ele passa por 



todos esses pontos. De forma que é realmente um acórdão destacado, 
com grande qualidade realmente, não porque é um favorável, mas 
porque é um tema de grande qualidade, uma grande qualidade, ele cita, 
inclusive, o autor preferido da Receita Federal no texto [ininteligível] não 
é, e muito respeito, um texto dele em que ele sustenta que não há 
abuso de direito quando a própria lei oferece alternativas. E, neste caso, 
não sei se é a posição do Dr. Marco Aurélio Greco quanto a essa 
questão especifica do art. 22, quer dizer que já discuti com ele uma vez, 
sim, o caso concreto e o entendimento dele também era reticente como 
o meu. Mas, de qualquer forma, o conselho entendeu que a passagem 
que ele diz que é opção, o exercício de uma opção, de uma alternativa 
exclui a hipótese de uma situação de abuso do direito, o conselho nesse 
caso entendeu que se trataria de uma opção. Está na lei a alternativa e, 
portanto, o contribuinte pode usá-la, e pode usar com qualquer das 
alternativas de avaliação que ela mesma coloca. Para finalizar o 
encaminhamento deste assunto aqui, eu quero dizer que esta semana, 
num caso diferente deste, um caso em que não houve alienação, as 
pessoas físicas numa separação de uma sociedade familiar receberam 
bens da pessoa jurídica, a redução de capital foi feita pelo valor 
contábil, mas a fiscalização não atuou porque o valor real dos bens 
recebidos, inquestionavelmente, é maior do que o valor contábil da 
pessoa jurídica, e também do que o valor da declaração de bens das 
pessoas físicas. E, por voto de desempate, uma turma da 2ª Seção, 
portanto de pessoa física, considerou que havia, sim, rendimento, nem 
ganho de capital, rendimento distribuído pela pessoa jurídica, 
considerando que neste caso não se aplicam ao art. 22. Como foi voto 
de desempate, como a conselheira relatora foi vencida, nós vamos ter 
que aguardar o acórdão para ver, afinal de contas, como será 
fundamentada essa decisão, porque os votos foram dados sem 
nenhuma fundamentação. A relatora leu o seu voto, resumiu o seu 
voto, justificando dentro do art. 22, e simplesmente se abriu divergência 
sem justificar a divergência e a fundamentar os votos divergentes. 
Então, a questão realmente está em aberta, sob todos esses pontos de 
vista, eu acho que merece assim que nós tragamos aqui o Pelá e o 
Valentim, o Valentim pelo acórdão que ele disse, não é sobre o art. 22, 
mas é sobre regimento tributário. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, naturalmente, muito difícil falar sobre 
qualquer assunto sem conhecer os fatos concretos, sem olhar os 
documentos e a fórmula do convencimento. Então, você sente que está 
falando muito mais de teoria em relação à crítica, decisão do julgador A 
ou julgador B, porque o julgador A ou B tiveram acessos a documentos, 
atas etc., e para nós são, quando muito, algumas informações no 
espaço. Então, vamos trabalhar, ter ideia de que nós não estamos aqui 
falando sobre um caso concreto e, sim, uma observação geral. Em 
termos gerais, eu estou tentando puxar na minha memória, porque é 
um texto antigo, um estudo antigo que eu fiz, eu estou me referindo 
quando eu fiz o meu doutorado, eu fui descobrir, verificar, como esse 
tema foi tratado na Inglaterra. Está no meu... na minha tese de 



doutorado, [ininteligível 00:15:32]. Quem tiver a curiosidade vai 
verificar que essa história não é muito nova, em que na Inglaterra havia 
uma tradição do famoso caso de Duke of Westminster, que dizia no 
fundo que qualquer opção que o contribuinte faça é valida, ganha  
parâmetro(F) tributário como sempre impossível. E daí são relatados 
alguns casos cujos nomes... Eu posso falhar na ordem, os casos eu me 
lembro muito bem, que é o caso Ramsay(F) e o caso [ininteligível], a 
Isabel deve estar confirmando; se não me engano, o Ramsay(F) foi 
primeiro, em que a jurisprudência britânica sobre o tema muda. Dois 
casos muito parecidos, e muito parecidos com que o Ricardo nos relata. 
Na verdade, envolvia uma parte internacional, mas, assim, muito 
parecidos. Basicamente havia uma tributação sobre um ganho de 
capital e essa tributação não aconteceria se o bem não estivesse no 
nome da pessoa física e, sim, no nome de uma empresa, de uma pessoa 
jurídica, no caso, no exterior. Essa é a mudança que seria no exterior, 
enfim. E os dois casos eram idênticos, ou seja, a pessoa que iria vender 
um bem transferia primeiro esse bem para outra pessoa e, em nome 
dessa outra pessoa, ocorria a venda. O primeiro caso foi julgado como 
ilícito e o segundo lícito, e a partir daí o trabalho é verificar qual é a 
diferença entre o primeiro e o segundo caso, porque um foi julgado lícito 
e o outro ilícito, onde surge um conceito que até hoje é conhecido na 
Inglaterra, que é a questão da transação circular, a questão de se 
quando o primeiro passo foi dado, ou seja, a transferência para a 
pessoa jurídica, o segundo passo já estava garantido. Ou seja, na 
verdade, o primeiro e segundo passo, aí é a expressão circular, eles 
terminariam para ser a transação como havia acontecido. Um se usou o 
termo share, que seria a simulação, no entanto, você percebe a 
circularidade. No primeiro caso reconheceu-se a circularidade, e no 
segundo caso ficou comprovado que primeiro se transferiu o bem para 
essa outra pessoa jurídica, e a partir dali se correu atrás de um 
comprador, e a venda foi feita em nome da pessoa jurídica. E essa 
diferença é brutal, ou seja, não havia circularidade, não havia sequer 
comprador quando o primeiro passo foi feito. Claro que foi feito com a 
intenção de, mas não havia um comprador. Eu gosto desse critério, 
Ricardo, porque me parece muito aplicável ao que nós temos aqui. Ou 
seja, se eu já tenho um comprador, se eu já acertei com relação à coisa, 
se eu já acertei com relação ao preço, se eu tenho um consenso, eu 
tenho uma compra e venda, existe uma visão de formalização, mas a 
transação já está celebrada. A partir dali, eu passo a ter uma simulação 
de uma operação já ocorrida, e eu tendo a dizer, volto sem olhar o caso 
concreto, que não é necessário que se recorra a qualquer discussão 
acerca do tema do abuso do direito, do abuso de formas, ou outras 
questões, já que nós temos no nosso Direito Tributário o instituto da 
simulação plenamente aplicável a essa situação em que a compra e 
venda, [ininteligível 00:18:58] e o consenso pré-existe à própria 
transferência. Entanto, na outra situação, eu tenho um imóvel, que me 
parece muito grande, e está em nome de uma pessoa jurídica. Pessoa 
jurídica patrimonial, algo bastante característico, e eu decido, Ricardo, 
que eu vou me desfazer desse imóvel. Eu faço uma redução de capital, 



passo para a pessoa física e na pessoa física anuncio esse imóvel, 
encontro um comprador, até porque a oferta é muito boa, pego o 
dinheiro e adquiro outro imóvel e não tenho nem os 15%, estou isento, 
já que, afinal de contas, eu sou pessoa física e estou comprando imóvel 
residencial. Completamente legítimo, lícito, não há o que falar. Porque, 
afinal de contas, estou... Veja, não houve simulação, o imóvel não 
estava mais na pessoa jurídica, não era do objeto da pessoa jurídica. 
Terceira hipótese: a minha pessoa jurídica tem um imóvel e precisa de 
recursos financeiros e decide se desfazer daquele imóvel, para que 
possa girar melhor o negócio. Eu retiro o imóvel, alieno o imóvel na 
pessoa física, pego o recurso dessa alienação, pago os 15%, e capitalizo 
a empresa. Aqui quer me parecer que a primeira operação, que foi a 
redução de capital, foi simulada, e aqui eu estou adotando, sim, a visão 
objetiva da simulação para dizer que a causa do negócio, redução de 
capital não estava presente. Afinal de contas, o legislador, o legislador, 
quando disciplina a redução de capital trata da hipótese da 
[ininteligível] de prejuízo, que não é o caso, ou excesso de recursos, para 
hipóteses legais, há um excesso. E eu declaro, quando eu faço a 
redução, porque é assim que todos nós fazemos, eu declaro ao governo 
a redução, já que há excesso. Retiro porque está em excesso aquele 
capital, o imóvel vem para a física, a física vende e põe de volta. 
Significa que não havia excesso algum, não houve uma... Ou seja, a 
própria causa do negócio da redução de capital estava ausente, e 
ausente à causa do negócio, a redução de capital é que foi simulada. 
Vejam, independente de eu ter negociado com outro ou não, eu estou 
[ininteligível]. A primeira situação que eu disse, a simulação era 
evidente porque já havia uma compra e venda negociada; a segunda 
situação é diversa, não havia compra e venda negociada, mas não havia 
sequer redução de capital. Insisto, redução de capital, negócio tipificado 
pelo direito com causa. Ausente à causa, e essa é a questão que se 
comprove em cada situação, eu estou dando uma situação evidente a 
esta aqui, eu vendi e pus em seguida, reduzi o capital para aumentar, aí 
me parece que eu teria simulação e não poderia aproveitar a operação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, nós estamos 
discutindo há tanto tempo juntos aqui que nós estamos começando a 
ter pontos de vista perigosamente coincidentes em quase tudo. Estamos 
chegando próximo da unanimidade. Eu concordo com todas as 
colocações que você fez e queria ilustrar aqui uma situação real, que foi 
aquela que eu mencionei de passagem, que tanto eu quanto o Marco 
Aurélio demos opinião. Era o caso de uma empresa, uma grande 
empresa até, lá em Piracicaba, que tinha uma quantidade enorme de 
imóveis, você conhece o caso. 

Orador não identificado [0:22:52]: Assisti a sustentação [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas aqui não chegou a 
ter o processo. 



Orador não identificado: Então, eu conheço outro caso de uma mesma 
grande empresa de Piracicaba que é bem parecida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, no caso aí estava se 
organizando a redução de capital, a consulta era, quais seriam os 
riscos. Ela tinha uma quantidade... É uma indústria que tinha uma 
quantidade enorme de imóveis que estavam absolutamente inservíveis, 
estavam lá ociosos no artigo da pessoa jurídica, era o típico caso de um 
capital, que [ininteligível] existia um capital, excessivo e não sendo 
utilizado na atividade, é um típico caso de redução de capital. Não havia 
venda, não havia nenhum negócio entabulado, houve realmente uma 
previsão antecipada da empresa, dos seus consultores, que nós um dia 
vamos vender isso, porque o destino seria vender mesmo, e não 
interessa, interessa a pessoa jurídica, porque se vender vai ficar um 
capital que não é necessário, inclusive. Então, constituíram uma pessoa 
jurídica do ramo imobiliário, inclusive uma parte desses imóveis seriam 
rateados, seria loteado, quer dizer, foi uma reestruturação empresarial 
mesmo. Só para ilustrar, o professor Marco Aurélio Greco, ele foi contra 
essa possibilidade, e aí por isso que eu estou querendo ilustrar o que 
você disse, você está concordando que foi um bom planejamento, a sua 
segunda hipótese é não havia venda nenhuma, né, ou a primeira, mas 
uma delas era esta. O professor Marco Aurélio, dentro daquele rigor 
dele, entendeu que só estaria reduzindo o capital já pensando na futura 
economia tributária e, portanto, não tem motivação essa tributária. 
Essa é a posição dele, rigorosa como sempre. Então, para verificar 
como... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso trabalhar um caso, um caso um 
pouquinho diferente, Ricardo, e completamente hipotético, só para a 
gente avançar? Veja, a questão do Marco Aurélio nessa hipótese, se o 
negócio tinha causa, o capital era excessivo, me parece, eu não consigo 
acompanhá-lo nesse caso. Como eu disse, na hipótese da redução e 
imediata capitalização torna-se evidente a falta de causa. Vou lhe fazer 
o seguinte desafio agora, que eu gostaria de jogar para nós aqui, e 
hipotético. A sua indústria de Piracicaba tem os imóveis, não precisa 
dos imóveis, reduz o capital, vai para as pessoas físicas, mas as pessoas 
físicas não aumentam o capital sob a desculpa mais diversa até que 
seja questões de que não quer, enfim, não quer ser o último dos 
credores, ou o que seja, e esse [ininteligível] o Marco Aurélio costuma 
citar. No lugar de capitalizar a empresa faz aquilo que 
internacionalmente se chama thin cap, mas eu estou falando em termos 
do Brasil, então não... Como é nacional, não se aplica no instituto thin 
cap, mas ele vai aumentar, vai emprestar o dinheiro, vende os imóveis, 
pega os recursos financeiros e empresta à empresa. Note que situação 
curiosa, eu não aumentei o capital, portanto eu não menti quando eu 
disse capital em si excessivo. No entanto, os recursos financeiros não o 
são, ou, se quiser, só para sofisticar um pouco mais, eu reduzi o capital 
e a empresa por conta disso, quer dizer, eu acionista reduzi o capital, 
usei o dinheiro para outros fins, fui dar volta ao mundo, e a minha 



empresa ficou a ver navios, e imediatamente foi aos bancos e começou a 
tomar empréstimo, já que ela está sem recursos financeiros que ela 
teria na venda do imóvel. Eu queria trabalhar com essas hipóteses que 
estão, me parecem bem mais difíceis, com relação a se houve ou não 
houve simulação. Ou seja, a empresa, a redução de capital foi definitiva 
enquanto tal, admitam que se passaram 30 anos, nunca mais aumentei 
o capital, que seja. No entanto, a empresa precisava de recursos 
financeiros urgentemente, aquela venda do imóvel, se ocorrida pela 
empresa, resolveria o problema financeiro dela, ou reduziria o problema 
financeiro dela, e tendo ocorrido a venda na pessoa física à empresa 
carente de recursos financeiros foi aos bancos, ou, se quiserem, 
continuou em bancos. Como você trataria essa hipótese, Ricardo, só... 
Eu queria trabalhar com essa hipótese, permitirem quase um pingue-
pongue aqui, eu gostaria que o Ricardo, que tem tanta experiência com 
isso, eu gostaria de ouvir o Ricardo, depois a gente poderia abrir o 
debate [ininteligível] nesse caso parece-me limite. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desafio mesmo, né? E como 
você disse, sem fatos é muito difícil numa situação como essa. Falando 
só em tese, eu acho bastante difícil se dizer que é uma simulação. 
Houve a redução de capital, vou partir do pressuposto que naquele 
momento o capital era excessivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí é que está o ponto, Ricardo. Desculpe-
me, só para esclarecer. Os recursos financeiros não eram, ou seja, a 
empresa precisava ir a banco, estava tomando empréstimos financeiros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Chamar o capital... A pergunta no fundo é: 
O que significa capital excessivo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O capital, evidentemente... 
O capital, evidentemente, ele tem uma contrapartida no ativo, como 
todas as contas do passivo, do patrimônio, tem contrapartida no ativo. 
Se a empresa tem recursos excessivos, como é o caso lá de Piracicaba, 
imóveis absolutamente inservíveis, ela está vivendo sem aqueles 
imóveis, e tem um capital do lado de lá correspondente a esses imóveis. 
Aqui, eu precisaria saber se realmente a falta de recursos financeiros 
que levou a empresa, ou a receber um aporte novo dos sócios, que pode 
ser num mesmo valor, outro valor, pode ser outros sócios, ou ela ter 
que ir ao mercado, não é, eu precisaria verificar se naquele momento da 
redução de capital realmente havia um excesso de disponibilidades, 
porque a vida... a vida-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A empresa tem passivos, a empresa deve a 
bancos etc., aquela venda de imóvel teria sido um grande negócio, 
porque reduziria, vida real, as empresas têm dívidas bancárias, e que 



uma venda de imóvel traria recursos financeiros e pagaria. Eu estou 
querendo o mais real possível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que este caso, ele 
demandaria uma análise econômica, antes de jurídica, econômica da 
situação da empresa, a verificação de realmente se, naquele momento, 
aqueles imóveis eram necessários; não eles em si, mas ao serem 
vendidos para a geração de recursos já necessários nesse momento. A 
dinâmica da vida da empresa pode se determinar situações em que 
naquele momento não havia necessidade de caixa, e daqui a um mês, 
dois meses, para alguma reversão dos negócios, havia uma necessidade 
de caixa. Eu preciso analisar fatos concretos para poder responder. Eu 
acho que é possível que esta situação não seja de simulação ou pela 
visão objetiva, e até subjetiva também. Não houve desfazimento do ato 
jurídico da redução de capital. Agora, precisa saber se o ato posterior é 
um desfazimento indireto da redução de capital, porque o desfazimento 
dos efeitos de algum ato jurídico é o maior indício de simulação, é o 
maior indício de simulação. Então, se eu não me desfiz diretamente, 
mas desfiz indiretamente, não devolvi o dinheiro como aumento de 
capital, mas como empréstimo, eu corro o risco muito grande de haver, 
sim, a simulação. Agora, na hipótese da pessoa jurídica - vamos 
avançar - na hipótese da pessoa jurídica não receber de volta os 
recursos do sócio, mas ter que ir aos bancos e incorrer em despesas 
financeiras, eu acho que dificilmente o Fisco poderia questionar a 
legitimidade da redução de capital. O que ele poderia questionar e nós 
conhecemos um caso em que isso está acontecendo, questionar a 
dedutibilidade da despesa financeira. Só um argumento mesmo meio 
manco, mas, de qualquer forma, um argumento muito usado de que 
essa despesa não era necessária. Ela é necessária se ela está sem 
recursos.  

Orador não identificado [0:31:37]: É o caso Natura. O caso Natura é 
isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Caso Natura. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não pode falar o nome. 

Orador não identificado: Não, o caso Natura é conhecido [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De forma que eu acho que 
essa questão, como colocado por você, depende de análise mais 
profunda dos fatos. Mas já pelos fatos teóricos que você colocou, e que 
eu estou acrescentando alguma coisa também, a gente pode verificar 
que a solução pode cair para um lado ou para o outro. Tem pedido da 
palavra pelo Bianco e pelo Plínio. Lucas também? Vai falar de 
Piracicaba.  

Sr. Lucas: Não, [ininteligível] de Piracicaba.  



[Risos]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível]. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria falar só rapidinho sobre esses 
dois casos que o Schoueri trouxe, eu acho que no caso da volta do 
dinheiro pelo empréstimo do sócio, eu equipararia ao aumento de 
capital. Eu acho que a situação é a mesma, tanto que o dinheiro acabou 
voltando. Então, eu não ficaria... Eu não alteraria a minha conclusão se 
o dinheiro volta por aumento de capital ou por empréstimo. Eu acho 
que eu equipararia duas situações e iria investigar os outros... os outros 
fatos envolvendo a situação. Agora, com relação ao seu segundo caso, 
eu acho que aí nós estamos ultrapassando um limite muito perigoso, 
que é o limite do Fisco questionar atos de gestão da empresa. Então, se 
o Fisco de repente analisa uma situação em que a empresa tomou um 
dinheiro emprestado do banco: “Opa, espera um pouquinho. O que você 
vai fazer com esse dinheiro?” “Ah, eu vou aumentar a linha de 
produção”. “Mas espera, você não precisava tomar esse dinheiro 
emprestado. Se você reduzisse em 10% a folha de pagamento, você não 
precisaria tomar o dinheiro emprestado; se você reduzisse o salário da 
sua secretária, que está muito alto em relação ao mercado, você não 
precisaria tomar esse dinheiro emprestado”. Então, nós estamos 
entrando num terreno muito perigoso de questionamento de atos de 
gestão da administração. Então aí eu já teria uma... a minha visão seria 
mais restritiva com relação a isso. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gente, eu estou furando a ordem, só 
porque, como eu estou trazendo o caso, eu queria deixar o caso como 
tal, tá? Claro que eu não estou falando em questão disso, a esse 
exemplo de gestão, que essa teoria que o João trouxe é o chamado ato 
anormal de gestão para dizermos... Teoria francesa que vai explicar o 
limite do Fisco, aonde o Fisco pode questionar um ato de gestão quando 
ele é feito de interesse dos sócios. Ele não pode discutir um mau ato de 
gestão, um bom ato de gestão, e a teoria do ato normal de gestão, que é 
interessante conhecer com isso. Mas trazendo aqui, João, o 
questionamento é um pouco diferente. Nós estamos buscando – e essa é 
a pergunta - se houve simulação na redução de capital, em que você 
declarou que a causa do negócio estava presente e a causa era excesso 
de capital. E a pergunta é: Existe excesso de capital se uma empresa 
tem carência de recursos financeiros? E daí eu admito duas hipóteses: 
Uma, a carência já era notória naquele momento; dois, a carência se 
tornou depois. Depois, o Ricardo disse, depois é outro momento, não 
tinha problema. Mas o perigo da minha primeira pergunta, perigo é que 
se nós confirmarmos - eu não estou confirmando, quero deixar claro, 
não estou confirmando, eu estou só provocando isso - se nós 
confirmarmos que não há excesso de capital, se a empresa tem 
carência, nós podemos chegar ao absurdo, que eu não confirmo, que 



toda empresa que tenha passivos [ininteligível] bancos não poderia 
reduzir o capital, o que eu não estou fazendo. Então, só para deixar 
bem clara... Ou seja, ali a situação limite de perguntar o que significa 
excesso de capital? Qual é a hipótese que o legislador contempla para 
que a redução de capital atinja o seu fim legal, atinja a sua causa? 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu não mudo de opinião, continuo 
achando que isso aí... o Fisco estaria ultrapassando um limite muito 
perigoso, e a gente tem visto casos de autuação em que a pergunta da 
fiscalização é exatamente essa: Você tomou dinheiro emprestado, mas 
você não deveria ter tomar emprestado, você não pode tomar dinheiro 
emprestado do seu sócio. Obrigatoriamente você tem que capitalizar o 
dinheiro do sócio.  

Orador não identificado [0:36:00]: Do caso Natura.  

Sr. João Francisco Bianco: Exatamente. Então, eu acho que aí é um 
questionamento de um ato de gestão, e o Fisco não poderia jamais fazer 
isso.  

Orador não identificado [0:36:08]: É uma ingerência. 

Sr. João Francisco Bianco: E depois existem vários tipos de capital, 
existe um capital de uso mais permanente, existe capital de giro, capital 
de curto prazo, longo prazo. Eu acho que o Fisco não tem esse direito de 
questionar atos de gestão, e eu colocaria todos esses casos em ato de 
exercício, de ato de gestão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito próximo a essa 
questão aí, nós tivemos algumas emissões de debêntures participativas 
que geravam deduções do lucro tributável que foram integralizados 
como crédito dos acionistas em conta-corrente. Quer dizer, era dinheiro 
que estava lá, gratuito para pessoa jurídica, não estava na conta de 
capital, mas era tão gratuito quanto à conta capital, e de repente 
passou gerar a despesa dedutiva, a despesa financeira. Essa questão 
toda foi muito discutida, o que pode gerir, o que não pode gerir. Na 
verdade, é muito complexo, e eu acho que a análise da situação 
econômica da empresa é determinante aí sim. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Como 
membro antigo aqui do IBDT, sou quase fundador, ao longo desses 
anos todos eu sempre tive a oportunidade de ouvir falar muito em 
tipicidade cerrada, princípio da legalidade, e vejo que há uma tendência 
procedente no exterior de querer que as empresas justifiquem os atos 
de gestão que pratiquem como se tudo fosse dependente de um 
business purpose. Eu não gosto dessa posição, a ela me oponho, e 
chamo a atenção para aquela antiga necessidade de distinguir entre 
planejamento tributário, elisão fiscal e evasão fiscal. Então, o que nós 
verificamos nesses casos é que não cabe ao Fisco querer saber qual foi o 



motivo que levou a empresa a praticar este ou aquele outro ato, a 
alienar ou não alienar bem, a esvaziar ou não esvaziar seu patrimônio, 
porque a redução de capital é um ato efetivamente que compete aos 
sócios decidir. Sócios ou acionistas. Igualmente compete ao sócio e 
acionista decidir se vão abrir uma subsidiária no país, se vão fazer no 
exterior, e se efetivamente há uma situação como essa mencionada de 
conveniência da redução do capital, principalmente nesses casos desses 
imóveis que estão aí praticamente sem utilidade para a empresa, 
principalmente quando esses imóveis, talvez, nem estejam produzindo 
rendimentos para a empresa, e que pela redução possam voltar ou 
possam passar ao patrimônio de seus sócios ou acionistas. Essa 
decisão compete exclusivamente à empresa, no meu modo de entender. 
Se vai haver simulação ou não, eu entendo que nessas situações não se 
pode cogitar necessariamente de ocorrência de simulação. Se existe 
evidentemente um planejamento tributário vai haver uma alienação, 
ora, onde é que está a ilegalidade em se dizer, orientar a pessoa jurídica 
no sentido de que essa alienação seja feita, vamos dizer, por meio de 
redução de capital, passando esses imóveis aos seus sócios e acionistas, 
e que esses depois venham a alienar. Primeiro, eles não estão obrigados 
a alienar, podem alienar, e não existe uma lei que diga assim: Olha, 
você não pode alienar antes de tantos anos, ou só depois de tantos anos 
que você vai poder fazer a alienação e ficar, portanto, livre de 
tributação. Ótimo, poderia acontecer isso e para efeito de não incidência 
de ganhos de capital na pessoa física que venha a receber esses 
imóveis. Eu acho que essa questão toda é uma questão que tem que ser 
analisada efetivamente caso a caso, mas eu não vejo, por exemplo, 
simplesmente o cabimento para se alegar se houve simulação a partir 
simplesmente do fato de que deveria a empresa buscar sempre o 
caminho que fosse mais oneroso e que permitisse uma incidência 
tributária sempre mais favorável ao Fisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Pela ordem aqui, 
professor Roberto. Isabel e Lucas.  

Sr. Roberto Catalano Ferraz [0:40:58]: Eu não tenho a vivência de 
todos os colegas de Mesa aqui nessa matéria, mas como eu já tenho 
dúvidas suficientes a respeito do assunto já pode falar. Esse é o típico 
assunto que cidadão que tiver muita certeza provavelmente não está 
habilitado a dizer nada, a gente tem muitas dúvidas. Talvez, as poucas 
certezas é que nesse tipo de matéria é preciso ver cada caso realmente 
com as suas especificidades para poder manifestar-se com o mínimo de 
segurança. Mas eu queria levantar um aspecto um pouquinho diferente, 
que é o que está no fundo dessa discussão toda no Brasil é 
especialmente esta grande dúvida. Uma linha diz: Eu só posso fazer 
determinadas operações que são benéficas do ponto de vista tributário 
se eu tiver outros motivos. O Marco Aurélio já foi citado, podemos tomá-
lo aqui por exemplo. E essas decisões que o Dr. Ricardo traz 
basicamente diz o seguinte: olha, está aqui na legislação, é uma 
alternativa, isto pode ser utilizado porque a legislação assim facultou. E 



esse é o grande dilema, é de um jeito ou de outro, eu preciso ter outros 
motivos ou me basta que exista a previsão legal. Acredito que muitos 
tenderão a dizer, se eu tenho alternativa na lei, eu posso utilizá-la e 
pronto. Por que cargas d’água eu preciso que eu justifique os meus atos 
societários, decisões de sócios, meus atos de gestão? Por que eu tenho 
que gerar toda uma parafernália de justificativas e de medições de quais 
atos aconteceu primeiro ou depois etc.? Por que é que eu preciso 
valorizar tanto a existência dessa finalidade específica tributária ou 
não? Um estudo que o professor Schoueri fez com alunos da 
universidade destaca quais os motivos que o antigo conselho de 
contribuinte adotava para as suas decisões, e nós vamos ver que o peso 
mais relevante que haveria ali naquelas decisões não são, não eram os 
conceitos mais teóricos deste assunto, mas sim aspecto hiperpráticos 
do gênero, a cadência dos atos, como é que eles aconteceram, o tempo, 
coisas do gênero, casa e separa feito no mesmo dia viraram paradigmas 
do que não pode ser feito e pronto. Mas existe uma grande falta de 
conceitos, de razões nisto. E eu queria colaborar(F) com um ponto de 
vista para analisar isto, que é o seguinte: o nosso sistema e o nosso 
governo, com a nossa autoridade tributária, acredita que ela pode fazer 
diversas distinções de regimes e pode escolher, ou seja, ela pode criar 
incentivos e desincentivos fiscais, regimes de um tipo e de outro, 
diversos tipos de pessoa jurídica, cada um deles com um regime, 
tratamentos tributários diferentes, conforme se trate de pessoa física ou 
jurídica nesta ou naquela situação. Eu não gosto desta ideia, o bom 
seria que nós tivéssemos um sistema tributário que tendesse à 
uniformidade, à generalidade e à neutralidade conforme se trate de uma 
situação ou outra. Só que não é o que nós temos. A nossa autoridade 
governamental, a nossa legislação pretende ter a condição de criar 
regimes distintos conforme as circunstâncias. Penso eu que nesse tipo 
de regime esta mesma autoridade tributária nem pode questionar as 
opções feitas pelo contribuinte, foi ela quem as criou, e ela não 
estabeleceu um rol de condições para que elas possam ser utilizadas. A 
pessoa que menos poderia criticar a atitude do contribuinte é a própria 
autoridade que criou aquela sistemática, porque ela diz: “Não, eu criei 
incentivos para isso ou para aquilo. Eu conduzo a economia. Eu tenho 
aqui uma equipe de economistas que diz que agora eu devo incentivar o 
consumo. Não, agora eu vou incentivar a poupança. Agora eu vou 
incentivar o investimento. Agora eu vou incentivar a capitalização”, 
acredito que tudo isso é um dirigismo fiscal muito criticado pelos 
grandes financistas etc. e que o ideal seríamos fugirmos tanto quanto 
possível dessas figuras. Mas, na medida em que nós temos esses 
regimes, é muito difícil estabelecer limites para a sua utilização. Então, 
eu tenderia normalmente a dizer que, salvo casos realmente em que nós 
temos uma estrita simulação e que nada daquilo realmente aconteceu, 
eu não poderia jamais recriminar a atitude do contribuinte que 
escolheu o caminho melhor. Eu tenho um empresário, amigo que fez de 
tal e tal forma e pagou menos impostos. Por que eu não posso fazer? 
Experiências estrangeiras levam a exigências ainda maiores com relação 
à igualdade, que é um princípio pelo qual eu tenho muito apreço, eu 



acho que todo mundo que está no direito, e recentemente até falei para 
um público de juízes, falei: “Puxa, a tarefa de juiz é pouco mais do que 
afirmar a igualdade’’. Não sei se juiz tem muito mais para fazer na vida 
do que afirmar a igualdade. Eu acho que, se fizer isso, já está mais do 
que bom. Mas eu me lembro de um trabalho do Tipke, que está 
publicado numa coletânea, eu acho que o Schoueri cita várias vezes 
também, uma situação em que na Alemanha foi criada a tributação de 
determinadas operações de vôos para a pessoa física, então aquele tipo 
de operação era tributada. O cidadão foi e pagou o imposto. Aí ele 
descobriu que ninguém mais pagou, ele era o único trouxa que 
inventou de pagar aquele negócio, e o Tipke sustenta que ele tem direito 
à restituição, aquilo estava na lei perfeitamente caracterizado, 
tipificado, só que na prática ele foi o único cara que pagou. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tipke não. Só uma correção que é fática. A 
corte constitucional alemã, referindo-se ao chamado “imposto dos 
bobos”, a expressão, a tradução literal é Dummensienerefekt(F), que 
disse que é inconstitucional. Isso está publicado, sim, numa coletânea, 
num artigo que eu traduzi. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Então, se nós podemos chegar a esses 
extremos para firmar igualdade de tributação entre os contribuintes é 
evidente que eu poderia até sustentar que, se eu tenho esta alternativa 
na legislação que favorece tais e tais circunstâncias, que não são 
exatamente as minhas, eu eventualmente poderia até sustentar: 
“Escute, por igualdade, eu quero pagar a mesma coisa que o meu 
vizinho”. “Ah, mas a circunstância dele não é exatamente a sua, porque 
ele tinha um motivo de tal tipo negocial para fazer isso”. Espera aí, o 
cara está pagando menos imposto que eu para uma operação muito 
semelhante. Então, neste contexto, a minha colaboração, mais do que 
nada é colocar mais um elemento para a dúvida. Será que em um 
contexto desse eu consigo chegar a uma conclusão definitiva sobre o 
que pode ser feito, o que não pode? Eu acho que só realmente os casos 
concretos é que vão dar algum tipo de solução, e ela ainda assim vai ser 
questionável sempre sobre esse ponto de vista de igualdade, qualquer 
que ela seja. E sonho ainda com um sistema mais neutro, mais 
universal e igual. O exemplo que tenho citado tem sido o Chile. Eu 
perguntei, não sei se é isso mesmo, mas basicamente porque eu tenho 
me sentido um imbecil completo fazendo as perguntas, porque eu 
perguntei do imposto sobre vendas. “Tem?” “Tem”. “Como é que 
funciona?” “Ah, é 18%”. “Ah, tá bom. Mas sobre o quê?” O cara 
respondeu: “Sobre tudo”. “E o que é que dá crédito?” “Tudo”. Daí eu fiz 
a primeira pergunta imbecil: “Tudo o quê?” O cara olha para mim e diz: 
“Tudo”. 

[Risos] 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Bom, daí prosseguimos um pouquinho o 
diálogo: “Imposto de Renda, como é que é?” “Dezoito por cento”. “É 



também 18%?” “É, 18%”. “Pessoa física ou jurídica?” “Não, pessoa física 
e pessoa jurídica”. “Ah, é?” “É”. Aí não perguntei esse dia sobre o quê. 

[Risos] 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: E pronto, acabou a explicação, não sei se 
é exatamente isso, mas é difícil imaginar esse tipo de problema que a 
gente levanta se o sistema deles for este.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lucas. Isabel, um 
pouquinho mais de paciência. 

Sr. Lucas: Meu nome é Lucas [ininteligível 0:50:57], eu queria 
incrementar um pouco só o exemplo que o Schoueri deu, e meio que 
numa linha do Bianco. Eu estava imaginando nesse exemplo se você 
pensasse que a diferença de 19% de imposto entre os 34% e os 15% na 
dedução fosse exatamente a diferença necessária para atingir o 
montante que a empresa precisava captar, sendo que com o empréstimo 
vindo direto do sócio, ela conseguiu receber [falha no áudio] a uma taxa 
de juros de banana. Será que essa não seria uma razão que justificaria 
toda essa operação do [ininteligível], isso não seria um fundamento 
econômico suficiente para justificar essa economia tributária? Essa é 
uma pergunta que eu queria colocar para vocês. E, a princípio, me 
parece que sim. E só para não deixar de falar do caso de Piracicaba, 
acredito que seja outro caso, mas talvez a [ininteligível] de empresa. 
Assisti há algum tempo uma sustentação do Hamilton Dias de Souza no 
CARF, um caso como assisti, concessionária(F) pública permita falar o 
nome da empresa, não sei nem se é a mesma, a Suzano, que a Suzano 
tinha vendido uma participação societária para Petrobras. E o caso era 
bastante do que a gente está falando aqui, porque o Paulo Skaf(F) 
sustentou que haveria um documento, um pré-contrato entre as duas 
empresas determinando que o objeto da compra, que o objeto da 
compra e venda seriam as ações de uma empresa que sequer era 
constituída, que seria posteriormente constituída pelos sócios que iriam 
alienar a participação, e a defesa do Hamilton foi de que o negócio não 
poderia ter sido feito de uma maneira diferente que não alienação da 
participação societária dessa nova empresa diretamente pelos sócios, 
que eles fizeram uma cisão, [ininteligível] fizeram uma cisão e, em vez 
da empresa controladora que seria alienada fazer a venda, a venda foi 
feita direta pelos sócios. A defesa foi: “Olha, tudo bem, eu tinha um pré-
contrato dizendo que o objeto era a venda da participação societária, 
esse contrato tinha sido firmado, este pré-contrato tinha sido firmado 
entre Petrobras e Suzano, mas o negócio não teria se realizado... o 
negócio não seria o mesmo que estava conveniado nesse pré-contrato se 
a alienação não tivesse sido feita pelas partes, pelas pessoas físicas. Eu 
assisti a sustentação há algum tempo, o pedido de vistas... não sei se o 
acórdão foi publicado, acredito que possa ser um desses cinco acórdãos 
ao qual o Ricardo mencionou. Se foi um desses acórdãos, eu gostaria de 
saber, ter acesso a esse teor(F), porque eu acho que é um caso 



interessante de ser discutido, na medida que a gente tinha esse 
documento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o caso Suzano que você 
está mencionando não é o de Piracicaba, até que Suzano não é 
Piracicaba também, mas não é o meu caso. De qualquer forma, esse 
caso aí eu conheço bem também, inclusive dei opinião na época, e eu 
[falha no áudio] coincidentemente estava lá no dia e assisti a 
sustentação do Hamilton. Um dado novo aqui para nós, um dado novo 
que o Hamilton trouxe na sustentação oral. As pessoas físicas, o mais 
especificamente com um determinado membro de uma das alas da 
família havia negociado pessoalmente, ele tinha o prestígio, ele tinha 
acesso à Petrobras, enfim, ele havia negociado pessoalmente e ele havia 
vendido coisa futura para ele. Ele que tinha feito a venda. A 
descaracterização da simulação e da interposição da pessoa jurídica foi 
nesse sentido. Não, não foi simulação. O negócio não foi feito pela 
jurídica. Apesar de que esse indivíduo que diz que negociou em pessoa 
física era o presidente da empresa, e era o responsável pela tomada das 
decisões da empresa, ele que tomava todas as decisões de assembléia, 
porque ele era o capitão dos grupos familiares, não é, e somente ele 
aparecia em todos os lugares, o conselho entendeu que ele que negociou 
e ele prometeu vender um bem que ele ainda não tinha, que para ter o 
bem ele precisaria fazer a cisão, houve realmente três cisões, se não me 
engano, porque havia três setores da família, cada empresa, cada setor 
recebeu uma pessoa jurídica, e que foram vendidas na Petrobras. Mas 
esse é um dado novo, então, dentro de tudo que já ouvi falar, é a venda 
de um bem pela pessoa física e ela fez... nós tivemos uma situação um 
pouco diferente. A pessoa jurídica havia vendido e depois faz toda essa 
organização. Aqui, o conselho se convenceu de que o fato era outro, 
quem vendeu foi a pessoa física, prometendo na verdade vender o que 
ainda não tinha, a titularidade. Isso é possível, dever público e direito 
civil, claro. Então, discutiu, o conselho entendeu que era possível, não 
é, e a decisão, se não me engano, foi unânime. Isabel.  

Sra. Isabel: Bom dia a todos-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já existe um acórdão, viu, 
Lucas, se você quiser eu te mando. 

Sra. Isabel: Eu queria voltar ainda ao acórdão que a gente começou a 
discutir para colocar três questões na Mesa. A primeira seria a situação 
em que eu tenho o valor contábil que sai da pessoa jurídica na redução 
de capital, ele é menor do que o valor declarado pelas pessoas físicas. 
Daí a minha questão é: Nessa situação, as pessoas físicas seriam 
obrigadas a reconhecer prejuízo, ou deixar, ou colocar o valor que eles 
receberam da pessoa jurídica? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar nessa 
pergunta? Você falou que são três? 



Sra. Isabel: É. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria como é que aconteceu isso. 
Porque normalmente, de pessoa jurídica, quer dizer, pensando em 
equivalência patrimonial, então há divergência entre o valor na 
contabilidade e no capital é algo razoável. 

Sra. Isabel: Mas e se uma pessoa física adquiriu de um segundo e 
pagou um valor mais alto, preço superior ao valor nominal, vamos dizer, 
das ações, você teria essa situação em que o valor que está no Imposto 
de Renda é muito maior do que o valor que está contabilizado para ser 
feita a redução de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos lá. Só para 
esclarecer. Se for pessoa física, acontece dela poder ter pago um valor 
maior do que o valor do bem, o valor que estava na contabilidade da 
pessoa jurídica que reduziu o capital. Então, ela tem aí, teria 
teoricamente um prejuízo. Ela não tem que reduzir porque ela vai 
manter o seu custo fiscal que está na sua declaração de bens. Essa 
regra vale para o bem ou para o mal: ela pode receber um bem que vale 
mais ou um bem que vale menos, para ela é neutro, ela não tem 
nenhuma mutação na hipótese da redução ter sido feito com base no 
valor contábil, que é 99% dos casos. Se for pessoa jurídica, essa 
situação pode acontecer, Schoueri, se a pessoa jurídica... Não tem 
diferença em relação ao montante de equivalência patrimonial no 
momento da redução de capital, porque antes de fazer a redução de 
capital é obrigado a fazer a última equivalência e aí empata. Mas ela 
pode ter um ágio na aquisição, e esse ágio fica guardado lá como custo. 
Então ela tem como custo o valor da equivalência patrimonial e mais o 
ágio. Então, ela pode acontecer de ter essa situação. O bem que ela vai 
receber vai ter como custo o valor da equivalência patrimonial mais o 
ágio. Ela continua a ser neutra, e não tem tributação nenhuma, 
evidentemente. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpa, Isabel, posso só... Porque 
realmente isso acontece com pessoa física. A pessoa física, por exemplo, 
compra uma participação, o capital social da empresa de 100 e a pessoa 
jurídica paga 200 por aquela participação, e aí há uma redução de 
capital no imóvel no valor de 50. Então, o capital foi reduzido em 50%, e 
então a dúvida é: a pessoa física recebe aquele imóvel de 50, mantém o 
custo de 50 na declaração e fica com um saldo de participação no 
capital social de 150, ou ela considera que ela recebeu 50% do capital, 
então ela recebe aquele imóvel por 100 e mantém uma participação no 
capital social de 100; ou então ela considera que recebeu um imóvel de 
50, que corresponde a 50% do capital social, ela perdeu 50% do capital, 
ela continua com saldo de 100, recebeu um imóvel de 50 e lançou uma 
perda de 50. Logicamente que uma pessoa física não é [ininteligível]. 
Essa situação não está legislada, nem na lei e nem na instrução 
normativa que regula, que é a instrução--  



Sra. Isabel: A instrução trata disso. 

Sr. João Francisco Bianco: Qual que é? Onze de 96. Essa situação não 
está regulada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu estou com mais dúvida do 
que essa certeza toda, eu estou mais com a Bel. Eu estou lendo aqui o 
art. 22, não sei se o João quer até projetar o art. 22, porque 
lamentavelmente ela está enrolada, ela está enrolada no imóvel. Assim, 
é literal até aqui, olha. 

Sra. Isabel: Para deixar pelo valor contábil.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pelo valor... O termo é literal, gente. Nós 
estamos falando o seguinte... Então, § 3º do art. 22, da Lei 9249: “Para 
o titular sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos 
em devolução de sua participação no capital serão informados na 
declaração de bens correspondentes à declaração de rendimentos do 
respectivo ano-base – reformados(F) - pelo valor contábil ou de mercado, 
conforme avaliado pela pessoa jurídica.” Note, não é nem dizer que o 
legislador deu a chance para nós dizermos a expressão contábil foi mal 
aplicada e, na verdade, ele quis dizer valor da declaração. O legislador, 
ele foi tão literal em dizer que “serão informados pelo valor contábil, 
conforme avaliado pela pessoa jurídica’”, e, Ricardo, eu concordo com a 
sua lógica, mas eu gostaria que você nos ajudasse a explicar, porque o 
limite da interpretação, a gente sabe, é o texto da lei. 

Sra. Isabel: Mas aí você estaria induzido a registrar o prejuízo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, é o [ininteligível]. Mas o limite... Bel, a 
gente busca interpretar a lei em uma lógica, mas o limite da 
interpretação é o texto. A interpretação começa e termina com o texto. 
Eu leio o texto, vou buscar o seu contexto para buscar a melhor 
interpretação, a maior lógica etc. etc., mas eu não posso contrariar uma 
expressão clara do texto. Então, eu gostaria que o Ricardo me desse 
esta indicação de como conciliar aquilo que me parece a melhor solução 
com um texto de lei. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso acrescentar uma coisa, desculpe? Se 
a gente... O Schoueri está lendo o § 3° isoladamente, mas se ele ler o § 
4° para a gente verificar que tem a situação em que a diferença entre o 
valor de mercado e o valor [ininteligível] da declaração de bens, no caso 
pessoa física, ou o valor contábil, não será computado pelo titular sócio 
acionista [ininteligível] de Imposto de Renda, dando a entender que essa 
diferença é sempre... é no caso em que ela for superior. Se for... o valor 
contábil do bem recebido for superior ao valor de investimento, então 
mantém o valor contábil na declaração e a diferença é isenta. 



Sra. Isabel: Mas é que aí está falando de valor de mercado, o problema 
é o contábil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, mas eu concordo com o João, que 
mesmo contábil, mesmo contábil, a lei [ininteligível] novamente, até por 
fazer lógica, até porque possivelmente eu já não tenho muito nem 
dividendos, eu teria toda uma explicação para dizer por que não 
tributar esse bem. Agora, eu não consigo encontrar, ainda mais lendo... 
João, [ininteligível], não sendo contado, ela é... não existe, é um valor 
contado e que passa. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas não tem sentido a pessoa física perder 
custo. Ela pagou por aquele valor, daí ela está perdendo o custo na 
avaliação daquele vencimento, não tem sentido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu concordo que não tem sentido, mas eu 
quero insistir com um ponto que eu tenho um texto de lei. Assim, eu 
não estou dizendo... Eu estou pondo assim... João, o teste da 
interpretação, o desafio da interpretação é que eu preciso trabalhar com 
esse texto, eu gostaria que você me dissesse como você consegue 
afastar esse texto? Eu gosto de afastar, mas se for... Eu posso afastar 
um texto por inconstitucionalidade, mas, assim, não é o caso. Então, 
nós não vamos ter inconstitucionalidade. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, então, a primeira sugestão seria 
receber por 50, no meu exemplo, e manter o saldo de custo dos 150. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer que essa 
questão, no início, logo que surgiu a lei, ela suscitou uma controvérsia 
na jurisprudência [ininteligível] conselho de contribuintes. Houve um 
acórdão... Agora eu vou arriscar, não sei se é a 6ª ou a 2ª Câmara do 
antigo conselho, acho que é a 6ª, que tratou de um caso de pessoa física 
em que o fiscal sustentou que era o valor contábil, que a pessoa física 
tinha que usar o valor contábil. Por quê? A pessoa física tinha um custo 
da participação - vou dar um exemplo aqui - de 100 e o valor contábil 
do bem era 150, e a pessoa física trocou a participação societária pelo 
bem que recebeu mantendo o seu 100 de custo. O fiscal foi lá e disse 
assim: “Não, foi adotado o valor contábil. Então, de acordo com o § 3°, 
você tem a obrigação de oferecer à tributação a diferença entre o seu 
valor de declaração e o valor contábil’’. Essa foi uma decisão. Depois, a 
jurisprudência se firmou no sentido contrário, a jurisprudência do 
primeiro conselho, não são muitos casos não, mas ficou claro uma 
interpretação sistemática, que foi a que eu dei, não respondendo 
diretamente a você, que o João está defendendo aqui, e a explicação é 
que a interpretação literal, já que o limite da interpretação é a palavra 
da lei, você não consegue aplicar a literalidade do § 3°, porque ele fala, 
vou ler de novo: “Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens 
ou direitos recebidos em devolução da sua participação serão 
informados, na declaração de bens correspondente à declaração de 



rendimentos do respectivo ano- base...” Aqui, o que interessa? Pelo valor 
contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica. O que 
acontece é que o que avalia na pessoa jurídica não é a participação 
societária é o bem que será restituído. Então, você não encaixa aqui, 
porque aqui está se referindo ao valor da participação societária, e essa 
não foi avaliada por valor contábil, por valor de mercado. O que é 
avaliado por valor contábil de mercado é o bem que será restituído, é o 
montante do patrimônio que será - usando uma palavra dos 
contabilistas - sacrificado para pagar a redução de capital. Então, pela 
literalidade, você não chega em lugar nenhum. Agora, a literalidade sim, 
ela levou já a muita discussão, nós já tivemos casos de pessoas físicas 
que fizeram a declaração por valor contábil. Não é? E aí fica aquela 
dúvida, se chega o fiscal aí... O que ela fez? Ela teve um aumento 
patrimonial, a diferença ela colocou como rendimento isento. A 
pergunta é: Onde está a isenção para justificar essa sobrevalia do seu 
patrimônio? Não está em lugar nenhum. Não podemos esquecer que, 
inspirando esse art. 22, como também o 23, e outros, art. 10 também, 
está o princípio da integração dos sócios com a pessoa jurídica. Olha, 
não sei se dessa vez ele vai divergir de mim, eu vou dizer que, aceitando 
a divergência, porque a letra da lei realmente pode conduzir, conduz 
pessoas até bem intencionadas a colocar o valor contábil na sua 
declaração de bens. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou acompanhar o resultado, mas eu 
vou tentar dizer... Primeiro ponto, não me convence minimamente que o 
§ 3° possa ser lido como você propôs, e essa solução, posto que criativa, 
eu não apresentaria se incorreta. No entanto, João, o § 4º pode sim ter 
uma redução teleológica. Redução teleológica é analogia também, ou 
seja, aquela situação que não foi contemplada pelo legislador e que você 
chama um legislador e pergunta: “Sr. Legislador, o senhor não falou 
isso. Como o senhor trata essa situação?’’ Em que ele diz: “Olha, eu não 
tratei, mas, se eu tratasse, é claro que era isso que eu estaria dizendo’’. 
Ou seja, eu estou buscando aí o que... o raciocínio que está por trás, e 
me parece único caminho que seria viável aqui, seria a redução 
teleológica para dizer que o § 4º, quando manda eu tratar pelo valor 
contábil, ele apenas tratou na hipótese de o valor contábil ser... da 
diferença ser positiva e nunca na hipótese da diferença negativa, ou 
seja, eu estou dando palavras ao legislador, dizendo: onde se lê a 
expressão “a diferença”, leia-se “a diferença positiva não será 
computada”, e jamais a diferença negativa. Eu iria, se eu tivesse que 
construir isso em um... eu iria para a redução teleológica, iria... isso 
sim é analogia - analogia existe em Direito Tributário - aplicaria para 
essa [ininteligível] até que toda questão lógica etc., e todo raciocínio que 
venha por trás. Mas não... não me satisfaz a questão da literalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A IN, ela trata de uma 
situação inversa da... eu vou chamar aqui de aquisição vantajosa, né, e 
ela manda tributar, mas não tem base legal nenhuma. Essa é a 
segunda pergunta? 



Sra. Isabel: É, seria relacionada... seria relacionada a esse ponto, na 
hipótese de eu ter o valor contábil maior do que o valor da declaração. 
Só que o está sendo devolvido é, por exemplo, foi feito uma redução por 
valor nominal, então o que está se recebendo é dinheiro, só que vale 
mais do que o valor que eu tenho aqui equivalente na minha declaração 
por aquela participação. E daí o que acontece é que mercado e contábil 
é o mesmo, e tem acórdão, o antigo acórdão do conselho falando que o 
rendimento seria isento, porque não dá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É positivo? 

Sra. Isabel: É, positivo, na hipótese de ser positivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, deve [ininteligível] com o § 4º.  Não 
entendi. 

Sra. Isabel: Porque eu teria uma... É dinheiro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tá bom, dinheiro é bem, ou seja, eu recebi 
mais dinheiro do que valor da participação. Aqui, me parece que eu 
estou no § 4º. O problema é o seguinte, se eu recebi menos dinheiro, aí 
eu perdi mesmo. O § 4º, o João está invocando e com razão. 

Sra. Isabel: Mas aí, então, eu considero...  

[falas sobrepostas]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu considero a diferença... 

Sra. Isabel: E é isento? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É valor contábil, é valor contábil e é isento. 
É valor contábil, e é isento porque a diferença do valor que eu declarei e 
o valor do dinheiro, nos termos literais, aí é literais, porque no § 4º a 
diferença está isenta. 

Sr. João Francisco Bianco: É porque o mercado e o contábil se 
confundem, né? Mas se aplica o § 4° de qualquer forma.  

Sra. Isabel: E só a última questão que eu queria colocar é, havendo na 
discussão que professor Schoueri levantou, havendo condição 
suspensiva, isso muda a questão de ter sido feito um pré-contrato ou 
não, na opinião de vocês? Uma condição suspensiva para ter uma 
operação de compra e venda em que os bens vão ser transferidos para a 
pessoa física, que nem está no acórdão e foi objeto hoje de análise e que 
está, pelo que eu entendi, estaria estipulado que isso seria transferido 
para as físicas e era parte da obrigação para que fosse realizado o 
negócio. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Geralmente se chamam 
essas situações - e usando um termo de direito americano - se chamam 
de condições precedentes, ou obrigações precedentes. Realmente é uma 
condição suspensiva, porque... Depende, depende. Pode haver uma 
condição suspensiva se realmente a aprovação da redução de capital 
depender de terceiros. Porque, se depender só da palavra daquele que 
está prometendo vender, não é condição, deixa de ser condição. Mas é 
possível que haja, sim, uma condição suspensiva e isso serviria até 
como reforço, não é, da linha de defesa que foi adotada pelo Hamilton, 
no caso citado pelo Lucas. Hiromi, você pediu a palavra, né? 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu entendo que quase 100% dessas 
autuações são indevidas. São indevidas porque erro na formulação da 
lei. Na década de 1960 a 70, eu estava na fiscalização, eu conheço 
muito bem. Naquela época, acho que na década de 60, 70, uma boa 
parte aqui não havia nem nascido, mas, naquela época, no 
encerramento da empresa tinha que levar todo o livro, inclusive o diário 
fiscal. Então, examinava profundamente, naquela época examinava 
mesmo. E se tem na extinção da empresa, se tinha um imóvel, então se 
fosse rural, não urbana, comparava com o lançamento da prefeitura, o 
valor dado pela prefeitura. Se o valor dado pela prefeitura for inúmeras 
vezes maior do que o valor contábil do imóvel da empresa, então fazia o 
lançamento cobrando o imposto. Isso daí, olha, foi, são milhares de 
empresas autuadas e começou a entupir os órgãos de julgamento. Por 
isso que veio essa lei, mas a lei foi formulada erradamente, porque se o 
motivo da lei era para eliminar essa autuação na extinção das 
empresas, então a lei deveria dizer que, na extensão da pessoa jurídica, 
pode distribuir os bens aos sócios pelo valor contábil, não dizer que na 
redução de capital a gente não é essa redução de capital. Então, por 
isso que está ocorrendo esses, para mim, aumento, porque erro na 
formulação. A Receita Federal já tinha feito vários erros na formulação 
de leis, inclusive esse aí, esse daí é grave. Quer dizer, eu tenho sugerido 
no livro dizendo que para alterar, só para extinção de pessoa jurídica, 
mas eu não sei, eu acho que isso daí não sei, é óbvio não sei o quê, mas 
não consegue alterar. Mas a origem dessa lei era justamente para 
resolver as autuações na extinção da pessoa jurídica, né, e na 
formulação da lei, erradamente diz “redução de capital”. Então não é só 
na extinção, não devia ter dito na extinção de pessoa jurídica. Isso que 
eu queria dizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para esclarecer esse 
ponto aí, a dedução, ou melhor, a hipótese de incidência do art. 22 é 
devolução de capital, sócios em bem, é uma situação que não se aplica 
necessariamente a um determinado ato jurídico específico, típico, como 
redução de capital ou extinção, qualquer forma de devolução de capital 
aos [ininteligível]. Então, vou fazer um brevíssimo intervalo aqui, 
reabrindo o pequeno expediente, porque o primeiro nós vamos dar início 
a mais um curso de atualização, no dia 8 de março. Acredito que ainda 
haja inscrições disponíveis. É um curso todo ano muito concorrido, 



geralmente há mais interessados que vagas, e esse ano nós vamos ter 
uma redução porque o Auditório 11 de Agosto não estará disponível, 
estará em reforma, então nós vamos ter que reduzir a 100 
participantes, quando normalmente é 150, 160. E, mais ainda, como 
todo mundo deixa a inscrição para a última hora, para os interessados 
ainda há possibilidade. Segundo, a referência ainda ao pequeno 
expediente, nós recebemos uma doação, eu vou usar a palavra correta: 
da festejada obra do Dr. Hiromi Higuchi. A gente ouve toda hora, né, a 
festejada obra, ou a clássica obra. O “Imposto de Renda das Empresas - 
Interpretação e Prática” é realmente uma obra festejada, não somente 
porque está na sua 39ª edição, o ano que vem a gente vai comemorar a 
40ª edição, mas porque todo mundo compra, todo mundo lê, todo 
mundo cita, então é realmente uma obra festejada. Parabéns, Hiromi, 
novamente pela manutenção da obra por tantos anos, pelo sucesso que 
ela tem e pela doação feita ao IBDT. 

Sr. Hiromi Higuchi: Acho que deve ser penúltimo. Já estou com 80 
anos, então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está antecipando a 
informação que é a penúltima, então...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos encerrar o 
assunto que foi bem discutido, mas, dentro da linha dele, o professor 
Schoueri tem outra questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria... Tem mais uma moça para 
falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, desculpa. 

Sra. Milene: Não, na verdade, eu ia até mudar um pouco a discussão. 
Mas, se a gente não tiver tempo, eu encerro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, pode falar, por favor. 

Sra. Milene: É só um pouco, como a gente está falando de 
planejamento... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem microfone você não está falando nada. 

Sra. Milene: Você não está me ouvindo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é porque precisa 
gravar. 

Sra. Milene: Ah, desculpa. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dizer o nome e gravar. 

Sra. Milene: Meu nome é Milene. Só partindo um pouco na linha do 
acórdão que a gente tem, que a gente citou no começo, que fala um 
pouco de planejamento, e puxando um pouco na linha do Schoueri que 
falou da questão da redução de capital, pensei em um outro tipo de 
reestruturação societária que é feita pensando em planejamento 
sucessório, onde eu tenho - falar um exemplo - algumas empresas 
irmãs que tem imóveis, e no fundo a minha intenção é juntar todos os 
imóveis em uma única empresa. E tudo isso para eu me aproveitar da 
incidência do ITBI na integralização de imóveis. Então, eu tinha uma 
situação em que as empresas, a gente fez a integralização, com imóveis 
dentro de uma empresa, e depois foram feitas reduções de capital para 
que a estruturação inicial das empresas permanecesse a mesma. Então, 
no fundo, a minha redução de capital não teve como intuito reduzir o 
capital em excesso, ou uma coisa, mas sim voltar à situação inicial, que 
era manter essa pessoa jurídica que recebeu os imóveis só com pessoas 
físicas como sócios. E aí a minha dúvida é: no acórdão que a gente 
discutiu no começo, ele também fala que atos sucessivos que são 
tomados pela [ininteligível] situação anterior também dão indício de que 
haveria uma simulação e um planejamento fiscal não legítimo. E, nesse 
caso, eu me perguntaria: Bem, então, se eu não posso me aproveitar 
dessa integralização que não é tributada pelo ITBI, né, no caso não era 
uma empresa de quantidade preponderante imobiliária, eu teria que... e 
eu fiz depois uma redução de capital, cuja finalidade não era 
necessariamente capital excessivo, mas sim voltar, manter a 
participação com pessoas físicas ali, se isso poderia ser questionado. Eu 
digo: “Não, você deveria então ter feito uma compra e venda. Se você... 
se a intenção era passar todos os imóveis para lá, fazer uma compra e 
venda, onerar para o ITBI, para que você não tivesse que fazer toda essa 
ginástica para depois voltar à participação societária, o pago societário 
daquela sociedade inicial para pessoas físicas”. Só pensando nisso, até 
que ponto, né, eu posso ou não mexer com essa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão dos atos em 
sequência, [ininteligível 1:21:00], na minha maneira de ver, muito mal 
enfocada pela jurisprudência. Atos sequenciais podem realmente refletir 
uma simulação. O caso mais simples é interpõe uma pessoa, que não é 
realmente adquirente do bem, eu vou dar o nome dessa pessoa, chamo 
doutor “laranja”, tá certo? E ele vai vender para quem realmente está 
vendido. Então, a sequência e a proximidade dos atos, adicionado 
diferenças de valores, tudo isso forma um quadro indiciário suficiente. 
Mas a simples sucessão de atos e a proximidade não significa 
necessariamente que haja simulação, ou qualquer outro vício jurídico. 
Aí eu acho que está faltando um pouquinho para a jurisprudência, o 
CARF, estudar um pouquinho de direito privado, onde nós encontramos 
a categoria dos atos chamados coligados, atos ou negócios jurídicos 
coligados, que diferente dos atos ou negócios jurídicos complexos. O 
que interessa para o coligado é você só chega ao resultado através da 



prática de mais de um ato. No caso aí, por exemplo, não vou citar seu 
caso, mas eu vou voltar aqui ao caso do acórdão, para chegar à venda 
precisaria primeiro fazer uma cisão, depois uma redução de capital e 
depois a venda. Tudo isso era coligado por interesse final de fazer a 
venda do imóvel, né, pelas pessoas físicas, admitindo que não seja 
simulação, o ato seria coligado. Evidentemente que esses atos serão 
praticados em curto prazo de tempo, não é? Não existe nenhum 
problema nessa questão. Então, eu acho que precisa, precisaria o CARF 
analisar um pouquinho mais o aspecto do Direito Civil, está na base, 
evidentemente, da realização do negócio. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, nós temos quatro minutos aí, 
só para provocar mais uma vez aquilo que o Roberto tinha mencionado. 
O Roberto mencionou a decisão do “imposto dos bobos”, mas também 
tem um outro caso que eu costumo citar muito, o alemão, me incomoda 
até muito mais do que esse, que é a questão da inconstitucionalidade 
de uma lei, porque ela é confusa e incoerente, em que a lei casuística, 
cada caso é um caso, então cada caso é um caso, eu passo a ter uma 
arbitrariedade e o legislador também se dobra à igualdade, também tem 
que ter consistência. Ou seja, o que Roberto encostou, e eu gostaria de 
aproveitar, Roberto, é que muitas situações que eu tenho de 
planejamento tributário ocorre porque o legislador oferece tratamentos 
tributários às situações que são substancialmente idênticas, e que 
basta que eu escolha um caminho, e eu tenho uma tributação, e por 
outro caminho eu tenho outra mais gravosa. Exemplo que me parece 
gritante é o tratamento diferenciado que eu tenho se eu recebo 
dividendo de uma pessoa jurídica, que eu estou isento, ou se eu alieno 
uma participação societária e eu tenho um ganho de capital tributável. 
Qual é a razão por que o tributo ganho de capital... afinal de contas, eu 
alienei, eu estou alienando a participação societária e que tem 
dividendos distribuídos, ou a serem distribuídos, ela vale mais porque 
eu tenho direito aos dividendos. Por que eu tenho que dar tratamentos 
diferenciados a uma situação ou a outra, criando operações de 
planejamento tributário e começo a falar: Espera aí, talvez seja o caso 
de eu emprestar, emprestar a minha participação societária para 
alguma outra pessoa jurídica para que ela receba os dividendos ali, 
para depois receber de volta. Eu crio estruturas de planejamento 
tributário porque este legislador não teve a ousadia que o Roberto aqui 
mencionou, e dá tratamento igual. Veja, eu não chego ao ponto de dizer 
que o legislador não possa criar algum tipo de incentivo fiscal, mas eu 
fico preocupado que seja a conta gotas. Situações tais em que aí, sim, 
ou eu estou dentro, ou eu estou fora, porque ali é uma situação de 
incentivo fiscal. Exemplo claro: eu estou na zona franca de Manaus e 
ponto, não está diferenciado porque existe uma justificativa até 
constitucional para que eu, me situando ali, eu tenho um tratamento 
diferenciado. Existe uma justificativa constitucional. E aí vem... aí o 
ponto para o nosso raciocínio é que algumas diferenciações tenta, tem 
justificativa constitucional, aquilo que eu chamei de normas indutoras, 
elas são válidas, e como tais eu devo respeitar. E eu não vou falar em 



planejamento tributário ou não, em espertinho ou não espertinho, se a 
pessoa está dentro ou está fora, porque afinal de contas a situação dela, 
o tratamento diferenciado que ela obteve se justifica por conta do 
fundamento constitucional da diferenciação. Então, não há 
planejamento tributário, há uma situação diferenciada, um tratamento 
diferenciado justificado constitucionalmente. Outra situação é aquela 
em que a pessoa tem um tratamento melhor ou pior sem que haja uma 
justificação para diferenciação, é exclusivamente a forma, e o Fisco me 
obriga dizendo: “Você deveria ter adotado outra forma e não esta”. 
Ricardo, concordando, é claro, com a ideia da simulação etc., talvez, 
para contrapor o tema do abuso, nós possamos dizer: Escute, eu quero 
saber por que razão eu devo adotar essa forma e não a outra, se a outra 
forma me dá melhor tratamento tributário e se eu tenho direito à 
igualdade? Por que se justifica que eu tenho uma tributação maior se 
eu poderia ter menor? Porque se você, Fisco, concorda que com essa 
forma eu tenho uma tributação menor, então eu tenho direito a ela, 
pela questão da igualdade. Essa é a ideia. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, obrigado. 
Estamos em cima da hora, muito obrigado. Só há igualdade depois do 
fato gerador, o fato gerador não há manifestação em capacidade 
contributiva e nem a igualdade, portanto, a ser comparada, e 
[ininteligível], portanto, necessariamente tem que ser feito antes da 
ocorrência do fato gerador. [ininteligível]. Agradeço a presença de todos 
e a semana que vem peço contribuições para a pauta da semana que 
vem, e nos encontraremos antes do carnaval, né? 

 

 

FIM 

Eu, Nathália Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 
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