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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. O 
professor Schoueri está fora. Nós temos duas doações da Quartier 
Latin. Primeiro, uma coletânea sobre o título “O que é Pesquisa em 
Direito”, de vários autores, destacando o professor Tércio Sampaio 
Ferraz Júnior. E um livro sobre “Consolidação das Normas do Gatt e da 
OMC”, e legislação brasileira, coordenado pela Araminta de Azevedo 
Mercadante. Essas obras foram solicitadas por... indicadas em 
bibliografia e solicitadas para curso, de modo que vieram doadas pelo 
Vinícius da Quartier Latin.  

Orador Não Identificado: Foi um dos professores do curso em 
destaque.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós também estamos 
recebendo uma doação de livros da Dialética, não para a nossa 
biblioteca, mas livros da coleção do Icet. O Icet é o Instituo Cearense de 
Estudos Tributários, do professor Hugo de Brito Machado. Praticamente 
todo ano, o professor Hugo coordena esta série com vários autores e 
vários temas, e nós temos aqui uma quantidade bastante grande 
disponíveis lá na dialética, que cobre os anos de 2006, até um pouco 
mais para atrás, 2000, até bem recentemente, que são títulos que não 
tem saída comercial, mas que tem muito valor científico, coisa julgada, 
interpretação e aplicação da legislação tributária, não cumulatividade, 
regime tributário das indenizações, sanções tributárias, sanções 
administrativas e sanções penais. Eu acho que conhecem essa coleção, 
essa série, o professor Hugo costuma fazer um verdadeiro questionário 
exaustivo, né? Mas os livros são de muito conteúdo, realmente, até 
porque tem a participação de muitos autores. E o Valdir Rocha nos 
disponibilizou esse estoque para distribuição aos alunos dos nossos 
cursos. Então, eu faço esse registro, é algo muito interessante. No 
pequeno expediente, alguma comunicação? Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No pequeno expediente, mas um 
comentário de uma decisão. Como todos sabem aqui, eu venho sempre 
estudando essa questão dos juros sobre a multa, né? Principalmente a 
multa de ofício. E o que tem acontecido é que nos Refis, quando a 
empresa faz a opção pelo pagamento à vista, em geral a redução da 
multa é de 100%. Então, se não tem multa, não deveria haver juros 
sobre a multa, né? Se ela foi reduzida a zero, foi excluída, e assim 
entendeu a 3ª Região e a 4ª Região. Para a minha surpresa, o STJ, 
analisando pelo art. 111, do código, literalmente disse: “Olha, a lei fala 
que é dispensa de juros e de multa, então, portanto, os juros não são 
dispensáveis. Então, calcula-se primeiro os juros sobre a multa, a 
multa é dispensada, mas os juros seguem a sua vida normal”. 
Realmente é difícil de... Eu estou procurando esse acórdão, não sei se 
ele já está disponível, saiu a notícia de manhã cedo no Valor Econômico 
de anteontem. Mas é estarrecedor, né? Poxa, no primeiro ano da 
faculdade, a primeira coisa que se fala é o acessório segue principal. Pô, 
se o principal não existe, é a mesma coisa que se houvesse uma... Não 
pode, né? Mas, por alguma razão, uma catástrofe, dispensasse o 
tributo, né, aí os juros continuariam sendo devidos, pareceu uma 
decisão realmente surreal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é lógica? Você falou 
que é surreal, mas eu pergunto se é lógica, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, nem lógica é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque é uma coisa 
impressionante, né? Uma coisa impressionante. É a mesma coisa que 
haver disponibilidade de lucro auferido exterior, quando nem o lucro 



existe ainda, né? Eu também queria fazer referência, que nós 
debatemos muito desde a primeira hora, né? Nós debatemos aqui a 
alíquota, não mais zero das receitas financeiras de Cofins, regime não 
cumulativo, e todo mundo está acompanhando o assunto, 
evidentemente, mas eu tenho lido várias decisões em primeira 
instância, concedendo liminar. Faço destaque de um aqui que foi Valor 
Econômico, mas que foi, para quem não viu, um dos casos houve 
referência à Adin 3674, julgada em junho de 2011, em que o Supremo 
entendeu que não era possível o aumento de ICMS que não estivesse 
sido rigorosamente estabelecido por lei. Eu não me lembro bem qual é o 
caso concreto aqui que está em debate, mas a referência ao precedente 
do Supremo me chamou a atenção. O assunto, evidentemente, continua 
em aberto. Podemos passar à pauta, então. A pauta tem um assunto só, 
eu apareço aí como o debatedor ou relator, mas, na verdade, o professor 
Schoueri, que na semana passada, quando nós discutimos outra 
questão e veio à baila a tributação das transferências patrimoniais do 
Imposto de Renda, o Schoueri mencionou: “Não, mas temos que debater 
isso mais profundamente”, e colocou esta questão, pediu para colocar 
na pauta, mas não queria ele relatar. Então, eu me coloquei como 
relator. A todo rigor, eu gostaria que esse assunto fosse discutido com a 
presença dele, né? Então, vamos tentar construir uma pauta aqui e 
neste momento. Nós temos já duas solicitações, uma do Fernando 
Zilveti e depois a sua... Ele está procurando. Mara, por favor, então. 

Sra. Mara: Eu gostaria de discutir uma questão mais teórica sobre uma 
lei que foi declarada inconstitucional, uma lei do Distrito Federal, que 
concedia benefício fiscal para as empresas que lá estivessem 
localizadas, e esta lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. Nesse, declarada inconstitucional, os estados de São 
Paulo e Distrito Federal firmaram um protocolo estabelecendo que as 
empresas que tivessem operações em determinados períodos estariam 
remidas desse tributo, que a exigibilidade desse tributo estaria 
suspensa, desde que não houvesse auto de infração. Acho que esse 
protocolo... E esse protocolo foi corroborado, foi ratificado por um 
convênio, ou seja, todos os estados ratificaram esse protocolo, da 
mesma forma que fizeram com o Protocolo 23 em relação ao estado do 
Espírito Santo e São Paulo. Veio o Ministério Público e entrou com uma 
ação pública, uma ação popular questionando a validade desse 
protocolo, dizendo que esse protocolo, na verdade... Esse convênio não 
teria validade porque estava remindo tributo, o que seria 
inconstitucional, que não poderia ser feito etc. Essa questão foi parar 
no Judiciário, evidentemente, e a Fazenda perdeu todas as instâncias, 
mas entrou com uma reclamação, dado os precedentes que já existam 
perante o Supremo Tribunal Federal, e aí o Marco Aurélio deu uma 
liminar dizendo, suspendendo os efeitos desse convênio até que... E 
dando efeito repetitivo, dando a questão... Como fala?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Repercussão geral. 



Sra. Mara: Repercussão geral. Desculpa. Suspendendo os efeitos desse 
convênio, enfim. A questão é: como ficam os autos de infração, ou 
aqueles contribuintes que tinham direito a essa remissão, que estavam 
dentro do... enquadrados dentro dessa situação e que hoje se veem na 
iminência de ter uma certidão... Inscrito o débito e sem saber o que 
fazer, no caso, né? Porque, a rigor, os efeitos desse... já tem um auto de 
infração julgado porque vários contribuintes foram autuados 
posteriormente deste convênio, e, portanto, estariam dentro do art. 1º 
deste convênio, dizendo que teriam direito à remissão. E a situação é 
que estes autos de infração foram julgados, transitaram em julgado e 
agora estão com o delegado para discutir. Bom, vai para frente, não vai 
para frente, suspende, não suspende, o que vai acontecer? Então, essa 
é a questão prática que eu gostaria de colocar. Como fica um convênio, 
um auto de infração, uma dívida em face de uma suspensão declarada, 
determinada pelo STF, dos efeitos deste convênio desde a sua, vamos 
dizer assim, a sua publicação em relação aos efeitos disso, práticos, 
como tratar um auto de infração que está na iminência de ter a sua 
inscrição em dívida, já que não existe mais recurso, pelo menos no 
administrativo, sobre essa Adin. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo o que eu entendi 
existem inscrições em que os autos de infração já haviam sido julgados. 
Administrativamente? 

Sra. Mara: É. Não, o que acontece é o seguinte: essa reclamação não 
suspendeu os efeitos, ela foi... O protocolo, o convênio é de 2011, sei lá, 
abril de 2011, a ação é de 2011, dezembro de 2011, o auto de infração 
foi lavrado posteriormente a esse período, ou seja, para efeitos de, 
vamos dizer assim, exigir o crédito etc., declarado que poderia ser 
lavrado, que não... que este crédito se enquadrava dentro do... Como 
fala? Do convênio, porque lavrado posteriormente à edição do convênio, 
né? Agora, esta ação, esta ação pública foi ser suspensa, ou seja, essa 
declaração de suspensão dos efeitos desse convênio foi agora, em 2014, 
ou seja, essa ação pública tramitou, os processos administrativos 
tramitaram e agora se encontra nessa situação jurídica, né? Transitada 
em julgado porque o contribuinte perdeu, vamos dizer assim, no 
administrativo, porque foi declarado que realmente o convênio era... O 
convênio não, a legislação, o benefício fiscal não poderia ser aplicado 
porque foi aprovado fora do Confaz etc., porém existe essa situação que 
os autos julgados foram enviados para o delegado, para o delegado se 
manifestar sobre a remissão e a suspensão da exigibilidade. Nesse 
ínterim veio esta declaração do Supremo dizendo que está suspenso os 
efeitos, estão suspensos os efeitos do convênio, que daria ao autuado o 
direito de ter o crédito dele remido, não exigível. E agora, o que fazer? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, mas a minha 
pergunta foi se havia julgamento administrativo a favor do contribuinte. 
Você está dizendo que não. 



Sra. Mara: Não, não, não, não, não. Justamente, esse é o ponto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas aí não é hipótese de prescrição dessa 
ação de cobrança do crédito tributário? 

Sra. Mara: Não, porque o crédito tributário foi cobrado dentro do prazo 
legal. Era de 2008, ele era de 2011, e foi cobrado. O período-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas ele foi... O crédito tributário foi 
constituído-- 

Sra. Mara: Foi. 

Sr. João Francisco Bianco: Depois do término do processo 
administrativo, a Fazenda tem cinco anos para inscrever em dívida e 
iniciar o processo de cobrança. Há um direito de cobrança. 

Sra. Mara: Sim. 

Sr. João Francisco Bianco: E esse prazo de cinco anos não 
transcorreu? 

Sra. Mara: Não, não, não, não, porque, na verdade, o processo 
administrativo suspende a prescrição, decadência. O débito foi inscrito 
dentro do prazo decadencial, tudo bonitinho, não tem nada prescrito, 
nada...  

Sr. João Francisco Bianco: Decadente. 

Sra. Mara: Nada decadente, está tudo em ordem, está pronto para ser 
inscrito em dívida ou suspenso. Se faz, né? É hipótese, está dentro da 
hipótese da remissão, porque o período que foi autuado compreende, 
está compreendido dentro do protocolo direitinho, ele faz jus a todos os 
artigos, a todas as condições do protocolo, só que esse protocolo foi 
suspenso em 2014. E este processo administrativo foi julgado contra o 
contribuinte transitado em julgado. Quer dizer, no procedimento 
administrativo, inclusive não houve interposição de recurso, o recurso 
ordinário acabou, não foi interposto o recurso especial justamente 
porque veio... existia o protocolo e o protocolo garantia ao contribuinte, 
vamos dizer assim, esta remissão, né? Então, o contribuinte não 
recorreu, solicitou a inclusão dele no protocolo, cumpriu todas as 
formalidades e aí veio a decisão do STF dizendo: “Este protocolo está 
suspenso, seus efeitos estão suspensos”. Está certo? Essa é a questão 
prática. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, diante desse quadro, a vida 
segue o seu curso, né? A rigor, uma coisa que está suspensa porque 
não produz efeitos é, eventualmente, pelo menos, ao menos 
temporariamente não existisse, então nós voltamos a situação anterior 
que queria o Ministério Público, que é que no caso remir os créditos, 
remido ou remitir, né? Os créditos tributários que foram feitos para São 
Paulo... Não, não vou entrar na minha opinião, só o que você 
perguntou. 

Sra. Mara: Remissão não dá né, tudo bem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente também achei que esse 
protocolo não era... É, será que eles calcularam juros sobre o valor 
remido? Foi um bom exemplo, dos juros sobre o valor remido, o juro 
paga, mas o imposto não se paga, né? Só faltava essa também. Mas, 
então, a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de suspender 
os efeitos do protocolo do convênio torna a situação anterior, é como se 
fosse uma cassação de uma liminar, volta à situação zero. Ex tunc, né? 
E o delegado está diante de um dilema: se ele não escreve, como diz o 
João, ele tem cinco anos a partir do término do processo administrativo 
para decidir. Ele pode até dar esse tempo, mas contando com o 
Supremo Tribunal Federal que as repercussões gerais têm até o ano 
2125 para serem julgados, então... Mas a questão, o direito está 
realmente correndo. Não há uma regra, como no caso aconteceu com a 
Súmula 24, em que houve uma suspensão da prescrição na área 
judicial do processo penal. Mas, nesse caso, se não houver uma 
modulação dizendo que enquanto o Supremo Tribunal Federal não 
decidir a ficar os processos administrativos também suspensos sem 
risco de prescrição, o que o administrador tem que fazer é seguir a vida, 
tocar o processo da inscrição da dívida e continuar até que venha lá de 
cima uma outra ordem, né? 

Sra. Mara: É, até concordo com você. Só que existe uma coisa, a partir 
do momento que esse protocolo tem os efeitos suspensos, você concorda 
também que a declaração de inconstitucionalidade faz com que o 
Distrito Federal seja também obrigado a cobrar esse imposto que ela 
não cobrou? Então nós vamos ter duas situações, né? Quer dizer, São 
Paulo cobrando imposto e Distrito Federal com a possibilidade de 
cobrar imposto também, ou o dever de cobrar imposto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, é. Posso responder? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa pergunta já foi respondida. 
Realmente a questão do Ministério Público de Brasília foi que o Distrito 
Federal deveria cobrar o imposto. Nessa toada, o estado de São Paulo 



tinha que se abster como é a decisão do STJ, que não... A não ser que 
seja aquele outro caso do grande distribuidor que fazia aquela rota 
Brasília-Minas, que ficava... Aí São Paulo é que deixou de receber, não 
se trata de crédito, São Paulo está cobrando das operações que iam 
para Minas, que deveriam se pagar 12 - esse é o grande caso, não é? 
Porque Brasília para São Paulo, aquela questão da guerra fiscal, quase 
não tinha, que a guerra fiscal de São Paulo para Brasília é a questão do 
distribuidor que fazia a venda para Uberlândia e Uberaba, mandava 
uma nota fiscal de simples remessa para Brasília e Brasília então ficava 
com 1%, e a diferença ficava com o exportador em São Paulo. Então 
essa questão não é a questão igual que nós estamos discutindo na 
guerra fiscal. Então, São Paulo que está cobrando. Se Brasília está 
cobrando aquela diferença, é uma outra coisa. Se fosse a guerra fiscal 
do crédito do Espírito Santo, que foi matéria do Protocolo 23, claro, se o 
estado do Espírito Santo é obrigado a cobrar, o estado de São Paulo já 
nem poderia ter cobrado, ter mandado assim estornar os créditos, 
porque ele não pode se apropriar, segundo a jurisprudência do STJ, de 
um crédito que a rigor pertencia a outro estado, então ele tem que 
permitir o crédito total. Isso é a jurisprudência do STJ. Mas não é esse o 
caso que você está falando de Brasília. Brasília é o inverso. É São Paulo 
que tem uma cobrança em cima desses grandes distribuidores que 
criaram esse planejamento... Desculpe, não é planejamento tributário, 
quando é tipo fraude não se pode falar que é um planejamento, é uma 
fraude, porque foi uma fraude mesmo que foi feita, né? Você operar... 
Essa é a questão de ser divisa interestaduais. Você vendia a sete para 
Brasília e a mercadoria ia para Minas, e depois de Brasília saía com a 
diferença. Então, São Paulo tempo tem o direito de cobrar isso daí, tem 
o direito de cobrar, não é aquela hipótese. E o Ministério Público de 
Brasília está cobrando também porque houve uma operação lá. Lá em 
Brasília, sim, os clientes, ou os contribuintes de Brasília é que terão 
mais chance eventualmente de obter um ganho na prova de que São 
Paulo está cobrando, não é? Mas essa questão que o Supremo decidiu 
em relação aos efeitos, exatamente ele quis dizer isso, não tem nada em 
vigor, está suspenso. A única coisa que fica é essa questão 
prescricional, né? Porque, se não há uma regra, se não tem uma 
legislação, uma decisão que suspenda, a prescrição para a sequência, a 
cobrança, ela segue seu curso, e eles têm que tomar uma atitude 
vinculada, o administrador não pode ficar esperando... Só se houvesse 
uma ordem, como acontece com a liminar, você não pode autuar, você 
não pode fazer isso. Mas, se a ordem do ministro Marco Aurélio não foi 
essa, foi simplesmente dizer que realmente o convênio é 
inconstitucional, está zero. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flávio. O Luís Flávio 
abdica do direito constitucional para se manifestar. Alguém mais quer 
falar? Eu quero... tenho uns comentários a fazer aqui, sabe. Eu acho 
que o contribuinte pode ser surpreendido aí, não com uma discussão 
que extravasa a sua esfera no interesse direto, e ele corre o risco de 
pagar duas vezes, ou não ter crédito, uma porção de coisas. A minha 



pergunta é: onde fica o princípio venire da Constituição, venire contra 
factum proprium, ou seja, a administração que fez o convênio, que fez o 
protocolo, não é? Foi lá no Confaz. Isso tudo desaparece num passe de 
mágica e a conta é paga por alguém que não provocou essa situação, 
pelo menos oficialmente. Muito diferente de um liminar, quando você 
entra, você assume o risco da ação; você é o autor da ação, você assume 
o risco da ação. Agora, aí o contribuinte agiu de acordo com uma 
legislação inconstitucional, tá certo, ele está simplesmente protegido 
pelo art. 100, Parágrafo Único, quanto aos encargos acrescidos ao valor 
principal? A minha primeira pergunta: ele está protegido, já que o ato 
que o protegeria seria um ato inconstitucional? E a segunda pergunta é: 
Mas, se estiver protegido, ele só está protegido nos limites dos 
acréscimos? E o principal? Aí entra o princípio do venire contra factum 
proprium que o nosso professor Rui Barbosa sempre chamava da 
confiança do administrado e da administração. Não tem limite, né? 
Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, eu achei ótimo o Ricardo lembrar um 
pouco o latim e o professor Rui Barbosa, porque, na verdade, nós temos 
o art. 37 da Constituição, que fala do princípio da moralidade. Quer 
dizer, isso hoje é princípio constitucional. Mas essa questão toda, 
assim, do reflexo praticamente da violação da constituição pela 
administração pública. Esse reflexo, na minha opinião, não pode 
alcançar a pessoa do contribuinte. Cortar os créditos, eu acho que não 
é permitido e a lei complementar tem aquele art. 8º, que na minha 
opinião é inconstitucional. A única sanção que deve haver é pôr os 
administradores na cadeia por desrespeito à Constituição, que nem na 
lei da responsabilidade fiscal, mas existe essa possibilidade. Como é 
possível os administradores, governadores, secretário da Fazenda 
estabelecerem leis flagrantemente inconstitucionais e os efeitos disso 
depois recaem sobre quem não teve a mínima participação? A não ser 
que tenha manipulações, aí é outra história. A patologia é outro 
capítulo, né? Mas, no caso normal, o contribuinte de boa-fé, por que ele 
tem o seu crédito cortado? Por causa desse equívoco, por causa da 
inconstitucionalidade da qual ele, evidentemente, não participou? Isso é 
questão do Estado? Então, eu acho que essa questão da guerra fiscal e 
os efeitos, por outro lado, é lógico. Simplesmente para o convênio não se 
pode dizer: bom, é inconstitucional, mas vamos ter a remissão. Quer 
dizer, isso não faz o mínimo sentido. De uma certa forma, esse convênio 
que dá a remissão – desculpe, porque não examinei o texto - mas pelo o 
que você falou, de uma certa forma convalida a inconstitucionalidade 
dos estados. Convalida diz: “Não foi direitinho que vocês fizeram, mas 
quanto ao passado vamos dar a remissão, e daqui para frente vocês 
andem na linha”. Quer dizer, isso não existe num sistema tributário 
mais ou menos constitucional, né? Então, eu acho que, a rigor, essa 
decisão da suspensão dos efeitos foi acertada. Por outro lado, o 
contribuinte, aí vem o seu problema, não é, quer dizer, o problema de 
todos nós, não é? O contribuinte, ele pode ser castigado por causa 



dessa confusão toda? Eu acho que não deveria. Deveria ser uma 
questão dos convênios, desde que de boa-fé, evidentemente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Data venia, professor Gerd, eu estou, se o 
senhor me permitir, eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho 
que a gente... O meu raciocínio é um raciocínio de coerência. Se o 
Supremo tem dito... Perdão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, eu estou coerentemente errado. 

Sr. João Francisco Bianco: O Supremo tem dito que a norma 
inconstitucional, ela não produz efeitos desde o início, e os 
contribuintes têm usado esse critério com relação àqueles tributos 
exigidos de normas inconstitucionais. Ou seja, se a norma é 
inconstitucional desde o início e não produz efeitos desde o início, os 
tributos pagos com base naquela norma têm que ser devolvidos. Então, 
eu faço o raciocínio inverso. Se os tributos não pagos, com base naquela 
norma inconstitucional, eles, se não prescritos e se não decair do direito 
de constituir o crédito tributário, eles devem ser exigidos. Então, eu 
acho que a gente estaria usando critérios diferentes diante de situações 
que a meu ver são opostas e teriam que ter o mesmo tratamento. Ou 
seja, se o contribuinte foi levado a crer que aquela norma era válida e 
produzia efeitos, mas, na verdade, ela não era válida, ela era 
inconstitucional, foi reconhecida pelos tribunais, logo o imposto é 
devido. Aí me socorreria do Parágrafo Único do art. 100, do CTN. Eu 
diria: Olha, mas pelo menos ele seguiu a legislação tributária, de boa-fé, 
então ele não vai ter que arcar com os encargos de juros e de multa, 
mas o tributo eu acho que deve ser exigido. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ainda bem que eu estou em boa companhia, 
né, pelo brocardo que fala do nemo potest venire. Porque eu estou vendo 
a questão, evidentemente, na perspectiva do contribuinte. Então, o 
contribuinte... A mesma coisa desse decreto que da alíquota zero 
transformou agora PIS e Cofins sobre as receitas financeiras. Na 
verdade, alguém quando foi reduzido a zero esse decreto também estava 
exatamente ilegal, ninguém, nenhum contribuinte... A não ser, não sei, 
o Schoueri... Exatamente, mas a rigor nenhum contribuinte... Agora eu 
ia falar, mas não posso porque o Schoueri achou. Mas eu diria, só no 
problema psiquiátrico, ele diz: “Não, eu não aceito nenhum benefício 
que não seja observando o princípio da legalidade, porque a 
Constituição...” Acontece que o contribuinte não é o guardião da 
Constituição, nem o juiz singular. Só o Supremo que tem essa 
possibilidade de dizer: “Ah, é inconstitucional, ou não é, com todos os 
efeitos”. Então, como o contribuinte vai dizer: “Ah, eu não aceito esse 
benefício, porque não observou o princípio constitucional da estrita 
legalidade tributária”, não é? Só que agora, e aí podemos citar o 
Schoueri, ele tem um artigo que diz “A Suave Perda da Liberdade”, não 



é isso? Que justamente é isso, quando tem uma atitude ilegal 
inconstitucional benéfica, o contribuinte fica quietinho; quando tem a 
revogação dessa medida inconstitucional ilegal, aí que ele sente o ônus, 
aí que ele reclama. Quer dizer, é realmente uma situação um pouco 
absurda. Mas decorre da... exatamente do nosso caos tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd, o senhor 
mencionou há pouco aí o princípio da moralidade, que é muito 
maltratado e muito mal-usado, às vezes o contribuinte usa: “Ah, isso é 
imoral”, uma coisa... Na verdade, por falta de argumento, daí usa o 
princípio da moralidade. Mas, aqui, nós temos um caso flagrante, né? E 
o princípio non potest, do meu modo de ver, está constitucionalizado no 
princípio da moralidade, porque ele é baseado na moralidade da 
administração, como o professor Rui Barbosa já defendia muito antes 
da Constituição de 88 isso, né? Agora, é muito importante lembrar o 
seguinte, agora em função do que o senhor acabou de mencionar, o 
princípio da moralidade é um princípio para a administração pública no 
art. 37. Quer dizer, eu não estou dizendo aqui... Não estou dizendo que 
o contribuinte pode ser imoral, mas o princípio da moralidade é um 
vetor obrigatório para a administração. Então, se o contribuinte não 
reclama quando ele é beneficiado, também a realidade humana não 
exige que ele vá lá: “Poxa, eu estou sendo beneficiado de uma maneira 
inconstitucional”. Agora, isso não libera o administrador público em 
qualquer nível, seja o Supremo, seja o Poder Executivo ou Legislativo de 
submeter o princípio da moralidade. Eu não sei se eu estou entendendo 
bem, viu, Mara, mas eu acho que o princípio da moralidade aqui se 
opõe, apesar da opinião do Bianco, se opõe flagrantemente à 
penalização do indivíduo. O Zilveti está... Quer falar? Professor Paulo. 
Professor Brandão. Professor Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai de lá para cá. Tá bom? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A minha preocupação, Ricardo, é 
com uma questão levantada pelo nosso colega, que hoje não está 
presente, o Luiz Carlos Junqueira, sobre isenções do ICMS, e ele veio, 
ele colocou no plano jurídico essa questão, né? No reexame de isenções, 
ou melhor, é possível fazer uma distinção entre casos em que há colisão 
de interesse de estados e outras que não tenham o efeito externo do 
Estado e que o Estado dá. E eu comecei examinar isso, foi umas quatro, 
cinco mesas anteriores que o Luiz Carlos trouxe esse caso, nós 
discutimos, mas... E ele trouxe sob esse aspecto, né? Trouxe um caso 
concreto e o Estado tomou uma determinada posição etc., e... Agora, a 
minha preocupação, eu comecei a fazer uma pesquisa, e tem muitas 
decisões, e o Supremo praticamente se chega aí e não faz diferença, ele 
examina essa classificação rígida, o que é guerra fiscal e o que não é, 
parece que não existe. E tem um caso, por exemplo, interessante em 
que o Estado proibiu, proíbe as concessionárias que não são do estado, 
etc. a repassar para as igrejas, entidades, templos etc., vamos dizer 



assim, o crédito do ICMS, ou seja, o peso do ICMS no custo do produto 
que ele está fornecendo para a igreja. Essa questão o Supremo aceitou 
etc. Será que está certo isso? Os estados têm um campo, assim, que 
eles podem agir no ICMS sem nenhuma fiscalização, ou pelo menos 
possibilidade de uma restrição judicial? Então, é esse ponto, isso que 
eu pediria aos colegas para olhar um pouco, focalizar um pouco esse 
ponto que me pareceu muito interessante. Esse caso da... proíbe as 
fornecedoras de não usar etc., de incluir no preço o custo do ICMS. É 
estranho, né? Não me parece que seja um campo assim para ser 
trabalhado pelo Estado. E aí entra, então, a tese do nosso colega que 
era... ele queria que todas as isenções passassem pelo Confaz. Não sei 
se essa seria a melhor solução possível, mas é preciso... nós precisamos 
ter em vista também esse aspecto de uma atuação dos estados que 
podem conter uma invasão de competência constitucional, já que as 
isenções estão sujeitas a essa questão constitucional. Claro que o 
objetivo evidente é evitar a guerra entre os estados, mas parece que 
podem aparecer outras questões de interesse também social que vão 
ficando postas de lado, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu... Esse é um ponto 
importante, mas eu queria também lembrar o seguinte, dentro do 
debate, né? O contribuinte, qualquer cidadão tem direito a uma solução 
rápida, a um provimento jurisdicional rápido, e esse é um direito 
individual. Se os estados estão se digladiando, depois de terem feito um 
convênio, um protocolo entre eles, e o poder público, o Poder Judiciário 
leva não sei quanto tempo para decidir essa questão, as coisas que 
acontecem no meio tempo é contra qualquer princípio constitucional 
imaginar que quem não é o autor de qualquer inconstitucionalidade 
tenha que pagar essa conta, ou tenha que de alguma maneira ser 
penalizado. Esse é o ponto fundamental. É claro que o Supremo tem 
que resolver, inconstitucionalidade tem que ser decidida e tem que ser 
extirpada, mas pode atingir o patrimônio de pessoas nesse meio tempo, 
cumpriram a norma inconstitucional, e a presunção de validade das 
normas? Quer dizer, esse é um caso típico que deveria ter uma 
modulação da decisão. Fernando Zilveti... Desculpa, pela ordem, 
Brandão, Fernando, Gerd. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O professor Paulo lembrou das 
questões anteriores, mas mais ou menos nós ficamos naquela história, 
porque o estado do Paraná fez exatamente isso, mas não é o caso da 
questão da Mara. Não por convênio, ele fez uma lei dizendo que as 
igrejas, talvez o governador seja evangélico, sei lá, desculpe se alguém 
tem... E tem aquela jurisprudência de que a energia elétrica, o 
contribuinte de fato tem capacidade processual de ir a juízo buscar os 
valores pagos a mais. As prefeituras que entraram com essa tese porque 
havia aqueles 33, aquele cálculo dos 33%, é uma alíquota violentíssima 
que o estado fez, e ganhou isso na jurisprudência. Então, com base 
nisso, evidentemente, se o contribuinte de fato é mesclado com a 
contribuinte nessa hipótese que criaram, então a rigor o contribuinte 



quase que tem direito, se tiver a lei, a não sofrer qualquer isenção. O 
que o Schoueri levantou é o seguinte, naquela época, naqueles dias, é 
que tem consequência para outros estados? Na energia elétrica, não 
existe energia do Paraná, a energia transita pelo Brasil inteiro, sai de 
São Paulo... Claro, sai de São Paulo sem tributação porque vai ser 
tributado lá, se lá quer dar isenção... ficou assim. Eu acho que não 
caberia, porque a Constituição fala que a isenção será descrita por lei 
estadual sem prejuízo do convênio, sem prejuízo da existência de um 
convênio. Não faz restrição se é uma isenção que só tem repercussão 
dentro do estado ou se tem repercussão interestadual. Ela é completa, é 
para todas as isenções e benefícios fiscais. Agora, voltando aqui à 
questão que nós estamos levantando-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, eu acho que essa 
questão... Não vamos fugir do tema, né, da extensão dos convênios, 
porque mesmo que a isenção não prejudica outros estados diretamente, 
indiretamente prejudica pela atração dos capitais. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato! 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vamos abrir essa 
discussão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu não vou, não. É que como é o 
de povo de São Paulo, em atenção aí ao que ele disse, eu estou dizendo 
que eu realmente acho que tinha que ter, a lei estadual não poderia ser 
editada sem o bem, como o senhor acha que seria isso, né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu acho o seguinte... Pois é, 
ficou uma área... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O microfone. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nebulosa. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O que pelo menos agora ela 
tomou uma definição nesse sentido, uma área marginal, né? A maioria 
das questões, e aquelas que devem ser resolvidas em termos de guerra 
fiscal uma coisa, e essas outras que parece uma coisa inocente, mas 
não sei não, viu. Bom, eu vou continuar pesquisando, e vou... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto pode voltar, 
mas-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Que pena o Junqueira não estar 
aqui hoje. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Temos que provocar o Luiz 
Carlos a vir aqui, não é? A retomar o assunto. Brandão, volta, então, 
por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, estou dizendo, está dando em 
alguma coisa, agora nós temos que encontrar uma solução, tá certo? 
Porque eu acho que deve ser aplicado a inteligência do art. 100 aos 
processos, se o ministro não fez a modulação dizendo que fica suspenso 
o ordenamento dos processos, eles têm que seguir, né? Com todos esses 
argumentos que os contribuintes terão que... poderão apresentar no 
Judiciário, de exclusão de tributos dos acréscimos e até no tributo no 
sentido de esse argumento que você for usar, não participação do 
contribuinte numa inconstitucionalidade da qual, de boa-fé, ele às vezes 
até declarou. Tem casos, no caso do protocolo do Espírito Santo que o 
contribuinte tinha que declarar os débitos que estava com ele lá 
escondido, estavam decaindo, e ele tinha que declarar. Agora, se eu 
declaro uma coisa dessa e depois você é apenado, realmente aí é muito 
complicado, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, o João Bianco vai ficar muito feliz 
porque eu vou ver, mostrar minha incoerência. Com direito, 
matemática, não é? Citando o caso exatamente do Decreto 8.426, 
cheguei à conclusão que João Bianco tem razão. Pelo seguinte, eu, 
nesse caso, aí refleti um pouco mais, examinei toda a legislação e 
cheguei a seguinte conclusão: o primeiro decreto, cinco mil e alguma 
coisa, que estabeleceu a alíquota zero, é inconstitucional. Esse segundo 
também. Aí, qual é consequência? A consequência é votar para a lei, e 
segundo dar ao Fisco a possibilidade de cobrar, não nos termos da 
8.426, mas nos termos da lei, aquilo que não foi cobrado. Isso não fere 
o princípio da moralidade. Gostou? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 
Finalmente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É rápido, só para dizer que eu concordo 
com o Bianco e seu posicionamento sensato e, consequentemente, com 
o agora resgatado, né, Gerd. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudia. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Com licença. Posso falar? Eu queria 
concordar... Cláudia Vit. Eu queria concordar com o Bianco no sentido 
de que o crédito tributário é indisponível, ele não pode deixar de ser 
cobrado numa situação dessas. A única coisa é que, se realmente houve 
um abuso em termos de moralidade em relação ao contribuinte de boa-
fé, por outro lado caberia uma indenização contra o estado que editou 
normas que acabaram afetando a esfera jurídica desse determinado 



contribuinte. Eu só gostaria de fazer um contraponto com situações 
extremas, talvez sejam as patológicas que o professor Gerd se referiu, 
no sentido de que há normas, ninguém pode alegar ignorância à lei, e 
não ter ignorância à lei é mais do que isso, não ter ignorância em 
relação ao ordenamento jurídico. Então, se uma norma é editada por 
um estado, por um município de forma flagrantemente inconstitucional 
porque se concedeu algum benefício e que o contribuinte espertamente 
sabe que o Supremo um dia vai invalidar essa norma e se aproveita 
dela, eu acho que o art. 5º estaria protegido de qualquer forma, porque 
seria um ato normativo, mas aí acho que essa indenização contra o 
estado é muito sutil a diferença, não sei se no caso prático como 
poderia ser levado a efeito para diferenciar. Mas eu acho que existem 
situações em que o contribuinte sabe que aquela norma não tem 
validade e embarca no seu conceito aí saindo da boa-fé, porque eu acho 
que a presunção de constitucionalidade existe, das normas, o 
contribuinte não é guardião da Constituição, mas acho tem um limite 
para isso quando for flagrantemente inconstitucional, embora seja 
difícil diferenciar essas duas situações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Mara: Eu concordo, na verdade, que todo benefício fiscal, hoje, os 
contribuintes têm condições de ter notícias que são todos 
inconstitucionais, que existe guerra fiscal, tudo isso. Mas eu também 
concordo que hoje quem vai para esses benefícios, muitas vezes vai 
empurrado para uma concorrência que existe dos maiores beneficiários. 
Quer dizer, as grandes empresas são aquelas que vão em primeiro lugar 
porque sabem justamente que o Judiciário é um Judiciário moroso, que 
é um Judiciário que não dá nenhum tipo de resposta para aquilo de 
uma maneira eficaz, então elas se beneficiam e trazem com ela todas 
aquelas outras empresas que se veem enforcadas por uma concorrência 
desleal, que elas não têm condições de suportar. Também por quê? 
Porque o Judiciário não é capaz de declarar inconstitucionalidade 
dessas leis de uma maneira rápida. Esse é o problema, nós estamos 
num problema que é muito mais institucional do que outra coisa. 
Agora, causa espécie, vamos dizer assim, no mínimo, o bom senso da 
gente fica perturbado diante de uma situação dessas. Quer dizer, o 
patrimônio de alguém está sendo afetado, no mínimo, vamos dizer 
assim, a gente poderia dizer que entre a suspensão desse protocolo e a 
ação pública foram cinco anos, quer dizer, o crédito a ser cobrado pelo 
Distrito Federal daqui a pouco está prescrito, ou está decaído, pelo 
menos por um lapso, quer dizer, e ele está sendo cobrado aqui pela 
mesma situação... Quer dizer, qualquer um fica perplexo diante de uma 
situação dessa, não precisa nem ser um conhecedor do Direito. Então, 
será que esta situação é simplesmente... a gente pode olhar de uma 
maneira tão legal e tão, vamos dizer assim, de uma situação tão 
ortodoxa, positivista, ou existe alguma, sabe, algum outro tipo de visão 
que a gente possa dar? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é. Eu queria 
acrescentar aqui, dentro da minha linha de moralidade, eu queria 
acrescentar que a solução proposta pela Cláudia é... acrescenta a 
imoralidade. Você paga e depois você peça a indenização. Estamos 
ressuscitando o velho “solve et repete” nos seus efeitos pelo menos. E a 
responsabilidade objetiva do poder público pelos danos que ele causa? 
Então, o dano foi causado pelo poder público. Está certo? Ele que 
responda, ele que responda por esse dano. Os estados que se 
componham. A Mara manifestou agora o bom senso, agride o bom 
senso, porque é isso mesmo, nós estamos numa situação 
completamente fora de uma racionalidade jurídica, tá certo? E resolver 
tais situações, como você falou, acabou de mencionar por método 
ortodoxos, é complicado, né? Bom, como nós não temos cadeira no 
Supremo, eu acho que o assunto está suficientemente debatido e não 
resolvido, de modo que vamos passar ao segundo tema proposto, a ser 
proposto pelo Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu tinha intenção, tenho a 
intenção de propor mais que uma reflexão sobre a MP 692, que trouxe o 
aumento do Imposto de Renda de Pessoas Físicas em alíquota de 15, 
20, 25 e 30, que, claro, isso pode mudar, além de ser validado. Mas 
considerando que é uma lei em vigor que gera efeito a partir de 1º de 
janeiro, a minha dúvida que eu queria trazer a vocês para mais, no art. 
2º. Trata do...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, essa é a minha dúvida. Então eu 
queria só ler para todos os cientes e aí fazer a pergunta. Então diz o art. 
2º: "O ganho de capital percebido por pessoa jurídica em decorrência da 
alienação de bens e direitos do artigo não circulante sujeita-se à 
incidência do imposto sobre a renda com aplicação das alíquotas do 
caput do art. 21, da Lei 8.981/1995, e do disposto no § 1º, 3º e 4º do 
referido artigo, exceto para as pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real, presumido ou arbitrado."  

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fiquei aqui me perguntando o que está, 
então, neste artigo, se é para outras entidades optantes pela tributação 
simplificada ou optantes ou não, incluindo nenhuma dessas questões. 
Por isso que eu queria trazer isso para o debate da Mesa. Eu queria dar 
minha opinião, mas queria primeiro expor aí para os colegas. 

Orador Não Identificado: Me parece que neste caso aí da equiparação 
das pessoas jurídicas no Simples às pessoas físicas. Mas eu queria 
acrescentar, eu gostaria de acrescentar também a questão de você ter 
alíquotas variáveis...  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fala um pouquinho mais alto. 

Orador Não Identificado: O próprio valor do ganho, você tem alíquotas 
variáveis, agora você teria isso. E existem situações em que você tem 
negociações com preço variável. Com essas situações, como é que 
ficaria, né? Se eu tenho conhecimento, é muito comum na aquisição de 
cotas de empresas etc., tem aquela escrow, que eu vou receber no 
futuro condicionado a um evento futuro incerto. E aí você teria... Se 
você pular a alíquota, como é que fica, teria que voltar para trás, 
recolher com multa e juros? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você poderia repetir essa 
segunda parte aí? Porque... Você está impressionado ainda com a 
questão anterior?  

Orador Não Identificado: Veja, segundo a nova regra agora da MP, o 
ganho de capital seria tributado a uma alíquota progressiva, conforme o 
valor do ganho. Em situações em que o preço... Eu tenho um preço 
inicial e, posteriormente, um recebimento posterior condicionado a 
eventos futuros e incertos, a famosa escrow. Recentemente a gente teve 
uma decisão a respeito desse assunto dizendo que a escrow faz parte do 
preço de aquisição, né? Nesse caso, eu posso ter um pulo de faixas de 
alíquota. Então, se isso acontecer, como é que eu faço? Eu tenho que 
retornar lá trás? Porque o 140 do regulamento do Imposto de Renda diz 
que o fato gerador eu considero o momento da alienação e o pagamento 
é que é feito a posteriore, quer dizer há um período de diferimento. A 
pergunta especificamente seria em relação... A minha dúvida é em 
relação à mudança de faixa no meio do caminho, como é que eu deveria 
proceder. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está fazendo a 
indagação por pessoa física, né? Fugindo aqui do art. 2º, né? Bom, o 
problema que você está trazendo já existe, né? Eu faço uma venda de 
um bem do ativo, de um bem do meu patrimônio, se eu tivesse um bem 
de capital inferior a 20 mil, eu estou isento, certo? Tem um reajuste de 
preço, eu excedo esse limite de isenção, então eu posso dever o imposto. 
No caso da pessoa física, eu acho que é fácil de resolver problema, 
porque, antes de receber financeiramente, não tem que pagar imposto. 
Então eu não tenho que pensar em que eu tenho que retroagir, pagar 
com acréscimo. Na verdade, o momento em que se torna devido o lucro 
é o caixa. Pelo menos eu imagino assim, penso assim. A questão maior 
é saber o seguinte, que podemos discutir aqui: você colocou o fato 
gerador realizou-se no momento da alienação? É um fato gerador 
completo, não sujeito às alterações legislativas? O sujeito, sim, é o 
diferimento, é um grande pagamento. Mas já ocorreu a incidência? E aí, 
portanto, eu continuo a recolher de acordo com a norma antiga? Ou 
pelo fato de que a incidência está subordinada ao efetivo recebimento, 
as prestações recebidas a posteriori de alteração legislativa ficariam 



sujeitas à nova legislação. Eu estou estendendo a sua colocação a esse 
ponto aqui, o Fernando está disposto a falar sobre isso. Pois não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, vamos só concentrar-- 

Orador Não Identificado: Só um contraponto em relação ao limite de 
isenção. Me parece que é diferente do... porque o limite de isenção, ele é 
colocado em relação ao valor do bem alienado, e agora essa progressão 
de alíquotas é em relação ao ganho. Então, eu tenho definido já o limite 
da isenção, no momento da alienação eu tenho devido se eu tenho 
direito ou não à isenção. E aqui não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu estou aqui na questão de venda 
de um ativo, relativo a uma empresa, em que você, por desconhecer o 
passivo - chamado passivo oculto - você estabelece contratualmente 
uma parcela do preço condicionada a evento futuro, apuração desse 
passivo oculto, se vai se realizar ou não. E, dependendo da realização, 
você terá no futuro o direito de resgatar essa conta escrow de acordo 
com a outra parte, e esse dinheiro então vai ser pago à sua pessoa. Até 
então, ele não é... ele pode ser preço considerado no closing como um 
valor em negociação, mas ele não é preço do produto a ser pago em 
parcelas. Ele está condicionado a evento futuro. Se tiver passivo oculto 
integral, pode ser que devolver, inclusive. Então é um... Eu entendo que 
nessa hipótese, quando houver o pagamento, se aplica a lei em vigor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nunca a preocupação 
dele era você fazer uma... ter uma retroatividade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, não. Então, não há 
retroatividade. Se eu não fui claro, não há retroatividade. 

Orador não identificado: Mas o valor do ganho aumentou? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas isso já aumenta, né? 
Se você, não só no escrow, você tem situações que o preço tem uma 
variável. Digamos que estabeleçam um fixo de tanto e uma variável que 
será acrescido, dependendo de uma valorização, de um índice já pré-
contratado... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É de performance, também tem como 
uma empresa vai performar, você vai receber lá na frente, pode 
performar, não performar. É lá na frente. 

Orador Não Identificado: Foi pago 15% sobre aquilo que eu receber a 
mais. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Toda vez que o preço tem o 
acréscimo por uma razão ou por outra, você recalcula o imposto devido, 
geralmente 15%. Até hoje, 15%. E desconta o que já foi recolhido em 
prestação anteriores e recolhe a diferença. 

Orador Não Identificado: E agora, se esse adicional implicar numa 
mudança de faixa e, portanto, de alíquota, isso se aplica ao ganho 
anterior que eu já paguei? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se aplica sobre a totalidade 
do ganho, mas não que eu tenha de recolher para... Eu vou descontar o 
que eu já recolhi, mas a diferença no recolher sem qualquer acréscimo. 
Se eu admitir que a nova lei possa atingir, que é uma questão que não 
foi respondida. A nova lei possa atingir as situações em curso. Ou seja, 
a operação já ocorreu, já gerou ganho de capital, certo, e eu 
simplesmente tenho o prazo de pagamento, ou o momento de 
pagamento, postergado para o momento do recebimento. Aí nós 
precisamos determinar: o fato gerador já ocorreu ou não? 

Orador Não Identificado: O 140 do regulamento do Imposto de Renda, 
ele coloca essa regra, de que o fato gerador ocorreria no momento da 
alienação e que o pagamento se daria na medida no recebimento das 
parcelas. Portanto, ele trata como um diferimento, ou mera postergação 
do prazo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Me parece... Não foi 
debatido, mas me parece que esse é o caminho. Mas você se recorda do 
art. 104 do CTN? Que é um artigo que sempre gerou uma enormidade 
de discussões para ser fiel ao artigo. Aqui, na Constituição Federal... O 
104 diz assim. Não, desculpa, não é o 104, é o 105. Desculpe. “A 
legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros 
e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido 
início, mas não esteja completa nos termos do art. 116." Este artigo 
sempre, especialmente o Imposto de Renda, sempre suscitou muita 
discussão. Eu acho que, mesmo perante ele, o que você observa que 
está no regulamento está correto, o fato gerador ocorre naquele 
momento. Você apura o ganho de capital naquele momento, você teve o 
ganho de capital naquele momento, ou seja, a materialidade do fato 
gerador, o evento econômico que gera a tributação já ocorreu. Apenas 
pelo regime de caixa é que você fica sujeito ao recolhimento 
futuramente. 

Orador Não Identificado: A alíquota agora pode mudar no meio do 
caminho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, acho que não. Para ser 
coerente com o que eu estou falando, não. Muito menos ainda de 
recolher com acréscimo que se suscitou. Nós temos uma ordem aqui. 
Bianco pediu, depois... 



Sr. João Francisco Bianco: Hoje eu estou, aparentemente estou 
ficando em minoria aqui em todos os temas. Está me parecendo... Eu 
acho que a gente tem que fazer duas, tem que separar duas situações 
diferentes aqui. A primeira é quando as parcelas vencidas estão 
pendentes de um evento futuro incerto, de uma rentabilidade da 
empresa, assim completamente diferente, o fato gerador vai ocorrer sem 
dúvida à medida que houver o implemento da condição e aí é... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa foi a dúvida. Por isso que a gente... 

Sr. João Francisco Bianco: Não, aí não tem dúvida que o fato gerador 
ocorre lá-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Lá na frente. 

Sr. João Francisco Bianco: De acordo com a lei vigente no momento 
em que há o pagamento, que é o implemento da condição, que se apura 
o valor devido. Porque, no momento da alienação, você não sabe qual é 
o valor que você vai receber, então não pode, não há base de cálculo 
para ser tributado no momento da alienação. Só lá no futuro, com o 
implemento da condição, você sabe se tem ou não, se ocorreu ou não a 
lucratividade da empresa, e se você, se o vendedor tem ou não direito a 
receber aquela parcela adicional de preço. Isso é uma situação, não tem 
dúvida. A outra situação é quando o preço está fixado no momento da 
alienação e existe pagamento a prazo. Então, existe uma parte do 
pagamento na vigência de uma lei e outras parcelas de pagamento na 
vigência da outra lei. Sujeito aqui a repensar o assunto, mas me parece 
que como o fato gerador do imposto é o pagamento do preço, chamado 
regime de caixa da pessoa física, se há uma mudança de alíquota no 
curso do pagamento das parcelas, as parcelas que vão ser pagas na 
vigência da nova lei, eu acho que deveria aplicar a nova lei. Eu estou 
lendo o art. 140 aqui, eu não estou enxergando esse diferimento do 
pagamento de um fato gerador de um imposto que o fato gerador já 
ocorreu. Está me parecendo que o fato gerador ocorre na medida do 
pagamento das parcelas, mas eu vou repensar o assunto e podemos 
voltar a discutir nas próximas vezes. 

Orador Não Identificado: Eu quero fazer justamente essa que o Bianco 
fez... em que o Fisco. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fala mais alto, está ligado. 

Sra. Mara: Foi discutido no Carf, numa oportunidade, o caso em que o 
Fisco trazia a discussão desse artigo do regulamento para situações em 
que o preço estava pendente de determinação por fatores incertos. 
Então, se discutiu lá é se haveria disponibilidade econômica jurídica da 
parcela do ganho que ainda nem havia sido determinado, e aí a 



interpretação que me pareceu mais razoável é que esse dispositivo do 
regulamento se aplicaria para essa situação que o preço já é 
determinado e o pagamento é parcelado. Isso já foi discutido no Carf 
numa discussão longa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. Mara é outro assunto 
agora. 

Sra. Mara: Não, não. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu já vi, 
acho que na resposta manual, alguma coisa assim da Receita Federal 
como é o tratamento dos juros e da correção monetária que você paga 
nas parcelas vincendas, porque você tem um preço justo e acertado 
mais correção monetária por um índice, mais juros. Você pode ter isso 
numa venda simples, numa simples alienação você paga a prazo. E a 
Receita Federal fala: “O principal, ou seja, aquilo que é determinado 
como preço, você recolhe ganho de capital. Juros e correção você 
recolhe como receita, mês a mês”. Então, se ela entende que uma coisa 
é ganho de capital e outra coisa é receita, tudo aquilo que é acréscimo 
de preço que você não tem condições no momento de calcular como 
sendo, como estando já apurado, você sabe que é 1%, mas você não 
sabe qual é a correção monetária que você vai ter, isso tudo é receita 
aplicável na tabela progressiva, tá? O que é ganho de capital é sobre o 
preço. Então essa distinção que eles fazem eu acho que resolve um 
pouco desta questão, quer dizer, aparentemente, né? E vamos dizer 
assim, se a gente tem na segunda hipótese aqui da 692, a gente tem a 
venda em partes, ela vai ser somada, significa que, se você vendeu, 
também a contrapartida é... Você não faria desta forma, se você vende o 
imóvel, a parcela, a ação, a cota etc., se você vende com todos os 
determinantes estabelecidos naquele momento. Você só não faria isso 
se você puder considerar a venda em partes, ou seja, se tiver alguma 
coisa que você tiver vendendo parcialmente ou que você vá ter direitos 
depois, né? Então eu acho que também esse artigo ajuda a definir como 
deveria ser aplicada a 692 aí no caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que você 
trouxe uma questão, mas não resolve 100% pelo menos o nosso 
problema. Eu sei que você é o próximo. Eu só quero direcionar aqui o 
questionamento em função das observações que foram feitas pelo 
Alexandre e pelo Bianco. Recolocando a questão. Nós temos várias 
situações contratuais possíveis. Nós podemos ter um preço 
determinado, recebido a prazo, preço fixo e determinado, para ser bem 
claro. Nós podemos ter um preço sujeito a uma redução, caso haja o 
aparecimento de uma contingência, que é o problema do escrow, mas 
eu tenho um preço. Eu só não sei se eu vou receber integralmente, mas 
eu tenho um preço. E eu tenho uma outra situação em que eu tenho 
um preço, pode ser que é junto, mas a minha cabeça de pronto 
apresenta essa três. Eu tenho uma situação em que eu tenho um preço, 
que em função de ser pago a prazo ele, preço, será reajustado, não é 
juros, não é nada, não é receita financeira, não. É o preço será 



reajustado. Então, ele é totalmente desconhecido num primeiro 
momento. No caso escrow, eu sei qual é o meu teto, mas eu não sei se 
eu vou receber o teto, tá certo? A minha colocação é, à luz do 105 e do 
116, e esquecendo outras coisas, porque esse é um imposto que incide 
no momento da alienação, ou seja, no momento em que o ato jurídico 
produz o efeito que está completo. Se a lei que está em vigor nesse 
momento é a que será aplicada até o fim da liquidação dessa operação. 
É claro que o Fisco não pode me exigir, vamos supor que se trate de um 
imposto de pessoa jurídica e que, portanto, não está sujeito ao regime 
de caixa. O Fisco não pode me exigir recolher o imposto, no caso do 
escrow, sobre o total que foi contratado, mas que eu não sei se vou 
receber. Certo? A pessoa física, o que interfere na pessoa física é o fato 
de que ela paga contra caixa. A minha pergunta em função dessas três 
possibilidades remanesce: o fato gerador já ocorreu, apenas o cálculo e 
o momento de pagamento é que vai ficar para ser apurado, mas eu vou 
tratar sempre com base na lei em vigor no momento do fato gerador, ou 
o fato gerador não ocorreu, que é o que apareceu aqui na discussão, 
não ocorreu porque falta um elemento, o preço. Ou pelo menos o preço 
conhecido. Então, nós estamos numa situação muito curiosa e um fato 
gerador acontecido parcialmente. Nós temos uma situação de um fato 
gerador que aconteceu e que não aconteceu. Um fato gerador que pode 
ser sujeito a duas leis. Então eu quero, o Bianco muito prudentemente 
ele diz: “Devemos continuar discutindo”. Eu estou... Por isso eu estou 
trazendo isso, para mostrar que a partir do Miguel nós devemos 
enfrentar essa questão com essa amplitude. Todo mundo quer falar? 
Bom, pela ordem aqui, é o Miguel, o Fernando já tinha pedido e o João 
Bianco. 

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Bom, com relação ao escrow, 
existe uma decisão recente do Carf que diz o seguinte: “A parte do 
escrow a ser recebido posteriormente só deve ser tributada quando do 
recebimento”, porque é uma condição. Quando a condição se 
implementa, aí sim é tributado de acordo, eu entendo, com a alíquota 
do momento do recebimento, e, anteriormente, se tributa só a parte 
recebida anteriormente. 

Oradora Não Identificado: É, esse é o problema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por que você entende? 
Porque ele fala assim: “Eu entendo...” Ou o Alexandre fala: “O Carf 
decidiu”. Mas por quê? Nós estamos aqui, então é fundamental o 
porquê. Eu coloquei claramente aqui, ocorreu ou não ocorreu o fato 
gerador? 

Sr. Miguel Gutierrez: Eu entendo que, assim, se tem uma condição 
suspensiva, o fato gerador só vai ocorrer no momento do implemento 
dessa condição, porque se a condição-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então não tinha que 
recolher imposto antes. Eu recebi por antecipação uma parcela, mas o 
fato gerador não ocorreu. Então, no momento que eu recebi, eu não 
tenho que recolher nada ainda.  

Sr. Miguel Gutierrez: Não, não, mas a parte... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque o regime de caixa de 
pessoa física não autoriza o recolhimento do imposto antes do fato 
gerador ter ocorrido. Tá certo? Você está sustentando que... Estou 
sendo o advogado do diabo aqui, viu? Se está sustentando que não 
houve fato gerador porque é uma condição suspensiva, então não 
recolho nada até o término definitivo da fixação do preço. Essa é uma 
outra possibilidade. 

Sr. Miguel Gutierrez: É, eu acho que não fui claro. Vamos supor que o 
preço seja 100, e tenha uma escrow account de 20. Se o contribuinte já 
recebeu 80, que ele não vai ter que devolver, eu acho que esse fato 
gerador do 80 já aconteceu. E quando ocorrer a condição que ele receba 
o restante dos 20, a condição se implementou, aí sim ele vai poder 
tributar o restante dos 20. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você acha que é um 
segundo fato gerador? 

Sr. Miguel Gutierrez: Eu acho que é um segundo fato gerador. Com 
relação ao pagamento em parcelas, eu acho que a lei é bem clara, 
porque nas alienações a prazo o ganho de capital deverá ser apurado 
como venda à vista. Então a lei faz uma equiparação, ele equipara a 
venda a prazo a uma venda à vista. Então eu acho que aí a lei 
determina que o fato gerador vai ser apurado como se fosse uma venda 
à vista. Então eu acho que alterações posteriores não influenciam na 
alíquota do tributo. Eu acho que a lei, nesse caso, é bem clara. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu estava fazendo exatamente essa 
conta, Miguel. Então, tentando colocar isso dentro de uma lógica para 
todos. Então, supondo que você tenha 100 dinheiros, você vendeu a 
empresa por 100 dinheiros, 20 você... é uma incerteza, você não 
conhece o que existe, então você considera de comum acordo que esse 
valor não estará, não será disponível para nenhuma das partes, não 
será pago, este valor não será pago, senão depois de apurado todo o 
passivo oculto quando isto acontecer e depois de um prazo de cinco 
anos todo resolvido, a pessoa pode então receber total ou parcial aquele 
valor. Certo? Então essa é. Então, na minha visão, esse não é um fato 
gerador ocorrido agora, é um fato gerador pendente, certo? É um fato 
gerador pendente, não entra no cálculo. Então, a gente tirou 20 e ficou 
80. Agora vamos para uma segunda hipótese também de mercado: 30 



dinheiros desses 100 dependem de uma performance comum na 
empresa, porque o vendedor fica lá ajudando e tal, e essa performance 
vai ser, vai depender de mercado, de uma série de coisas e da ação do 
próprio vendedor, que fica minoritário, só que lá na frente performou, 
recebe os 30. Novamente, é um fato gerador que não ocorreu neste 
momento. Então, dos 100 dinheiros, eu fico com 50 dinheiros, que não 
há dúvida que as partes estão de acordo no pagamento. Então, quando 
eu falo... Esse é o fato gerador pleno, ocorrido agora, no closing da 
operação. Eu tenho 50 dinheiros, “Ah, mas eu vou pagar esses 50 
dinheiros em 20 parcelas”. Essas parcelas, então que é a pergunta, 
estariam sujeitas à lei vigente na época, à lei vigente em 2015, ou não? 
A partir de 2016, passa a vigorar a nova lei, consequentemente aquelas 
parcelas vincendas a partir de janeiro de 2016 estariam sujeitas à 
alíquota progressiva e também para o cálculo vai haver uma soma do 
valor, e consequentemente a alíquota aplicada será maior. Essa é uma 
questão que eu também trago aqui para a discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria lembrar que na legislação do 
Imposto de Renda da Pessoa Física existem vários casos de diferimento 
de tributação. O antigo lucro inflacionário, que tinha a tributação 
diferida para o exercício subsequente, a tributação do ganho de capital 
de bens do antigo ativo permanente, cujo recebimento era recebido em 
parte após o término do ano-calendário subsequente, também a 
tributação era diferida. E, nesses casos, que eu me lembre, sempre com 
a mudança de alíquota, sempre se aplicava a alíquota vigente na data 
da tributação e nunca alíquota vigente na data do evento, da ocorrência 
do evento que ocasionou o diferimento. Então, só para colocar mais 
esses pontos para discussão, para meditação, para estudos das 
nossas... para as Mesas para as próximas vezes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho outro assunto. O 
assunto do Fernando... 

Sr. Bruno Baruel: Bruno Baruel. Rapidamente nesse ponto ainda da 
tributação e nos efeitos dela no tempo, né? Para a pessoa jurídica tem 
de certa forma uma manifestação da Receita, que é no art. 110 da IN 
1515, que trata da contraprestação contingente, eles chamam tanto o 
ern out quanto o escrow account, o previsto no 110 da IN 1515. E lá, ele 
trata como evento, fatos jurídicos que dependam de evento futuro e 
incerto, e aí ele se reporta ao 117 do CTN, I e II, quando a condição é 
suspensiva - na linha do Miguel - e quando a condição é resolutória. 
Suspensiva só quando se der a condição, e resolutório desde o fato 
inicial. Então, talvez, por aí, por essa manifestação da Receita na 
pessoa jurídica, imputando ao 117...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você percebe a 
procedência da indagação que eu coloquei.  



Sr. Bruno Baruel: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque, se o 117 diz que o 
fato gerador não ocorreu, eu não teria que ter recolhido na primeira 
parcela também.  

Oradora Não Identificada: Estaria tudo suspenso. 

Sr. Bruno Baruel: Mas talvez-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, o 117, vamos 
deixar claro. O 116 vem antes do 117, não porque ele é 116, mas na 
lógica, né? Na lógica, ele diz que o fato gerador ocorre quando o ato 
jurídico tiver completo de acordo com o direito aplicado. E o 117 diz que 
se o ato jurídico for sujeito à condição suspensiva, ele somente ocorrerá, 
é claro, que isso decorreria, se não tivesse escrito no 117, viria do 
Código Civil, só ocorreria quando houvesse o implemento da condição. 
O que eu estou colocando aqui para a nossa discussão é que o ato 
jurídico foi perfeito e acabado. Está certo? Existe apenas um... Na 
quantificação da base de cálculo existe apenas uma variável incerta, 
mas o... Não dá para nós querermos resolver pelas regras gerais. 

Sr. Bruno Baruel: O que parece é que há, pelo entendimento da 
Receita, talvez esse tenha o sido o ponto que eu quis deixar claro, é só 
sobre a parcela da contraprestação contingente. A parte que já está 
definida no preço, como no exemplo do Miguel e do professor Zilveti, a 
parcela que já está definida já está definida é já é fato gerador. Só a 
contraprestação contingente, só aquela parcela mesmo, seja dos 20 do 
earn out, seja dos 30 da escrow, que são, que devem ter esse 
tratamento. Vai depender da forma do contrato. Então, o fato gerador 
existe em uma determinada dimensão, que é o preço imutável, vamos 
dizer assim, e da parte mutável, contingente, aí teria o outro. Então, 
não haveria essa possibilidade de receber uma parte se ele é... Essa 
parte, ela já é efetiva, ela não é dependente de um evento futuro e 
incerto, vai ser de um futuro e incerto é outra coisa. Então não haveria, 
em tese, a princípio, esse pagamento indevido na primeira parcela já 
recebida, porque ela já é efetiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Voltando ao 
tema que desencadeou toda a discussão... Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu só queria voltar ainda nos 
minutos finais, porque a pergunta ficou em aberto. Porque o que quis, 
então, o legislador afinal com essa graça de mencionar a exceção e não 
deixar-- 

Oradora Não Identificada: A regra. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A regra, né, ele mencionou tudo e a regra 
ficou. E eu acho que realmente revela a falta de cuidado e o nível do 
legislador tributário planaltino, né? Vai para o Planalto e esquece do 
que ele aprendeu na faculdade. Ou será que aprendeu, né? Porque isso 
aqui é um atecnicismo absurdo. Mas como você pode então presumir 
numa lei... Não, você presumiria numa lei que assim, olha: já que 
excepcionados estão o real, o presumido e o arbitrado, o que fica?  

Oradora Não Identificada: Simples e MEIs. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque o Simples, se a gente falar assim: 
Não, ficou o Simples... O simples não é, primeiro, uma estrutura de 
Imposto de Renda, né? Não é um regime de tributação de Imposto de 
Renda, ele é um regime simplificado de Imposto de Renda. 

Oradora Não Identificada: De vários tributos juntos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De vários tributos juntos. Mas supondo 
que seja... vamos chegar lá. Entendeu? Ele é um tudo, é um X tudo, 
certo? Aí eu falo: Não, tá bom... O ganho de capital é separado. Então, 
agora, eu estou considerando que esta seria... Por que não falou, então? 
Ou Simples naquilo que é ganho de capital, e pode mencionar a própria 
lei. Não, não fez. Então ficou em aberto. Pode ser subentendida uma 
tributação, uma equiparação como essa para pessoa física, porque 
essa... Primeira pergunta, é uma equiparação, eu equiparo 
supostamente o Simples à pessoa física. Eu não mencionei a lei do 
Simples, logo eu estou fazendo uma equiparação do Simples. Ou ONGs, 
ou o que você achar que entra nesse artigo. Eu acho que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho, 
vamos calma. A ONG, eu preciso verificar. Vamos esquecer um 
pouquinho a ONG, vamos falar em entidades que sejam isentas, ou que 
estejam imunes. Esta limitação, evidentemente, não atinge a 
imunidade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não atinge. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Poderia atingir a isenção? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, tem uma regra específica para a 
isenção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já é tributado hoje em dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A venda de artigo imobilizado tem 
isenção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Então a pergunta, 
você coloca uma entidade como a nossa aqui, ela não tem essa isenção. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No ganho de capital? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se vender o imóvel... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe. Vamos trabalhar 
com a hipótese, eu creio que não existe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então ela estaria aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é a pergunta: Estaria 
revogando a isenção ou estaria se aplicando essa norma apenas as 
situações em que já há um ganho de capital, mas não há isenção e nem 
há imunidade. Eu estou afastado, né, ninguém ficou em dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É porque, segundo o que a gente 
consegue entender, ele está dizendo: para o Simples, que já tem uma 
fixação à parte, será então progressivo. Essa é a conclusão que se 
chega. Mas eu ainda acho que de uma forma absolutamente torta e 
legalmente questionável. Eu teria que alterar, me parece que teria que 
ter lei complementar nessa questão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sr. Presidente, posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele tinha pedido antes. É o 
mesmo assunto, professor Gerd? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É o mesmo assunto. É um aspecto, assim, 
que me ocorreu agora diante dessa teoria do salame, ou seja, vamos 
fatiar, tem incidências distintas antes, depois etc. e tal, não é? Aí eu 
fiquei com uma dúvida: como fica a progressividade? Então a teoria do 
salame leva a um planejamento do tributário muito interessante, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Queria colocar só mais um ponto de 
dúvida aqui. A gente está lembrando das instituições isentas. A minha 
dúvida é a seguinte, as cooperativas são tributadas pelo lucro arbitrado, 
ou elas estão atingindo... Será que estariam aqui também? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As cooperativas, elas são 
tributadas sobre o resultado não cooperado. E elas... Qualquer uma, 
né? 

Oradora não identificada: O MEI, que eu acho que equipara, o MEI 
que é o-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Voltando às entidades 
isentas, as entidades isentas no art. 15 da 9.532, “elas não estão 
abrangidas pela isenção do Imposto de Renda os rendimentos de ganho 



de capital auferidos especificamente às aplicações financeiras de renda 
fixa ou renda variável”. Quer dizer, uma alienação de bens do ativo não 
circulante, como o próprio Brandão mencionou, estaria sujeito à 
tributação. Não está abrangido pela isenção e, portanto, cairia nessa 
regra também. Não, eu acho que não cairia, porque elas também... elas 
são sujeitas a lucro real. Elas estão abrangidas também.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pessoa física, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só o Simples mesmo.  

Oradora não identificada: Simples e MEI, o empresário individual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é Simples, né? 

Oradora não identificada: É, é equiparado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E produtor rural também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, alguém quer mais 
falar sobre esse tema? Devido ao adiantamento... Hã? Pessoal, outro 
assunto. Bianco tem cinco minutos. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu não queria... Eu queria só 
começar a discussão aqui e propor que a gente continue a discussão na 
semana seguinte, porque na verdade eu não sei a resposta, eu só queria 
colocar para pensar. É a questão da aplicação da submissão desse... do 
ganho de capital auferido por não residente no país e a submissão a 
esse regime do art. 21, da Lei 8981. Porque o ganho de capital auferido 
no Brasil por não residente, ele está submetido ao regime de tributação 
da pessoa física, ou pelo menos existe uma legislação que equipare. A 
dúvida é se esse regime se aplica, esse novo regime progressivo se 
aplica também por ganho de capital auferido pelo não residente. Eu não 
sei a resposta, eu precisaria... À primeira vista, me parece que sim... 
Desculpe, parece que não, porque me parece que existe uma norma 
específica para não residente que fixa alíquota de 15% 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, é. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu tenho dúvida. A minha primeira 
impressão é que é não se aplica, mas eu gostaria de estudar um pouco 
mais o assunto. Aliás, eu sugiro, gostaria que alguns dos presentes aqui 
se voluntariassem para estudar o assunto para semana que vem. 
Maicon, você não quer se candidatar? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João Bianco está fazendo 
jurisprudência junto com o Schoueri. Ele pediu para colocar doações na 
pauta, mas eu não quero relatar. Maicon, você aceita, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Mas o Maicon se voluntariou. 

Orador Não Identificado: Brincadeira, isso é quase uma afronta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, lembrando, Maicon, 
lembrando o seguinte, só para encaminhar também, né, que há uma 
coincidência de alíquotas de 15% da pessoa física e na pessoa jurídica, 
ou física residente no exterior. A pergunta é se essa norma relativa ao 
exterior é uma norma geral ou especial que poderia ter sido afetada por 
essa norma da lei, da Medida Provisória 695, 692, e perguntando se 
essa norma geral ou especial também. Para o que também vale a pena 
pensar no art. 2º. Se ela fosse geral, precisaria do art. 2º? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Acho que o Bianco acabou de comprar 
uma agência de turismo e está promovendo fuga em massa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A semana que vem, então, 
se ninguém quiser pôr mais assunto em pauta, evidentemente durante 
a semana podem colocar, nós discutiremos as doações no âmbito da 
tributação federal e estadual, e os ganhos de capital de não residentes 
ao uso da Medida Provisória 692. Muito obrigado pela presença de 
todos, até a próxima semana. 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este 

documento, segundo minhas maiores habilidades, é 

fiel ao áudio fornecido. 
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