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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós 
estaremos iniciando na semana que vem os nossos dois cursos, de 
atualização e de especialização. As inscrições, para quem tiver 
interesse, ou quiser recomendar para alguém, terminam amanhã. 
Estamos com bastante presença. Esse ano a coordenação será do 
professor Paulo Victor Vieira da Rocha, o programa está excelente, e de 
modo que quem tiver interesse, a secretaria está recebendo inscrições.  

Também vamos abrir a partir da semana que vem as inscrições para o 
Congresso, nos dias 23 e 24 de maio. Nós conseguimos, nessa semana, 
a aceitação dos últimos convites dos palestrantes que ainda estavam 
pendentes. Então, estamos com as mesas completas, programa 
completo, faculdade reservada e tudo já praticamente contratado. Então 
vamos divulgar mais detalhes do programa a partir da semana que vem 
e as inscrições também poderão ser feitas. Eu pediria a todos que 
colaborassem divulgando o evento, porque quanto mais pessoas 
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participarem do Congresso, melhor. Não só por financeiro não, porque 
nós estamos com os patrocínios suficientes para pagar o custo do 
Congresso, mas é porque a quantidade de participantes sempre valoriza 
o evento, e especialmente os professores que virão de fora para 
palestrar. O nosso salão nobre é muito grande, um terço dele ocupado 
já é muita gente, mas dá uma sensação de vazio. Então, eu peço que 
todos divulguem o Congresso.  

O Professor Schoueri tem se comunicado constantemente conosco lá de 
Nova Iorque, mandando lembrança a todos e dizendo que a participação 
dele está além das expectativas, depois nós vamos ter mais detalhes de 
como foi essa participação, quando ele voltar, no mês que vem, mas é 
muito agradável para nós sabermos que um companheiro nosso, aqui 
do IBDT, professor da nossa faculdade, esteja ensinando numa 
universidade de Nova Iorque, não é?! De modo que vamos esperar a 
volta dele para termos mais detalhes. E ele, daquele jeitão dele, não 
para, todo dia tem uma sugestão nova ou para o Congresso ou para a 
Mesa, já escreveu inclusive um artigo para a Mesa, está pensando em 
fazermos uma comunicação com ele via internet, como nós fizemos já 
com Pernambuco e Porto Alegre, né?! 

Eu estou esperando aqui as pessoas que estão escritas para falar sobre 
os assuntos que estão na Pauta, são cinco assuntos, todos importantes. 
Alguém tem mais alguma comunicação? 

Orador não identificado: O senhor vai falar dos livros? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu queria falar dos livros 
ao final, mas eu posso usar esse momento aqui. Nós temos uma série 
de livros em duplicidade na nossa biblioteca, e estamos doando esses 
livros, estamos doando para universidades, como sempre fazemos, 
aliás. Este ano, por uma série de razões, nós temos muitos livros que 
não foram aceitos por universidades, talvez porque o período de oferta é 
um período no começo do ano, e além disso, todos nós e as bibliotecas 
especialmente estão com problema de espaço. Então o que nós vamos 
fazer é o seguinte: hoje, quem tiver algum interesse de verificar os livros 
que estão disponíveis, basta falar com a Maria Helena; a Maria Helena 
leva até o local, dá uma olhada, quem quiser já leva. Quem não quiser, 
não precisa nem falar com a Maria Helena e não precisa levar nada, 
também, não é? Não tem compromisso nenhum. A Maria Helena não, a 
Eloiza. Não precisa nem... nem... nada, não é? Não tem compromisso 
nenhum. É que a partir de amanhã nós vamos então fazer a disposição 
final desses livros. Temos uma universidade que ainda vai se 
manifestar, depois disso, nós vamos mandar para o [ininteligível] então, 
fica à vontade quem quiser eventualmente examinar se tem alguma 
coisa de interesse. 

Mais alguma coisa? Então, vamos aos assuntos jurídicos. Eu vou abrir 
para a apresentação de algum tema que queiram... vamos lá, desculpa. 
Está aqui o Zilveti. Eu estou... o Zilveti apareceu assim, por um e-mail, 
de última hora, e ainda deu tempo de incluir na Pauta, então eu estava 
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imaginando que iriamos esgotar a Pauta por e-mail, mas podemos ir a 
ele sim. Esse assunto está muito amarrado ao primeiro, ao segundo, 
aliás, alíquota de IR fonte. Mas podemos ir em frente. Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Nós acompanhamos aí 
a aprovação da MP n.º 692/2015, que aumenta a alíquota do Imposto 
de Renda de maneira progressiva, em três níveis. Não é como a gente já 
tinha analisado anteriormente, mas, enfim, agora de forma definitiva, o 
Senado Federal aprova, aprovou o texto que já vinha sido votado na 
Câmara dos Deputados e deve ir à sanção, deve não, foi para a sanção 
presidencial que deve se dar nos próximos dias. A questão que a gente 
pensou, que eu pensei para discutir aqui, para trazer à discussão não é 
efetivamente sobre a Medida Provisória em si, sobre a legalidade ou 
ilegalidade, aspectos mais da própria MP, mas aspectos da 
progressividade do Imposto de Renda, a progressividade do Imposto de 
Renda no ganho de capital. Então, para tanto eu procurei trazer um 
estudo que, sem dúvida nenhuma, interessa a nossa Mesa do ponto de 
vista tributário, obviamente e ligado às finanças públicas, não é?!  

O sistema de progressividade não é nenhuma novidade para o Imposto 
de Renda, existem registros aí que dão conta, nos Estados Unidos em 
especial, mas tudo comunicado na Virginia Law Review, que a 
progressividade teria nascido para o Imposto de Renda em 1612, 
exclusivamente para atender uma questão de política pública de uma 
das colônias britânicas. O que mostra que a progressividade nesse 
ambiente que nós vivemos hoje, ela oscila, de certa forma ela não é para 
nós uma surpresa que os economistas, os agentes de políticas públicas, 
de política fiscal, defendam uma maior progressividade do Imposto de 
Renda como um todo, e especificamente do Imposto de Renda sobre 
ganho de capital. Em países como os Estados Unidos a progressividade 
vinha decrescendo. A partir da década de 1980, existe uma alíquota de 
80% no Imposto de Renda e não havia uma preocupação muito grande 
sobre a questão da progressividade sobre Imposto de Renda em geral, e 
a progressividade do Imposto de Renda sobre ganho de capital.  

O que a gente percebe atualmente, inclusive na leitura do livro mais 
alentado dos últimos anos, dos últimos dois anos, que é o livro do 
Piketty, existe uma tendência mundial à volta da progressividade do 
Imposto de Renda em alíquotas mais altas, e alguns debates sobre a 
progressividade para o ganho de capital. Nos Estados Unidos, 
novamente, o que a gente observou no governo atual, Obama, é uma 
defesa maior da progressividade do Imposto de Renda e defesas 
específicas sobre a progressividade sobre o ganho de capital. Mas a 
grande discussão que eu queria trazer para vocês é que quem se 
dedicou recentemente a essa questão da progressividade para o ganho 
de capital, especificamente do Imposto de Renda, trouxe à baila o 
problema do excesso de progressividade, ou seja, das alíquotas maiores. 
E de como isto pode ser encarado em termos do imposto em si. É claro 
que tem alguns estudos mais acadêmicos e outros mais ligados à 
jurisprudência, é e talvez um dos mais econômicos, mas os três, as três 
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vertentes trazem importantes reflexões acerca do Imposto de Renda 
sobre ganho de capital.  

Tem um texto muito interessante coordenado pelo Professor Paul 
Kirchholf, que é um tributarista muito conceituado e muito citado na 
Alemanha, até muito festejado também pelos grandes tributaristas 
alemães e ele faz uma série de reflexão a respeito da progressividade do 
Imposto de Renda e também aborda a questão da progressividade do 
Imposto de Renda sobre ganho de capital, entendendo que o Imposto de 
Renda além daqueles dos impostos que normalmente são trazidos à 
discussão na academia, ele tem um potencial maior, mais do que as 
outras matérias do Direito Tributário para a discussão de justiça e para 
crítica à justiça fiscal e a justiça social.  

Além disso, ele aponta que a progressividade especificamente aplicada 
ao Imposto de Renda e aos Imposto de Renda sobre ganho de capital 
tem o efeito indutor. Falando do Schoueri que não está aqui, mas é 
um... está sempre presente na sala de debates, é um professor que se 
dedicou muito a esse assunto, e depois até se afastou um pouco porque 
ele está, para não ficar com a pecha da questão da indução, né, o que é 
uma pena porque eu jamais ficaria, eu até briguei com ele quando ele 
falou que não devia mais escrever sobre indução, porque a indução é do 
Imposto de Renda, e essa, a tônica de todos os artigos que eu li desse 
estudo coordenado pelo Professor Paul Kirchholf, a indução é do 
Imposto de Renda, e é mais indutora, é mais característica do que nos 
outros impostos. Ele é tão importante para o Imposto de Renda que o 
comportamento do contribuinte pode ser mensurado pelo Imposto de 
Renda, né, pelo Imposto de Renda progressivo, mais do que nos 
impostos indiretos, que é interessante a gente notar que quando você 
tem o efeito da regressividade no imposto indireto, você sabe que as 
camadas mais pobres da população sofrem esse fardo do efeito 
regressivo no imposto indireto, mas no imposto direto você não se 
preocupa, porque aparentemente – e essa é a crítica, né, que eu acho 
interessante, essa crítica do [ininteligível] – aparentemente, a 
progressividade do Imposto de Renda ataca só as camadas mais altas 
da população. Aparentemente, né?!  

Então, ele até toma esse cuidado, aparentemente. Porque quando você 
ouve agentes de política pública falar em progressividade ou você lê o 
capítulo inteiro que o Piketty se dedica às progressividades do Imposto 
de Renda, você acaba refletindo, fala: puxa, mas será que a 
progressividade é só para a justiça redistributiva? É essa a discussão 
que também se encontra em outros textos sobre Imposto de Renda, 
publicados recentemente por professores de Harvard, professores de 
Michigan, que contestam está máxima, ou seja, então a 
progressividade, ela tem um efeito indutor, sem dúvida, ela tem um 
efeito estimulante ou desestimulante, mas sem dúvida nenhuma ele 
ataca o mercado e aí no ganho de capital o investimento de uma forma 
absolutamente geral, tanto faz quem vai entrar nesse mercado, se ele 
tem ou não tem poder aquisitivo.  
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E aí vem o desafio, se a alíquota progressiva do Imposto de Renda tem 
essa função indutora, por que ela perde a indução quando ela é 
aplicada de forma genérica especificamente sobre o ganho de capital? 
Por enquanto a gente está falando em renda do trabalho, e aí tem outra 
crítica, né, a renda do trabalho aparentemente quanto mais rendas você 
tem mais você teria capacidade contributiva para compor essa 
tributação progressiva, mas no Imposto de Renda sobre ganho de 
capital isso não é uma verdade. Então, a progressividade no Imposto de 
Renda sobre ganho de capital não tem a mesma condição de aferir 
capacidade contributiva do que na progressividade, no rendimento do 
trabalho.  

Esta reflexão me pareceu muito interessante para que a gente 
observasse que no aspecto jurídico, no jurídico de injustiça fiscal a 
progressividade no ganho de capital não tem nenhuma relação com 
justiça fiscal. Nenhuma relação. E com justiça social, dependendo da 
alíquota, isto é até questionado. Porque a justiça social pressupõe uma 
redistribuição de renda. Se a redistribuição de renda não é aferida pelo 
Imposto de Renda progressivo, você percebe que ela passa a ser 
capitária, ela passa a ser direcionada e direcionada a um tipo de 
contribuinte, ou a um tipo de riqueza. Quando isto acontece, o imposto 
pode se transformar no que a gente chama de poll tax, ou seja, no 
imposto direcionado, capitário para uma determinada atividade 
econômica, uma determinada riqueza ou até um grupo de contribuintes 
que o agente político fiscal quer atacar. E nesse momento ele deixa de 
ter a aplicação de acordo com os princípios de justiça fiscal. E, de certa 
forma, se quer como justiça social ele pode ser entendido. E quem 
poderia limitar, né?!  

Então aí vem a discussão que, que também o [ininteligível] trouxe à 
Alemanha, errado ou certo, quando ele teve aquela polêmica decisão da 
metade, da metade sobre imposto sobre patrimônio. Então, a teoria da 
metade, até que ponto você pode limitar o imposto sobre patrimônio 
para que ele não seja, quer dizer, não seja... confiscatória, eu estava 
tentando evitar, mas ele não seja sufocante, né? E realmente persiga o 
contribuinte.  

Aí o próprio Piketty faz um alerta que quando houve essa proposta na 
Inglaterra, de uma maior tributação sobre Imposto de Renda em ganho 
de capital com risco de poll tax, a Margaret Thatcher, ao ser 
reconhecido que era um poll tax, caiu. Que é uma coisa até curiosa de 
se observar. Ela caiu, claro, como um sistema parlamentar permite. 
Mas o que eu acho interessante é que em que momento isto pode ser 
aferido, em que momento isso pode ser corrigido. O Klaus Vogel 
escreveu um livrinho, fez uma aula e publicou, só comentando o 
princípio da metade, e nessa discussão do princípio da metade ele 
observou que a corte constitucional alemã não entendeu que o princípio 
da metade é apenas restrito ao imposto sobre patrimônio, mas também 
ao Imposto de Renda, e também ao Imposto de Renda progressivo, o 
que é interessante. Por que qual é o limite da progressividade, em que 
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momento o judiciário pode corrigir o excesso? E aí, como você aferiria 
esse excesso, vem outro desafio?  

O que eu achei interessante nessa mesma discussão da progressividade 
foi uma observação do [ininteligível], que é um professor da 
Universidade de Michigan, que escreveu um artigo sobre 
progressividade, que como o Imposto de Renda tem uma possibilidade 
de repercussão nas alíquotas maiores, você transforma o imposto a 
partir de uma graduação excessiva num imposto repercutível, o que é 
até interessante, eu não tinha pensado sobre isso, que o Imposto de 
Renda poderia ser repercutível nesta figura. E afetando o preço dos 
produtos, dos serviços, salários e até investimento. Então quando a 
gente está falando sobre ganho de capital, a gente estaria atacando 
justamente sobre investimento, sobre investimentos em mercado, ele 
passaria a custar o investimento, além de desestimular ou estimular o 
investimento, mas ele poderia passar o preço do imposto. Em posições 
inflacionárias, que eu achei interessante a gente trazer ao debate 
porque a gente está num momento inflacionário, um momento 
inflacionário que caminha para dois dígitos, se é que já não está.  

Outra preocupação que eu encontrei na doutrina americana e parece 
que está aplicável à gente, é que a inflação afeta a base do Imposto de 
Renda, né, então ela afeta as tabelas de dedução, as isenções e até o 
limite a partir do qual o contribuinte passa a pagar Imposto de Renda. 
E numa reflexão direta, você poderia pensar: bom, se eu coloco o 
Imposto de Renda progressivo sobre ganho de capital e eu trago esta 
figura da inflação, você teria um efeito, que foi estudado nesse artigo, 
que é um efeito perverso, você tributa o ganho de capital, você tributa 
progressivamente o ganho de capital, mas o efeito da inflação faz com 
que a tributação sobre o ganho de capital não seja suficiente para 
corrigir os efeitos inflacionários. E se você corrige a base do Imposto de 
Renda de acordo com a inflação, como nós já tivemos no passado, você 
causa um efeito cíclico, que você vai aparentemente recuperando a 
perda da inflação, mas vai corroendo a própria estrutura do imposto 
com a inflação e com a progressividade, aqui falando especificamente do 
ganho de capital, você geraria um efeito cíclico de constantemente 
alimentar a inflação. 

Então, resumindo, ou concluindo, né, para não ficar muito extensa, já 
está um pouco extensa a minha colocação, então a gente tem como 
política fiscal uma concentração de receitas em três fontes principais: 
Renda, consumo e patrimônio.  

A ideia da progressividade, pelo menos na doutrina do Direito Tributário 
e financeiro, é que o Imposto de Renda progressivo serve para reduzir a 
desigualdade provocada pelos impostos indiretos. Então, se você tem 
um imposto muito regressivo como imposto de consumo, um imposto 
de patrimônio, você faz com que o sistema fique manco, e a 
progressividade do Imposto de Renda serviria para equilibrar este 
sistema, dando maior justiça ao sistema como um todo, então a 
progressividade quando aplicada em alíquotas moderadas é considerada 
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salutar para o sistema tributário. Quando aplicada em alíquotas 
progressivas e altas, a distorção volta e volta e volta a regressividade 
para o sistema.  

Num ambiente de Imposto de Renda sobre ganho de capital em que 
você tem uma progressividade que não tem relação nenhuma com a 
capacidade contributiva, a regressividade volta mais forte de modo que 
o desequilíbrio, que é a tese socialista de redistribuição vai fazer com 
que a distância entre ricos e pobres se mantenha. Então isso também é 
outra tese encontrada aqui em artigos sobre progressividade no Imposto 
de Renda sobre ganho de capital nos Estados Unidos que sustenta que 
justamente a progressividade divorciada da capacidade contributiva ela 
além de manter a regressividade, ela não tem o efeito corretivo pleiteado 
pelo Piketty em termos de redução de distância entre ricos e pobres. 
Então, basicamente eram essas as minhas ponderações para trazer 
para a Mesa o debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Sob o ponto 
de vista estritamente jurídico e de direito positivo no Brasil, a 
progressividade é uma obrigação imposta pela Constituição Federal 
juntamente com os critérios da generalidade e na universalidade. Nós 
temos algumas tributações exclusivas na fonte, e até por alíquotas 
fixas, como tínhamos essa tributação, que não é de fonte, mas é do 
próprio contribuinte exclusiva sobre o ganho de capital que antes da 
medida provisória era de 15%. Fixa, portanto, não é?! A medida 
provisória atende ao princípio da progressividade, mas atende de uma 
maneira intermediária, não? Porque eu não posso pensar em 
progressividade e não pensar ao mesmo tempo em universalidade. Quer 
dizer, até em capacidade contributiva em se tratando de Imposto de 
Renda depende de saber do patrimônio todo como que ele evoluiu 
dentro de um certo período de tempo, não é? Então esses princípios que 
estão no § 2º do art. 153 da Constituição, ele se exige mutuamente, na 
minha maneira de ver, porque eles não podem ser aplicados 
isoladamente sem perder o seu sentido fundamental, não é? Na pessoa 
jurídica isso desaparece um pouquinho porque acaba tudo caindo no 
lucro real, nós temos algumas situações de alguns tipos de aplicação 
em mercados de capitais em que os prejuízos somente são compensados 
por lucro do mesmo mercado, que é um desvio pelo princípio da 
universalidade e do princípio da generalidade, mas de qualquer forma, 
os princípios estão razoavelmente atendidos. Na pessoa física, pelo fato 
de que nós estamos aqui tratando de pessoa física, não é, pelo fato de 
que o próprio sistema nosso não contempla uma averiguação de afetiva 
mutação patrimonial. Existe sim o controle da mutação patrimonial 
pela comparação entre o patrimônio em 31 de dezembro do ano 
anterior, 31 de dezembro do ano base, cujo diferencial precisa estar 
coberto por rendas declaradas, sejam elas isentas ou não. Então o 
controle de aumento patrimonial é somente nesse nível, não é, mas no 
nível de tributação isso não existe, porque não se deduz todos os 
custos, todas as despesas e lá nós temos progressividade, mas uma 
progressividade que fica defeituosa, porque a base de cálculo não é 
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completa, não atinge a universalidade dos fatores de mutação 
patrimonial, e porque no meio do caminho existem as tributações 
exclusivas na fonte, ou as tributações exclusivas do chamado Carnê 
Leão, como é este caso aqui. Então, é uma coisa curiosa que a 
Constituição de 88 é tão antiga e esse assunto, parece que as pessoas 
não se dispõem a enfrentar o cumprimento da Constituição. Na minha 
maneira de ver, esse assunto também nunca foi enfrentado 
adequadamente pela jurisprudência porque os contribuintes que 
poderiam suscitar a discussão eram beneficiados via de regra por uma 
tributação mais simples e mais baixa do que a tabela de 27,5% na fonte 
ou no Carnê Leão. Mas numa situação como essa em que a alíquota 
poderia chegar a 30%, não foi um valor ao afinal aprovado, mas poderia 
chegar a 30%, poderia suscitar essa discussão. Alguém quer falar 
alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para o Zilveti, mas deixo a 
palavra... pois não, Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, realmente pela exposição do colega 
Zilveti e também pelo o que falou Ricardo, essa questão é muito 
complexa mesmo, é uma das mais complexas que eu conheço no Direito 
Tributário, tanto assim que ele escreveu um livro sobre a capacidade 
contributiva, e que inclusive já é muita controvertida, aliás, sempre 
lembro de um artigo alemão com o título: Qual é a capacidade 
contributiva do princípio da capacidade contributiva? Até que ponto 
esse princípio nos ajuda a alguma coisa. E mais ainda, como deixou 
claro o Ricardo, quando na verdade nas tributações na fonte exclusiva 
nós temos uma transformação do Imposto de Renda de imposto pessoal 
e imposto real, e aí inclusive essa característica nos leva ao aspecto que 
você citou da regressividade. Então, realmente tem que ser olhado com 
muito cuidado. É uma diferença substancial que merece uma reflexão 
maior. E naturalmente, como não podia deixar de ser, eu penso também 
um pouco na questão dos residentes no exterior nos acordos de 
bitributação. Como fica essa questão? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, essa questão é a nº 2 
da nossa Pauta. 

Sr. Gerd Willi Rothmann:  Ah, desculpe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é muito importante. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Antecipação. Exatamente. Porque tanto é 
assim, ótimo esse item... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você lembrou bem. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Porque esse, realmente, é um outro aspecto 
importante. Agora, no direito interno, quanto à progressividade, claro, 
tem todas aquelas teorias, o próprio [ininteligível] eles entendem que o 
princípio da capacidade contributiva é uma questão não de Direito 
Tributário, mas de direito social, portanto as regras que eles aplicam 
são não do Direito Tributário e assim por diante. Então, mas isso são 
questões que estão bem apontadas aqui. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fiz uma referência que 
na pessoa jurídica os princípios estão razoavelmente atendidos, com 
algumas exceções, mas eu não mencionei a progressividade. A 
progressividade do Imposto de Renda da pessoa jurídica tem duas 
faixas, de 15% e tem um adicional de 10%, mas que começa a incidir 
muito rapidamente porque a faixa é muito pequena, não é? Então, uma 
provocação aqui é: essa progressividade é progressividade mesmo ou é 
só fictícia, isto é, é uma verdadeira fraude à Constituição ou não? 
Porque é curioso isso, não é? O que a Constituição diz é que a 
progressividade, a lei, ou melhor, o imposto observado a 
progressividade, na forma da lei. Então a lei dá as quantidades de 
escalas, as alíquotas, enfim, ela estabelece a tabela. Mas ela poderia 
estabelecer uma tabela tão fictícia como essa? Tanto é que nós sempre 
falamos do Imposto de Renda é 34%, ninguém fala, ah, ele é 25% a 
partir de tanto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann:  Bom, nessa questão eu sempre lembro o 
professor Alcides Jorge Costa falando sobre progressividade, as 
dificuldades que... a Constituição diz que tem que ser progressivo, mas 
onde diz que a progressividade não pode ser de 0,1 até 0,9%? Quer 
dizer, não há critérios científicos - não é? – de economia, etc., que 
indicam o que é razoável, inclusive depende de país em país, depende 
inclusive do que o país está em troca dessa arrecadação. Então, é um 
aspecto da maior dificuldade. Inclusive é reconhecida exatamente na 
ciência a chamada progressividade flet(F) a progressividade chata. Quer 
dizer, uma progressividade mínima, não é? Exatamente. E a rigor, a 
Constituição não diz: deverá ser. Se não me engano ela não diz isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela é impositiva. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, será na... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Será informada. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Informada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou será informado... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Informado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas será, não poderá. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim, mas eu digo informar, não é? 
Informado, aí, cabe ao legislador estruturar como funciona essa 
progressividade. Não existe, quer dizer, há uma obrigação na 
Constituição de usar determinado sistema, não é verdade? Determinado 
esquema, desde que seja norteado. E no nosso caso está de uma forma 
bem racional, na pessoa física que permite a aplicação do princípio da 
capacidade contributiva, isso é bastante, vamos dizer, mais claro. Na 
pessoa jurídica é completamente diferente, não é? Isso não significa 
uma violação ao comando da Constituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Miguel. O Miguel 
escreveu sobre o tema, não é? 



 10

Sr. Miguel Gutierrez: É. Bom... a respeito dessa medida provisória, eu 
penso que ela não agride o princípio da universalidade, né? Porque se a 
gente pensar, como o professor Ricardo lembrou, da pessoa física, 
quando a tributação, o ganho de capital é exclusiva, não é, não permite 
uma compensação com outras despesas que as pessoas físicas tiveram 
no exercício financeiro. Então, vamos supor que a pessoa física tenha 
um ganho de capital naquele período e ao mesmo tempo tenha despesas 
altas com saúde, por exemplo, ela não vai poder fazer essa 
compensação, então, no frigir dos ovos, talvez o aumento patrimonial 
dela não seja tão significativo para aplicar uma progressividade tão alta. 
Então, me parece que talvez uma forma de corrigir seria considerar o 
ganho de capital como uma antecipação do valor a ser tributado no 
final do período. Talvez resolvesse um pouco mais. A tributação 
exclusiva ela causa realmente essa injustiça e leva até uma certa 
regressividade pro imposto de renda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Miguel, você colocou um assunto bem 
interessante, até estava fugindo nas minhas fichas aqui. Uma das 
discussões sobre a progressividade no ganho de capital seguem esta 
linha do problema da universalidade, porque se você observar que o 
ganho de capital é esporádico, em uma parte das vezes, isso 
estatisticamente falando, a maioria dos contribuintes, o ganho de 
capital ele é esporádico, é lógico, e naqueles que estão em determinados 
mercados atuando, pode ser até cotidiano, não é? Mas o fato é que se 
ele é esporádico você observa que dependendo da forma como é 
atribuída a progressividade você vai ter o maior impacto para aquele 
que tem o ganho de capital do que aquele que tem a renda oriunda do 
trabalho, o que provocaria uma distorção. Então quando você pensa 
que: ah, não, a alíquota progressiva do ganho de capital, ela é boa para 
o sistema ou ela traz justiça social – que o professor Gerd disse – então, 
segundo os adeptos da justiça fiscal e essa separação doutrinária entre 
a justiça fiscal e social, vão falar: bom, então isso não é mais assunto 
do Direito, assim, tributário, justiça fiscal, é de política social 
redistributiva, então eu não precisaria mais tocar. Mas sendo o Imposto 
de Renda um imposto tão importante, tão, assim, crítico para o sistema 
tributário, é necessário você trazer o imposto social para a justiça fiscal, 
e a adequação a estrutura do Imposto de Renda, então porque a 
estrutura do Imposto de Renda, isso dito até pelos doutrinadores que se 
dedicam ao estudo do Imposto de Renda – e aqui eu estou do lado de 
um, do lado de alguns, não é? – ela é importantíssima e ela tem uma 
característica de praticidade, de estruturação clara de aferir se o 
contribuinte está sendo tributado naquela manifestação de riqueza. 
Quando eu coloco a progressividade nesses níveis, mesmo que não 
tenha tido 30%, mas nesses níveis afastados da universalidade, como o 
Miguel disse, eu causo uma distorção e ao mesmo tempo eu deixo meio 
que girando a biruta do sistema tributário, de modo que eu posso 
discutir qualquer nota. E quando eu discuto qualquer nota eu saio da 
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segurança jurídica, eu saio da justiça fiscal, o que é absolutamente 
preocupante para o Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outra coisa que nós 
precisamos ter em mente também, é que no nosso país o ganho de 
capital integra o imposto sobre a renda e em outros países, inclusive 
alguns citados aqui, o imposto sobre ganho de capital é imposto 
específico, imposto separado. Então a segregação não sofreria a crítica 
que nós estamos fazendo aqui de quebra da universalidade, nem da 
generalidade, porque se trata de um outro, uma outra espécie 
tributária. Então nós temos que ouvir toda questão dentro do contexto 
constitucional brasileiro, das distribuições de competência, das 
definições de competência, dos limites de tributação. Nós estamos 
falando muito de universalidade, mas não podemos esquecer da 
generalidade, não é? O Imposto de Renda até 1988 ele era seletivo, ele 
não era sujeito à generalidade, ele era seletivo, nós tínhamos 
tributações distintas, alíquotas distintas na pessoa jurídica conforme 
atividade e a pessoa física tinha a chamada tributação cedular em que 
se classificavam os rendimentos conforme a origem deles e havia 
alíquotas diferentes na própria declaração do Imposto de Renda para 
cada cédula, né? E isso tudo desapareceu com a Constituição de 88 em 
função de que a feição constitucional do imposto foi alterada por esses 
três princípios. Principalmente isto que deu o corte na vida do Imposto 
de Renda anterior a 1988. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para terminar, inclusive uma questão 
curiosa que o Zilveti naturalmente conhece muito bem. Pelo o que 
acabo de falar, a complexidade do Imposto de Renda é enorme, e isso 
nós estendemos esse sistema aos ganhos de capital, nós também 
precisaríamos olhar os aspectos normais complicados de dedutibilidade, 
capacidade contributiva, etc., é justamente o que autores como 
[ininteligível] não querem. Inclusive o [ininteligível] professor da 
[ininteligível], ele foi juiz da corte constitucional da Alemanha, e de 
repente teve ambições políticas, queria ser ministro da Fazenda da 
candidata, o primeiro mandato da chanceler Merkel. E aí num palanque 
ele disse: Bom, o sistema tributário é muito complexo, Imposto de 
Renda. E eu tenho uma série de sugestões de modo que a próxima 
declaração do Imposto de Renda do alemão vai caber num feltro, como 
chama isso? Numa bolacha de cerveja. Aí os alemães gostaram. Dentro 
da cerveja, e depois do tamanho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a bolacha é grande, né?! 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, são várias bolachas na Alemanha. Mas 
de qualquer maneira uma bolacha é bem pequenininha. Então foi um 
sucesso. Só que alguém levantou o dedo e disse: E como vai conseguir 
isso? Quais são os métodos? Ah! Em primeiro lugar – aí vem o Schoueri 
– em primeiro lugar, vou tirar todos os incentivos fiscais, porque os 
incentivos fiscais são os elementos que transformam a tributação do 
Imposto de Renda completamente caótica. Com isso quase a 
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Merkel perdeu a eleição, ele nunca mais teve chance de subir no 
palanque. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o assunto... alguém 
quer falar alguma coisa? Eu acho que o assunto foi suficientemente 
debatido sobre vários prismas. Pela sequência de Pauta de presença. 
Valdirene. O assunto que você colocou ontem é um assunto importante, 
eu estive por acaso no CARF ontem, e este assunto foi de uma das 
turmas do CARF da 3ª Seção, foi muito discutido, e é muito 
interessante, realmente. Então, você, por favor, exponha o Resp nº 
1.200.492 é do fim do ano passado, ele ainda não transitou em julgado 
e ele é repetitivo. 

Sra. Valdirene: Bom dia a todos. Esse assunto já foi trazido à Mesa 
várias vezes, inclusive a última vez estava presente aqui o professor 
Humberto Ávila, que inclusive fez um parecer nesse [ininteligível] só 
para rememorar, o voto, o julgamento inicialmente ocorreu em 2013, de 
lá para cá houve embargos de declaração, inúmeras inclusões e 
retiradas de Pauta e pedidos de vista, que resultaram no julgamento do 
ano passado em que, basicamente, resultaram em três linhas de votos. 
Interessante, eu convido a todos a lerem os votos porque eles trazem a 
dinâmica da discussão sobre três vertentes basicamente. 

Então, rememorando. A discussão diz respeito à incidência ou não de 
PIS/COFINS sobre a receita decorrente de juros sobre capital próprio. E 
a discussão passa por três legislações e o interessante do voto 
publicado na segunda é que ele distingue, ele coloca uma nota de corte 
da 9.718 e posterior, 10.637 e 10.833. Lá atrás, até antes de 2013, 
salvo engano, o STJ já havia firmado entendimento de que não cabia a 
incidência do PIS/COFINS... (está ruim o som, não está? Não é melhor o 
outro?) Então, lá atrás, a primeira vez que o STJ, já havia sido noticiado 
na mídia inclusive, o STJ julga que não incide juros sobre capital 
próprio, não incide, desculpa, PIS e COFINS sobre juros de capital 
próprio. Só que naquela ocasião, aquele primeiro julgamento também 
em sede de...., analisava a questão apenas sobre o prisma da 9.718 e 
muito ligado à então posição do Supremo Tribunal Federal sobre o 
conceito de faturamento. Diante daquela premissa feita em 2005, né, no 
sentido de que a 9.718 alargou incorretamente a base de cálculo porque 
a Constituição não permitia criar a cobrança sobre a receita da pessoa 
jurídica, só sobre o faturamento, e a forma como a 9.718 descrevia, 
definia o faturamento extrapolava o comando constitucional, ainda que 
houvesse a Emenda Constitucional que posteriormente incluía no 195 a 
locução ou receita, faturamento ou receita. Essa emenda veio depois da 
edição da norma.  

Então, julgou-se os juros sobre o capital próprio lá atrás numa vala 
comum, partindo da primeira premissa de que é uma receita financeira 
ou uma receita que o seja, mas que não é da venda de bem de serviço. 
Fato é esse, não era venda de bem e serviço, logo, não incide e ponto. 
Posteriormente, nesse julgado que trouxe toda essa discussão, que foi 
salvo engano 2013, da refinaria de petróleo [ininteligível], do então 
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nosso amigo Vinícius Branco que cuida do processo, do [ininteligível] 
Salomão, esse processo veio a julgamento e se aplicou, e o então 
Ministro Napoleão deu um voto favorável, mas só que esse julgamento 
já trazia essa, a legislação nova, já trazia o juros sobre capital próprio, 
porém, já considerando as leis que vieram posteriormente, a 10.637, a 
10.833, que nasceram quando a Constituição já havia incluído essa 
modificação, ou seja, incluído no 195 ou receita, diferentemente da 
9.718 que quando nasceu, nasceu a Constituição só permitia tributar 
faturamento.  

E aí, como o STJ julgou? Aí começou a celeuma, Napoleão ele tirou da 
cartola um argumento, que na verdade já havíamos passado por ele 
quando veio a 10.637, 10.833, é que a gente fala muito nisso agora e 
conta com o conceito de faturamento para a instituição financeira, mas 
lá atrás já havíamos passado por ele. Qual o argumento que Napoleão 
trouxe à baila? Olha, ainda assim as duas leis incorrem em 
constitucionalidade, porque vão contra a posição do Supremo. O 
legislador escolheu a base. Ele poderia escolher receita ou faturamento 
e ele escolheu faturamento, e ele o redefiniu incorrendo no mesmo erro 
que a 9.718 incorreu, por conta disso ele acha que não tem que inserir, 
mas ele considera os juros sobre capital próprio como juros, não entra 
muito na questão de interpretação, da essência, dos juros, se aquilo é 
juros mesmo. E aí uma hora o [ininteligível] pediu vista e foi contra, 
dizendo, rememorando o julgamento do próprio STJ no sentido de que é 
receita da pessoa jurídica, é receita total, e que sendo juros pós 10.637, 
10.833 poderia ser tributado. O que de interesse tem na, e no fim foi a 
posição do [ininteligível], que venceu. Mas se a gente analisar os votos, 
eu fiz aqui um singelo, uma singela divisão, chamo a atenção dois votos 
divergente, um a favor e um contra, mas que podem mostrar que a 
discussão ainda não terminou.  

A Ministra Suzete, em relação à essa posição do Ministro Napoleão que 
foi, salvo engano, [ininteligível] Fernandes, ela coloca: Ok, ainda que as 
duas novas leis continuem na mesma toada na inconstitucionalidade da 
9.718, isso não é matéria nossa. Não é matéria que cabe à nos 
analisarmos, se essa alternatividade continua incorrendo na 
inconstitucionalidade e ofendendo aquele julgamento do Supremo de 
2005 no sentido de que faturamento só pode ser "a receita da venda de 
bens de serviços". Então ela meio que, embora acompanhe, ela dá a 
deixa de que o Supremo vai decidir isso.  

Por outro lado, a Ministra que era do nosso TRF, professora Regina 
Helena Costa, fez um voto muito interessante, importante, que enfim 
pré-questionou tudo o que a gente queria mesmo, tipo aqueles que 
defendem ou tem discussão sobre isso, que é o meu caso, que é a 
equiparação ou a revisão da natureza de juros sobre capital próprio 
muito mais voltada para a natureza de dividendo e não exatamente 
como juros, e por conta disso deveria ser isentado com as próprias 
normas definidas. Sem, é lógico, abandonar o outro argumento do 
Ministro Napoleão que particularmente eu acho um pouco mais fraco, 
porque ainda que o legislador tenha sido impreciso, faturamento ou 
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receita, tanto um como o outro tem base constitucional, e eu acho que 
já houve, salvo engano, o Supremo já colocou que às vezes o legislador 
pode ser impreciso, mas o que não levaria a tornar toda a norma 
inconstitucional. Porque se a gente levar as consequências, o 
PIS/COFINS não cumulativo desde as leis para todas as empresas, teria 
que rever todas as bases, para que isso já está valendo desde que 
entraram as duas normas. Mas é óbvio, é um argumento que está aí, é 
um argumento que tem dois votos e que a Ministra Suzete joga para o 
Supremo.  

Então eu trago para a Mesa, é lógico, é [ininteligível] todo esse assunto e 
a opinião de vocês quanto à possibilidade disso ser levado para o 
Supremo. Já está no Supremo, né, muitas outras questões de base de 
cálculo, PIS/COFINS, eu acho que a novela ainda não acabou. 

Obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu queria acrescentar 
algumas, alguns detalhes à exposição feita pela Valdirene.  

Toda questão começa com alíquota zero das receitas financeiras, não é? 
Na verdade, nós temos uma discussão mais ampla e uma discussão de 
aplicação de alíquota zero, depende como é requerido. Alíquota zero 
expressamente exclui, o decreto que trata da alíquota zero 
expressamente exclui o JCP desta alíquota menor, ou zero. O que os 
contribuintes alegam é que de acordo com o entendimento da 2ª Seção, 
também repetitiva, o JCP para quem recebe é uma receita de 
remuneração dos sócios acionista, é isso mesmo que diz a 2ª Seção 
sobre o ponto de vista do direito societário, direito privado.  

Aí é o argumento do artigo 109 do CTN e dizem que se isso é 
remuneração é a mesma coisa que um dividendo. Essa matéria foi 
muito bem apreciada na minha maneira de ver, porque a 2ª Seção  
reconhece que não se trata de receita ou despesa financeira para efeito 
societário, existem outras repercussões, mas de qualquer forma ela 
reconhece que não se trata de receita ou despesa financeira, que isso é 
remuneração do sócio acionista. Mas ela distingue o dividendo, ela 
distingue duas categorias de remuneração dos sócios ou acionistas. De 
forma que a necessária extensão da isenção específica, ou melhor, da 
alíquota zero específica para dividendo ao JCP não encontra guarida 
também no acórdão repetitivo da 2ª Seção. Eu acho que o voto vencedor 
é do Campbell, né?! O voto vencedor analisa esse aspecto com precisão.  

Com relação a alternatividade, do legislador dever escolher ou receita ou 
faturamento, é muito interessante que essa matéria, claro, ela pode ir 
ao Supremo, mas essa matéria na óptica da 1ª Seção do STJ está 
resolvido. Na verdade, receita, se o legislador escolher a receita ele 
escolhe também faturamento, porque faturamento é uma espécie de 
receita. Então essa discussão realmente é um pouco... mas de qualquer 
forma entusiasmou o Ministro Napoleão. E tem razão a Ministra Suzete, 
que diz que matéria constitucional – é claro que é – é interpretar o 
artigo 195. Mas, em STJ, eu considero que isso está superado.  
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Agora, o importante é que o acórdão anterior da Lei 9.718 ele já havia 
ressalvado, né, já havia dito que o JCP não era tributado por 
PIS/COFINS porque na 9.718 de acordo com o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, apenas receitas de faturamento entendidas 
receitas de venda ou de prestação de serviço é que eram alcançadas 
pelo campo de tributação. Mas o próprio acórdão do repetitivo e na 
própria emenda ele já ressalva que isso será diferente na égide das leis 
posteriores a Emenda Constitucional 20. De forma que na verdade esse 
repetitivo ele vai repetir o repetitivo anterior. Claro, agora ele está 
julgando uma causa que está sujeita às leis da 10.637, 10.833, mas 
isso é detalhe só, porque na verdade a convicção do tribunal já está 
fixada há muito tempo. E nesse ponto, não vejo que haja matéria 
constitucional.  

Matéria constitucional é com relação a saber se a liberdade do 
legislador é para escolher um dos dois conceitos. Se nós formos analisar 
inclusive historicamente por que é que o artigo 195 se referiu à 
faturamento ou receita, é que a proposição dessa redação era para não 
comprometer a discussão que ainda estava aberta anteriormente sobre 
conceito de faturamento. Não acho que esteja certo, mas tem uma razão 
para ser uma redação tão inútil assim, praticamente [ininteligível] deve 
ter falado em receita. É que não se quis discutir ou influenciar com a 
nova redação constitucional a discussão do passado. 

Alguém quer falar sobre o assunto? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria indagar aqui uma reflexão em 
que medida essa decisão pode influenciar a questão da dedutibilidade o 
chamado juros sobre capital próprio e retroativo. A indagação é se a 
gente consegue extrair elementos dessa decisão que podem ajudar ou 
prejudicar a tese da dedutibilidade do JCP retroativo.  

O CARF, quando examinou essa questão da dedutibilidade do JCP 
retroativo, concluiu, pelo menos no voto vencedor, que o JCP não tem 
natureza dos dividendo, tem natureza de uma despesa e que essa 
despesa compete a cada ano, e que passado o ano não há renúncia do 
contribuinte ao direito do pagamento. Mas o relator expressamente, se 
não me engano, se não me falha a memória, expressamente ele diz: não 
há renúncia. A questão da renúncia ele superou, mas o contribuinte 
perde o direito à dedutibilidade no ano seguinte. 

E foi superada a questão da aplicação do 1.598 no que trata, no que se 
trata da inobservância do regime de competência. Essa questão não 
ficou muito clara, mas ele passou por cima disso também. Mas o fato é 
que o CARF decidiu que essa, o JCP é uma despesa, despesa, não é, 
não tem natureza de dividendo, destinação nenhuma. O STJ nessa 
decisão ele diz assim: para efeitos societários, o JCP está muito próximo 
do dividendo; para efeitos tributários, ele está muito próximo de uma 
despesa.  

Agora, a Ministra Regina da Costa equiparou o JCP a dividendo e por 
isso ela aplicou a isenção expressa da 10.637, 10.833 da não 
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tributação, não incidência de PIS e COFINS sobre dividendo. Ela foi pela 
linha de que é dividendo. Já o voto vencedor, do Ministro Campos, é o 
contrário, diz: não, não é dividendo, é alguma coisa híbrida, é uma 
receita de quem recebe, é uma coisa híbrida, e para estar fora da 
incidência do PIS e COFINS teria que ter norma expressa, como não tem 
norma expressa cai na regra geral.  

Mas então, se é uma coisa híbrida e não é dividendo, só pode ser uma 
despesa. Se for despesa, porque é receita para quem recebe, só pode ser 
despesa para quem paga, e se for despesa para quem paga eu acho que 
se é feito pagamento de uma despesa fora do seu período de 
competência, eu não vejo como deixar de ser aplicado aquele critério 
que trata da inobservância do regime de competência. Esse salto que o 
CARF acabou decidindo é um salto que na minha cabeça é 
incompreensível. Mas eu estou trazendo isso para ver se a gente 
consegue extrair dessa decisão do STJ alguns elementos que possam 
subsidiário na outra tese, na tese inversa, na tese de quem paga. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não acredito que 
influencie não. A 2ª Seção eu já havia dito, certo ou errado eu já havia 
dito que para efeitos tributários há uma ficção de que é despesa e 
receita. E não é, não é distribuição de resultado. Para fim societário é 
distribuição de resultado, embora não seja dividendo.  

Tudo bem. Então vamos até admitir isso, isso é repetitivo, temos que 
trabalhar com esse conceito. O que não é possível, é na Câmara 
Superior, como aconteceu, o relator, não sei se o voto final dele que vai 
virar acórdão será nesse sentido, mas durante a sessão ele sustentou 
toda questão da competência baseada na Lei 6.404. Ora, na Lei 6.404 a 
JCP como dividendo não tem competência. Porque após o resultado é 
que você dá destinação como JCP ou como dividendo. A competência é 
a formação do resultado. Você fala o resultado por receitas e despesas 
em cada período competente. Certo? Então, se eu digo que vou usar o 
conceito da Lei 6.404 eu não posso falar mais falar em competência. 

Agora, se eu vou usar o conceito que STJ admite que para efeitos 
tributários é receita e despesa, e é mesmo, então eu tenho que usar o 
conceito tributário ‘in totum’, eu não posso me reportar a Lei 6.404, eu 
preciso me reportar às normas de competência do Decreto Lei 1.598, 
onde é inafastável o descumprimento, a possibilidade da dedução 
posterior se não houver prejuízo para a arrecadação. De forma que 
realmente, na verdade, essas decisões aí, ou essa decisão da Câmara 
Superior foi do voto de desempate, não é, e essa decisão aí é uma 
decisão do que eu quero mudar a jurisprudência, porque a 
jurisprudência predominante era tranquilamente na possibilidade de 
redução. Uma das câmeras no velho conselho, uma das turmas havia 
entrado para essa discussão da renúncia, que é um absurdo completo 
também sob o ponto de vista jurídico. Fico feliz de saber que passou por 
cima disso, pelo menos um elemento a menos para complicar a questão.  

Fernando. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Me chama a atenção a colocação de que 
nós teríamos um duplo conceito, o conceito do Direito Societário, e o 
conceito do Direito Tributário. Que para um seria dividendo e para 
outro seria receita, né? Despesa. Desculpa, despesa.  

A pergunta que me vem à cabeça, que ficou na doutrina, talvez a Regina 
Helena Costa, hoje estava comentando, uma excelente juíza, jurista, 
tinha resolvido de forma até pragmática, eu não consigo entender como 
o Direito Tributário pode redefinir um conceito de Direito Societário. 
Discutir então autonomia do Direito Tributário, história 
bastante [ininteligível] na doutrina da jurisprudência, para quê?  

Existem alguns conceitos que são característica do Direito Tributário e 
que ele pode lançar mão disso. Então o Professor Schoueri defende isso 
no livro dele, brilhante posição dele doutrinária, mas eu fico um pouco 
incomodado, tudo bem, para questões específicas sim, mas para 
questões tão características como a relação de capital, o Professor 
Xavier fala com muita clareza, a relação societária só pode ser de 
capital. Com essa ênfase, não no sentido de ser assertivo – certo, 
errado, direito, esquerdo – mas no sentido de formar doutrina, se o 
Direito Societário tem uma relação de capital com o sócio, receita de 
capital, porque você abre mão do seu capital na formação de capital 
social, separação, e aí quando o capital é positivo você tem um a ver da 
sociedade, quando é negativo você tem um dever da sociedade, então 
não caberia esta redefinição por parte do Direito Tributário de um 
aspecto tão crítico e tão característico do Direito Societário. Ainda mais 
para atender uma determinada questão do Direito Tributário.  

O que eu acho que até aceitável é que você tenha num determinado 
momento histórico considerado para fins de direitos tributário 
dedutível, fins de Direito Tributário esta figura passaria a ser 
incentivada como uma política fiscal. Então é um incentivo que o 
governo dá. Ele fala, para incentivar o contribuinte no momento crítico 
da política econômica que é um desestimulo ao investimento, não é, 
então eu remunero o sócio, eu posso remunerar o sócio e essa 
remuneração pode ser tratada de forma benéfica no Direito Tributário. 
Então, isto sim, mas não descaracteriza o conceito de direito societário 
porque senão a gente estaria abrindo uma porteira literalmente perigosa 
para a segurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria 
acrescentar algumas coisas ao que o Fernando falou, depois eu dou a 
palavra para o professor Gerd que pediu.  

Quando se trata dessa questão da natureza jurídica eu acho que existe 
uma série de imperfeições no debate, uma série de simplificações do 
debate. A primeira simplificação é dizer que o art. 9º da Lei 9.249 é uma 
norma tributária e não societária. Não é verdade. Isso o acórdão até 
menciona. Não é verdade. O JCP existe para efeitos societários e para 
efeitos tributários de acordo com o art. 9º. Ele não está lá na Lei 6.404, 
no Código Civil. O diploma legal que rege a relação jurídica de direito 
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privado é o próprio art. 9º, tanto é que ele trata da possibilidade de 
deduzir do dividendo obrigatório. Então a norma é uma norma, vou 
usar aqui a expressão do acórdão: é uma norma híbrida, ela é ao 
mesmo tempo do Direito Privado e Direito Tributário, que não tem 
nenhuma normalidade. Ser de Direito Tributário ou ser de Direito 
Societário depende do objeto, a lei é sempre a mesma lei, é uma lei 
ordinária, e não existe impedimento constitucional que ela trate ao 
mesmo tempo, desde que seja o mesmo assunto, do aspecto de direito 
privado e aspecto de Direito Tributário. Não há nenhum impedimento. 
Então esse é o primeiro ponto que se discute, eu acho, sem a devida 
tensão.  

O segundo ponto é que se discute muito a diferença entre juros e 
participação do sócio acionista nos resultados da pessoa jurídica. E aí 
se leva à questão para o mútuo, e isso também está, nos votos aqui 
desse acórdão que você trouxe para nós. Não tem nada uma coisa de 
outra, pode haver juros em muitas outras situações que não seja 
exclusivamente de empréstimo. Não é? No próprio direito brasileiro nós 
temos juros sobre o capital dos cooperados, nas cooperativas, nós 
temos juros na Lei 6.404, juros na fase pré-operacional, nas sociedades 
anônimas sobre capital. Não existe nenhuma anomalia, e nós já 
tivemos, como você bem mencionou, a título de incentivo uma certa 
época, uns 20 anos atrás a possibilidade que os dividendos e tributos 
fossem deduzidos, eles não eram despesa, mas a lei permitia excluir do 
lucro real na apuração da base de cálculo, então isso não tem nenhuma 
anomalia.  

Então eu acho que essa discussão toda ela é viciada porque não se vê 
todo o quadro, não é? E será que é tão importante essa discussão? Será 
que é tão importante dizer se é o Direito Tributário que está ficcionando 
a natureza jurídica? Eu acho que é exatamente o contrário, porque 
como a lei que introduziu o JCP no Brasil diz que a despesa e receita, 
trata como despesa e como receita, as normas contábeis é que estão 
tratando de uma maneira inadequada. Pode perfeitamente ser um 
resultado distribuído como razão diferente de participação no lucro, é 
participação no patrimônio, o nome está dizendo, né, juros sobre capital 
próprio, é o capital próprio que fica lá e não é distribuído e que está 
sendo remunerado.  

Qual é o problema de ser remunerado? Quando essa lei saiu nós aqui 
na Mesa discutimos, achando que isso era uma norma encomendada, 
mas na verdade hoje a gente pensando bem, não existe nenhum 
impedimento para que o capital seja remunerado também com juros, e 
quando ele fortificar lucros, o lucro seria distribuído. Tudo é 
remuneração do sócio ou do acionista, mas por naturezas distintas. 
Agora, para efeito tributário, será deduzido, não tributado ou não, 
independentemente disso.  

Eu acho que está errada a 2ª Seção em dizer que o Direito Tributário, 
ele diz exatamente isso, ao Direito Tributário não é estranho as ficções 
jurídicas, as presunções absolutas. Isso é bobagem, porque eles não são 
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tributaristas lá, mas não é relevante também. Não é relevante. Agora, 
na questão dos juros acumulados, Bianco, eu acho que, se para efeitos 
tributários é receita ou despesa, nós podemos cair fora, não existe 
nenhum impedimento, essa é a verdade.  

Agora entrando no mérito da questão, não existe nenhum impedimento 
a que se calcule sobre o capital acumulado desde X anos para trás, não 
tem prazo até, o que é importante ver o capital médio, patrimônio médio 
e aplicar a JCP desse período todo, não existe nenhuma limitação na 
lei. Aliás, a própria essência da JCP é remunerar as coisas que ficaram. 
Não é, eu vou ter que distribuir esse ano. Não, é decência, tanto quanto 
dividendo, é um segundo que é conveniente para a pessoa jurídica, é 
uma faculdade que a lei dá e o STJ reconhece como faculdade.  

Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, na verdade, é complementando, só 
que, eu uso sempre, estamos um pouco jocosos, não é? Realmente não 
é teoria transformista.  

Eu acho que não há uma transformação de dividendos em juros, o que 
existe é simplesmente que para determinados efeitos é ter um 
tratamento igual às regras do empréstimo, mas isso não transforma o 
dividendo em empréstimo, simplesmente continua para efeito societário 
a remuneração do sócio e para determinados efeitos fiscais tem o 
tratamento de juros. E aí nós temos que olhar o quê? O direito positivo 
para ver exatamente o que aplica e não aplica.  

Em relação à dedutibilidade, naturalmente também concordo com o 
Ricardo. Mas também é interessante observar em relação ao Direito 
Tributário internacional, o que acontece? Para todos efeitos, na remessa 
desses juros sobre capital próprio é tratado pelo Brasil como remessa de 
juros, empréstimo. Não é? Portanto, acontece que o estado que recebe 
esse valor, exemplo, Áustria, considera isso simplesmente dividendos, 
não quer nem saber que o Brasil transformou isso. Por favor? Porque é 
remuneração dos sócios e que pela legislação deles não tem essas 
diferenças, então é tratado como diferença, como dividendos, o que 
naturalmente agrada muito ao contribuinte porque os dividendos estão 
isentos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão ela tem uma 
abrangência maior, não é? Então se trata PIS/COFINS como nós 
estamos tratando, o que se procura é pegar carona na exclusão da 
receita bruta atribuída aos dividendos. Na verdade, é uma isenção, não 
é? Nós admitimos que é uma receita, é uma isenção, pega-se carona 
nessa norma. Mas por que não pegar carona também no Imposto de 
Renda, confrontando com o art. 10? Aí você vai dizer, mas tem uma 
norma específica. Tem mesmo, que é o art. 9º. Mas vê que não dá para 
misturar conceitualmente uma natureza de um desses entes com outro, 
né, com a do outro. Está vendo que o direito trata de uma maneira bem 
distintas as duas situações. 
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Você, Valdirene, você está litigando, como disse, e disse que a questão 
está terminada, mas está complicada, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para que eu entender esse 
fechamento do professor Ricardo com o Gerd.  

Eu posso entender que é uma, se a gente entender que ok, não há 
invasão, é possível de fato que a gente tenha um juros sobre dividendos, 
é possível, e é possível que o fisco considere isso dedutível, e também 
assim, do Professor Gerd, eu teria uma remuneração dos nossos 
dividendos, não é? É uma forma de remuneração, estou distribuindo 
dividendos, e os juros seriam uma sobre remuneração a título de 
dividendos, seria dando mais um pedacinho dos dividendos para os 
sócios. E esses juros que eu pago, essa sobre remuneração a título de 
dividendos poderia sofrer esse tratamento para fins de PIS/COFINS não 
sujeito a esse tributo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero deixar bem claro 
que eu não acho que os juros sobre capital próprio é um sobre 
dividendo ou algum dividendo a mais. Ele inclusive tem uma base de 
cálculo completamente diferente. Ele se aproxima muito sim dos juros 
porque ele é uma taxa de remuneração sobre um capital, não é? Então 
ele se aproxima muito dos juros sobre mútuo. Não é juros sobre mútuo, 
mas é muito próximo.  

Eu pergunto o seguinte, não sei por que tanta discussão a esse respeito, 
realmente eu não sei. Se nós nos lembrarmos das debentures, 
debentures é considerado pela doutrina um empréstimo, é um 
empréstimo, né? Não é o mútuo típico do Código Civil, mas é um 
empréstimo. Ela comporta perfeitamente juros e participação dos 
resultados. Quer dizer, é a norma jurídica, a disciplina jurídica de cada 
movimento é que define a sua natureza jurídica, o que pode, o que não 
pode, o que existe, o que não existe e a lei tributária dá o tratamento 
tributário que competir a ela.  

Na nossa questão de PIS/COFINS é receita? Você não discute que é 
receita, né? Para quem recebe. É receita. Fica a discussão de saber se o 
legislador pode, tem que escolher faturamento ou tem que escolher 
receita. Se escolher receita, o que é receita? Tudo menos faturamento? 
Mas fica essa discussão. Que o Supremo deverá resolver. Mas, e a 
receita? Mas do quê? De dividendo? O que se procura é a isenção do 
dividendo, ou por uma outra linha, estender alíquota zero do Decreto ao 
JCP e dizer que seria ilegal, porque isso está sendo discutido, seria 
ilegal o decreto distinguir um tipo de remuneração do outro. Mas são 
coisas distintas, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto eu trouxe a semana passada, 
o colega nosso lá, vai fazer o voto em si, desse caso aí do julgado do 
encargo. De tudo que foi falado, realmente em síntese, podemos dizer 
que talvez haja um anatomismo(F) ou uma deficiência da legislação, 
mas sanável, porque realmente nós queríamos na melhor das hipóteses 
que fosse considerado porque assim a legislação mandou imputar nos 
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dividendos e alguém até discute sobre isso, inclusive, dividendos 
obrigatórios, porque se não fizesse isso, a lei, alguém ia falar: não, aqui 
não é uma despesa e, você tem que me distribuir 25%, principalmente a 
questão com fundo de pensão, há uma briga dos fundo de pensão 
contra as empresas estatais exatamente em função dessa imputação 
dos juros no cálculo dos dividendos. Então se não tivesse essa norma 
dizendo que os juros seriam imputados aos dividendos eles iam querer 
os 25% mais o distribuído de juros, então é uma questão paralela, tudo 
bem. Mas realmente os juros sobre o capital próprio ele tem a natureza 
de receita e despesa financeira, porque ele veio para, digamos assim, de 
uma doutrina econômica no sentido de curso de oportunidade. É para 
remunerar o empresário daquele... e aqui nós temos algumas restrições 
que não deveriam ter, porque o juro devia ser devido mesmo em caso 
que a empresa não apresente lucro, porque se o capital está positivo a 
natureza dele é uma natureza de despesa, deveria haver um crédito, 
pode até ser facultativo, mas se quisesse fazer até numa situação em 
que a empresa apresenta. Se é despesa e é receita.  

Agora, a questão está e o que vem da crítica é a questão da alíquota da 
saída. Se é receita financeira nós poderíamos tratar isso como 
exclusivamente na fonte ou então para que as empresas ou as pessoas 
físicas colocassem isso que já discutimos agora a pouco, o que fazer 
com a receita auferida, se vai ser tratada como exclusivamente na fonte 
ou vai para a declaração. O legislador escolheu ser taxado 
exclusivamente na fonte, escolheu uma alíquota que agora está sendo 
elevada e que se você considerar a média da tributação financeira de 
22,5% até e 15%, o número que encontraram de 15% é o piso, mas a 
alíquota que estão tentando colocar de 18% me parece alíquota média.  

Então, se for tratado como uma receita financeira das pessoas físicas 
não está havendo nenhuma falta de isonomia com aquele que aplica o 
dinheiro no banco, além de aplicar na empresa vou aplicar no banco, 
então vou sofrer uma retenção exclusiva na fonte em média de 18%. 
Então, a tentativa de colocar isso como dividendo na tese para 
exatamente o que o dividendo tem uma exclusão, e se a exclusão for 
entre aspas, né, pode até ser revogada em dizer é uma receita sujeita à 
PIS/COFINS, não vai estar sujeita à Imposto de Renda porque já foi 
tributado, mas PIS/COFINS poderia até incluir.  

Então eu acho que realmente PIS/COFINS no sentido de considerar 
como receita financeira de um lado e despesa financeira de outro está 
tranquilo. E o decreto pode, não é, o TRF que nasceu na terceira já 
disse que o decreto é válido, não é? Nós temos até decisões aqui 
do [ininteligível] tudo bem, mas estamos aí nesse caminho, o decreto 
que aumentou de zero para quatro é válido. E ele poderia selecionar o 
outro, e como ele fez, o juro sobre o capital próprio é tributado. Cria 
uma distorção enorme, porque uma "holding" praticamente recebe 
basicamente juros sobre capital próprio, às vezes nem dividendo recebe, 
mas... pagar, aí realmente é uma questão de planejamento que 
complica para a empresa pagadora porque é dinheiro do mesmo bolso, 
então paga, deduz 34%, paga mais 15%, depois paga mais 7%, mais 
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9%, né, então precisa verificar se ainda assim é interessante. Fazer o 
cálculo. Mas é isso aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o 
tema? Eu acho que está bem debatido também. Temos ainda dez 
minutos. O tema do Ramon é um tema extremamente complexo. Não sei 
se vale a pena começar hoje, ou alguém tem algum assunto que possa 
ser debatido em dez minutos? Então, eu prefiro manter o tema do 
Ramon, que é meu junto, mas eu quero que o Ramon exponha, eu já 
antecipo que tem a ver. O Professor Gerd mencionou os acordos que 
nós estamos tratando aqui da progressividade, ele se referiu aos 
acordos aqui, tem o problema, nasceu exatamente disto. Eu vou só 
antecipar sem entrar nos detalhes.  

Com o aumento da alíquota do imposto sobre ganho de capital, a 
pergunta é: esta alíquota maior atinge os não residentes? Isso porque o 
Decreto Lei 2.308 diz que se aplicam aos não residentes, alíquota dos 
residentes toda vez que ela for maior do que 25%. O problema teria 
desaparecido porque a alíquota maior dessa progressividade no 
Congresso ficou abaixo de 25%. Acontece que o regulamento adaptou a 
lei, o Decreto Lei 2.308 e diz que toda vez que a alíquota do residente for 
superior a 15% aplicar-se-á a alíquota maior. Então essa é a discussão 
que nós propomos ser travada aqui. Vamos ter que pensar na origem 
histórica desse dispositivo, na... 

Sr. João Francisco Bianco: Nós já travamos essa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, especificamente não. 

Sr. João Francisco Bianco: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas tudo bem. Podemos renovar. 
Você não estava presente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, então é por isso. E 
também nós temos que pensar nas normas especiais, nas normas 
gerais, vocês vão sair daqui confusos. Eu estou confuso até hoje. 

Sr. João Francisco Bianco:  Eu queria comentar, aproveitar esses 
minutos finais aqui para comentar o relatório da Receita Federal que foi 
divulgado esses dias, sobre as atividades do ano passado. Não sei se 
vocês tiveram a oportunidade de ler. Mas algumas coisas me chamaram 
a atenção.  

Primeiro, era a listinha dos pontos de especial preocupação e 
fiscalização da Receita Federal, que todos os anos o campeão das 
preocupações da fiscalização é o ágio, não é, a dedutividade da 
amortização de ágio. Então tem uma listinha de termos interessantes 
que a fiscalização que a Receita diz que são os temas que vão ser objeto 
de fiscalização especial. Mas duas coisas me chamaram a atenção, além 
dessa lista, que já é uma lista tradicional, não é?  
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A primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da meta de 
autuação. Quer dizer, a Receita Federal tem uma meta de autuação, é 
de R$ 150 bilhões. E eles ficaram preocupados porque o ano passado 
não atingiram a meta, atingiram, autuaram só R$ 125 bilhões, não 
atingiram a meta, mas este ano eles prometem que vão atingir a meta. 
Eu fico imaginando o seguinte, o Governo Federal ele arrecada, eu acho 
que arrecada um trilhão, e talvez um pouco menos. Quer dizer, dentro 
da arrecadação uma sociedade que deveria arrecadar um trilhão cento e 
cinquenta e arrecada só um trilhão, tem uma coisa errada na 
sociedade, é uma sociedade de sonegadores, não é possível. Não é 
possível haver uma divergência de critérios tão grandes, mais 10%, 15% 
do que se arrecada, uma divergência de critérios de que deveria ser 
paga entre a Receita Federal e os contribuintes.  

Eu acho que ou a sociedade está doente, tem um problema sério na 
sociedade, ou então o sistema está doente, alguma coisa está errada. 
Agora, motivo de glorificação, de vanglória da receita, olha, nós vamos 
atingir a meta. Não é possível, tem alguma coisa errada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não tem, João, 
desculpa. É que ela esqueceu de combinar com os contribuintes de 
cometer a infração, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: São, esses contribuintes são... desculpe, 
são bandidos sonegadores, não é possível, aliás, somos todos nós.  

E a segunda coisa que me chamou a atenção, já é algo que foi 
mencionado no relatório anterior, foi essa questão no nível de aderência 
dos autos de infração às decisões do CARF. Então há lá um quadrinho 
mostrando que nos últimos anos o nível de manutenção de auto de 
infração no CARF subiu de 80% para 85%, 90%, em 2014 foi 95%, em 
2015 chegou a 99,1%, e isso também é motivo de grande alegria e 
grande satisfação, o que demonstra que a Receita Federal está no 
caminho certo de preparação da fiscalização, maior fundamentação dos 
autos de infração, melhor preparo da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, e na defesa dos interesses do fisco. Demonstra a grande 
qualidade do serviço prestado pela fiscalização.  

Então eu fico pensando assim, como é que pode haver uma percepção 
da realidade tão diferente da minha? É interessante que diante de uma 
realidade como é que pessoas podem ter percepções tão diferentes 
quanto essa? Então, se vocês tiverem curiosidade, está circulando por 
aí, deve estar no site da Receita Federal, é muito interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei como é que a 
estatística da Receita Federal, mas ela não bate com outras estatísticas, 
né?  

Nós não sabemos se é por valor ou por quantidade autos. Nós sabemos 
que o CARF, Câmara Superior, de anos para cá, mudaram 
completamente a sua feição de órgãos de julgamento técnico, hoje estão 
muito diferenciados por várias pressões, não existe nenhuma dúvida 
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quanto a isso, mas 99% de ganho da Fazenda não... quem anda no 
CARF vê que não é assim, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Em matéria de quantidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas mesmo assim, a gente 
vê que não chega a tanto assim. Quem sabe a Câmara Superior na 
Primeira Seção doravante consiga bater esse recorde, mas por razões 
que não são nem técnicas.  

Agora, com relação à meta, basta aplicar multa de 150% que você sobre 
valoriza as infrações, não é?  

Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Reitero aos que não 
estavam aqui na abertura, nós estamos com os livros em duplicidade na 
biblioteca disponíveis para doação a quem tiver interesse, só que tem 
que ser hoje, porque nós temos que esvaziar o espaço. Quem tiver 
interesse, conversa com a Eloiza, a Eloiza mostra o que tem, e escolhe e 
já leva para casa, gratuitamente, não precisa nem agradecer. 

Obrigado pela presença. Semana que vem nos reunimos. 
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