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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, bom dia a todos. Vamos dar 
início então a nossa mesa tenho debates. Dr. Ricardo está fora da cidade, 
pediu que eu assumisse os trabalhos. E antes... Oi? Hiromi, em primeiro lugar 
informar que o Dr. Hiromi Higuchi nós traz aqui para a nossa biblioteca o 
imprescindível imposto de renda das empresas interpretação e prática na 
invejável 38ª edição. Parabéns, Hiromi. Muito obrigado por essa doação, e o 
instituto, a biblioteca do instituo agradece e os tributaristas em geral 
agradecem porque não é possível mais trabalhar com imposto de renda sem 
ter esse livro.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria pedir uma... Pedir licença à 
presidência e pedir a todos aqui uma saúva de palmas para o Hiromi.  

[aplausos]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Todos nós começamos no imposto de 
renda com esse livro aqui, Hiromi e continuamos com ele.  

Sr. João Francisco Bianco: O Hiromi realmente é um feito invejável, tem 38 
edições de uma obra imprescindível, é um clássico da bibliografia brasileira 
em matéria de imposto de renda. Então, Hiromi, eu gostaria de prestar aqui 
em nome da mesa prestar as nossas homenagens ao seu trabalho. Parabéns.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, agora, antes de começarmos 
com os trabalhos da mesa normais, está anunciado no site que hoje seria feito 
um sorteio de bolsas para o nosso curso de especialização. Acontece que o 
curso felizmente acabou tendo um grande sucesso, houve procura, as vagas 
foram todas preenchidas, mas vários candidatos pleitearam a bolsa. Dos 
vários que pleitearam a bolsa, os coordenadores examinaram caso a caso para 
verificar se teriam direito. E houve uma situação não prevista, que nós 
tínhamos seis bolsas e quantos foram que passaram? Vinte pessoas teriam, 
preencheriam as condições, ou seja, você olhando um por outro nós teríamos 
que entrar numa subjetividade não prevista no edital para dizer por que quê A 



recebe e não B. E pareceu à coordenação que não havia legitimidade para 
adotar algum segundo critério senão, enfim, a necessidade. Está justificado. 
Então, dado que não há um critério objetivo previsto no edital, e dado que há 
só seis bolsas, pareceu à coordenação como único critério válido, o sorteio. Por 
isso nós anunciamos no site que haveria o sorteio durante as mesas das oito 
as dez, nós estamos em plena mesa, então, eu gostaria de proceder ao sorteio, 
aqui tem os vinte papéis, e se todos concordarem eu pediria ao Hiromi que 
sorteasse, então, os seis nomes que vão ser divulgados aqui como os que 
ganham essa bolsa pelo sorteio. Pergunto só se alguém tem alguma oposição a 
esse critério, se alguém sugere outro critério, eu não consegui enxergar outro 
critério, fora o sorteio para essas seis bolsas. Eu preferia já: Sabe por que, 
Salvador, porque aí a gente começa os debates, interromper por causa do 
sorteio fica mais frustrante. Hiromi, por favor, então, os seis nomes. Devagar.  

Sr. Hiromi Higuchi: Ricardo Juliano. Marina Tortorello. Cristiano Augusto B. 
T Dias. Fábio Gomes de Oliveira. Jonatas Caetano Bruno. Gisleine Garcia R. 
dos Reis.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então esses seis vão receber a bolsa, 
os demais, bom, nós vamos comunicar evidentemente a todos os que 
conseguiram a bolsa, os que não conseguiram e, claro, a todos que não 
conseguiram, nós vamos tentar insistir que participem do curso de qualquer 
modo, compreendendo a situação, o instituto não pode conceder mais que seis 
bolsas, porque afinal de contas, senão frustraria todo o objetivo desse curso. 
Só para lembrar mais uma vez, o objetivo desse curso é, assim foi informado, é 
juntar uma verba que será doada à própria faculdade de Direito para obras 
serem feitas na faculdade, enfim, existe toda uma intenção com isso, então o 
instituto nesse ponto, a diretoria tem que ser também rígida no orçamento sob 
pena de frustrar todo um projeto dessa colaboração com a faculdade.  

Bom, então, registrada a doação feita pelo sorteio, vamos começar a mesa, 
começo com o pequeno expediente. Pergunto se alguém tem alguma notícia a 
ser dada. Salvador.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Bom, na verdade é a frustração de 
expectativa, né? Porque ainda ontem o Supremo Tribunal Federal passou a 
tarde toda discutindo a questão dos vetos até às oito horas da noite, e o art. 
74 mais uma vez foi mandado para as calendas, né, talvez fique para a 
próxima semana.  

Mas eu queria fazer só um comentário que pega a gente de surpresa e a gente 
às vezes só fica sabendo exatamente quando se propõem a fazer o expediente. 
Até a vigência da portaria 900/2008 todo o crédito que decorrente de ações 
judiciais você tinha a opção de fazer o pedido de restituição administrativo ou 
a compensação administrativa. Para a nossa surpresa nós tivemos um caso 
em que foi feita a solicitação do pedido de restituição agora e a receita disse 
que, e a agora analisando mesmo o art. 81 da instrução normativa 1.300, 
simplesmente excluíram lá a palavra, mas não se diz, olha, fizemos isso para 
que a receita não vai mais admitir pedidos de restituição decorrentes de ações 
judiciais. Mas quando você entra [ininteligível: 0:06:57], ele não aceita e a 
receita, dentro da própria repartição, realmente agora crédito depois de ações 



judiciais só se você tiver condições de compensar senão não vai haver mais 
restituição. Então, fiquem alertas quanto a isso, porque dá um trabalho todo 
de você desistir do processo executivo, fazer aquela habitação, quando vai 
fazer o pedido de restituição, às vezes, até porque você não tem condições de 
compensar aquilo dentro do... Rapidamente, e agora então, agora é o 
precatório ou precatório, né?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre.  

Sr. Alexandre: Brandão, alô? Brandão, isso daí quando a receita instituiu 
essa norma do pedido administrativo de habilitação tentamos fazer logo no 
primeiro nós desistimos, percebemos que era mais uma... Um termo chulo, 
uma armadilha, porque você ganha à ação, ainda tem que sujeitar ao 
beneplácito da Receita Federal para homologar o cálculo, verificar tudo de 
novo, começar um novo processo. Inclusive eu acho que nós impetramos na 
época com mandato de segurança e também não deu certo, o judiciário é 
muito reticente, e teria ainda que desistir dos honorários de incumbência, 
quer dizer, era um grande prejuízo para todas as partes porque não resolvia o 
problema. E há muito tempo então, eu decidi que o caminho é o precatório e 
tem dado certo. Quer dizer, é menos estressante, depois não fica sujeito ainda 
à compensação ser verificada e um auto de infração subsequente, quer dizer, 
são coisas mesmo bem burocráticas que a gente, no final o precatório hoje é 
mais simples do que a própria compensação da ação judicial transitada.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente algum 
comunicado, alguma... Só para registro, embora só com o pequeno expediente 
por enquanto, porque é o que eu tenho de notícia. Eu recebi informação de 
que foi julgada ontem pela corte especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
a arguição de inconstitucionalidade de número 9170909 - 61. 2012. 8. 
260000. Em que o tribunal reconheceu que a lei 13918 de 2009 teria 
extrapolado seu limite de competência ao fixar que a taxa de juros não pode 
extrapolar o limite estabelecido pela legislação federal, a Selic. Pelo andamento 
consta que a ação foi parcialmente provida. Então, como o acórdão não foi 
disponibilizado, fica só esse registro para que você acompanhe isso, talvez 
tenhamos aqui uma notícia importante, breve. Pequeno expediente, mais 
algum comunicado? Então vamos iniciar a mesa? O primeiro tema 
personalidade jurídica, desconsideração, simulação, tema trazido pelo Dr. 
Fernando Zilveti, que tem a palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Eu lembro, de ter trazido esse 
tema à discussão da mesa, antes do encerramento das mesas no semestre 
passado, e combinamos de retomar essa discussão logo no início das mesas 
desse ano, infelizmente não pude estar nas últimas duas semanas, e a 
intenção era justamente levantar o debate nesta mesa com todos os presentes 
do instituo, sobre primeiro, a questão da personalidade jurídica, as razões da 
desconsideração da personalidade jurídica no campo tributário, e, Lei de 
Murphy, né? A simulação no planejamento tributário.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para, como eu estou vendo que o 
Fernando está com a mensagem aqui uma sugestão importante, interessante. 
Nós tivemos no direito tributário atual um artigo que o Ricardo Mariz até 



mencionou como pela excelência, um artigo de coautoria do Luiz Carlos 
Andrade e do Eduardo Madeira, sobre esse tema especificamente. Então, 
Fernando, eu acho, eu tenho a impressão de que foi a partir dali que surgiu o 
tema. Como hoje o Luiz Carlos está presente, se concordarem, eu pediria ao 
Luiz Carlos se poderia resumir um pouco a temática da personalidade jurídica 
e simulação, porque a partir dali o debate pode ficar mais rico. Luiz Carlos. 
Escreveu o trabalho? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Escreveu, tem que rezar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Chegou o Eduardo Madeira se 
preferir também, pode ser ele.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aproveita que ele está chegando. 

Sr. Luiz Carlos [0:12:19]: O tema é amplo assim, de certo sobre o tema? O 
artigo tem 40 páginas. Bom, lá no artigo, bom, no artigo a gente examinou o 
caso Klabin, que o conselho. Caso Klabin, que o conselho analisou uma 
estrutura bastante complexa em que tinha basicamente um, casa e separa ali 
feito em várias etapas. O que a gente buscou destacar no nosso artigo de uma 
maneira principal, foi como o conselho ainda tem uma certa dificuldade em 
tratar... O microfone é melhor né? Senão não grava né? Como o conselho tem 
uma certa dificuldade em tratar de uma maneira mais técnica esse tema da 
simulação, porque nesse acórdão a gente via no voto do relator que ao 
descrever ali a simulação, ele misturava, confundia uma série de conceitos 
sobre a simulação. Ele falava que a simulação era a falta da vontade, a falta 
da causa, o abuso do direito e tudo mais. E no final das contas quando se fala 
da desconsideração da personalidade jurídica, o tema do direito tributário, 
isso fica um pouco complicado de se verificar, porque no tema do direito 
privado, especialmente, esse tema da simulação ele foi analisado de uma 
maneira especifica pela doutrina, porque a doutrina da simulação inicialmente 
teve dúvidas se seria possível haver a simulação da pessoa jurídica. Então, 
inicialmente tem autores, como Ferrara(F) por exemplo, que dizia que seria 
impossível haver a simulação da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, o 
contrato de sociedade seria um contrato formal e por conta da formalidade e 
ele dizia ali, ressaltava o aspecto da intervenção da autoridade pública no 
aperfeiçoamento do contrato. Por conta disso, seria impossível que se 
aperfeiçoasse essa mentira, que seria a simulação. Quer dizer, a mentira 
nunca ocorreria porque exatamente um ente público participaria da formação 
do contrato. Em contrapartida, a gente tem ali a posição que foi muito 
defendida por Tullio Ascarelli, no sentido de que a... Coisa nenhuma, dá para 
simular, porque é possível que haja um conflito entre vontade e declaração. 
Sempre nessa posição voluntarista da simulação. E no final das contas 
acabou surgindo uma posição que foi se consolizando(F) na Itália e isso que a 
gente foi defendendo no artigo, que este ponto de vista mais técnico sobre a 
simulação nem de perto foi analisado lá pelo conselho, que existe uma 
diferença entre a simulação do contrato e a simulação da pessoa jurídica. A 
pessoa jurídica é uma realidade do direito societário que uma vez surgida 
depois do cumprimento das formalidades e do cumprimento das etapas junto, 
ou ao registro civil de pessoa jurídica, ou as etapas de constituição da 
sociedade anônimas e tudo mais. Pessoa jurídica existe, se constitui, surge lá 



um centro de interesses, o centro de direitos e obrigações, e este centro de 
direitos e obrigações por conta dos princípios que rege o direito societário ele 
só vai se desconstituir, inclusive, no caso de simulação, após os trâmites 
previstos para a dissolução e liquidação das pessoas jurídicas, essa é a regra 
do direito societário. Isso não impede, contudo que haja simulação do contrato 
de sociedade. Quer dizer, contrato de sociedade esta é a doutrina 
predominante atualmente na Itália, e eu não posso dizer que é predominante 
no Brasil, porque no Brasil isso foi pouquíssimo estudado, eu acho que o 
Modesto Carvalhosa abordou isso na obra dele, além disso, só o nosso artigo 
trouxe essa questão, porque realmente foi muito pouco estudado. A doutrina 
[ininteligível: 0:16:57] disso, o contrato pode ser simulado, mas a pessoa 
jurídica, não faz sentido dizer que pessoa jurídica pode ser simulado. Então, o 
que a gente abordou ali é, enfim, como é que fica isso no direito tributário, 
quer dizer, a pessoa jurídica surgiu, existe, como é que o Fisco vai tratar ou 
vai defender a sua posição diante dessa situação? Ele vai ter que se sujeitar ao 
trâmite da liquidação e solução, seria uma situação muito estranha. Então, a 
gente obviamente ali concluiu, até tinha uma posição bastante antiga no 
sentido de que as autoridades fiscais deveriam entrar com uma ação e 
simulação, uma coisa que já foi há muito tempo afastada pela doutrina 
tributária e tudo mais, e fez toda uma confusão para dizer que isso não seria 
exigível do Fisco. Mas no caso Klabin especialmente, nós buscamos defender o 
seguinte: Que uma vez constatada a simulação. O Fisco poderia concluir que 
há personalidade jurídica não produziria os seus efeitos para fins tributários, 
quer dizer, a simulação do contrato, não a simulação da personalidade 
jurídica. Agora, a pergunta que se colocou ali é a seguinte: O que seria então a 
simulação? Eu acho que é isso que vai ser debatido aqui. Ainda a doutrina 
debate muito sobre o que quê é a simulação, essas posições, a posição 
voluntarista de um lado, a posição declaracionista de outro lado que se opõe, 
Ferrara(F) versus Messina(F), os dois que deram origem a cada uma dessas 
posições. E em contrapartida a outra posição que cada vez mais ganha força 
no âmbito tributário, a posição causalista e que tem sido muito mencionada lá 
nas decisões do conselho, fazem a doutrina tributária bater cabeça. E para 
deixar a situação mais rica ainda somasse nesse balaio, a questão do abuso 
de direito, dos business purpose que são doutrinas estrangeiras que acabam 
somando e se misturando com essa história da simulação. E no final das 
contas quando você pega o caso Klabin, esse que a gente mostrou, a 
simulação, ela acaba sendo ao mesmo tempo tudo isso, e a gente brincou, se é 
tudo isso, não é nada. Sendo tudo isso não é nada. É claro que a gente 
defendeu o nosso ponto de vista ali sobre o que seria a simulação, e a aí a 
gente, enfim, eu extrapolaria o tempo, mas no final das contas, eu acho que 
esse é o um breve resumo do que a gente discutiu no artigo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito obrigado. Pede a palavra o 
Fernando Zilveti que escreveu o tema e, portanto, tem prioridade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é... A modéstia dos autores do artigo que 
foi publicado na nossa revista é típica de... Da nova geração dos juristas, dos 
tributaristas, que nós vemos com alegria conhecendo no nosso instituto. O 
artigo realmente chamou atenção, por isso que a gente lançou o tema, só que 
passou o tempo e a gente não lembrava mais porque a gente... Problema já de 



Alzheimer. Porque quê a gente queria trazer esse tema à discussão, e era 
justamente porque a gente gostou tanto do artigo de vocês, vocês fizeram um 
artigo realmente que para nós é interessante, que é explodir o caso, né? O 
caso Klabin, e tentar achar os motivos pelos quais a corte teria chegado a essa 
conclusão, ou o que poderia se extrair desta posição do Carf de útil para o 
debate de direito tributário. E toda a frustração que a gente tem toda vez que a 
gente faz essa tentativa, primeiro porque a mesa que a gente levantou esse 
caso, a gente estava reclamando que a Carf tem essa caracteriza de misturar 
inúmeras doutrinas num balaio, chacoalhar e tentar justificar um voto em 
cima daquilo que eles entendem ser razoável. Então, ou ser justo em termos 
de desconsideração da personalidade jurídica, definição de simulação, e não 
chegam se quer a discutir todas essas teorias que vocês trouxeram com 
precisão. O que a gente tira daí é que efetivamente a gente está um pouco 
longe, um pouco distante de se definir a simulação, se definir a possibilidade 
de desconsideração de personalidade jurídica, por conta de simulação como 
parece ter sido o debate no caso Klabin. Mas a posição pelo que você está 
trazendo, a indicação de que você desconsideraria o contrato, você 
consideraria o contrato não suficiente para aquilo se presta, ou seja, para a 
operação societária e o planejamento tributário que se presta, é uma posição 
pouco sustentável.  

Sr. Luiz Carlos [0:22:33]: É, a gente fez uma crítica fundamental, e eu acho 
que isso vale a pena destacar, que é uma coisa que tem se repetido muito nos 
acórdãos do Carf que é o seguinte. As autoridades fiscais ela analisam o 
contrato, isso é uma coisa básica para a doutrina da simulação, não desses 
autores que eles citam, do Ferrara(F), do [ininteligível: 0:22:54] porque não 
chegaram a esse nível de sofisticação. Mas nós analisamos um autor ali, que é 
o Jean Nabelo(F), que analisou exatamente a simulação no direito societário, e 
diz uma coisa que é uma seguinte: O básico da simulação que é o esquema 
para enganar é o seguinte: Eu preciso fazer um negócio que tenha aparência, 
que engane quem eu queira enganar, certo? Mas veja só, nos casos tributários 
geralmente o Fisco vem e analisa o contrato e fala assim: “Olha o seu contrato 
não está parecendo isso que está falando, porque a sua empresa, mas tinha 
uma salinha pequenininha, e nessa salinha não dava para você fazer o que 
você queria, e tem outra coisa, não tinha empregados, porque tinha que ter 
mais de um empregado, tinha que ter vários empregados, e outra coisa, não 
tinha conta de luz”. O Fisco, enfim, começa a fazer análise a partir da própria 
aparência. E a principalmente critica que nós fizemos é que defender a 
simulação a partir da própria aparência criada, na verdade é uma contradição 
em termos, porque a existência da simulação depende da existência dessa 
aparência. Na verdade no direito privado, inclusive, quando a aparência ela é 
contra dita, o que acontece é outra coisa totalmente diferente de simulação, 
que é a requalificação do contrato, e que, aliás, tem um, outro nome que é o 
falsa demonstratio non nocet, que é a má qualificação do contrato não causa 
prejuízo. Isso é outra coisa.  

Então, quando o Fisco vem e começa a fazer esse tipo de coisa, isso a gente 
escreveu no artigo uma coisa assim, se nós pudéssemos fazer uma lista dos 
indícios da não simulação, o primeiro indício da não simulação seria a 
circunstância da acusação de simulação estar baseada na própria aparência, 



e a maioria das acusações de simulação é baseada nessa maneira. Então, 
geralmente, o Jean Nabelo(F), no livro dele, ele destaca isso, a acusação de 
simulação ela tem que estar baseada numa coisa alheia ao contexto da 
simulação. Quer dizer, a prova básica que quase nunca existe é a tal da contra 
declaração que é o contrato de gaveta, isso quase nunca existe. Agora no caso 
Klabin o que o fiscal fez foi uma reinterpretação, aquilo que na doutrina 
tributária a gente está cansado de ver, a tal da requalificação, 
reenquadramento, coisa do tipo. Gente, esse tipo de coisa na doutrina do 
direito privado isso não dá origem à simulação, isso é o avesso da simulação. 
A simulação ela precisa estar ancorada numa coisa totalmente fora do 
contexto do próprio contrato, porque senão isso significaria dizer que o 
simulador foi incapaz de criar a própria aparência.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dizer duas coisas aqui. Primeiro, mas 
antes de entrar na minha pergunta para o Luiz Carlos, propriamente dita eu 
queria contar um pouco da história desse tema. E eu queria relembrar um 
pouco dessa história, porque na verdade o IBDT tem uma participação 
fundamental nessa história, especificamente na formação da jurisprudência 
do Carf sobre esse assunto. Eu me lembro, que na verdade o caso Klabin ele 
foi qualificado no julgamento como um caso típico de casa separa. Então, 
como já estava consolidada no Carf a jurisprudência no sentido de que casa 
separa é simulação, não houve uma grande discussão, na verdade o caso 
Klabin, foi uma decorrência natural da aplicação da jurisprudência do Carf 
que se consolidou a luz de vários outros casos que foram julgados. Agora, eu 
me lembro, que quando começaram a surgir os primeiros casos de casa 
separa, que estavam começando a ser analisado pelo Carf, havia uma grande 
dúvida sobre aquilo era ou não era uma simulação. E aqui no âmbito do IBDT 
nós convidamos o professor Antônio Junqueira para vir ao IBDT para discutir 
essa diferença entre simulação, negócio indireto, a causa do negócio jurídico. 
E o professor Junqueira, primeiro que ele não gostava de acordar muito cedo, 
então ele já chegou atrasado. Segundo, que ele fez uma longa exposição sobre 
a origem da causa, os conceitos de causa, foi uma belíssima exposição. Nos 
últimos dez minutos da mesa, então nós começamos a discutir os casos 
concretos, porque nós havíamos preparado quatro ou cinco casos para 
discutir. O primeiro desses casos era uma questão de casa separa. E aí nós 
perguntamos a ele, é ou não é simulação. E a resposta dele, inclusive está 
gravada essa sessão, vocês podem acompanhar a gravação. Ele diz assim: É 
óbvio que é simulação. Por quê? Porque há conluio. E aí dando seguimento à 
tradição da mesa, bateu dez horas da manhã, presidente da mesa não me 
lembro, acho que foi o Schoueri, bateu na mesa, acabou a sessão, e nós não 
pudemos dar seguimento. O professor Bonilha bateu a mão na mesa e nós não 
pudemos dar seguimento à discussão. Se é uma coisa que eu me arrependo 
enormemente na minha vida foi não ter dado, foi uma das grandes, um dos 
grandes arrependimentos da minha vida que infelizmente não podemos mais 
consertar, infelizmente, mas foi não ter dado seguimento à discussão numa 
outra oportunidade, num outro debate. Mas o fato é que naquela sessão da 
mesa havia vários conselheiros do Carf, vários, e eles saíram da sessão ali, 
encontrei até alguns deles no estacionamento, e o comentário era o seguinte: 



O comentário foi o seguinte, acabou a discussão, casa separa é simulação. E 
ali por incrível que pareça a partir daquele momento se... Não havia mais 
dúvida, se consolidou o entendimento do Carf nesse sentido. Então, o caso 
Klabin, ele foi examinado nesse contexto, num contexto de uma 
jurisprudência já consolidada. Agora, especificamente no caso Klabin foram 
dados dois pareceres de dois grandes juristas, civilistas(F) sustentando a não 
caracterização da simulação na operação chamada de casa separa. Foram 
dados pareceres pelo professor Tercio Sampaio Ferraz e pelo ministro Moreira 
Alves. Parecer do Tercio acabou sendo adaptado e publicado na revista Fórum, 
logo em seguida. Acho que os pareceres são muito elucidativos, são muito 
esclarecedores, os dois identificam aí a ocorrência do negócio jurídico indireto. 
Então eu acho que o tema é atual, saúdo o trabalho do Luiz Carlos e o 
Eduardo no sentido de reabrir a discussão do tema. E por coincidência eu 
estava comentando hoje de manhã com o professor Schoueri, que em função 
até desse parecer que o professor Tercio ofereceu, nesse caso nós vamos 
convidá-lo para vir aqui possivelmente no dia 28 de março, depois nós vamos 
divulgar no site do IBDT, mas nós vamos convidá-lo para reabrir a discussão 
que infelizmente o professor Junqueira não vai poder participar, mas nós 
temos aqui a posição do professor Tercio que é contrária ao entendimento do 
professor Junqueira, mas eu acho que vale a pena a gente continuar a 
discussão do tema. Agora, esse, feito esse breve esse resumo histórico do 
assunto, eu queria provocar um pouquinho o Luiz Carlos e Eduardo no 
seguinte sentido, como é que você encara dois casos...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Antes de vir à pergunta só queria 
esclarecer porque nós estamos avançando num tema, e podemos avançar, 
mas o tema proposto foi simulação da pessoa jurídica. E agora nós estamos 
avançando, e podemos avançar, para a simulação do envolvimento de uma 
pessoa jurídica. Porque uma coisa é o seguinte, eu posso constituir uma 
pessoa jurídica, ela existe, mas no caso não foi ela que participou, ou seja, 
embora o documento conste o nome dela, houve uma, outra transação. Então, 
isso não é simulação da pessoa jurídica, né? Não é que a pessoa jurídica foi 
simulada. É que no caso, eu constituí a pessoa jurídica, disse que eu fiz 
negócio, que o direito foi, o direito foi imputado à pessoa jurídica, mas eu 
constato que o direito foi imputado à pessoa física. Então, isso seria simulação 
do envolvimento da pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai existir porque ela 
enquanto tal não foi simulada, e posso ter outra transação daqui a alguns 
anos em que eu me valho da pessoa jurídica e de fato o direito imputado a ela, 
ou seja, uma coisa é simular a pessoa jurídica, outra coisa é simular o 
envolvimento da pessoa jurídica. E nós estamos passeando nessa seara(F) de 
um lado para o outro, sendo que a questão proposta inicialmente é: É possível 
simular uma pessoa jurídica? Se tivermos assim, esgotado, no meu ponto de 
vista estaria claro que não, ou seja, a pessoa jurídica enquanto tal, eu posso 
simular o contrato da pessoa jurídica, eu posso dizer que a pessoa jurídica, o 
sócios são A e B, mas na verdade são C e D. Eu posso simular o... N coisas, 
mas uma vez reconhecido que eu tenho um centro de imputações, direitos e 
obrigações, reconhecido pelo direito que pode se envolver em algum negócio 
futuro, essa é uma questão... Até mais simples, simular pessoa jurídica é uma 
coisa muito difícil de se aceitar. Se isso, não sei se está pacífico, [ininteligível - 
0:33:46] só para esse tema, para daí, só porque o tema é da pauta, tá, João, 



primeiro tema da pauta, simulação de pessoa jurídica. E depois eu acho 
bastante válido, acho que todos gostaríamos do seguinte que é: Simular 
envolvimento da pessoa jurídica, simular os termos como ela foi constituída, 
são questões secundários em relação ao primeiro. Então, nesse primeiro 
tema... Então, o Fernando... O João estava com a palavra, mas só nesse tema, 
João. Por enquanto.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria justamente voltar o tema e... Perguntar 
para o Luiz Carlos, para a mesa como é que se enquadra dentro do tema dois 
casos que estão consolidados na jurisprudência de todos nossos tribunais. 
Primeiro caso é o caso da empresa prestadora de serviços que tem um 
escritório administrativo em São Paulo, mas cuja, a sede é localizada no 
município de Cotia, de Osasco, de Poá e que está sediada no escritório do 
contador da empresa, meramente informal e toda a atividade é desenvolvida 
aqui. Isso é hipótese de simulação do contrato da sociedade, ou a hipótese de 
simulação da sociedade ou não é hipótese de simulação. E outro caso também 
que eu queria recordar é o caso Grendene. Que todo mundo conhece, que são 
oito, nove, dez sociedades constituídas dentro de uma salinha como o Luiz 
Carlos mencionou, dividindo o faturamento da empresa, como é que essas 
duas situações se enquadram dentro do nosso tema.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, João, só nesse 
momento vamos tratar só da pergunta que foi concreta. Houve simulação dê 
pessoa jurídica pelo fato de a sede, por exemplo, jurídica, aquela sede não 
haver um funcionamento efetivo. Isso é relevante: Gente pode ser que a gente 
volte em seguida para falar, não, não simulou a pessoa jurídica, mas simulou 
as condições, é outra pergunta, é só para a gente manter a pergunta um. 
Fernando Zilveti pediu.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu entendo que não, nas duas 
perguntas do João, restrito, a sociedade de Barueri, uma salinha, ou uma 
gaveta, uma secretária, certo? Enfim, nem precisa de secretária, uma caixa 
postal, endereço, é uma sociedade como outra qualquer, não tem nenhuma 
característica de simulação nela, a sociedade. Certo? E no caso Grendene, 
você constituiu diversas sociedades, diversas pessoas jurídicas sujeitas a um 
regime de tributação da época, também não é simulação, simples o fato de 
constituir diversas pessoas jurídicas para que elas desenvolvessem uma 
atividade mercantil. E só para concluir, lembrando essa fala, essa 
apresentação do professor Junqueira, ele respondeu uma pergunta no final de 
uma exposição de chofre(F), e de fato ele disse que na sociedade, na operação 
casa separa havia um conluio, consequentemente, não faria sentido a 
sociedade casa separa, haveria uma simulação, portanto a sociedade casa 
separa, seria um exemplo de simulação. Mas, lembrando também do que ele 
tinha já falado na USP, aos alunos que estavam começando a organizar o 
trabalho sobre as posições do Carf, matéria de planejamento tributário, ele 
mesmo não tinha convicção do que seria simulação no direito tributário.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos está com o microfone?  

Sr. Luiz Carlos: Só falar, o professor Junqueira, embora eu ache que seja a 
maior autoridade no Brasil sobre a teoria do negócio jurídico, infelizmente ele 



analisou bem pouco nos textos dele a simulação. E uma coisa que eu, a gente 
nota é a seguinte, essa teoria da causa, até teve um conselheiro que veio aqui 
fazer uma palestra, o Claudemir, não é? Essa teoria da causa, é bom que se 
diga, ela já desde a década de 80, ela surgiu como se sabe na Itália, com o 
Carnelutti(F), foi o primeiro que defendeu a teoria da causa, no sistema de 
direito de [ininteligível - 0:38:29]. Depois, veio o [ininteligível], e tudo mais. Na 
Itália desde a década de 80 ela tem sido combatida e tudo mais, e na década 
de 90 surgiu um artigo muito bom de um autor chamado Hugo Maiello(F) que 
praticamente desmontou a teoria da causa e o que se vê hoje é que na Itália 
onde ela surgiu ela está praticamente superada. Quer dizer, os autores 
italianos já seguem uma teoria que é a teoria defendida desde a década pelo 
[ininteligível] que foi depois acolhida pelo Distazio(F) que é a teoria do acordo 
simulatório que prescinde dessa história da causa. Quer dizer, eu acho um 
pouco estranho que a jurisprudência brasileira hoje agarre tanto a teoria da 
causa como se fosse uma tábua de salvação, uma teoria que a meu ver já está 
um pouco superada onde ela foi criada, mas isso é uma, outra coisa. Agora, a 
pergunta do João. Assim, para não entrar muito em detalhes teóricos, tem mil 
teorias sobre a simulação. Uma teoria que eu acho muito simpática e que eu 
acho que resume um pouco o que tem de mais moderno sobre isso, é uma 
explicação que o [ininteligível] deu já há algum tempo na Alemanha, que eu 
acho que é o que resume um pouquinho o entendimento deles por lá. Que fala 
assim, que diz que segundo a última versão do tratado de [ininteligível] 
alemão, lá do... Como é que chama? [ininteligível] é, isso aí eu não sei falar, 
enfim... A teoria do negócio jurídico que apareceu por lá é a teoria da vigência 
que é uma teoria objetivista não tanto quanto a do [ininteligível]. E o 
[ininteligível], então, vai explicar a simulação como sendo um acordo das 
partes para que haja uma vigência negativa do contrato. O que depois veio um 
autor, autor grego que foi escrever na Alemanha, chamado [ininteligível] e 
chamou isso de lado negativo da autonomia privada as partes teriam poder de 
fazer um contrato negativo, como se fosse um anticontrato, um lado negativo, 
uma vigência negativa. Muito bem. Então, quando a gente pensa no negócio 
jurídico de sociedade na pessoa jurídica, e acho que é essa a maneira que eu 
responderia a pergunta do João, eu acho que pouco importa João, se a sala da 
sociedade é muito pequena, que não cabe nenhuma secretária, se é só uma 
caixa postal, se é impossível que o objeto social seja adequadamente 
preenchido, isso no final das contas pode levar inclusive a declaração de 
nulidade da sociedade, mas a declaração de nulidade da sociedade vai ser 
uma forma de dar cumprimento ao negocio jurídico. E se o negócio jurídico vai 
ser cumprido é porque ele existiu. Quer dizer, porque ele foi firmado pelas 
partes. No final das contas o negócio ele só não vai existir, ou seja, ele só vai 
ser simulado se as partes tiverem por intenção que ele tenha uma vigência 
negativa. Ou seja, se as partes tiverem um acordo desde o início, negarem a 
vigência dele. Então, um exemplo mais claro é o seguinte: Se, por exemplo, a 
parte quiser negar a sua própria condição de sócio. Então, por exemplo, as 
partes quiserem dar a todo o público a aparência de que estão ostentando a 
condição de sócio, mas adotem certas condutas materiais que neutralizem 
essa condição de sócio em favor da assunção, por uma dessas partes de uma 
condição de empregado. É claro que esses atos materiais teriam que ser atos 
ocultos. Agora, esses atos materiais evidenciariam essa vigência negativa. 



Então, no final das contas o que seria o balizador dessa vigência negativa, 
João, a meu ver, seria o tipo contratual. E você vai me dizer, mas Luiz Carlos, 
essa é uma visão muito formalista, uma visão extremamente formalista. Pode 
até ser uma visão muito formalista, mas o fato é que, se você pegar o código 
civil existem tantas cláusulas gerais ali ao lado da simulação e existe a 
cláusula do abuso de direito, existe a fraude contra credores, existe a boa fé 
objetiva. Tantas outras válvulas de escape, proteção aos terceiros e tudo mais, 
que um pouquinho de formalismo ali, e a simulação tem sim esse caráter de 
proteger o formalismo mínimo que o tráfico jurídico exige, eu acho que não 
tem nada de mais. Então, no final das contas essa é a maneira que eu vejo. A 
negativa dos elementos do tipo, a meu ver é o que caracterizaria a simulação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, nos casos de, por exemplo, jogador de futebol que 
tem uma empresa, não é, ou apresentador de televisão, ou artista de televisão 
que só tem exclusividade, não pode nem parecer em outra televisão. E 
também tem no caso de representante comercial que é exclusivo, não pode 
vender para outras empresas, ele tem exclusividade. Neste caso eu acho que 
além de simulação tem a fraude. Porque mesmo que não tenha carteira 
registrada como empregado, ele tem vinculo empregatício, por isso que tem 
muitos na rescisão do contrato vai ao judiciário. No caso, por exemplo, 
representante comercial, já teve até apresentador de televisão que foi no 
judiciário dizendo que na rescisão tinha vinculo empregatício. Coisa que eu 
acho... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, é que daí você está entrando 
no tema que eu propus que a gente discutisse mais tarde, que é saber se a 
pessoa jurídica que contratou ou a pessoa física. Nós estamos numa questão 
previa que é saber: É possível simulação de pessoa jurídica? Para depois em 
seguida falar o seguinte, bom a pessoa jurídica existe, mas naquele caso quem 
contratou o direito foi imputado à pessoa física. É uma segunda questão 
bastante importante, é só que uma vez a gente esgote a primeira desculpe-me, 
o Miguel tinha pedido a palavra, depois tinha aberto mão, mas não abriu. 
Miguel. 

Sr. Miguel: Tentando responder a questão do João aí, eu sei que a simulação 
é uma questão muito difícil, principalmente a prova da simulação, não é? 
Porque justamente, quem simula procura esconder a simulação, então a 
simulação sempre tem que ser provada através de indícios. Dificilmente como 
diz o Luiz Carlos, vai ter uma contra declaração, um contrato de gaveta que 
vai desmentir o que as partes disseram no contrato que é mostrado para 
todos, nos terceiros. Tentando responder a questão da simulação nos dois 
casos que o Bianco apontou, eu acho o seguinte: No caso da empresa que tem 
uma sede em Barueri, uma falsa sede, eu acho que aí, existe uma simulação 
do contrato da sociedade ou uma simulação da sociedade em si. Eu acho que 
aí existiria mais uma simulação do domicilio da sociedade, então na verdade a 
sociedade existe, tanto que ela fatura, e pede faturas presta serviço, só que ela 
simula o seu domicilio. Então, eu acho que aí não seria um caso de simulação 
da sociedade em si. No caso Klabin eu já acho diferente. Ali eu tive a 
oportunidade de estudar bastante aquele acórdão, um acórdão antigo, acho 



que da década de 80, né, e ali o contribuinte... Perdão, Grendene. No caso 
Grendene, ali inclusive o contribuinte perdeu no conselho de contribuintes e 
depois foi para o judiciário e perdeu novamente, né? O que aconteceu ali, pelo 
menos o que ficou dito no acórdão é que houve uma simulação absoluta, na 
verdade era uma empresa que pelo porte ela estaria submetida ao lucro real, e 
ela criou oito Grendeninhas, oito subsidiárias para distribuir o faturamento 
entre essas oito empresas. Sendo que a sede era a mesma, os diretores eram 
os mesmos, os funcionários eram os mesmos. Então em virtude de todos esses 
indícios que a simulação infelizmente sempre tem que ser provar por indícios, 
é muito difícil ter uma prova concreta, o tribunal chegou a conclusão que na 
verdade isso seria uma simulação absoluta, não existiriam oito empresas, 
existiria uma só empresa que quis reduzir, digamos, o seu faturamento, então 
ele desconsiderou a personalidade jurídica dessas oito empresas tributando a 
empresa que ele, digamos, a empresa mãe, a empresa única, e sendo que ele 
desconsiderou os tributos que já tinham sido pagos anteriormente pelas 
empresas menores. Então aí no caso Grendene, eu acho que existe uma 
simulação. É difícil qualificar, realmente a doutrina não se aprofunda muito 
no estudo da simulação, no direito tributário, principalmente no estudo da 
simulação da pessoa jurídica, mas o acórdão chega a conclusão clara que 
houve uma simulação absoluta dessas pessoas jurídicas que ele até qualifica 
de pessoas de papel, não é, que não teria teriam nenhuma função a não ser 
proporcionar uma redução dos tributos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre.  

Sr. Alexandre: Começar pode uma pessoa jurídica em si mesmo considerada 
ser simulada? A própria pergunta responde no meu entender, porque é 
impossível uma pessoa jurídica ser simulada. Porque para ela ser constituída 
precisa obter o CNPJ, a inscrição estadual municipal, entregar o seu... Isso 
constituiu a pessoa jurídica, nasceu a pessoa jurídica. Agora, se ela vai ter 
defeitos em seguida é outra questão, porque aí entra na segunda pergunta, o 
abuso, a fraude a lei, etc. Etc. Agora, tem casos em que eu posso simular uma 
pessoa jurídica, e tem até casos na [ininteligível - 0:49:50]. Estamos falando 
em nomes, eu acho que é um caso público, [ininteligível], empresas de imóveis 
que deram um grande golpe na praça. Usava-se esse nome. [ininteligível], não 
existe, o nome que eles deram, móveis X, uma pessoa jurídica, móveis X não 
pode ser uma pessoa física, só que essa pessoa não existe, ela simulada, essa 
pessoa jurídica de fato é simulada, porque não tem CNPJ, não tem inscrições, 
não tem nada. Então, é o caso de sociedade de fato, é uma pessoa jurídica 
simulada, obviamente que os seus abusadores, ou fraudadores responde 
pessoalmente. Mas seria o único caso que eu vejo em que se pode pensar 
numa simulação de uma suposta pessoa jurídica, no mais, se a lei permite 
que ela se constitui em qualquer lugar, claro que não numa gaveta, não vamos 
ao exagero, mas em qualquer salinha? Em qualquer salinha? Não, tem que ter 
um endereço físico, não é assim.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem que ter um endereço.  

Sr. Alexandre: Tem de ter um endereço. Agora, se naquele endereço vai ter, 
numa sala como ela é virtual, abstrata, ela pode ser constituída numa sala 
com 500 empresas.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O direito impede que 500 empresas 
tenham endereço no mesmo lugar e que 500 empresas recebam simulação... 

Sr. Alexandre: A lei permite, se a lei permite, não é... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não há proibição. 

Sr. Alexandre: Então não há simulação. É isso que eu entendo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, com relação, então a simulação 
da existência da pessoa jurídica, parece mais ou menos aceito que a pessoa 
jurídica, não existe simulação da pessoa jurídica, não quero falar disso, eu 
posso ter simulação das condições como foi feito e etc, mas a personalidade 
jurídica é um dado. Agora sim, se concordarem, podemos avançar. A 
simulação que movimenta a pessoa jurídica, ou seja, embora eu tenha dito 
que o direito foi imputado pela pessoa jurídica, não o foi por uma razão ou por 
outra. Agora vamos trabalhar com esse tipo de situação. Fernando pede a 
palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, a gente estava começando a discutindo 
os negócios jurídicos, a desconsideração dos contratos, dos contratos 
praticados pela pessoa jurídica, se ainda num exercício de interpretação e de 
comparação de doutrina, seria possível você desconsiderar os negócios 
jurídicos praticados por uma pessoa jurídica. Por conta da simulação, se esses 
negócios jurídicos simulados, ou considerados simulados segundo algumas 
teorias mencionadas, declaratória(F), causalística(F), e você mencionou 
outra... Voluntarista. É verdade, voluntarista, causalista(F) e declaratória, se 
essas teorias seriam suficientes para você desconsiderar o negócio jurídico 
praticado pela pessoa jurídica legalmente constituída e com todos os 
pressupostos para essa pratica. De novo encontro dificuldade, encontro 
dificuldade também porque entendo que a teoria causalista não atende esse 
pressuposto. Causalista tem falhas. Por isso que ela foi abandonada em 
grande parte das jurisdições que vocês mencionaram a Itália, mas a Alemanha 
também abandonou a teoria causalista há mais de 20 anos. E aqui continua a 
ser tratada como a maior força da desconsideração de negócios jurídicos 
simulados. Mas eu deixaria também para o debate dos nossos colegas que tem 
outras posições.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém mais quer falar sobre isso? 
Quer explorar o caso, João? Agora você tem mais [ininteligível - 0: 53:46]. 
Satisfeito. É porque como eu cortei naquele momento a palavra do João de 
como seria, eu pergunto se é o caso de voltar ou se ele considera já esgotado.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu acho que a gente pode discutir quais são 
os efeitos tributários disso, por exemplo, no caso Grendene, sociedades 
pequenininhas, as filhas existem, não são simular, constituição é simulada, 
mas quais são os efeitos tributários disso? Nós vamos considerar que elas têm 
faturamento, que elas realizaram operações, que o faturamento deve ser 
considerado isoladamente ou está certo o tribunal ao consolidar todo o 
faturamento numa só: Como é que se diz... Um centro só de imputação... E 
considerar o conjunto como um centro isolado.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o que aconteceu naquele 
caso, só para tentar lembrar, havia só um estoque, não havia, o tribunal se 
convenceu de que não havia oito patrimônios em jogo, quer dizer, o negócio, 
era tudo um só patrimônio, era tudo, ou seja, era um acaso quase aleatório 
quem emitiria nota das pessoas jurídicas, porque havia só um centro de 
imputação de direitos e obrigações.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Foi desconsiderado um negócio jurídico 
praticado pelas diversas sociedades.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: As partes foram negadas.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não teriam efetivamente praticado ou 
intencionado praticar negócios jurídicos individuais como sociedades 
individuais. Então, se nós trouxéssemos esse caso para hoje, para 25 de 
março, que tem várias sociedades, ou nas lojas de shopping Center que 
constituem vários simples, multi cidades simples, do cachorro, enfim, outras 
sociedades que efetivamente praticam, aí sim, elas praticam atos jurídico, elas 
são segmentadas, elas tem um estoque que está num centro de distribuição 
que é comprado por elas e vendido por elas, porém todas sustentam uma 
única marca e único proprietário, vamos dizer final, embora juridicamente 
tenham vários irmãos, parentes que figurem na sociedade como um sócio. E 
um acerto entre famílias como chegar à divisão de lucros final desse grupo 
empresarial.  

Ora, se for pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica 
individual, não há motivo para desconsiderar essa sociedade. Se for pela 
simulação dos negócios jurídicos, tão pouco vejo sustentação de 
desconsideração, porque a intenção de talhar o negócio em diversas 
sociedades com vários sócios, e a intenção de ter um faturamento limite 
dentro de uma categoria em que a tributação simplificada permite uma 
economia de posse, tão pouco vejo aí motivo para dizer que houve simulação, 
porque não encaixa a teoria da causa, não encaixa a teoria da causa, na 
minha visão, não encaixa a teoria declaratória de modo que eu não considero 
que haveria aí um motivo para desconsideração dos negócios jurídicos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você pode esclarecer só o fato. Parece 
que você está falando do mesmo fato. Eu estou imaginando uma situação em 
que eu tenho um empresário e, enfim, eu tenho uma empresa, vamos dizer 
assim, um empresário, dono da empresa, que constituiu essa empresa e que 
vê o seu faturamento atingindo um limite, e ele vendo essa situação 
emergencial ele conversa, enfim, com a sua doméstica e sugere à doméstica 
que ela assine o contrato social que ela constituiu uma pessoa jurídica, que 
vai funcionar no mesmo... Eu quero saber se é isso. Por que... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não foi isso que eu disse.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos tirar a doméstica, fala 
com sua mãe: “Mamãe, por favor, eu preciso que a senhora assine aqui, 
depois seu irmão”. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Seus familiares, seus familiares, isso. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, uma situação é o seguinte, 
pessoal, minha família, o negócio é bom, vocês não querem entrar? Sem 
dúvida não há simulação, vamos a família inteira entrar, agora vai ser a 
família atuando como um todo num bloco. Isso é uma situação um. Situação 
dois: Não, a mamãe já está aposentada, mas qualquer coisa que o filho peça 
ela assina. Então são situações bastante distintas, então eu queria só 
compreender qual é o nosso caso, Fernando? Se você disser que a situação 
um, em que a família se une para que todos tenhamos o negócio, vamos atuar 
assim, irmãos Silva e cada irmão vai ter o seu negócio para fortalecer a marca 
Silva, é uma situação que você descreveu e eu gostei e não há o que falar em 
simulação. Segunda situação, que era a que eu estava deslumbrando, e por 
isso minha estranheza. O Sr. Silva não quer dividir o seu negócio com a sua 
mamãe, muito menos com aquele irmão que não trabalha. Mas como o irmão 
não trabalha mesmo, o Sr. Silva diz: “Zezinho, assina aqui que você vai ficar 
tranquilo, e não vai ter rolo, está comigo”. São situações diferentes, eu queria 
saber qual das duas nós estamos lidando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso responder, então? Voltando à decisão do 
Carf. A gente fez uma pesquisa recentemente para falar das sociedades 
terceirizadas, a prestação de serviço, [ininteligível - 0:59:49], o pessoal gosta 
de termo em inglês, e foi muita curiosa a pesquisa, e o resultado também, 
porque diversas sociedades são feitas, aliás, a maioria dos casos que nós 
analisamos tratam-se de sociedades de marido e mulher, filho e mãe, pai e 
filha que são levados à constituir uma sociedade porque enfim, o emprego do 
filho ou da filha exige que ele olhe para você. Para você pagar meus impostos 
eu vou constituir uma sociedade, você constituiu uma sociedade de familiar. E 
aí você analisava o que? Se houve a vontade de constituir uma sociedade ou 
não. Resposta: Sim, óbvio que teve a vontade. O fato de ser a mamãe que 
assina qualquer coisa que o filho dá para ela assinar, as esposas assinam 
qualquer que o marido dão para assinar, vice e versa, os maridos assinam 
qualquer coisa que as mulheres dão para assinar na sociedade. Certo? É 
comum, é da sociedade conjugal, é lógico, eu estou falando qualquer coisa, 
um pouco exagerado, mas nessa questão de então dizer, olha, as famílias 
fazem sim, sociedades pelo lucro presumido, e grandes grupos empresariais, 
eu não estou falando de sociedadezinha de esquina, grandes grupos 
empresariais do varejo tem essa modalidade. E essa modalidade não me 
parece simulada se não for provado efetivamente que esta sociedade teve os 
seus negócios jurídicos fraude. Se nos negócios jurídicos não havia uma 
compra e venda efetiva, não havia uma negociação, não havia um 
licenciamento de produto, não havia um fundo de negócio, esse 
desenvolvimento não era feito de maneira a chegar uma distribuição de lucro, 
ainda que os familiares recebessem uma distribuição de lucro menor do que 
os demais, do que os mentores desta estrutura societária, então, veja, eu não 
consigo enxergar, pela teoria, veja estou falando claramente, pela teoria 
causalista, absolutamente, pela teoria voluntarista tão pouco, e pela 
declaratória tão pouco. Então eu queria saber qual seria a teoria jurídica 
capaz de desconsiderar esse tipo de negócio jurídico. Simplesmente dizer, 
olha, a intenção não foi essa, a intenção foi outra, certo? Eu lembro da visão 
do [ininteligível - 1:02:47], sobre a teoria causalista, reportada pelo professor 
Junqueira nessa aula, e ele disse, olha: “É preciso lembrar que a teoria 



causalista, surgiu na Itália na época da guerra, na época do Mussolini, e foi 
usada pelos, pelos adeptos do Mussolini, os juristas do Mussolini para 
cometer atrocidades, para realmente perseguir pessoas com esta justificativa 
causalista”. Então tem que tomar um, certo cuidado com isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, e depois nós vamos 
mudar de tema, tá? 

Sr. Alexandre: O Dr. Hiromi colocou bem, essa questão de montar uma 
empresa para pessoa física não pagar menos imposto de renda, etc. Teve uma 
grande discussão na época, congresso, e houve uma lei que legitimou esse tipo 
de conduta porque era muita gente que faz... Quase todo mundo faz isso, 
então, se houvesse realmente, claro que para fins trabalhistas não vale nada, 
mas para fins tributários pacificou-se que isso é valido, se realmente a pessoa 
está lá se ela quer montar uma empresinha de prestação de serviços, ela 
presta serviço e recebe como pessoa jurídica. Agora, também essa questão do 
simples, de dividir as empresas dividirem, olha o pessoal, minha folha de 
pagamentos fica numa outra empresa, essa empresa presta serviço para a 
indústria, e a indústria paga um faturamento para essa outra empresa e essa 
fica enquadrada no simples, a redução da carga tributária na parte 
previdenciária também eu acho que é legítimo, existe de fato tudo isso que 
está acontecendo de fato, se for lá o fiscal vai ver que tem as pessoas 
trabalhando, e como a gente disse, às vezes tem até lotes, eu tenho um caso 
que a empresa tem vários, são vários IPTUs e ela construiu uma grande 
empresa. Isso é normal também. Agora, o que me causa estranheza, o Dr. 
Schoueri colocou é o seguinte: Eu tenho um empresa comercial, num local só 
e aí eu começo a subdividir esse mesmo local, um estabelecimento comercial 
com vários irmãos que o primo, o cachorro, o gato, começa a criar várias 
empresinhas para não chegar no faturamento. Na verdade eu estou vendendo 
a mesma coisa, eu estou sendo comerciante. E aí eu vejo que é um abuso, está 
havendo um abuso porque são várias empresas, não é... É uma para 
prestação de serviço, uma simples porque presta serviço para outra pessoa, 
que é comércio, e que fatura e tem a sua venda de mercadorias. Na verdade 
são várias empresas que estão no mesmo estabelecimento, no mesmo local, no 
mesmo estoque, não são várias empresas ou vários irmãos que montaram um 
monte de empresinhas para dividir os estoques, e aí quando eu vejo no mesmo 
lugar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre só que o termo não é 
abuso, é simulação mesmo.  

Sr. Alexandre: É simulação, então, veja, é... É uma simulação porque na 
verdade é a mesma, é o mesmo local, mesmo estoque, o dinheiro vai para o 
mesmo, às vezes para a mesma conta corrente, quer dizer, a empresa, vai na 
conta da empresa porque também o cara tem medo que vá para outra conta, a 
família, o irmão vá pegar o dinheiro então a gente sabe que no fundo, no fundo 
não é isso que se quer, o que se quer é realmente é fraudar o Fisco. Pagar 
menos imposto, porque aí não são vários estabelecimentos, é um mesmo 
estabelecimento considerado e que ali dentro daquele faz várias empresinhas 
para não chegar no faturamento, e quando chega no faturamento começa a 
outra a faturar. Eu acho que isso daí a constituição diz que nós somos 



solidários e a solidariedade aí no caso do povo, no Fisco tem que ser no 
sentido de impedir esse tipo de fraude.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, por favor, a última mesmo.  

Sr. Hiromi Higuchi: Há uns 40 anos atrás, inúmeras indústrias de calçados 
lá do Rio Grande do Sul foram autuadas, porque um tributarista orientou 
para enquadrar no lucro presumido fazer várias empresas. Uma chegou a 
fazer uma grande indústria, hoje essa indústria é grande, chegou a montar 
oito empresas e depois o conselho de contribuinte manteve a tributação 
porque todas usavam a mesma maquinaria, mesmo operário, então manteve, 
mas aconteceu isso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos a um novo tema? No segundo 
tema da pauta o Bruno escreveu... Bruno, você quer tratar do tema agora ou 
quer esperar a semana que vem. Então, o Bruno pede esperar a semana que 
vem, até para termos a presença do Ricardo Mariz por conta da importância 
do tema. O terceiro tema é apontado como mesa. Eu pergunto se a mesa quer 
tratar desse tema, do tema de [ininteligível - 1:08:10] e preço de transferência 
ou deixamos de lado? Nós já tratamos duas semanas disso, eu sugiro que nós 
tiremos esse tema da pauta, até para livrar a pauta. Vamos ao quarto tema, 
Diego Sampaio está aqui? Bom, de qualquer modo, não está aqui o... Oi? Não, 
então, o Diego, eu não pulei a Bianca, o Diego Sampaio está antes da Bianca. 
Ah, eu não tinha visto, desculpe eu não havia visto a Bianca, mas de qualquer 
forma a Bianca não está presente aqui. Então, temos outro tema da Bianca, 
chegamos ao Paulo Bonilha. ITCMD, doador residente do exterior, Tribunal de 
Justiça de São Paulo declara inconstitucional o dispositivo contido no artigo 
quarto do inciso II, letra B, da lei estadual 18710, 605 de 2000. Paulo Bonilha 
com a palavra.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus caros... Meus caros associados, eu 
quero esclarecer preliminarmente que eu vou tratar de uma notícia da OAB do 
Rio de Janeiro. Essa notícia lida na internet, ela traz uma notícia da 
declaração de inconstitucionalidade da 6ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o dispositivo da lei do imposto de 
transmissão causa morte doação. E, a nota é claro, não traz, se não faz 
referência aos fundamentos dessa decisão, e o fundamento que transparece 
aqui, que parece que é o principal, é o da inexistência de lei complementar, de 
fato esse imposto estadual ele deveria ter sido objeto de lei complementar em 
alguns assuntos específicos previstos no art. 155, parágrafo 1º da 
constituição. Todavia, todos estão lembrados, até hoje essas leis 
complementares do ITCMD não saíram, como não saíram dos demais 
impostos atribuídos aos estados pela constituição e causou uma ida aos 
tribunais imediata naquele tempo, a partir, portanto, de 89, os estados 
começaram a cobrar o adicional do imposto de renda, posteriormente foram 
revogados, mas naquele tempo causou uma corrida aos tribunais, exatamente 
essa tese, sem lei complementar, mesmo porque o art. 146 também exige, né, 
fato gerador, base de cálculo, etc. E lei complementar de imposto novo, né? No 
caso de transmissão causa mortes o que quê nós temos de novo no causa 
mortes, que foi atribuído aos estados? O imposto sobre transmissão anterior 
incidia somente sobre imóveis, e a Constituição estabeleceu um imposto novo, 



novamente incidindo sobre imóveis e móveis, quaisquer imóveis, quaisquer 
móveis no dispositivo da constituição é claro, dá uma ampla atribuição aos 
estados de tributar a transmissão causa morte de móveis e ainda este 
problema que passa um instituto de direito privado da doação, passa do ITBI 
para o ITCMD. O ITBI era o imposto anterior, e então nós temos a cobrança 
sobre esse contrato de doação. Esse dispositivo referido aqui é o seguinte, que 
foi objeto segundo aqui de declaração de inconstitucionalidade. Art. 4º da lei 
estadual. O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas sempre que o 
doador residir ou tiver domicílio no exterior e no caso de mortes se o de cujus 
possuía bens, era residente ou teve o seu inventário etc.. Art. 4º, inciso I, 
inciso II dispositivo questionado é o art. 4º, inciso II que diz assim: “Sendo 
incorpóreo o bem transmitido, letra B: Quando ato referido na linha anterior 
ocorrer no exterior e o herdeiro legatário ou donatário tiver domicílio neste 
estado”. Então, a hipótese prevista é uma doação de alguém no exterior que 
beneficiam donatário do Estado de São Paulo. E a... Segundo consta aqui na 
nota da OAB do Rio de Janeiro, o tribunal teria declarado 
inconstitucionalidade e o argumento principal era a ausência da lei 
complementar. E nós ficamos, estranhamos o seguinte, quer dizer, a 
Constituição Federal efetivamente prevê a lei complementar, mas até hoje ela 
não saiu, mais de 20 anos e não saiu. E o Supremo Tribunal Federal nesse 
interregno como eu disse, com a adicional de imposto de renda já o supremo 
teve de enfrentar essa tese, depois o IPVA também foi objeto de ações, e eu vou 
ler uma ementa para ficar mais rápido, uma ementa de anos do final da 
década de 90. "Agravo regimental IPVA, como salientado no despacho 
agravado, ambas as turmas desta corte, entre parênteses e foram citados 
vários precedentes já se manifestaram pela constitucionalidade da disciplina 
do IPVA por lei local e a questão relativa em observância do art. 146 da Carta 
Magna, no tocante à exigência da lei complementar foi largamente examinada 
e rejeitada. Agravo que se nega provimento”. Portanto, e eu confesso que eu 
não li ainda o texto integral da decisão do Tribunal de Justiça que eu estou 
esperando receber, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e porque parece que 
essa questão está há muito tempo superada. Então e eu gostaria de lembrar 
que é o caso que a constituição restaurou da competência concorrente do art. 
24 da Constituição, prevê, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 1- direito tributário, financeiro, penitenciário 
e econômico e urbanístico. E o parágrafo 3º muitas vezes citado pelo tribunal 
neste caso, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a 
competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Esse fato 
gerador da doação do imposto sobre doação é uma situação normal, quer 
dizer, uma pessoa estabelecida num estado recebe algo vindo de outro. No 
caso, bem incorpóreo. Direito: É uma patente comercial, etc. Né? Então, esses 
bens são bens, são doados, o estado tem todo o direito de cobrar o imposto. E 
a questão da lei complementar já ficou resolvida no plano de quem tem 
competência para dizer que o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu estou 
até muito curioso de ver essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Era isso que eu queria colocar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo, eu posso dizer assim... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: ... Como há muitos anos eu publiquei 
um trabalho sobre isso defendendo a lei complementar e não mudei de ideia, 
porque às vezes a gente muda de ideia, a gente tem direito de mudar de ideia, 
claro, mas neste caso eu não mudei de ideia, eu fiquei pensando se um doador 
do exterior doa para você, Paulo, quotas societárias de uma empresa que 
funciona, atua num terceiro estado. Será que esse terceiro estado onde afinal 
de contas à sociedade atua, também não teriam a pretensão para tributar do 
mesmo modo como você? Ou seja, o conflito potencial existe, não quer dizer 
que a solução deve para ser A ou para B, o que eu digo é que o constituinte 
tomou uma decisão, ele disse, olha, quando existe conflito, que é o caso, 
potencial conflito eu tenho que aplicar, eu preciso de uma lei complementar, 
ou seja, trazer o presidente do IPVA porque eu não vejo o conflito, porque eu 
tenho o local onde foi registrado o veículo, então não haveria um, outro estado 
que se pretenderia legitimar, em princípio não haveria um, outro estado, eu 
digo em princípio porque, desculpe, entre parênteses temos notícias de que 
um prefeito pretende agora considerar que um veículo que passe 120 dias 
numa cidade passe a pertencer a cidade, então, eu disse em princípio porque 
pode ser que essa ideia se espalhe por aí por questões tributárias, nós 
tenhamos notícias de pagar IPVA para dois estados, quando o carro circular 
em dois estados, 120, 120 esse tipo de coisa pode aconteceu. Mas em 
princípio o que o Supremo disse é, quando não for necessária a lei 
complementar, quando não se vislumbra o conflito, daí eu não preciso de lei 
complementar. Agora, a situação do imposto de doação pode se vislumbrar um 
monte de situações de conflito.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Schoueri, eu estou de acordo com você 
no seguinte ponto, esse imposto olhando por um, outro ângulo, esse imposto 
tem vários problemas sem a lei complementar, por exemplo, básico: Os 
estados determinam, o sujeito passivo na doação é o doador. Mas se eu tenho, 
eu em São Paulo recebo uma doação de um... De outro estado, estou pegando 
dentro do país, Minas Gerais, alguém faz uma doação para mim. A lei mineira 
vai dizer que quem doa é que é o sujeito passivo e a lei de São Paulo também 
diz a mesma coisa. É verdade ou não é? Alexandre, você que está na advocacia 
militante você sabe disso. Então tem vários furos, o Schoueri tem razão de 
levantar também reservas levando em conta a possibilidade de conflitos. Eu 
não sei como até hoje inclusive não apareceram ainda grandes casos nisso, 
mas essa é uma hipótese. Agora, a minha posição é a seguinte, eu acho que 
essa questão aqui da lei complementar já está superada. Quer dizer, o ITCMD 
não chegou a ser tratado diretamente porque já havia todo um entendimento 
que foi feito à luz do adicional do imposto de renda que já foi revogado, e do 
IPVA, então como esta decisão que eu li aqui, você vê, é uma decisão final, o 
tribunal, as duas turmas já decidiram várias e inúmeras vezes, etc. E resta o 
que? Segundo o tribunal? A aplicação do art. 24, parágrafo 3º que fala em 
concorrência plena do estado a falta de normas gerais. Então, daí a minha 
posição no caso favorável ao Fisco e eu insisto, eu ainda não li a integralidade 
da decisão do Tribunal de Justiça, vou ler, se tiver mais alguma coisa eu trarei 
de volta aqui para vocês, inclusive talvez até pedindo vênia para achar um 
argumento importante do tribunal para mudar uma decisão que a meu ver 
confronta com esta do Supremo Tribunal Federal.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco pediu a palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria lembrar que esse caso do IPVA ele é 
completamente diferente viu Paulo, não é a hipótese aqui do imposto sobre 
doações. Porque o Supremo decidiu no caso do IPVA é que a lei complementar 
com natureza de norma geral, não seria necessária para o exercício da 
competência do estado. Mas acontece que no caso do ITCMD existe um 
dispositivo expresso na Constituição e é específico para o ITCMD que exige lei 
complementar quando a doação for feita por doador residente no exterior. 
Quer dizer, a Constituição no caso é o art. 156, inciso III, ele exige uma lei 
complementar especifica para o ITCMD no caso do doador ser residente no 
exterior. E aí o que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem dito é que na 
ausência dessa lei complementar específica, não a lei complementar de 
normas gerais, a lei complementar específica, que vai dizer que vai tratar da 
incidência do ITCMD. Então, nesse caso específico, na ausência dessa lei 
complementar específica, não pode ser cobrado enquanto não houver a edição 
dessa lei complementar. Então por isso que eu acho que o precedente... Então 
mas por isso que eu acho que o caso do IPVA é diferente, o precedente do IPVA 
é diferente.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É a aplicação do art. 146 combinado 
com as disposições prevista ou adicional do imposto de renda, por exemplo, foi 
o primeiro caso. Em seguida, os casos relacionados com o IPVA. Então, você 
vê que praticamente é uma tese única a meu ver ela não, por isso que eu 
preciso ver o texto todo do Tribunal de Justiça de São Paulo para ver se tem 
mais alguma coisa relevante. Eu fiz essa ressalva porque eu não li o texto. 
Está em discussão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Roberto Biava primeiro. Depois, a 
Silvania. Roberto Biava, Luiz Carlos. 

Sr. Roberto Biava: Roberto Biava. A questão do ITCMD até a gente tinha feito, 
eu tinha feito duas edições através um art. para a revista de Direito tributário 
atual até o professor Bonilha revisou né? A gente defendeu a posição aqui 
trazida pelo professor Bonilha, mas realmente o ITCMD nessas situações do 
exterior, daí o Bianco realmente tem razão, está expresso na constituição da 
necessidade da lei complementar especificamente para os casos de ter um 
elemento de estraneidade(F), um elemento de conexão com o exterior, mas os 
vários estados legislaram sobre o assunto, né, e a gente acabou defendendo a 
posição do professor Bonilha, porque nessa inércia legislativa de não haver lei 
complementar ficaria meio absurdo não haver a possibilidade de tributação 
por nenhum estado quando você tenha uma elemento de estraneidade(F - 
1:26:13) aí, nessa relação jurídica aí, sujeito ao fato gerador de ITCMD. O que 
eu, agora o que o professor Schoueri colocou é importante, mas há situações 
de fato em que pode haver conflito de competência à situações em que não 
podem haver. Daí, por exemplo, só para dar um exemplo, em relação à ITCMD 
a Constituição coloca dois critérios para a eleição do sujeito ativo de ITCMD. 
Um é no caso dos bens imóveis, o ITCMD é cabível ao local onde o imóvel se 
localiza, o estado onde o imóvel se localiza. Em relação aos bens dos móveis 
ele coloca como critério o domicílio do doador, ou o que valeria o domicílio do 
decurso que seria o local onde foi processado o inventário. Então, na verdade 



eu acho que há várias situações, então, por exemplo, se você tiver um imóvel 
em São Paulo, o doador residir na França, e o... Não havia dúvida de que se a 
lei determinar a tributação, a tributação teria que ser para o Estado de São 
Paulo, que daí vale o local onde se localiza a coisa, porque é uma solução que 
a própria Constituição deu. Agora, haverá outras situações como o exemplo 
que o professor Schoueri deu, você pode ter um bem que não é imóvel, um 
bem móvel e o doador está no exterior, e de repente o donatário está em outro 
estado e daí falta a própria Constituição nem a lei dá a solução para o caso, 
porque você não tem, o caso do bem móvel, por exemplo, vamos supor cotas 
de uma sociedade anônima. Em princípio seria um bem móvel, né, só que o 
cara está domiciliado no exterior, então não há uma solução a priori pela 
constituição de quem é o sujeito ativo daquele tributo. Correndo o risco de 
dois estados virem a exigir o imposto para si. Mas de qualquer forma a gente 
acabou defendendo de que eu acho que teria que haver então uma solução 
judicial, porque não permitir a proposição legislativa pelo estado, até entendo, 
eu sei que a lei complementar tem a função de resolver o conflito de 
competência, eu acredito que quando colocaram isso na Constituição 
tentaram, já deslumbraram isso, né, haverá conflitos de competência nesses 
casos, mas acho que teria que ser solucionado o caso a caso, não a 
inconstitucionalidade, porque como eu falei, haverá casos em que um só 
estado que poderá cobrar o ITCMD.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Silvania pediu a palavra.  

Sra. Silvania: Você viu como o direito tributário é bonito, a gente vai 
conseguir juntar os dois temas. Falando do IPVA e da ausência de lei 
complementar a gente viu no passado uma tentativa de alguns estados de ir 
em cima das empresas locadoras de veículos e buscar o IPVA alegando que 
todos os carros ficavam registrados num estado, mas eles eram alugado em 
outros lugares. Mas agora o Estado de São Paulo, isso é o notícia de rádio, não 
vou saber os detalhes, fotografou carros de outros estados que circulam pelo 
estado e que foram identificados a presença no Estado de São Paulo por mais 
de 120 dias e já emitiu multas buscando esse IPVA. E aqui nós temos então 
uma discussão se é simulação ou se é ausência de uma norma que traga 
efetivamente uma solução para o conflito de competência, se caberia o IPVA 
onde se registra o carro, se caberia o IPVA onde o carro efetivamente circula.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, ainda sobre o tema, só queria 
chamar a atenção, Roberto, do ponto que você tinha dito, que a Constituição 
ela parece ser sucessiva, ou seja, o parágrafo 1º do art. 155, relativamente é 
bens imóveis, estado a citação do bem. Relativo a bens móveis, o estado em se 
processa o inventário ou tiver o domicílio do doador. Em terceiro vem falar de 
lei complementar. Parece que o terceiro não vai cobrir os imóveis porque já 
tem o inciso um. Ou seja, o problema é o seguinte, o inciso II exige o estado 
onde tiver domicílio do doador, e eu posso ter o problema quando eu não tiver 
um estado onde tiver domicílio doador e aí surgiria o problema. E só entre 
parentes, tem um, outro problema que pode surgir. Se o doador tiver dois que 
domicílios que é perfeitamente possível também. Luiz Carlos.  

Sr. Luiz Carlos: Sobre a questão da lei complementar e os conflitos de 
competência, além do caso do adicional, eu fiz uma pesquisa aqui e eu 



gostaria de mencionar a ação direta de inconstitucionalidade 1600- 8, que 
trata de ICMS sobre transporte aéreo de passageiros. E nesse caso o Supremo 
afastou a incidência justamente porque, até existe a lei complementar e a lei 
complementar 87, mas a lei complementar não trazia critérios suficientes para 
se definir a incidência do ICMS alíquota, aplicação de alíquota interna inter 
estatual nesses transportes aéreos e nesse caso afastou-se a incidência do 
imposto por falta de lei complementar. E aí corroborando a tese do professor 
Schoueri de que certos tributos estaduais pela sua natureza em sejam 
conflitos de competência, e nesse caso a lei complementar seria um elo 
essencial para incidência do imposto.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Oi? Salvador.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Bom, tudo foi falado, a respeito desse 
transporte aéreo me parece também a decisão em toda a questão de que se 
tratava de um serviço de concessão exclusiva da União, então, portanto não 
haveria incidência de ICMS, tanto que o transporte de carga parece que é 
tributado. Mas eu queria lembrar os colegas, interessante não é? Quando 
surgiu esse assunto aqui do Bonilha, quem é sócio da HASP deve ter recebido 
esse folheto dois meses mais ou menos, e ele trata do IPVI. E por coincidência 
viu, professor Bonilha, ele cita um acórdão já proferido pelo órgão especial do 
Tribunal de Justiça a respeito desse problema de doação do exterior. Se o 
senhor quiser. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eles me mandaram também todo esses 
dados, eu ainda não tive a oportunidade, eu tenho interesse em ler.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Ok, só isso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tema encerrado. Mais alguma coisa? 
Um ponto Rodrigo, por favor. Rodrigo Petry. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Rodrigo Petry, só para pontuar, para finalizar a 
reunião, nós temos o Supremo, agravo de instrumento 805.043 do Rio de 
Janeiro da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski que está levantando 
também, que levantou a questão do ITCMD no estado do Rio de Janeiro 
baseado na questão da ausência da lei complementar, mas o ministro acabou 
não abordando o dispositivo do 155, parágrafo primeiro, que exige uma lei 
complementar específica para o ITCMD, e acabou-se vinculando somente a 
questões, assemelhando-se à questão ou a questão do IPVA que diz respeito 
ao 146 do inciso III, que diz respeito a normas gerais para os impostos para 
evitar conflitos e competência. Vale a pena também investigar esse agravo de 
instrumento sobre a questão. Encerrando o tempo aí. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Estamos terminando o tempo. O 
Fernando Zilveti tinha um comunicado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria reforçar um comunicado que nós já 
fizemos no ano passado, o final do ano passado de que diz respeito a nossa 
revista direito tributário atual, para que vocês, se já escreveram finalizem seus 
artigos, se não escreveram, por favor, elaborem novos artigos para a nova 
revista que nós vamos encerrar a coleta de artigos no final de março, começo 
de abril. Então, tiveram a ideia de fazer este comunicado estimulando todos os 



integrantes aqui do IBDT, sócio, aqueles que vêm contribuindo ativamente 
para que a revista seja um sucesso que é no meio acadêmico, no meio 
científico, no meio tributarístico. De qualquer modo o presidente Ricardo 
enviará uma carta para todos os sócios formalizando, este chamamento de 
artigos com a data de encerramento da recepção deles. Muito obrigado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, pontualmente dou por 
encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, espero vê-los na próxima 
semana. 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas 

maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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