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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Recebemos uma 
doação do professor Sérgio André Rocha, nosso conselheiro, dois 
volumes do Estudo do Direito Tributário, Teoria Geral, Processo 
Tributário, Fim do RTT e Tributação Internacional. Tudo que o Sérgio 
faz é bom, não é? Então, mais duas obras na nossa biblioteca. E nós 
recebemos uma doação preciosa do Professor Edson Fernandes. São 
235 livros que ele utilizou para seu doutoramento e mestrado a respeito 
de Direito Comunitário. Há muitas obras comuns, digo comuns porque 
extravasam o âmbito da pesquisa dele. Só para citar um caso aqui, 
Direito Tributário Brasileiro do Baleeiro, mas a maior parte das obras, 
são obras direcionadas para pesquisa e uma grande parte, uma grande 
parte mesmo, que nós não tínhamos na biblioteca. Então, uma doação 
que ele nos faz é preciosa, nós já estamos incorporando ao nosso acervo 
e, evidentemente, fica aqui um agradecimento de público, para o Edson, 
que é nosso associado. Mais alguma comunicação? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso fazer constar uma decisão? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Um minutinho, então. Eu 
estou me lembrando, eu vou te passar já, eu estou me lembrando antes 
de comunicar que terminou o Tax Moot semana passada, lá na 
Colômbia, o Michell, um dos integrantes da equipe, nós tivemos a 
felicidade, a honra de conquistarmos o 2º lugar, e a semana que vem, 
não é, Michell? A semana que vem nós vamos ter a presença da equipe 
aqui e espero que todos estejam aqui para cumprimentá-los. Então, 
semana que nós falamos um pouco mais de detalhe na presença dos 
rapazes, nós devemos já exibir as placas conquistadas. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu ia comunicar um acórdão, mas eu 
procurei aqui e acabei deixando fora, mas eu vou dar só a notícia. Acho 
que todos estão lembrados que, em 2009, nós discutimos aquela 
alteração na Lei da Previdência Social dizendo que o fato gerador do 
INSS nas quitações, nas liquidações judiciais, dar-se-iam na data da 
prestação de serviço. Aí nós discutimos aqui a questão da decadência e 
tal, e nós entendemos, pelo menos a grande maioria, não posso falar de 
todos, que realmente seria da data de cada fato gerador, não do dia da 
sentença. Bom, agora firmou-se no STJ a posição de que realmente é de 
cada fato gerador. E a Receita fala que isso vai representar uma entrada 
de um bilhão e quinhentos milhões de reais, no entanto, esqueceram de 
dizer a decadência, que foi exatamente o ponto que nós levantamos, que 
se o empregado demora dois anos para fazer a reclamação, ele já não 
pode mais pleitear os cinco anos, e a Fazenda também não pode lançar 
os cinco anos, e enquanto a Fazenda não lançar, a simples ação 
trabalhista não interrompe a decadência do lançamento tributário. 
Então é isso. Eu não posso dar o número desse acórdão, mas eu acho 
que todos já devem, saiu no Valor Econômico da semana passada, a 
notícia, e eu pesquisei o acórdão, ainda está em formação. Mas só para 
dizer que, exatamente, nós já discutimos esse tema e realmente 
prevaleceu a tese de que é de cada mês, onde o funcionário prestou 
serviço, portanto, gera realmente a decadência, né, que antes até de se 
imaginava na época, eram dez anos, depois o Supremo entendeu para 
cinco, e agora está... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mais na parte de comunicado, mais para 
alertar nossos tributaristas, que saiu no dia 5 de outubro, o OCDE 
soltou finalmente o relatório, soltou o relatório final, com 15 ações 
propostas do tal de plano BEPS. BEPS, ‘Base Erosion and Profit 
Shifting’. Isto está implicando em uma mudança em vários sistemas 
tributários ou, já, na verdade é o seguinte, o BEPS já implicou em 
mudanças, mudanças antes mesmo dos relatórios que já foram feitas, 
existe uma certa convergência de muitos sistemas tributários, um, nós 
temos que acompanhar, porque afinal de contas, só para dar uma 
citação, essa semana esteve aqui o Sr. Raffaele Russo que é, enfim, um 



rapaz bastante inteligente e trabalhou muito com isso, foi inclusive, 
enfim, foi o rapaz na OCDE que de fato trabalhou, coordenou o projeto 
BEPS lá nesses últimos anos, e que coordenou esses relatórios, ele 
falou com o Cunha, e falando com o Cunha, falou da importância que o 
Brasil aprove tratados, se o Brasil já assinou, ou seja, existe uma certa 
pressão política, um movimento, uma convergência, e nós temos que 
saber disso, saber o que, qual é a proposta do BEPS e o quanto o Brasil 
vai ser inserir ou não, porque, mudando todo o cuidado inclusive, 
porque algumas propostas do BEPS são menores do que aquilo que os 
brasileiros dizem que haveria. Só para dar um exemplo, a medida 685, 
que a gente conhece, ela seria, segundo a versão da Receita, estaria 
seguindo a tendência do BEPS, mas quando você compara a Ação 12, 
agora que nós temos o relatório da Ação 12, com aquilo que a 685 faz, a 
gente diria que o governo brasileiro pode ter se inspirado, mas cheirou 
um pouquinho e foi muito adiante. A Ação 12 fala, olha, realmente 
seria, haveria uma necessidade de uma escolha, uma abertura de 
informação dos planejamentos que, na má tradução são chamados 
planejamentos tributários agressivos, eu quero chamar a atenção o 
seguinte, quando você fala ‘aggressive’ em inglês, ninguém quer falar 
em selvagem, seria muito mais ousado, seria um planejamento 
tributário ousado, não, porque agressivo para nós da língua 
portuguesa, dá uma ideia de raivoso, e não tem nada de raivoso, o 
planejamento tributário é ousado. Então até recomendo que a gente 
evite essa má tradução, porque o planejamento tributário agressivo... 
não, o planejamento tributário é ousado, porque é uma outra história, 
bem diferente com relação a isso. E quando ele fala desse disclosure, 
dessa abertura de informações, elas falam que, as normas que exigiriam 
isso, deveriam ser claras, o que não me parece que a 685 seja, ou seja, 
a 685 a gente sabe, utiliza conceitos que nós nem conhecemos, motivos 
extra tributários e quetais, nós nem sabemos o que são, diferentemente 
do que a Ação 12 propõe. Quando você confronta o que a Ação 12 
propõe, diz, informações que uma fiscalização rotineira poderia ter 
obtido, enquanto você confrontando com o que nós temos aqui, aquilo 
que se pede não é algo para uma fiscalização, é uma confissão, uma 
confissão de que você postergou o pagamento do tributo, o que jamais 
uma fiscalização rotineira teria. Então, esse é um exemplo para mostrar 
o quanto invocando-se BEPS se vai muito adiante do BEPS. E por outro 
lado, também existe o inverso, ou seja, certos consensos, eu vou dar um 
exemplo que para mim, talvez o que mais me preocupa, no ambiente do 
BEPS se fala a Ação 15, que será na verdade a grande ação, o 
instrumento multilateral de tal modo que, por meio desse único tratado, 
todos os convênios em vigor, todos os tratados seriam modificados 
juntos, e quando você verifica, na verdade é, somente algumas das 
ações do BEPS seriam objeto desse canal multilateral, e o BEPS, eu 
sugiro que vocês leiam com cuidado a Ação nº 6, porque ela trata dos 
acordos de bitributação. Ela traz três sugestões que serão incorporadas 
no instrumento multilaterais, as três lamentáveis. Primeira ação 
lamentável, lamentável: quando pretende que se inclua um objeto de 
todos os convênios, não só evitar a bitributação, como evitar a dupla 



não tributação. Como diz o professor Zornoza no Observatório essa 
semana, ele dizia, para começar um erro básico, dupla não tributação 
não existe, duas vezes zero é zero. Então a expressão já é falaciosa 
enquanto tal. Mas, agora eu vou adicionar, se isto for verdade, se agora 
todos os tratados brasileiros que alterados pelo tratado multilateral são 
agora para evitar a dupla não tributação, como ficam as nossas 
cláusulas nos nossos acordos, vários, prevendo os tax sparing? Ou seja, 
nós vamos ter um conflito entre esse novo escopo e as velhas cláusulas, 
teremos grandes questionamentos para saber se aquela cláusula de tax 
sparing, que já existia no acordo, foi revogada por conta desse novo 
escopo multilateral ou não. Então, eu fico bastante preocupado com o 
tamanho das brigas, quanto nós vamos gerar de insegurança jurídica 
para que aqueles investidores que sabiam que podiam comprar, que 
tendo o incentivo fiscal aqui no Brasil, contariam com o crédito no 
exterior de qualquer modo. Como ficarão as situações dos tratados que 
preveem isenções no país de residência se não houver tributação aqui? 
Ou seja, essa pequena mudança já vai gerar uma discussão enorme, e 
se o Brasil assina esse tratado multilateral e o ratifica, nós vamos ter 
um problema aqui. Segundo, propõe-se a cláusula de tax sparing, que o 
americano tanto insiste para evitar o tax sparing. É muito bom, o 
americano realmente não quer, mas eu vou fazer uma pergunta com 
toda clareza. Alguém acha que em 1990, 90, 91, quando o Brasil 
celebrou um acordo com a Holanda, o Brasil acreditava que a Holanda 
era a grande potência industrial e que os grandes holandeses iriam 
redescobrir o Brasil, como foi na época do Recife, os holandeses 
investiriam no Brasil, ou nos anos 90 sabia-se que a Holanda tem uma 
rede de mais de 200 acordos de bitributação, e que muitas 
multinacionais sediam-se na Holanda e da Holanda investem no 
mundo. Sabemos disso, é comum, é sabido que a Holanda tem muitas 
empresas com sede lá, agora, se você aplicar cláusula beneficial 
ownership, que vai exigir que eu verifique quem é o último controlador 
daquela empresa, muito possivelmente essas empresas holandesas que 
as vezes investem no Brasil, o americano que se vale da Holanda para 
investir no Brasil, ou seja, vou ser explícito, o americano que sabendo 
que não há acordo com o Brasil, constituiu uma empresa na Holanda, e 
desde a Holanda se faz um acordo. O Brasil sabia disso e celebrou um 
acordo sabendo disso a Holanda também sabia disso, as duas partes 
queriam um acordo para estimular esse tipo de tráfico. No entanto, nós 
celebraremos um tratado dizendo que não há dupla não tributação e 
que haverá beneficial ownership, e para piorar a situação, ainda se 
propõe que se isenta dos acordos, a cláusula do ‘PPT – Principal 
purpose test’. Seria uma cláusula geral, ou antiabuso, na verdade só 
para esclarecer, LOB (Limitation on benefits) ou PPT é a ideia que cada 
país decida se vai aplicar a primeira, a segunda ou as duas. Então, 
poderia ser numa ressalva, mas se nós não formos alertas, o Brasil é 
capaz nem de fazer a ressalva e me assusta mais. ‘Principal purpose 
test’, aquilo ali era um propósito por trás, e veja, não é dizer, eles não 
chegam a dizer se houver, se o principal propósito não foi reputado, o 
que já seria lamentável, o texto é, se quando um dos principais 



propósitos da transação for tributário, o acordo não se aplica. Gente, 
quer dizer, se eu decidir investir no Brasil porque o Brasil tem um 
acordo, ou seja, eu poderia escolher Brasil e Bolívia. Vou ser claro, eu 
estou na Suíça, a Suíça não tem um acordo com Brasil, tem a 
Colômbia, então o suíço fala, eu vou investir na Colômbia, e da 
Colômbia invisto na América do sul. Ou vice-versa, eu agora estou na 
Holanda, a Holanda não tem acordo com a Colômbia, eu invisto no 
Brasil que nem acordo é, assim. Toda a doutrina, tudo se sabe que os 
acordos de bitributação, se há alguma coisa que eles dão, é fomentar 
investimento. Então, 100% dos investimentos, o propósito, um dos 
propósitos será a economia tributária, será usar o acordo, e de repente, 
será, multilateral dizendo que se um dos principais propósitos for usar 
o acordo, o acordo não se aplica. É assustador, é assustador que nós 
temos que saber disso, discutir esse assunto. O nosso, nessa reunião 
que o Raffaele Russo com o Cunha, que li nos jornais, ele insistiu na 
importância de o Brasil ratificar um acordo que já foi assinado, de troca 
de informações, que também é objeto desse tema do BEPS. E o Brasil é 
capaz de assinar. Na hora que eu tiver um acordo com troca automático 
de informação eu derrubei o sigilo. O Brasil passa informações para o 
exterior sem, se quer informar a você, que os seus dados foram dados 
para fora. Você não tem nada a esconder. Ótimo. Mas tem gente que 
tem preocupações, não aqui no Brasil, não tem nenhum problema o que 
governo brasileiro use seus dados, mas tem problemas sérios que 
outros países o saibam. Nós estamos vivenciando agora, um país 
vizinho cujo nome eu não vou declinar, que tem uma democracia menos 
democrática que outras democracias, e que por tanto, os opositores a 
essa democracia, não são bem-vindos naquele país, ficam aqui no 
Brasil. Só que daqui do Brasil, claro, mandam recursos para sustentar 
aqueles poucos ou corajosos que continuaram no seu país fazendo um 
pouco de oposição. Qual é o valor de uma informação automática em 
que eu sei que os meus cidadãos estão mandando dinheiro para quem? 
E na troca automática, este residente no Brasil, nacional daquele país, 
não vai ter sequer a oportunidade de informar ao governo brasileiro que 
está sendo, pondo a vida em risco a vida de famílias, ao informar a um 
governo menos democrático que os recurso são dados. O devido 
processo legal, que se pede aqui, não é burocracia, é o mínimo que se 
pode esperar. Na IFA este ano, Ricardo, nós tivemos um dos painéis, eu 
até estive lá, em que se falava de direitos básicos dos contribuintes, e se 
procuravam ‘standards’ mínimos, o mínimo que se espera. E um dos 
temas que foi tratado na IFA, relatado muito bem pelo Pasquale Pistone, 
e pelo Philip Baker, um dos temas foi esse, o devido processo legal na 
troca de informações, em que se dizia, vamos comparar com o Uruguai. 
No Uruguai para que o governo Uruguaio dê alguma uma informação é 
necessário que se abra um processo, que se pergunte: Posso dar essa 
informação? Você tem alguma coisa contra eu dar essa informação? O 
direito de ser ouvido. O direito processual ao contraditório é o direito de 
ser ouvido. E não dá para remediar depois. Porque enquanto você está 
no seu estado você vai dizer, mais tarde você reclama, você anula. Um 
caso como esse é aquele que vai ou volta, na medida em que chegou 



num estado, em que é menos estado de direito, vai e não volta. E você 
acabou de colocar vidas em risco. E nós estudamos no ‘oba oba’ do 
BEPS, etc., temos que aprovar, que o Brasil tem que fazer parte desta 
onda, nós tributaristas temos a obrigação de saber o que está 
acontecendo, temos que nos manifestar sobre esse assunto e por isso 
eu trouxe aqui no comunicado, o que está acontecendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Muito bom. Muito 
obrigado. Eu acho que nós devemos fazer um estudo, não, sobre as 15 
propostas do BEPS, não é? E tenho até na cabeça já uma pessoa, que 
nós conversamos, e vamos estudar um a um, quem sabe, né, não vai 
dar tempo esse ano, mas vamos fazendo o possível. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós poderíamos começar com alguma, 
algum desses itens, selecionar um deles e depois partir para outros dois 
para não se atrapalhar. É tanta coisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O tema é bastante, só para ter uma ideia, 
a minha pós-graduação esse semestre inteiro nós passamos só no 
BEPS, e são quatro horas de aula por semana, e nós..., hoje em dia eu 
estou conseguindo gostar um pouco mais do tema, é bastante 
complexo, e por isso mesmo nós temos que estudar, eu concordo com 
você, temos que acompanhar isso, e talvez até, pelo menos uma 
informação positiva, bom, isso foi discutido, Ricardo, o Ricardo pediu 
que eu falasse sobre a Colômbia, vou falar na semana que vem, mas 
certamente uma ou outra ideia que eu estou trazendo aqui, até porque 
eu andei debatendo no Observatório Ibero-Americano de Tributação 
Internacional. Talvez essa informação eu até possa dar, Ricardo o ano 
que vem, o anfitrião do Observatório Ibero-Americano de Tributação 
Internacional será o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, junto com 
a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ou seja, esses 
debates serão trazidos para cá, nós vamos ter o prazer de discutir isso 
também do lado de cá, e certamente BEPS, BEPS ‘in the air’ como se 
diz, BEPS está acontecendo, BEPS está na moda, então com certeza 
vamos ter muito que ver com isso. Então, será a data provisória é 17 a 
21 de outubro. Acontecendo duas coisas importantes, o Observatório, e 
a Peruada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Não sei se eu estou 
exagerando, o Schoueri, mas a cláusula do PPT ela mata todos os 
acordos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ela, a cláusula... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Poderia revogar os acordos, 
porque eu não conheço legislação empresarial, seja no âmbito 
internacional, seja no âmbito local que não se considera as implicações 
tributárias e altamente se considera. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: E como um dos principais propósitos. O 
tema, é que incomoda Ricardo é esse, como um dos principais, porque 
se fosse o principal propósito, você teria o âmbito para a discussão. 
Não, espera aí, existe um outro propósito comercial, esse não é o 
principal, você teria no mínimo o ‘pano para a manga’, para discussão, 
mas um dos principais, é hipocrisia você dizer que você faz o 
investimento e não considerou o efeito tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Bom, pequeno expediente, 
alguém quer comunicar alguma coisa a mais? Então, vamos à pauta. 
Da semana passada nós discutimos aquele parcelamento do ICMS no 
sistema de substituição tributária. O Brandão pediu para manter na 
pauta, ele queria acrescentar alguma coisa. Vamos inverter, então? 
Porque assim nós finalizamos esse tema. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O tema da semana passada ficou para 
quase o último quarto da hora, e como veio com a Natalia, que é do seu 
escritório, né Fernando, então eu achei, mas de qualquer maneira, eu 
achei que o tema tinha que ser relevante, porque afinal de contas o 
Fernando estava junto, né, e aquelas informações precisavam ser 
melhor aprofundadas. Então, o que trouxe a Natalia para nós aqui? Ela 
trouxe a ideia de que havia uma lei, era o antigo art. 100 da Lei 6.374, o 
inciso IV dizia que... não. É, ela dizia no inciso IV do art. 100, que não 
será concedido parcelamento de débito fiscal decorrente de 
desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior quando 
destinada à comercialização, à industrializações, e “B”, o imposto a ser 
recolhido a título de sujeição passiva por substituição tributária. Esse 
artigo foi alterado em 2001, e passou a redação, simplesmente não 
trouxe mais essa vedação, mas trouxe uma outra inclusão, ele diz, dado 
os parcelamentos e diz que, § 2º, isso não existia no texto anterior. § 2º: 
“O Poder Executivo no interesse e conveniência da administração 
tributária, poderá dispor sobre a restrição ou não concessão de 
parcelamento para débito recorrente de determinadas operações, 
prestações ou para determinadas categorias de contribuintes”. Essa é a 
novidade da lei que prevalece até hoje. Então, aqui é uma questão 
muito séria porque vai voltar aquela discussão da delegação, né, da 
delegação de poderes para o Poder Executivo. O regulamento que 
vigorava da época e que trazia o art. 100 na redação anterior, era o art. 
570 do regulamento do ICMS, e ele dizia no § 6º, repetindo o texto da 
lei, não foi revogado, embora a gente possa dizer, né, que regulamento 
está subordinado à lei, e se a lei foi revogada ‘ipso facto’, o regulamento 
também foi, mas como havia aquela delegação de competência para o 
Poder Executivo, entre aspas, de fazer parte de determinadas operação, 
entendeu o legislador no caso executivo, né, a manter esse texto como 
em vigor, ainda acrescentou o art. 70 A, foi agora, em 2010, portanto, o 
legislador de 2010 do regulamento de 2010 sabia na inexistência 
daquela redação original do art. 100, e ele diz que não, o parcelamento 
de débitos de ocorrências de operações de prestação de contribuintes 
que não estejam em situação regular perante o Fisco, não escrito na 



dívida ativa, será concedido mediante apresentação de garantia prevista 
no Art.6º, 570, observados os temas e posições estabelecidos em atos da 
Secretaria da Fazenda. Esse é o regulamento. O ato da Secretaria da 
Fazenda foi aquela famigerada Resolução nº 2, que em seu art. 14, 
manteve vivo o texto questionado pela Natalia. E, portanto, realmente... 
art. 14: “Não será concedido parcelamento de débito fiscal decorrente de 
desembaraço aduaneiro, 2, imposto devido por sujeição passiva por 
substituição tributária”. Tinha algumas pessoas que questionaram isso, 
porque às vezes colocavam no sistema, esperavam alguns dias, 
pagavam a 1ª parcela e depois de dois, três meses vinha a notícia de 
que, olha, o seu parcelamento não pode porque é SP, ou então agora já 
não está nem aceitando mais, entrou, já não aceita mais. E a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, naquilo que eu tinha 
acompanhado, era, é unânime praticamente, no sentido de dar força ao 
que está posto no Regulamento e na Resolução. Eu cito apenas como 
exemplo esse, que é um dos mais novos, é o nº 201300004455246, é o 
nº do registro, é de 25 com agosto de 2013. Então ele faz uma análise 
dessa legislação e da questão do regulamento do ICMS, e conclui que, 
nega provimento ao recurso da empresa. O outro também que foi 
julgado em 19 de agosto de 2013, ele, este aqui fala do regulamento... 
também negou seguimento ao apelo da empresa. Um outro é, diz 
tributário, Mandato de Segurança, pedido de parcelamento, ICMS, 
impossibilidade da parcelamento de débito oriundo de ICMS 
decorrentes de substituição tributário, ausência de direito líquido e 
certo, recurso improvido. Portanto, o quadro jurídico formado é esse, é 
uma prerrogativa, significa que a jurisprudência está entendendo que 
há uma prerrogativa da administração em dizer quais são os débitos 
que ela permite que se parcele, e ela tem feito isso nos casos de PPIs, 
inclusive há um outro projeto agora, mas não inclui o ICMS, de débitos 
tributários e débitos não tributários, mas não é ICMS, então não 
interessa, mas ela, aí ela coloca tudo que ela acha que pode ser 
parcelado. E nos casos de PPIs, teve um caso que ela disse, olha, o 
parcelamento é permitido, o pagamento com desconto desde que, a 
substituição tributária seja paga em uma parcela com desconto, mas 
não em 120 com aquele desconto menor, né? Então, ficou a questão da 
isonomia, se aplicava a isonomia ou não. Não, não se aplica. Se o Poder 
Executivo diz que o débito normal tem que dispor pagamento à vista, 
débito normal parcelado em 120, tem desconto um pouco menor, e a 
substituição tributária só terá desconto se pagar em uma única parcela, 
é absolutamente legítimo, então é essa situação. Não veja no STJ, como 
trata de legalidade, se há alguma questão de inconstitucionalidade 
nessa... A questão estaria assim, se realmente o regulamento por 
delegação, poderia ser usado como uma base para dar essa distinção 
legal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Suponho que esse assunto 
precise ser discutido que a presença da Natalia, não? Eu acho que eu 
vou pedir à Natalia, o Fernando pode pedir à Natalia que se informe 



desses dados que o Brandão está trazendo, que são dados novos, e 
semana que vem a gente volta ao assunto. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Está bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Está bom? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Tá bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Mas aí muito obrigado, 
realmente esclarecimentos importantíssimos que nós não tínhamos na 
semana passada, e até contraditório. Quer falar ou quer esperar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, vocês é que quem sabem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Pode falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que a Eloiza está trazendo detalhe, e todos 
receberam comunicados, só lembrar que hoje, às sete da noite vai haver 
na faculdade, se chama ‘on time’ na faculdade hoje, às 19 horas, no 
prédio anexo no quarto andar, nós vamos ter uma mesa de debate 
chamada: Transparência e Interpretação da Lei Tributária por 
Autoridades Administrativas, encargo do Processo Administrativo e pelo 
Judiciário. Ver como o judiciário, como é que os juízes administrativos e 
juízes mesmo vêm o tema da transparência interpretando as leis. Nós 
vamos ter o Professor Guilherme Mendes. O professor Guilherme 
Mendes é professor da USP, Faculdade de Direito de Ribeirão, mas 
também ele é conselheiro do CARF, ou seja, tem esses dois chapéus. O 
Ricardo Gregório que fez doutorado conosco, e também é conselheiro do 
CARF, o Luciano Garcia Miguel, Coordenadora da Administração 
Tributária aqui da Secretaria da Fazenda de São Paulo e o Bruno 
Fajersztajn, nosso conhecido, nosso associado aqui. Só para explicar 
qual é a dinâmica, dos que se interessarem, e qual o contexto que isso 
acontece. Esse é já o nosso 5º ano, de um grupo de pesquisas na 
faculdade, esse grupo é... como eu vou explicar? Oito Universidades se 
uniram numa pesquisa de cinco anos, financiada pelo Conselho de 
Pesquisa do Governo da Noruega. Nesses cinco anos estamos discutindo 
o tema da transparência. Quando isso começou, o BEPS mal estava 
acontecendo, mas já havia o fórum global da transparência, e já havia 
esse movimento geral de, vamos abrir, vamos todos, todos serão 
transparentes, e não havia um espaço claro de discussão para os países 
em desenvolvimento. Ou seja, como dizer, isto aqui é a tendência 
mundial, e as peculiaridades do países em desenvolvimento eram 
deixadas de lado, do sul, vamos dizer assim. Então nós propusemos 
uma pesquisa para examinar o impacto dessas medidas globais de 
transparência, em países em desenvolvimento. Então, nós, a estrutura 
são antenas que nós chamamos, nós temos uma antena na Colômbia, 
temos uma antena nossa aqui, na Faculdade de Direito, temos uma em 
Montevidéu, temos uma na África do Sul e temos uma, que já atuou em 



parte, na Uganda. Essas antenas tem a obrigação de, por ano, fazer 
seminários, este é um deles, em se são discutidos os mesmos temas. 
Então, como é que funciona? As antenas que nós chamamos centrais, 
leia-se Noruega, leia-se Viena, leia-se Salerno, Itália, se encarregam de 
pesquisar um tema e propor questões, um questionário. E este 
questionário é respondido por cada antena. Então, só para explicar a 
dinâmica aqui, hoje à noite eu vou pegar esse questionário, eu vou ler 
pergunta a pergunta, e a partir da pergunta, esses debatedores, 
discutiremos o tema. E eu tenho dentro dessa pesquisa, são dez 
pesquisadores sendo encarregados do tema, no caso dessa, para esse 
tema aqui é o Paulo Victor, o nosso Paulo Victor aqui, esse pesquisador, 
a partir que, ele organizou o seminário, ele vai ouvir essa pesquisa e 
claro, gravar tudo que acontece ali, aí ele faz um relatório, responde um 
questionário. Então o Brasil manda a sua resposta, como a Colômbia 
mandou a sua, como o Uruguai, etc. Daí, as antenas centrais tomam 
isso, e pensem num raciocínio matricial, pensem que vocês têm as 
mesmas perguntas, vários países dizendo a posição, a partir daí, se 
publica a ideia, que vão ter coisas de 30 artigos, alguns vão começar a 
sair, artigos que passam a ser publicados, discutindo temas e dizendo, 
olha, existe um problema. É gerar massa crítica do tema da 
transparência, dizendo, isto não pode ser um consenso europeu, sem 
considerar as peculiaridades dos países em desenvolvimento. Então, os 
que quiserem vir são muito bem vindos, mas não esperem conferências, 
esperem um debate, uma mesa de debate a partir de um questionário 
pré-formulado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Passo à palavra ao 
Fernando Zilveti, retomando a questão do VGBL, Imposto sobre 
Transmissão, Causa Mortis e também Inter Vivos, né, doação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, não queria deixar de ressaltar a 
minha alegria de ouvir o Schoueri fazendo o que ele prometeu fazer 
quando ele assumiu a cátedra dessa, da Faculdade de Direito, que é 
ciência pura. Então ele faz esse grupo de estudos, e eu acompanho isso 
desde o primeiro grupo de estudos que ele fez, ou promoveu na 
faculdade, e eu sempre disse a ele, você tem que fazer ciência, que é 
quase, não precisa falar isso para ele, mas só reforçar, e da ciência fazer 
cátedra, ou seja, fazer seguidores, que sigam essa ideia de ciência, de 
preocupação com a pesquisa, sem nenhuma segunda intenção de 
protagonismo, ou de único protagonismo, e sim promover a pesquisa de 
desenvolvimento do Direito Tributário. E quando eu ouço falar desse 
projeto em especial, começou lá trás, e eu discuti um pouco com ele, 
algumas vezes, essa ideia da transparência, eu tive uma forte 
preocupação de que essa transparência caminhasse num sentido de 
adesão, vamos dizer, a tendências internacionais sobre o assunto. E 
pelos comentários que ele fez inicialmente e agora um pouco mais, se 
eu, adoraria estar presente nesse evento, se eu não tivesse outras 
questões que me impedem de estar presente, mas eu fico curioso até de 
ouvir a gravação, porque eu sei que de lá vai sair a melhor ciência, o 



melhor debate, e não conclusivo, o que é mais interessante em termos 
de ciência, ser realmente fazer debates de alta qualidade. Mas o que me 
traz nessa manhã aqui é uma outra provocação de debate, em função 
do que foi discutido há três semanas atrás, eu acho, sobre o VGBL ou 
PGBL e as consequências, diz o prazo de pós e transmissão, seja 
transmissão inter vivos, seja causa mortis. Então, eu vou tentar falar de 
uma forma bastante fácil, e até agradecendo aí a minha colega Marília 
de Rasi Faustino e o Eduardo Marola, que está aqui quietinho, 
escondido, porque o time dele ganhou de três a um do meu, e ele está 
com medo da reação dos são paulinos, mas a gente gosta muito do 
Santos, um time que sempre... a gente tem simpatia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira : Afinal, conseguiu ganhar 
do São Paulo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ganhou do São Paulo. É uma, já tem a 
nossa simpatia. Mas muito bem, a gente estava preocupado com o que é 
afinal o VGBL, o PGBL, e a primeira questão que trazem, vamos olhar 
na regulação, nos órgão reguladores, até disse que faria isso, e de fato a 
Susep conceitua os contratos de previdência privada, ‘tanto o VGBL, que 
é Vida Gerador de Benefício Livres, e PGBL, é Plano Gerador de Benefício 
Livres, como planos por sobrevivência, de seguro de pessoas e de 
previdência complementar aberta, respectivamente, que após um período 
de acumulação de recursos, período de diferimento, proporcionam aos 
investigadores (segurados e participantes) uma renda mensal, que 
poderá ser vitalícia ou por um período determinado, ou até em pagamento 
único”. O primeiro, o VBGL é classificado como seguro de pessoa, 
enquanto o segundo, PGBL, é um plano de previdência complementar. 
Então, isso dentro da classificação da Susep, que é um órgão regulador, 
é uma classificação de direito público, é a agência reguladora que segue 
a lei de seguros privados, e também seguro complementar. A grande 
diferença entre os dois está no tratamento tributário. Nos dois casos, o 
Imposto de Renda incide numa única vez, no momento do resgate ou 
recebimento da renda. Aqui no caso do VBGL, o Imposto de Renda 
incide apenas sobre os rendimentos, e no PGBL o imposto incide tanto 
sobre o valor aplicado quanto seus rendimentos. Então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Imposto? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Imposto de Renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você falou aplicado? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. Depois a gente vai explicar essa parte 
do Brandão. Mas para evitar uma dupla incidência, uma bitributação, 
permitindo deduzir as contribuições do PGBL, valor aplicado na 
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, 
desde que seja utilizado o modelo completo, obviamente. E o valor a ser 
deduzido não ultrapasse 12% da renda bruta recebida no ano. Essa 



explicação não tem nada a ver com o tema principal que é o imposto de 
transmissão, mas eu só quis trazer para à mesa um esclarecimento. E 
aí a pergunta que o Schoueri trouxe, a provocação que ele fez, científica, 
foi no sentido de que qual é a natureza jurídicas, do que estamos 
falando? Não é isso? É um contrato de seguro de vida, um 
investimento? Então, vamos lá. No caso a previdência privada 
complementar tem um regime, que a gente chama em direito bancário 
de capitalização, ou direito bancário de capitalização também, direito 
bancário de capitalização. No regime de capitalização o que acontece? 
Cada geração constitui reservas para suportar o pagamento dos seus 
próprios benefícios, eu estou capitalizando. Lá na frente, eu estou 
fazendo uma reserva, lá na frente eu vou ter um capital e vou decidir o 
que vou fazer. Então, o trabalhador durante a vida laborativa, que eles 
chamam, constrói uma reserva financeira, e daí, a ideia que se tem de 
acumulação de recursos que se compara a grosso modo, claro, com as 
peculiaridades de cada instituto, com uma poupança, não entenda 
caderneta de poupança, porque uma caderneta de poupança tem o 
regime específico, mas como uma poupança, eu estou poupando. Como 
se eu tivesse colocando dinheiro em baixo do colchão. O meu dinheiro, 
eu ganho, trabalho, recebo, gasto o que eu tenho que gastar, o meu 
mínimo existencial, e o restante eu poupo, reservo. É nesse sentido, 
está? Então, quando a gente vai falar, se a gente vai pensar no Código 
Civil, né, a gente também tem que pensar que o código, como o Código 
Civil trata este instituto, certo? Mas também a gente tem que pensam 
em como o código tributário trata a questão. Então, aqui diz que o art. 
109 que eu queria deixar aqui bem ressaltado, que os princípios gerais 
de direito privado utilizando-se para a pesquisa da definição do 
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não 
para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, o que a gente 
tem aqui para debate? Os contratos de previdência privada têm como 
objeto no primeiro momento, você ter um amparo que a gente chama, 
que é um resguardo, uma segurança para quem poupar. Então, essa é 
ideia que está por trás do contrato de previdência privada, ou de 
previdência complementar como está prevista na constituição. Então 
você tem uma ideia de complementação da aposentadoria, certo? Esta é 
ideia que está na mesa, claro, para debates. Então, o que você faz com 
isso? Você acumula recursos, e você verte esses recursos para um 
fundo de investimento, e aí tem, precisa ser bem entendida, que esse 
fundo de investimento, que é um condomínio, uma universidade de 
bens, vai capitalizar o valor, certo, e vai aplicar esse valor no mercado. 
Então, este fundo que você aporta teus recursos, que é regulado pela 
superintendência de seguros privados, justamente para dar a estes 
cidadãos a proteção do Estado, sobre aquilo que as instituições 
responsáveis pela gestão desses recursos estão fazendo. Que aí está 
aquela ideia de ser o seguro. É Susep? Não. Susep é seguro. É bem 
importante. A Susep regula estes fundos de previdência privada por 
entender, primeiro que é uma questão de interesse público, e também 
por entender que você deve proteger o cidadão em instrumentos que 
possam afetar a economia popular. Então isso é que está por trás, a 



gente leu em textos e doutrinas sobre a ideia da previdência privada. Aí 
antes de entrar neste assunto do ITCMD eu queria só... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer. Isso que você falou vale 
tanto para o PBGL quanto para o VGBL? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Eu queria mencionar 
também uma decisão do STJ que tratou do assunto, para anotação 
geral, ela é um recurso, é um embargo de divergência num recurso 
especial, que é o 121.719/SP. A Ministra Relatora é Nanci Andrighi, que 
foi justamente o caso do Banco Santos, que se discutiu a natureza 
alimentar desses recursos quando se penhorou o VGBL dos acionistas 
do Banco Santos, e também se discutiu essa questão, em função da 
massa falida do Banco Santos, e especificamente, tratando desse tema, 
então que eu vou ler rapidamente o que disse a ementa dessa decisão, 
que diz exatamente o seguinte: "O regime de previdência privada 
complementar é nos termos do art. 1º da Lei Complementar 109/2001, 
baseada na constituição de reservas que garantam o benefício, nos 
termos do caput do art. 202 da Constituição Federal que, por sua vez, 
está inserida na sessão que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora 
não se negue que o PGBL permite o resgate da totalidade das 
contribuições vertidas ao plano pelo participante, art. 14 e 3 da Lei 
Complementar 109/2001, essa faculdade concedida ao participante de 
fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar 
de forma inexorável a natureza essencialmente previdenciária e portanto, 
alimentar do saldo existente." Aí por isso, “3. é por isso, que a 
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência 
privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de 
modo que se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização 
do saldo para a subsistência do participante e sua família, caracterizará 
esta à sua natureza alimentar na forma do art. 649, 4º do CPC”. Só para 
terminar. “4. ante às peculiaridades dá espécie curto período em que o 
embargante esteve à frente da instituição financeira e sua íntima 
participação”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Íntima? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ínfima. Desculpa. Ínfima participação no 
respectivo... meus óculos já: “Ínfima participação no respectivo capital 
social, não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida de 
ser decretada a impossibilidade de todos seus bens, inclusive do saldo 
existente em fundo e previdência privada complementar PGBL”. Muito 
bem, eu só quis trazer essa decisão, depois ela vai repetir o que eu já 
disse sobre o caráter de capitalização e cumulação de rendimentos do 
VGBL e PGBL. Então, voltando aqui... muito bem, então agora voltando 
à nossa questão principal, que nós temos que tratar. Então, com 
relação ao acúmulo de capital feito pelo optante da previdência privada, 
a questão era se ele vem a falecer, qual seria o tratamento dado a isso? 
Então, primeiramente, nós temos o ITCMD, é o tributo de competência 



dos estados, e o estado deve ter a competência de tributar ou, se ele 
optar de não tributar, estabelecer a isenção. Porque ocorrendo o 
falecimento do investidor, se dá a transmissão desses investimentos 
capitalizados a seus herdeiros, certo? Ou dependentes. O que 
caracteriza o fato gerador do ITCMD. Então, esse é o ponto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta é essa? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É porque eu fiz, me pediram para fazer 
uma introdução, cheguei ao ponto que é a pergunta que nós vamos 
debater. Certo? Então, se é cabível a cobrança desse imposto sobre 
também, os saldos resgatados pelos herdeiros através de planos de 
PGBL ou VGBL. Considerando os contratos de investimento, exceto os 
valores referentes eventual contratação de pecúlio complementar, os 
quais constituem, esse sim, patrimônio deixado pelo ‘de cujus’. Aí a 
gente tem que olhar o art. 1º, inciso I da Lei Estadual 8.927. Existe um 
parecer da SUSEP que precisa ser mencionado, em que se vislumbra a 
possibilidade de ser aplicada a previdência complementar, o Código 
Civil, o art. 794, que eu estava me referindo anteriormente, Código Civil 
e Código Tributário que diz o seguinte: “no seguro de vida ou de 
acidentes pessoais para o caso de morte, capital estipulado, não está 
sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os 
efeitos de direito”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dá para ler de novo? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos lá. “No seguro de vida ou 
acidentes pessoais para o caso de morte, capital estipulado não está 
sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os 
fins de direito”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode seguir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, claro, nós temos que olhar também, o 
art. 202 da Constituição Federal que contempla o regime de Previdência 
Privada. Então, e nesse contrato de previdência privada, o pagamento é 
destinado ao fundo investimento, como eu disse, que não tem uma 
personalidade jurídica própria, mas ele administra esses recursos, 
recursos esses que são do cotista desse fundo, que é a questão que 
estamos trazendo. Em relação ao ITCMD, concluindo só, com base no 
art. 155 da Constituição Federal, ele é um imposto dos estados, e assim 
compete aos estados determinar a incidência desse imposto, no caso de 
transmissão Causa Mortis e de doação, de quaisquer bens ou direitos. 
Operações... bom, enfim, esse é o ponto, né? Então, o que a gente quer 
demonstrar com isto? Que, por se tratar de um investimento que 
compõe o patrimônio do ‘de cujus’, ele estaria passível de incidência do 
ITCMD. Esse é o relato, isso que eu queria trazer. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, você chama o beneficiário de 
herdeiro? Em conclusão, o beneficiário é o herdeiro? Eu não poderia 
fazer um VGBL, se eu pegasse o meu patrimônio e quisesse um VGBL e 
entregasse ao beneficiário um terceiro, seria inválido? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu estou dizendo o seguinte, para 
não ter confusão, eu estou dizendo... o investidor, que está 
capitalizando, na hipótese dele falecer, a transmissão de seus bens, é 
um bem, esse é um mais um bem dele, se dá à herdeiros legatários 
quem ele determinar, inclusive em testamento. Considerando, tomando 
essa premissa que é um bem dele, então, tomando essa premissa, se 
nós considerarmos que é uma poupança, nós estamos poupando no 
tempo esta, o dinheiro, eu separo uma parte do meu dinheiro, ponho de 
baixo do colchão, este é um bem, que se eu falecer, ele vai ser objeto de 
inventário, ou será, haverá sucessão. Agora, não quer dizer que, se no 
meu falecimento, no meu testamento ou na minha disposição de 
vontades que eu coloco dentro plano VGBL, PGBL, eu posso beneficiar 
um terceiro que se quer é meu filho, ou é meu herdeiro. Aqui é uma 
outra questão que eu não quis abordar, mas se você quiser abordar 
podemos abordar, até por parte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria só saber uma coisa, o VGBL, ele 
é revogável, ou seja, eu posso a qualquer momento retomar o recurso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Todos os dois. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu concordo com você. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Os dois são revogáveis. Você vai ter 
perdas naturalmente por conta do investimento, mas você pode revogar 
os dois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está se colocando, se 
eu não estou enganado, na discussão anterior, vocês está se colocando 
contrário à que as instituições financeiras praticam e afirmam, porque o 
VGBL é vendido, entre aspas, com a inspiração de que não tem imposto 
sobre transmissão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Veja bem, eu não estou me colocando na 
posição A ou B. O Schoueri pediu, você quer analisar esse assunto? E 
eu analisei o assunto. Pela questão civil, pela questão civil de direito 
privado, que é uma das provocações. Que treco é esse, qual a natureza 
jurídica disso? Quando eu fui analisar a natureza jurídica, eu tendo a 
acreditar que esta natureza jurídica seja realmente de capitalização, 
então eu capitalizo, e se eu capitalizo, o patrimônio é meu, e se eu 
venho a falecer, esse patrimônio passa a meus herdeiros, e se eu 
destinar a terceiros, esses terceiros, desde que não afete a legítima, eu 
posso dispor da melhor forma possível, inclusive colocando isso no 
contrato. E como é revogável, como é a pergunta do Schoueri, que é o 



relevante, ele é revogável, eu posso a qualquer modo mudar de ideia. 
Então quando eu fui analisar isso eu cheguei a uma dúvida, de acordo, 
e aí tem a questão do posicionamento das instituições financeiras sobre 
o assunto, mas a minha visão, inclusive a discussão que está aqui até 
em jurisprudência, né, então, tem uma decisão que a gente pegou aqui 
que eu vou ler só a ementa, de uma decisão daqui de Minas Gerais, que 
eu não estou conseguindo enxergar aqui o número, mas já vai aparecer, 
apelação cobrança de fundo de previdenciário e legitimidade ativa do 
espólio, extinção do feito. Aí ele diz: “cabe somente aos herdeiros e os 
beneficiários do ‘de cujus’ promover a cobrança do fundo previdenciário 
por este contratado, sendo parte legítima o espólio para tanto”. 
Consignou-se no acórdão, né, “o direito ao recebimento da indenização 
atinente ao fundo de previdência em questão, por morte do participante 
antes do recebimento da renda”, então essa é a uma outra hipótese, que 
você está acumulando, “aos beneficiários por ele nomeados, assim os 
beneficiários do plano de previdência é que seriam parte legítimas para 
obter a satisfação do crédito consignado no contrato, na medida em que a 
quantia não é considerada ser do hereditária, por quanto, possui 
natureza obrigacional e caracteriza verba indenizatória e não sucessória, 
nos termos do art. 794, Código Civil”. Então, tem mais essa polêmica que 
foi trazida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa decisão é a respeito de 
seguro ou de VGBL? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: VGBL. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: VGBL. Porque eu vejo uma 
distinção muito grande entre o contrato de seguro e o VGBL, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, sem dúvida. Nós estamos falando 
VGBL e PGBL, nós não estamos falando de contrato... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas só para colocar 
aqui a questão, pelo o que eu entendi, a SUSEP com base no 794 tem 
um resolução entendendo que isso não é herança, que o benefício aos 
herdeiros não é herança. É isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Daí veio o entendimento... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós conseguimos 
fundamentar, no seu estudo, nós conseguimos fundamentar essa 
decisão? Levantando em conta a lei complementar 109? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, pelo o que eu analisei, pensei 
sobre o assunto, essa posição da SUSEP não tem sustentação no direito 
privado. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo já disse o que eu ia mencionar. 
Assim, se não é o seguro, o seguro caracteriza, assim, eu jamais 
recupero o prêmio que eu paguei, uma vez que eu fiz o seguro, e por 
acaso eu não der o azar de não morrer, azar o meu, quem mandou eu 
não morrer, eu não vou receber de volta. É o que o já o Fernando me 
disse, que nesse plano, se eu der o azar de não morrer, ou a sorte, eu 
posso a qualquer momento ir lá e falar, olha, dá cá o que é meu. Dá cá 
o que é meu, isso não tem nada do 794, não tem nada do seguro. 
Assim, não é nem dizer que seja um híbrido, então comparar no 
exterior, é bastante comum esses híbridos que são seguros que você 
pode se resgatar, mas se manter, é o seguro, ou seja, alguém deve ter 
feito alguma coisa como essas, espero que não, porque é ilegal, mas a 
gente ouve falar de pessoas que fazem seguros no exterior, que você vai 
capitalizando, pode resgatar um montante capitalizado, mas inclui-se 
um seguro, ou seja, se você der a sorte de morrer, não é que você vai 
resgatar o que você capitalizou? Você resgata uma quantia fixa 
segurada. Aí que diz que é híbrido, porque tem um quê de investimento, 
e um quê de seguro. Aqui eu não estou sequer conseguindo ver o 
híbrido, eu estou vendo um mero investimento entrega para 
beneficiário. Então realmente a única questão que me resta é saber se 
uma resolução da SUSEP poderia ter competência suficiente para 
desviar o recurso que vai para o Estado. Eu já antecipo que eu vejo 
muita dificuldade. Eu não estou conseguindo enxergar algum caminho 
para aquele contribuinte, claro, se o legislador não quiser tributar é 
problema dele, mas na questão da competência tributária, eu não estou 
enxergando, sequer enxergando um caminho. A Mara levantou a mão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria só esclarecer, para a gente 
só resumir um parecer. Rapidamente, dois minutos. Então, tem uma 
consulta, a Procuradoria Geral do Estado no Paraná, em que a 
conclusão foi a seguinte, para a gente fechar um pouco o raciocínio 
também, que é válido. “Os contratos de previdência privada objetivam 
em primeiro momento, o resguardo da segurança do participante, com 
complementação de aposentadoria. 2. Para tanto, constituem-se em 
acúmulos de recursos, uma vez que vertidos a um fundo de investimento, 
a fim de capitalizar o capital aportado restituíveis aos investidores. 3. 
Não estão, portanto, imunes à incidência da tributação. 4. De forma que, 
somente por lei estadual, poder-se-ia cogitar acerca da isenção do 
pagamento de ITCMD. 5º e último. Logo, ocorrido o falecimento há a 
transmissão dos investimentos do ‘de cujus’ a seus herdeiros ou 
dependentes, o que caracteriza o fato gerador para a cobrança do ITCMD. 
Por todo exposto, opina-se pela cobrança do imposto para planos de 
PGBL e VGBL”. Então eu só queria, porque é bem resumido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem, ele pediu 
primeiro. O microfone aqui, por favor. Se identifica, faz favor. 

Sr. Raphael de Campos Martins: Eu só queria colocar, eu acho que 
dois pontos que já foram até abordados, trazer a questão, por exemplo, 



de um seguro de vida plenamente resgatável, que é um produto que as 
instituições financeiras têm vendido, e eles até vendem isso com, 
existindo uma isenção do IR sobre o rendimento gerado, porque eles 
entendem que é um resgate do seguro de vida e que portanto, não teria. 
É bem questionável, da mesma forma, não incidência do ITCM a partir 
do falecimento, até porque, o espólio abre-se com o falecimento do ‘de 
cujus’, ou seja, mesmo que você não tenha aberto o espólio na parte de 
sessões, você já teria o espólio no preço de transferência direto. E eu 
queria só comparar com a questão, do trust. Então, por exemplo, para 
fins de Direito Tributário americano, o trust ele continua na esfera de 
patrimônio do settlor ou seja, daquele que sede o patrimônio e não tem 
nenhum efeito. O trust, a partir do que se torna do beneficiário é que de 
fato ele sai da esfera, e aí ele passa a ser, enfim, o rendimento, vamos 
chamar de ‘cupom’, passa a ser dos beneficiários e enfim, aí tem um 
tratamento talvez semelhante ao que nós gostaríamos que o VGBL e 
VGBL fossem, se as instituições financeiras estivessem correta, e nesse 
caso, eu também concordo com o professor Zilveti, não estão. 

Sra. Mara Caramico:: Era justamente isso que eu queria mencionar. 
Porque hoje os bancos vendem a previdência como um contrato misto, 
eles têm inclusive na formação do custo dele, da poupança, vamos dizer 
assim, eles têm uma parte de seguro de vida, e uma parte de 
investimento, vamos dizer assim, para a previdência, então eles são 
contratos mistos, de forma que na morte, por ocasião do falecimento, há 
o resgate também, ele é tratado como um seguro de vida. Então, é um 
pouco, vamos dizer assim, as estruturas bancárias são meio 
complicadas para se analisar, vamos dizer assim, se ela é uma 
estrutura pura de PGBL ou de VGBL. O que se mistura muito hoje, 
justamente por conta de dessa situação de transmissão, é o contrato de 
segurança, justamente para poder se alegar, que em sendo um contrato 
de seguro, e tendo então, uma participação como seguro, ele não seria 
tributado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma pergunta. O me parece 
claro, não estou vendo se quer oposição ao raciocínio do Fernando, eu 
vou criar o passo seguinte, se o Fernando me permitir, talvez até para 
uma outra pesquisa, mas apesar do Fernando nos ensinar isso, talvez 
esse grupo concorde, mas como foi dito, os bancos vendem isso como 
tal. Eu diria que a grande maioria dos casos, um VGBL se quer é 
inventário, nem por má fé, simplesmente o banco entrega direto para os 
herdeiros, os herdeiros levam seu o dinheiro, declaram no Imposto de 
Renda, tal, e não tem problema com o Imposto de Renda com base 
nisso, informa que é VGBL e tal, e recebe. Tenho agora um dúvida. Qual 
é a responsabilidade dos bancos quando entregam esse recurso sem 
que haja tributação? Existe alguma previsão de responsabilidade, existe 
alguma solidariedade? O que você viu sobre isso? Porque agora eu 
passo adiante. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, precisa lembrar que o 
banco aí não tem nenhuma condição de sujeito passivo. 

Sra. Mara Caramico:: E pela própria lei do ITCMD, ele na verdade não 
tem nenhuma condição, nenhuma relação jurídica nem com o doador, 
nem com o donatário, nem com o sucessor, nem com o sucedido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas ele está entregando recursos que 
foram aplicados a um terceiro, sem que haja um formal de partilha ou o 
que seja. Dizer também que ele é inocente na situação, me incomoda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso falar ou não? Bom, primeiro, eu 
precisava esclarecer que o PGBL e o VGBL, não tem qualquer relação 
com o ‘trust’. Pode ter uma lembrança e tal, mas não passa nem perto 
do ‘trust’. E em relação ao que a Mara disse, até eu mencionei na 
primeira vez, e dizer que os contratos que são na verdade complexos, 
você olha o contrato e tem um monte de serviço lá dentro, serviços 
bancários e claro, de forma marota, eles colocam uma cara de seguro. 
Mas esta forma de lidar dos bancos, comercial, legítima, não interfere 
na interpretação de direito privado, porque se cumulação for de capital, 
porque pelo o que eu entendi, e toda análise feita, e a pesquisa que eu 
fiquei revendo inclusive da jurisprudência sobre o assunto, já que o 
meu time estava perdendo eu desliguei a televisão. Então, eu peguei, 
primeiro pus meu filho para dormir, porque ele é santista. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele é santista? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, virou santista. Mas o fato é o seguinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Menos mal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já pus ele dormir, estou tentando. Aí o 
que eu fiz? Eu fiquei lendo um pouquinho, me chamou a atenção esse 
fato, que nós temos os bancos vendendo uma coisa que de fato não é, e 
eu pensei nessa hipótese que o Schoueri trouxe para o discussão, por 
quê? Se você omitir bens do espólio, e aí está, você estaria omitindo, 
porque você não passa pelo espólio o que é PGBL e VGBL, você já 
distribuiu fora do inventário, você está cometendo uma ilegalidade 
prevista em lei, que tem uma consequência prevista em lei também, que 
é a perda do bem. Que pouca gente discute isso. Então se eu omiti bens 
do inventário, seja ele judicial ou não, a consequência prevista em lei, 
lamentável, não estou com a lei de cabeça, é a perda dos bens. Então, 
os herdeiros podem perder os bens para o Estado. Então é uma 
consequência grave. Muita gente fala assim, deixa isso aí, passa aqui. É 
comum, né? Vamos passar aqui, pega lá, vai na casa lá do vovô e pega 
esse negócio aqui, e some com esse negócio. Já divide aqui as joias da 
vovó, fica aquela briga de mulher. Tranquilo, mas você está omitindo 
bens... eu estou falando o que acontece, não é isso? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E esse caso aqui, você 
lembra que o banco não libera outras aplicações financeiras, saldo 
bancário, sem o inventário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Porque ele não é besta. Mas 
eu acho que ele, se houver perda do bem, porque se o Estado 
considerar, olha, você tem um PGBL muito grande aí, e ele souber 
disso, e levar às últimas consequências, fazendo com que os herdeiros 
tenham de devolver o dinheiro que pegaram, eles têm no mínimo, uma 
ação regressiva contra o banco, porque o banco vendeu a eles uma 
coisa que disse que podia fazer... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas o banco seguiu a SUSEP, então nós 
temos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, alguém vai responder por isso, 
mas aqui existe, você me perguntou se tinha responsabilidade do 
banco, e eu digo, a responsabilidade do banco sim, existe, e a 
responsabilidade da SUSEP idem. Mas a SUSEP ela regulou, e regulou 
uma coisa que não é sequer oponível em termos tributários, mas do 
ponto de vista de Direito Civil, ela não afeta o Código Civil, e 
principalmente as disposições sobre o espólio, que são claras, você 
omitiu bens do espólio, você faz, você assume o risco de perder os bens 
omitidos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está na maneira também 
de você dispor de mais da metade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Você está afetando tudo 
isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não sei se essa última frase sua tem 
alguma coisa, mas porque realmente essa disposição, entre aspas, como 
você disse na semana retrasada que era a base do testamento, tem que 
obedecer a distribuição do Código Civil, então ele não pode dispor de 
mais da metade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o que eu disse foi o 
seguinte, quando a pessoa abre um VGBL e coloca X aplicado, o banco 
não tem a mínima noção se aquilo é mais ou menos do que a metade do 
seu patrimônio, e você coloca um terceiro que não é o herdeiro 
necessário, você está contornando a proibição de dispor de mais da 
metade. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Exatamente, nesse ponto sim. O que, 
tudo que foi falado aqui, confirma aquela preocupação que eu trouxe, 
exatamente no sentido de que VGBL e PGBL estão dentro, estavam 



assim, meio solto, mas agora com esses aumentos de quatro para oito, 
em todos os estados, de oito para vinte como pretendem os estados, 
passam a ter valor, já tinha relevância, mas passa a ter muita 
relevância. E o que a gente tem aqui no Estado de São Paulo é um 
interpretação, como eu disse, na consultoria tributária, que diz que 
parece ser analógico, tudo isso, com o art. 794, então seria 
recomendável a aqueles que cujo fato gerador já ocorreu, porque não 
adianta você consultar agora, eu fiz um VGBL e fazer uma consulta 
agora, daqui a 50 anos, quando eu morrer, essa consulta mudou, não 
tem mais valor, o fato gerador ainda não ocorrer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vai morrer bem velho, 
hein! 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas as famílias que estão recebendo 
agora o VGBL devem fazer a consulta, para receber uma consulta igual 
a que eles estão expedindo, porque, caso venha mudar, como eu prevejo 
que vá mudar, porque aqui é fácil de mudar, eu já tive caso de 450 ou 
mais consultas sobre um assunto favorável aos contribuintes, e de 
repente, sai uma decisão normativa sobre uma consulta dizendo, fica 
revogado todas as anteriores e passa assim a tributar. São Paulo está o 
entendimento da lei, a lei diz que realmente é fato gerador, mas tem lá 
aquele dispositivo, né, que eles interpretaram, de tal sorte que, na 
consulta eles dizem que, o resgate VGBL e PGBL se equipara ao art. 
794, parece ser semelhante, portanto não incide. Então é bom ter essa 
consulta em nome próprio, né, para em Minas já foi feito a 
interpretação, o conselho já considerou várias a tributação, pelo 
conselho do contribuinte de Minas, já em Goiás já tem, a lei já está 
tendo. E o seguinte, eles estão mandando cartas para os herdeiros com 
base naquela informação do resgate do PGBL ou VGBL, que se foi na 
declaração do imposto de renda, face a esse convênio que tem entre 
informação de doações e as heranças, né? Porque muita gente também 
coloca lá como fonte a herança, e exatamente, não aparece recolhimento 
do ITCMD e aí então as receitas estão usando esse critério, vai usar 
aqui também. E parece, não sei professor, ficou consolidado aqui, que 
realmente a preocupação que eu trouxe há três semanas é grande, no 
sentido que realmente está dentro do campo da incidência do ITCMD. 
Agora, a gente está sempre atendendo, né? O Fernando, eu gostaria de 
saber, qual é a lei que diz que a omissão de um bem do inventário, 
incorre na perda desse bem, porque isso acontece nos casos graves, né, 
mas no caso de omissão, você pode fazer uma superveniente. Eu 
gostaria de saber se realmente tem um dispositivo. 

Sra. Mara Caramico: Ação de sonegáveis inclusive, não é assim, não é 
dessa forma, precisa, isso daí retorna para o ‘monte mor’ e é partilhável 
entre os demais herdeiros, se existirem outros herdeiros que não os 
necessários, eles é que vão receber essa, vamos dizer assim, esse 
monte. Então não é, ação de sonegados, é justamente para que aquele 
herdeiro que sonegou, perca, se julgado procedente, aquela quantia ou 



aquele bem que foi sonegado, e este bem seja partilhado entre os 
demais herdeiros. Então não é direto para o Estado, o Estado não tem 
esse direito porque ele não é um herdeiro, ele só é herdeiro quando for 
último, quando não existir mais ninguém. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E também me causou espécie, porque 
seria tributo com efeito confisco. Ou seja, você estaria, a sanção pela 
sonegação tributária seria o pleno confisco. 

Sra. Mara Caramico: E outra, a sanção é sempre o pagamento do 
tributo, se for pago o tributo sobre isso, o bem... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas a questão não é tributária. 

Sra. Mara Caramico: Não, não, é civil. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então a questão dos sonegados, você 
perde o bem que você sonegou, mas... talvez eu não fui bem claro, e aí 
eu preciso me corrigir. Não é que se perde para o Estado, você perde o 
bem que você sonegou. Então, quem promover a ação, o interessado 
que promover a ação normalmente vai ser o... 

Sra. Mara Caramico: O beneficiário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O beneficiário. O Estado pode promover? 
Pode, porque ele tem interesse no ITCMD, então ele tem um interesse 
no imposto que foi sonegado. 

Sra. Mara Caramico: Mas ele não é herdeiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas ele pode promover em relação 
ao imposto. 

Sra. Mara Caramico:: Mas ele pode exigir o imposto, não... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, o imposto do bem sonegado. E até 
consultei uma Procuradora do Estado, e falei, o que eu perguntei, 
escuta, o Estado é interessado? Ela falou: É interessado. 

Sra. Mara Caramico: No imposto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No imposto. Mas para eu ter acesso ao 
imposto, eu tenho que promover a integração deste bem sonegado ao 
inventário. Supondo que eu não tenha feito inventário eu deixei tudo em 
PGBL, não deixei mais nenhum bem, partilhei tudo em vida, então o 
que tem que ser feito? Tem que ser promovido o inventário deste bem, 
com a perda do bem pelo sonegador. Agora, vamos lá, quem sonegou? 
Quem sonegou? O inventariante e... 



Sra. Mara Caramico: O inventariante e todos os herdeiros, que foram 
os beneficiários. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Aí, se os beneficiários 
sonegaram, eles perdem para quem? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para eles mesmos. 

Sra. Mara Caramico: Para irmão, para... ele pode perder para os 
colaterais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é fato gerador de qual 
imposto? Esse sonegados aí. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: ITCMD 

Sra. Mara Caramico: ITCMD só. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, independentemente de 
quem vai levar, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Claro. Esse é o interesse no Estado. Ele 
quer, ele quer, agora não é. Isso não é confisco. 

Sra. Mara Caramico: Os credores do espólio também podem promover 
ação de sonegados, mas ele não vão levar o bem, eles vão levar no 
máximo esse valor volta para o ‘monte mor’, e esse valor vai pagar as 
dívidas do espólio. Quais são as dívida do espólio nesse caso? 
Eventualmente, só as quais fiscais. Ou aquelas dívidas que existam. 
Então nunca vai ser perder o bem para o Estado,  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, você não perde o bem. 

Sra. Mara Caramico: A menos que este bem não seja suficiente, vamos 
dizer assim, para pagar o imposto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos numa discussão aqui para 
saber se é confisco ou não é confisco. Eu quero saber o seguinte, é uma 
pena ou não é uma pena? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É uma pena. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim, ou seja, não é dizer que seja direito 
hereditário do Estado, porque afinal de contas, não há herdeiros. Há 
herdeiros, e eu tenho uma pena. Confisco. Claro que é confisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais acho que, que o 
assunto tributário já foi esclarecido, o debate se estendeu para o campo 



sucessório, que era importante para nós entendermos do que se trata, 
mas eu acho que a matéria ficou devidamente esclarecida. 

Sra. Mara Caramico: Só uma pergunta, se me e permite. Esses 
contratos que tem natureza híbrida, você poderia, se você conseguisse 
identificar a parte que é securitária, da parte que é investimento, fazer a 
tributação só sobre a parte que é investimento, já que foi discutido um 
capital para duas finalidades? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas existe essa contratação 
separada?  

Sra. Mara Caramico: Existe. Existe, porque até o banco separa na 
contratação, aquele, o quanto daquele capital que você vai mensalmente 
investindo para seguro e para previdência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, você vai dizer o seguinte, quando 
eu faço o VGBL, se eu quiser resgatar, uma parte eu não vou resgatar 
porque foi pego em seguro.  

Sra. Mara Caramico: Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se for essa circunstância, eu tenho em 
dúvida, que a parte que eu não vou resgatar é seguro, e precisa ser 
tratado como tal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na verdade não é mais VGBL nem PGBL, 
é um contrato misto, e que você tem contrato de seguro e previdência. 
Então você dá um dinheiro só, você dá dez mil, só que de dez mil, cinco 
mil vai para a previdência, cinco vai para o seguro. Então você está 
tratando seguro, seguro é seguro, não está nem em questão aqui, e 
outra vai para o VGBL, e o VGBL tem esse tratamento que a gente 
acabou de colocar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. O Raphael, você 
colocou um assunto, vamos passar, furando toda a fila aqui, vamos 
passar ao assunto do Raphael, até porque os outros são assuntos, o 
Miguel não está aí, e o primeiro assunto é um assunto bem longo. 
Então, vamos ao seu assunto, que é o repasse de dividendos pelos 
cotistas de fundo de investimento. 

Sr. Raphael de Campos Martins: É, na verdade o assunto ele vai 
essencialmente, na interpretação que a Receita Federal tem em relação 
ao art. 10º da Lei 9249, então, da isenção de dividendo distribuído, 
quando o dividendo é distribuído para um fundo. Então, anteriormente, 
ainda pela Instituição Normativa 1.022, o entendimento era que o fundo 
poderia repassar esse dividendo recebido diretamente ao cotista, desde 
que o fizesse imediatamente. Na época tinha, as autuações que tinham 
sobre isso era, oculto seria, o quão imediatamente seria necessário, etc., 



mas a questão era razoavelmente resolvida. A partir de agora, de agosto, 
foi editada uma nova Instrução Normativa, a 1.585, onde o Fisco 
essencialmente, transfere uma responsabilidade tributária para o 
administrador do fundo, e mata a questão do repasse do dividendo 
estabelecendo que, ou esse dividendo vai ser repassado pelo cotista ou 
como resgate de costas, no caso de fundo aberto, ou como uma 
amortização de cotas, no caso de fundo fechado. Então ele 
essencialmente, ele criou um resgate obrigatório, uma amortização de 
cota obrigatória. E aí vão todas aquelas questões inerentes, então, qual 
é o limite da Receita Federal ao interpretar uma norma de forma a 
essencialmente, acabar com a isenção prevista em lei, o princípio da 
legalidade da isonomia, generalidade, etc. e etc., por você estar tratando 
de uma mesma receita, ou seja, a receita de dividendo recebida por um 
acionista de forma diferente, se ele receber essa receita, se ele receber 
esse dividendo através do fundo, ou ele mesmo sendo titular direto 
dessas ações. Enfim, é interessante também levantar que a CVM editou 
uma Instrução Normativa em 2014, e a CVM, porque eu trago a CVM? 
Porque a CVM é a autarquia responsável pela regulamentação dos 
fundos de investimento, onde ela reconhece a possibilidade da repasse 
do dividendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual é o número? 

Sr. Raphael de Campos Martins: É Instrução Normativa, desculpe, a 
Instrução CVM 555, 17 de dezembro de 2014. E, enfim. No Parágrafo 
Único do art.4º, eu só vou ler brevemente, só para a gente ter a redação, 
ele coloca: "Desde que expressamente previstos pelo regulamento ou pela 
Assembleia Legislativa de cotista, o fundo pode destinar diretamente aos 
cotistas, as cotistas que lhe foram atribuídos de dividendo. Próprio, etc., 
etc.”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O último esclarecimento 
que eu preciso, não sei se alguém mais precisa de esclarecimentos, a 
1.022, que reconhecia a transferência dos dividendos, mantida a 
isenção do art. 10, da Lei 9.249, ela tinha uma base legal específica que 
eu não me recordo, realmente. Havia, era um interpretação da fazenda, 
que o repasse do dividendo conservava a natureza de dividendo e 
portanto, estava dentro da isenção do art. 10, ou havia uma norma 
legal específica? Eu creio que não, mas eu estou fazendo para deixar 
bem claro. 

Sr. Raphael de Campos Martins: Olha, na verdade eu tive a 
oportunidade de trabalhar um tempo em instituição financeira, e pelo o 
que li, nossas pesquisas sempre foram no conceito de que eram, na 
verdade, era uma materialização da isenção do art. 10º. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas então, a sua resposta 
é, seria toda a discussão de legalidade está baseada exclusivamente no 
art. 10 da Lei 9.249? 



Sr. Raphael de Campos Martins: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda a título de esclarecimento, por isso a 
gente vai e volta, vai e volta, e eu tenho notícia da CVM, que me parece 
bastante relevante para o tema, mas eu confesso que eu não tinha lido 
o texto como o Michell faz a gentileza de colocar numa tela para todos 
nós. Então uma coisa é ter a notícia da instrução, outra coisa é ler o 
texto e eu gostaria de saber do Raphael, o que ele diz da expressão 
quantia que lhe forem atribuídas? Ou seja, se isso não está dizendo, 
veja, uma coisa, a informação que eu tinha até então, não, a CVM 
autoriza que os dividendos sejam atribuídos aos acionistas, o art. 10, 
CVM. Agora eu estou lendo um texto diferente, eu estou lendo um texto 
em que diz, a CVM reconhece o que dividendo foi atribuído ao fundo, o 
pagamento pode ser feito direto, mas a atribuição é ao fundo. Ou seja, a 
natureza de dividendo, parece nesse texto, por isso eu trago para o 
Raphael para a reflexão, o que essa expressão "lhe forem atribuídos", 
porque me permite dizer que, na verdade, o dividendo passará a ser 
atribuído ‘repago’, será atribuído ao cotista? Eu não estou enxergando, 
eu não li isso... veja, o texto é claro, a interpretação começa pelo texto, 
etc., assim, mas há contexto, assim, mas o texto, que é, eu sempre 
começo a interpretar a lei no texto, o texto me parece que não diz que o 
regulador teria admitido que se, teria visto uma atribuição do dividendo, 
ou seja, ao próprio ou mal comparando, porque eu não estudo direito 
privado, não é um usufruto, se vai lembrar, o fundo afinal é um mero 
condomínio, então, é uma situação um pouco diferente, mas essa 
história do “lhe forem atribuídos” me gera alguma reflexão maior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava fazendo a mesma 
leitura da reflexão do Schoueri. Até porque, quem recebe é o fundo, né? 
A companhia que distribuiu o dividendo, ela não tem como distribuir 
para o cotista, ela só pode distribuir para o administrador do fundo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o fundo, considerando que o fundo é 
um condomínio aberto, né, então, você está dando isso ao condomínio, 
e o condomínio tem cotistas, certo? Então é a mesma coisa de você tiver 
o rendimento do meu prédio. Então, ele reverte para o meu prédio, ele é 
pago ao meu prédio, condomínio lá onde eu moro, e esse dinheiro é dos 
condôminos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em condomínio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Em condomínio, mas ele é repartido 
entre os condôminos, e ele é dos condôminos na quantidade de 
unidades condominiais, certo? E naturalmente essas unidades são 
sujeito passível de imposto. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero lembrar que o direito privado 
tem uma importância no Direito Tributário, mas não tão grande quanto 
a gente imagina. Ou seja, ainda que eu possa dizer que há um 
condomínio, na verdade não há personalidade jurídica, nada impede 
que eu considere a capacidade tributária passiva do condomínio 
enquanto tal fundo, ou seja, o Direito Tributário pode olhar para o 
fundo e dizer, para efeitos tributários o fundo recebeu com uma 
tributação, e o fundo pagou ao seu cotista com outra tributação. Aliás, 
de fato o Direito Tributário trata, fala em isenção normal, quando fala 
das implicações, fala que o fundo tem isenções quando ele aplica e 
resgate, e fala de uma incidência, apenas no momento do resgate 
quando é dado ao cotista, em geral, não falei em termo gerais. Isso 
tanto é verdadeiro, que se eu for discutir qual é a alíquota aplicável ou 
que seja, jamais alguém vai dizer, o fundo representava o investidor, 
ninguém teria a ousadia de dizer, que quando o fundo aplica e resgata, 
aplica e resgata, que ali houve fato gerador já dos cotistas. Não, o fundo 
tem, para efeitos tributários, uma personalidade, ele aplica e resgata, 
está isento, e quando ele paga, ali sim, eu tenho um fato gerador, e a lei 
aplicável é naquele momento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos aqui colocar ordem, 
a Mara me pediu e o Sr. Raphael está com o microfone na frente da... 
Nós temos poucos minutos, mas eu acho que vamos colocar algumas 
lembranças aqui, que eu acho que vamos ter que discutir a semana que 
vem. O fundo, ele pode ter personalidade, capacidade tributária pelo 
art. 126 do CTN porque ele é uma unidade econômica, ele tem que ter 
personalidade jurídica, o fundo é reconhecido como não tendo 
personalidade jurídica, portanto, por esta razão ele não é contribuinte 
do imposto de rendo, nem da CSL, mas poderia ser, é que falta norma 
dizendo que ele é contribuinte, e o fundo que não é o próprio 
condômino, mas é uma entidade híbrida, algo estranho, para efeitos 
tributários pelo menos, e vamos ficar especificamente com o Imposto de 
Renda, ele tem uma existência distinta dos seus cotistas, tanto é que, é 
um planejamento tributário comum, não é, você transfere para o fundo 
bens, vende pelo fundo, ele apura ganho de capital e não paga Imposto 
de Renda. Quer dizer, nenhum cotista vai dizer, eu vou pagar o Imposto 
de Renda que eu pagaria se eu tivesse vendido, porque ele acha que, 
acha não, ele tem razão, está lá dentro do patrimônio do fundo, é um 
patrimônio. O fundo na verdade, não tem personalidade jurídica, mas 
ele é um patrimônio, como se fala mesmo? Quando se separa parte do 
patrimônio? 

[orador não identificado]: Afetação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, afetado, exatamente. A 
palavra estava me faltando. É um patrimônio afetado sobre a 
administração e responsabilidade do administrador. Então, a passagem 
direta da isenção é um caminho longo, realmente, eu acho que não é 
tão simples assim não. Pela ordem, Raphael. 



Sr. Raphael de Campos Martins: Não, eu concordo que se não, se não 
tivéssemos criando uma isenção agora, e isso nunca tivesse sido 
abordado pela Receita Federal, ele poderia ter tido um entendimento ou 
outro. Eu acho que o entendimento atual, ele cria um grave problema, 
que ele praticamente fere de morte a isenção. A maior parte, a 
significativa parte dos dividendos distribuídos no Brasil, são 
distribuídos através de fundo. E eu concordo com a empresa tem como 
saber quem é o beneficiário final, cotista porque na verdade pela CVM é 
o registro do fundo. Nós concordamos. O som que eu coloco é que isso, 
enfim, você na verdade tem um planejamento tributário que eu vou 
reduzir capital, eu sou o fundo, devolvo aos meus cotistas as ações, e 
recebem os dividendos, e depois eles aportam de novo. Na verdade eu 
estou tratando a mesma receita de duas formas diferente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara, desculpa, Fernando, 
o tempo está esgotado. Nós prosseguimos a semana que vem. Eu 
sempre penso o seguinte, que quando você assume uma atitude no 
direito, na vida pessoal também, você assume por bem ou por mal. Se o 
fundo é conveniente para determinadas finalidades, pode não ser 
conveniente para outras. Não dá para querer tudo, a menos que a lei dê 
tudo, por isso eu te fiz a pergunta, se havia um dispositivo específico 
que retransmitisse a isenção. Nós vamos continuar a semana que vem, 
estamos bem encaminhados. 
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