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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início, 
então, à nossa Mesa de Debates. O Dr. Ricardo não está presente, ele 
me pediu que eu presidisse a reunião. Só para lembrar, nós agora 
entramos numa nova era do IBDT, já que agora nós temos a 
transmissão, nesse momento, ainda, é somente para algumas pessoas 
como teste, então, hoje está sendo teste, mas, brevemente, todos os 
associados vão poder assistir também as Mesas. A diretoria insiste que 
a preferência é que se venha para cá. A ideia do Webinar é para se você 
não estiver em São Paulo, não puder vir, para que você não perca o 
contato com o que o Instituto faça. A preferência é que venha. Eu estou 
insistindo com isso, porque também, e o Eric vai nos ensinar algumas 
questões mais formais de como é que nós temos que fazer para que 
todos possam participar também nesse novo modelo. Nós estamos 
aprendendo juntos como vai funcionar esse novo modelo. Até eu não 
sei, Eric, se vierem, de fora podem vir perguntas? Como que nós 
recebemos? 

Sr. Eric: Vai ser na próxima. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o próximo passo, então, 
por enquanto, quem assiste ainda não formula perguntas, mas em 
breve vamos poder também receber perguntas de fora. Tá bom, ótimo. 



Muito bem, então começando a nossa reunião, vamos para o Pequeno 
Expediente. Algum comunicado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Um comentário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só um comentário que realmente é um 
assunto que já foi decidido pelo CARF, mas ainda não de forma 
definitiva e é uma questão interessante, relativamente à distribuição de 
juros sobre o capital próprio. Todos nós, no começo da tributação do 
PIS e da Cofins, procuramos colocar os juros na quota de dividendos. 
Para efeitos societários isso é tranquilo, aqueles 25% que devem ser 
obrigatoriamente distribuídos podem ser compostos de dividendos e de 
juros sobre o capital próprio. Mas para efeito fiscais, o STJ já decidiu 
que isso é uma despesa e uma receita financeira, portanto, tributada 
pelo PIS e Cofins. Aí, eu vi uma decisão, exatamente do Banco Itaú, que 
eles fizeram uma distribuição de juros sobre o capital próprio 
desproporcional, quer dizer, para uma holding foi um valor muito 
pequeno e para, talvez, uma outra empresa do grupo, um valor 
desproporcional ao capital. Existe, realmente, uma norma no Código 
Civil, mas é aplicada àquelas empresas cujo capital não tem nenhuma 
influência, que é aquela de prestação de serviço, a Simples, não é? Por 
quê? O capital de uma sociedade de advocacia, não tem nenhuma 
relação com o rendimento que o profissional produz. Portanto, a regra 
de distribuição desproporcional em relação ao capital, ela é 
perfeitamente adequada. Já numa empresa tipo banco, onde você tem 
bilhões aplicados, a distribuição desproporcional realmente pode 
caracterizar mesmo um subterfúgio, porque sendo tributado a despesa 
na holding, se você distribui para uma pessoa física que depois integra 
esse valor na holding, na pessoa física não sofre a tributação. Ele recebe 
só com o desconto de 15%, não tem PIS e Cofins e o dinheiro, ele coloca 
na holding. E o CARF não chegou a discutir essa situação, mas afastou 
esses 775 milhões da cobrança, por uma outra razão. E a Fazenda não 
tem um paradigma para recorrer. Então, parece, que nesse particular, 
por causa dessa falta desse paradigma, o banco ganhou, mas não ficou 
caracterizado que pode ser distribuído desproporcionalmente, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu quero dizer que na minha 
opinião não faz o mínimo sentido ser desproporcional, ou seja, juros do 
capital próprio tem a natureza de custo de oportunidade. É o que, a 
remuneração que eu tenho pelo capital que ficou na empresa e não 
num banco. Ou seja, um raciocínio bastante simples: se o meu custo de 
oportunidade, se o dinheiro no banco renderia 10% e na empresa 
rendeu 8%, eu não posso dizer que eu ganhei. Eu perdi 2%. Ou seja, 
embora eu tenha ganho 8, positivo, o custo de oportunidade, 10, 
negativo, revela uma perda de dois, o meu rendimento foi ruim, porque 
não chegou sequer a remunerar o capital. Se eu ganhasse 12%, aí sim, 
eu teria tido um êxito de 2%. Eu acho que o legislador brasileiro acertou 



muito ao distinguir o custo de oportunidade, que é o juros sobre o 
capital próprio, em relação ao ganho da própria atividade, que é esse 
plus, ultrapassado esse elemento. E o Brasil foi pioneiro nisso, mas, 
certamente, hoje não é o único país. Hoje existe a expressão chamada 
notional interest, que se refere exatamente a esse tema. Nós temos 
Bélgica, temos Turquia, são quatro ou cinco países que já vem adotando 
esse notional interest e eu diria que isto é um grande acerto do nosso 
sistema. Temos que ter orgulho com isso. Mas compreender o que é e o 
por que é. E, certamente, se é custo de oportunidade, se é uma 
remuneração ao capital investido, não vejo qualquer sentido numa 
remuneração desproporcional ao capital investido. Ou seja, se o banco 
ganhou por outras razões, não conheço o processo e não me manifesto 
sobre o processo. Mas com relação a este argumento, eu não poderia 
endossar. 

Ainda no Pequeno Expediente, eu acho que precisamos pelo menos 
mencionar, mesmo que não venhamos a discutir, vamos discutir, sim, a 
Lei Complementar 160, então fica como tema inserido, seria um tema 
para hoje. Alguma outra questão de Pequeno Expediente? Novidade, 
algo que aconteceu? Bom, então vamos entrar na Ordem do Dia. O 
primeiro inscrito é o Dr. João Bianco, que apresenta reflexos da 
contabilidade da determinação do lucro tributário. Tem a palavra o João 
Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, esse tema é um tema que é 
recorrente aqui, a gente tem discutido em várias Mesas, na sua 
ausência aqui, infelizmente, e eu não sei se é o caso da gente repor ou 
recolocar o tema em discussão novamente, porque a gente já fez várias 
Sessões aqui. O Fernando gostaria de colocar de novo ou não? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se você acha que é um tema 
recorrente, só uma sugestão Fernando, por ordem, poderíamos deixar 
para uma reunião que tenha o Ricardo também presente, porque 
certamente não recorrente, atualíssimo e gostaríamos de ouvir, seria os 
temas seguintes, eu vejo o próximo tema aqui, a Valdirene está 
presente? 

Oradora Não Identificada: A Valdirene vai chegar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, é um tema importante. 
Vamos esperar a Valdirene que traga esse tema, que esse me parece que 
é um tema importante e todos queremos aprender um pouco sobre esta 
lei complementar e os seus efeitos. Será que tem um acordo para que 
nós deixemos o primeiro tema para a outra reunião, o segundo 
esperemos um pouco e entremos no terceiro tema da Ordem do Dia, que 
é o investidor anjo, a Instrução Normativa 1.719, regime tributário, a 
ser apresentado pelo Bruno Fajersztajn.  



Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn. O tema que eu vou sugerir 
aqui é um tema, assim, de curiosidade acadêmica, né? Ele já existe 
desde... ele está na Lei Complementar do Simples, 123, desde 2016. Foi 
introduzido um art. 61 A na Lei Complementar 123. Pela Lei 
Complementar 155/2016. Mas, apesar disso, ele só veio a ser 
regulamentado agora pela Instrução Normativa 1.719. Até no tema do 
site aí, está Instrução Normativa SRF 1.719, é força do hábito nosso, 
né, que antigamente era Receita Federal, agora é Receita Federal do 
Brasil, então é Instrução Normativa RFB 1.719. Essa instrução 
normativa veio regular os efeitos tributários dessa figura jurídica que foi 
criada pela Lei 155, Lei Complementar 155, que instituiu um regime 
jurídico aqui para o investidor anjo nas microempresas e empresas de 
pequeno porte. E ele dá, de um modo geral, assim, eu estou entendendo 
que é uma nova figura jurídica, típica, legislada, e para um regime de 
investimento nas empresas de pequeno porte e microempresas. E a 
instrução normativa veio regular os efeitos tributários disso, têm sido 
divulgados alguns estudos sobre o tema, algumas críticas dizendo que 
não houve nenhum benefício, a receita devia ter incentivado o 
investimento por meio desse investidor anjo e não ocorreu isso. Então, é 
um tema interessante para a gente analisar. Eu fui provocado também 
pelo meu colega de escritório, o Wellington, que está aqui na frente, que 
é estudante de direito. É um curioso da nova geração que está 
interessado pelas empresas startups etc. etc. Até parabenizo ele pelo 
incentivo, convidei ele para participar também, pelo incentivo à gente 
estudar essa matéria. Eu vou falar um pouquinho, então, da Lei 
Complementar 123 para a gente entender, eu acho que era interessante 
passar pelos artigos. Aí a instrução normativa, mas seria bom a gente 
ver a lei complementar antes. Embora a instrução normativa repita os 
artigos da lei complementar, eu gostaria de tratar especificamente da lei 
complementar primeiro, art. 123 e art. 61A.   

Art. 61 A. O caput. “Para incentivar as atividades de inovação e 
investimentos produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa e 
empresa de pequeno porte, nos termos desta lei complementar, poderá 
admitir o aporte de capital que não integrará o capital da empresa”. 
Então, é um aporte de capital que não é capital. Vejam. A legislação é 
bem finalística, né, no comecinho do 61 já é para incentivar e o § 1º “as 
finalidades de fomento à inovação investimentos produtivos deverão 
constar do contrato de participação com vigência não superior a sete 
anos”. Então, criou aqui um contrato chamado contrato de 
participação. “O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física 
ou jurídica denominadas investidor anjo”. Então, uma das partes deste 
contrato de participação é denominada pela lei como investidor anjo, 
que é um termo que foi extraído do business angel, no inglês, que é 
aquele investidor que pega uma grande ideia, financia essa grande ideia 
e depois vende o negócio para auferir lucro. Então, isso foi positivado no 
nosso ordenamento aqui por essa lei complementar. A atividade 
constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, 
em nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade. Então, aqui 



está claro que o negócio ainda é do criador da empresa, do sócio que, 
juridicamente, é sócio mesmo. E o anjo, o investidor anjo, então, não 
pode exercer a atividade, não pode interferir na administração da 
empresa. § 4º: “o investidor anjo não será considerado sócio e nem terá 
qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa”. Mais 
uma vez, o negócio continua de quem criou a empresa. “Não responderá 
por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não 
se aplicando a ele, o art. 50 do Código Civil”. Então, a responsabilidade 
dele não existe pelas dívidas da empresa. “Será remunerado por seus 
aportes, - então, aqui a forma de remuneração -, nos termos do contrato 
de participação, pelo prazo máximo de cinco anos”. Então, aqui é uma 
norma geral sobre a forma de remuneração, mas que deixa aberto ao 
contrato de participação definir como vai ser essa remuneração com os 
limites aqui dessa lei. § 5º: “para fins de enquadramento da sociedade 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, os valores do aporte 
de capital não serão considerados receitas da sociedade”. Nem 
deveriam, não é? Se tem uma característica, ou uma causa de aporte, 
mas está claro aqui, então, que o dinheiro que é investido não é 
considerado receita, porque se sabe que as empresas de pequeno porte 
têm que ter uma receita máxima para estar enquadradas no regime 
aqui do Simples. “Ao final de cada período, o investidor anjo fará jus à 
remuneração correspondente aos resultados distribuídos, conforme 
novamente o contrato de participação, mas não superior a 50% dos lucros 
da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte”. Então, ele dá um limite aqui de 50% do valor dos lucros, 
entendendo aqui, que é uma norma para proteger, de novo, o dono da 
ideia, da empresa. § 7º: “o investidor anjo somente poderá exercer o 
direito de resgate depois de decorridos no mínimo dois anos do aporte de 
capital, ou prazo superior estabelecido no contrato de participação e seus 
haveres serão pagos na forma do art. 1.031 do Código Civil, não podendo 
ultrapassar o valor investido devidamente corrigido”. Uma forma de 
regulamentação do resgate. Também com um prazo mínimo, 
respeitando o contrato de participação, mais uma norma para proteger 
o dono do negócio. O disposto no § 7º deste artigo não impede a 
transferência da titularidade do aporte a terceiros. Então, o anjo pode 
fazer o investimento e no dia seguinte vender esse investimento para 
um terceiro, auferindo aí um ganho, um resultado. “A transferência da 
titularidade do aporte para terceiro alheio à sociedade dependerá do 
consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual expressa em 
contrário. - e, por fim -, o Ministério da Fazenda poderá regulamentar a 
tributação sobre a retirada do capital investido”.  

Então, esse é o regime geral. Estamos vendo aqui que tem uma 
finalidade de incentivar etc., mas não vemos aqui nenhuma norma 
tributária. Lembrando que a Lei Complementar 123, ela regula não 
apenas a tributação simplificada, que não é nada simples, diga-se de 
passagem, é bastante complexa, mas também regula uma série de 
outras questões de direito privado em relação a essas microempresas. 
Tudo observando a Constituição Federal. E não tem nesse art. 61A e 



parágrafos nenhuma regra estabelecendo como vai se dar a tributação. 
Apenas esse § 10 dizendo que o Ministério da Fazenda poderá 
regulamentar a tributação sobre a retirada do capital investido, mas 
isso aqui nem precisaria estar expresso, é evidente que a parte 
tributária compete ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal 
regulamentar, não criar um regime específico. Então, recentemente, foi 
editada a Instrução Normativa 1.719, mais precisamente, ela é de 19 de 
julho de 2017. E essa instrução normativa, então, deu o tratamento 
tributário para as retiradas e para a remuneração decorrente do 
contrato aqui de participação. E a instrução normativa, então, como eu 
acho que não poderia deixar de ser, regulou esse tema aqui sem inovar 
no ordenamento. E deu o tratamento deste investimento, de um modo 
geral, como uma aplicação financeira de renda fixa. Todas as regras de 
tributação que estão previstas na instrução normativa são as regras de 
tributação de renda fixa. Considera-se a aplicação da tabela regressiva, 
né, de 22,5 até 15 em função do prazo do resgate, ela reconhece o dever 
da fonte de fazer a retenção e o pagamento do Imposto de Renda na 
fonte, considerando tratar isso com o mesmo regime de uma aplicação 
financeira. Estabelece que na pessoa do investidor anjo, que pode ser 
uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, se for pessoa física a 
tributação exclusiva na fonte, como é na renda fixa, se for pessoa 
jurídica é a antecipação do rendimento devido no ajuste anual. E então, 
ela deu um tratamento aqui de rendimento de renda fixa e também 
estabeleceu que os fundos de investimentos, os rendimentos auferidos 
por fundos de investimentos, não estariam sujeitos à retenção, porque 
os fundos têm uma regra de tributação específica, então, se o anjo é um 
fundo, não vai haver a retenção na fonte porque o fundo tem... isenção, 
não paga imposto de renda, o fundo, apenas o resgate do fundo é que é 
tributado, então, o fundo paga o imposto na fonte, no resgate, não é?  

Então, foi esse, mais ou menos, de um modo geral... ah, ela estabelece 
também que a base de cálculo da incidência do imposto é a diferença 
entre o valor investido e o valor resgatado, seja ele a que título for, ele 
considera a diferença entre o valor investido e o valor resgatado como a 
base de cálculo do tributo, então só sobre o ganho, não é? Como é, 
realmente, na renda fixa também. E também estabelece que o prazo 
para efeito de contagem do prazo da tabela regressiva tem que ter como 
termo inicial o momento do resgate da aplicação. Eu andei lendo em 
alguns comentários publicados aí em redes sociais etc. criticando a 
Receita Federal por ter feito esse tratamento, ter dado esse tratamento, 
que esse tratamento não seria correto, não seria desejável, tendo em 
vista que deveria haver um incentivo a esse tipo de investimento. Mas 
analisando a norma, a Lei Complementar 123, o art. 61A, como não há 
nenhuma disposição expressa regulando a tributação, não vejo outra 
alternativa à Receita Federal se não tratar isso como renda fixa, porque 
há um dispositivo na lei tributária de Imposto de Renda, a Lei 
8.981/95, art. 61, que contempla num parágrafo, se não me engano, o § 
4º, uma disposição no sentido de que os rendimentos auferidos por 
qualquer transferência de recursos para uma pessoa jurídica, de um 



modo geral, devem ser tributados como aplicação de renda fixa. Então, 
é uma norma abrangente que prevê, de um modo geral, a incidência 
sobre contratos de qualquer natureza quando são recursos 
disponibilizados a uma pessoa jurídica, são tratados como aplicações de 
renda fixa. Então, a instrução normativa, na minha visão, ela observou 
o art. 65 da Lei 8.981 e deu o tratamento de renda fixa para isso. Há 
algumas manifestações também no sentido de que como há 
possibilidade de o contrato de participação contemplar a remuneração 
baseada em lucros, que na hipótese específica de contrato de 
participação prever essa modalidade, de que deveria ser dado 
tratamento de dividendos e isenção e que isso não constou na instrução 
normativa, que poderia ser o caso.  

A princípio, o tema, coloco aqui para debate de todos, estamos 
estudando ele como curiosidade acadêmica, mas, a princípio, não vejo 
como sendo o caso, porque a isenção prevista lá no art. 10, da Lei 9.249 
para dividendos, é para dividendos calculados, é para dividendos, que é 
um tipo específico de rendimento proveniente de participações 
societárias e baseadas no lucro, não é? Dividendo é dividendo. E no 
caso aqui desse aporte do investidor anjo, está claro na legislação que 
regulamentou, que instituiu ele, que o titular do investimento não tem 
participação societária. Então, ainda que ele pague com base nos 
lucros, isso não passa de uma forma de estabelecimento da forma de 
remuneração do contrato. Que não muda a natureza de aplicação 
financeira de um modo geral. Ou, pelo menos, não se trata de 
dividendo. Como a isenção é aplicável apenas a dividendo, em princípio, 
não concordo com algumas manifestações que foram divulgadas no 
sentido de que deveria ser dado tratamento de dividendo neste caso 
particular. É uma outra questão interessante, é que a transferência a 
terceiros, entre investidores anjos, que, a princípio, numa leitura inicial, 
eu imaginei pudesse ser tributada como ganho de capital e não como 
aplicação financeira de renda fixa, foi tratada também pela instrução 
normativa como renda fixa. E a razão para isso é que no caso particular 
da renda fixa, a transferência do investimento não é tributada na forma 
de ganho de capital. E isso tem uma razão mercadológica, porque se 
tributasse como ganho de capital a alienação do investimento em 
marcha, em curso, se desvirtuaria a tabela regressiva e se tributaria 
sempre a 15% e se criaria um mercado secundário que desvirtua a 
tabela regressiva e desincentiva a manutenção do investimento em 
longo prazo. Então, todas as aplicações de renda fixa, ainda que se 
tenha um ganho de capital na alienação de uma aplicação de renda 
fixa, a tributação, regra geral, segue a tabela regressiva. Então, foi aqui 
o mesmo tratamento que foi dado para o investidor anjo. Então, eu acho 
que o que é mais controvertido, que pode ser mais objeto de debate 
aqui, é a natureza jurídica do contrato e se há possibilidade de 
aplicação do regime de dividendos e a isenção do Imposto de Renda no 
pagamento dos dividendos. Estamos começando a estudar e, então, 
submeto aqui à reflexão de todos. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Obrigado. Tem a palavra o 
Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o Bruno, como sempre, trazendo 
coisas bacanas para a gente pensar, sempre com novidades. Eu tenho 
visto esse tema, até em função de um projeto que tem na Câmara 
Alemã, eu convido vocês a conhecer, chama-se Startups Connected, que 
nós participamos como patrocinadores com um trabalho pro bono e, de 
fato, aqui tem algumas coisas que eu queria acrescentar. Primeiro, a lei 
complementar mencionada pelo Bruno trouxe, sim, uma importante 
contribuição para regular a participação do investidor anjo, porque 
esses termos que a gente importa do exterior, muitas vezes, eles são 
impróprios. O investidor anjo não é só aquele que tem a grande ideia. 
Um pequeno passo atrás. Nós temos no português claro aqui, que o 
investidor anjo é aquele que investe na sociedade, que teve uma grande 
ideia. O dono da ideia, normalmente, tem três fases, assim, rápidas na 
vida dele. Primeiro, é da fase “chineludo”, com uma boa ideia, aquela 
barba desgranhada (sic) assim, uma excelente ideia. Aí, ele consegue 
vender a ideia, ou seja, ele consegue fazer a ideia factível, então, ele 
inventa uma... tem uma engenhosidade criativa muito boa e daí, ele faz 
com que outras pessoas acreditem na ideia dele, mesmo que ela sequer 
tenha saído do papel, certo? Eu tenho a ideia e consigo convencer 
pessoas de que essa ideia é boa e pode se transformar num negócio 
bom para o investidor. A segunda fase é que ele já corta um pouco a 
barba e compra uma camisa social para convencer investidores a entrar 
no negócio dele. Então, ele continua andando de bicicleta, só faz a 
barba e começa a ter essa necessidade de trazer pessoas para dentro do 
negócio dele. Por isso essa lei complementar é tão importante, porque 
ela estabelece como vai ser regulado o investimento de quem acredita 
nesta pessoa com excelentes ideias. Depois chega a fase que ele já 
vende isto, já é a fase de capital, que chamam a fase de venture capital, 
mas falando o português claro, ele já cortou a barba, já não anda mais 
de bicicleta, já está andando de Uber e já está no mercado de capitais. 
Então, ele já fez o negócio dele virar um negócio economicamente 
interessante e de mercado. Então, dentro dessas três fases, o que a lei 
complementar se encarregou de estabelecer é como aquele que acredita 
na ideia, que não é o rapaz que teve uma brilhante ideia, mas aquele 
que acredita na ideia, é uma pessoa física qualquer, vai lá e coloca o 
dinheiro dele. Ele entra no negócio como investidor, na fase, 
justamente, de formação do negócio ou transformação de uma ideia 
num negócio. Então, ele vai colocar dinheiro e nesta fase há muito 
investimento. Então, se ele tem uma ideia de um negócio disruptivo, 
uma tecnologia, esse investidor vai querer ver como isto vai ser feito, vai 
colocar dinheiro e a empresa que antes era uma mera ideia, passa a ser 
uma empresa com muita despesa, muita despesa de investimento, que 
vai ter uma relação com este investidor ou com diversos investidores, 
que eu aí, eu estava até comentando com o Schoueri aqui, eu não acho 
que é de renda fixa, não, é de renda variável, mas a gente vai até 
comentar esse assunto. E o mais interessante é que, e aí também está 



na IN, a Receita Federal dá, então, a esta pequena e microempresa a 
possibilidade de não optar pelo Simples, de ela não optar pelo Simples, 
optar por outro regime fiscal qualquer, como o real ou presumido, você 
pode investir e esse investimento entra na empresa que vai ter muita 
despesa, sem dúvida nenhuma e, não necessariamente, vai ter lucro. 
Vai ter aporte de capital para numa terceira fase, então, ir a mercado e, 
aí, sim, se transformar, pode até ir nessa transição se transformar 
numa S/A, que é o que algumas empresas fazem, para que esse negócio 
seja vendido no mercado de capitais. Ou talvez alguns até, se não for o 
caso, alguns fundos comprem a empresa e passem a investir na 
empresa. Então, a ideia é que enquanto isto não acontece, a pessoa 
física que investe nessa empresa, tenha um tratamento especial. Eu 
acho que essa foi a ideia da IN e que aí, também, premiando não só 
aquele que investe, a pessoa física que investe, mas também a própria 
empresa de não ser necessariamente optante pelo Simples. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só uma pergunta, 
um esclarecimento. Porque não ser esse optante pelo Simples? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É possível não optante pelo Simples. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto isso, justamente 
que aí me pareceu a grande armadilha, ou seja, para o recebimento do 
investidor anjo eu tenho que estar enquadrado como microempresa. E 
eu tinha uma leitura que o Fernando está negando, eu queria saber o 
porquê, que o enquadramento implicaria também em enquadramento 
tributário. Então, o Fernando parece que deu uma distinção entre 
enquadramento como microempresa e o tratamento tributário próprio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É porque, enfim, o enquadramento 
pela... se você enquadra ela como optante pelo Simples, você torna ela 
desinteressante para quem vai colocar dinheiro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. Isso está muito claro, ou 
seja, o que eu enxerguei como uma armadilha, que era essa, dizer o 
seguinte: olha, para você receber o investidor anjo, você tem que ser 
microempresa e, portanto, você não vai deduzir as suas despesas. O 
que me parecia uma armadilha. Então, na minha leitura aqui, o que 
Fernando diz que está errada, é que na dicção, “enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte”, eu entendia, esse 
enquadramento implicaria o regime tributário da microempresa ou 
empresa de pequeno porte. O Fernando fez uma leitura diversa; ele 
acredita que é possível o enquadramento e, ainda assim, eu optar pelo 
lucro real, é isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, essa seria a ideia. Não há uma 
vedação para isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Na lei não há essa autorização, né? Agora, 
de cabeça, eu não sei se na instrução normativa tem essa... ah, então, 
desculpe, na instrução normativa tem essa autorização. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso falar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O que tem na instrução normativa a esse 
respeito que pode gerar alguma dúvida aqui, mas eu não estou 
interpretando assim como o Fernando, é o Parágrafo Único do art. 1º, 
que diz: “não é condição para o recebimento dos aportes de que trata o 
caput, que é o investidor anjo, a adoção pela sociedade enquadrada como 
microempresa, do regime especial unificado de arrecadação de tributos e 
contribuições devidos por microempresas e empresas de pequeno porte - 
Simples Nacional.” 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tá. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então, isso está no Parágrafo Único da IN. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas é uma permissão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, parece sim, possível 
que seja enquadrado como microempresa, mas não opte pelo Simples, 
pelo menos nesse entendimento da Receita, então, tirou-se a armadilha. 
O Fernando lançou ainda a questão se seria renda fixa ou renda 
variável. O Bruno defendeu que era renda fixa citando o § 4º, “c”, 
Bruno, por favor. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Art. 65, § 4º, alínea “c”, da Lei 8.981. O art. 65 
dá o tratamento para o rendimento produzido por aplicação de renda 
fixa auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta 
a partir de 95. Aí vem o parágrafo então, ele dá o regime, depois tem 
outras normas que tem a alíquota etc., que estão em outra lei. Mas o § 
4º diz: “o disposto neste artigo aplica-se também”, “a”, “b”, algumas 
operações e “c”, “aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a 
pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independente de 
ser ou não a fonte pagadora instituição financeira”. Então, é claro que 
isso é um rendimento de risco, que não é uma aplicação renda fixa 
daquelas que você compra no banco. Mas há uma equiparação nos 
termos do § 4º, alínea “c”, ao rendimento produzido à entrega de 
recursos a qualquer título para pessoa jurídica. Então, vejo que é daqui 
que a instrução normativa deu o tratamento de renda fixa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Primeiro a Mesa.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria falar. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, o regime tributário, logicamente, ele 
vai seguir a natureza jurídica da relação que existe entre o investidor 
anjo e a sociedade. Se a natureza jurídica dessa relação for contratual, 
então, o investidor anjo é um credor da sociedade e aí, ele vai receber, 
então, uma remuneração pelo dinheiro que ele emprestou à sociedade. 
Que ele investiu sob a forma de um crédito, sob a forma de um 
empréstimo. Agora se ele... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A discussão é essa, que ele empresta, 
mas ele vai receber quando a sociedade estiver numa outra fase, 
quando houver um novo aporte, mas aí vai ser uma alienação parcial ou 
total para as participações societárias originais, ele vai receber um 
acréscimo sobre aquilo que ele investiu. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas espera um pouquinho. Se ele for 
um credor, ele tem direito de receber o valor do principal, terminado o 
prazo que não pode ser superior ou não pode ser inferior a sete anos, 
ele vai receber o valor do principal, acrescido da remuneração ajustada 
no contrato e se ele não receber, ele vai ter direito a executar aquele 
crédito no valor do principal, porque ele não é um investidor de risco. 
Isso se ele for um investidor que tiver uma natureza de credor da 
empresa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí é um empréstimo. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora se ele for um investidor que tiver... 
se esse contrato for de natureza societária, apesar de ele não participar 
do capital social, porque a lei expressamente diz que ele não participa 
do capital social, mas se essa natureza jurídica for de sociedade, ele é 
um sócio da empresa, ainda que com menos direitos, mas ele é um 
sócio, uma espécie de um sócio, de um acionista preferencial que 
participa do risco da sociedade. Terminado os sete anos, ele vai ver 
quanto deu de resultado aí, se deu prejuízo, perdi todo o dinheiro, não 
recebo nada, não tenho direito de executar, nenhum tipo de garantia, 
eu não tenho o aval do sócio e da sociedade para executar. Então, eu 
vou participar do risco, do adventure, se essa for a relação jurídica, 
então, a remuneração que ele recebe é de dividendo. E se deveria se 
submeter ao regime tributário dos dividendos. Então, diante desse 
cenário, a Receita Federal fez uma escolha. Ela falou: ‘não, essa relação 
jurídica que existe entre o investidor anjo e a sociedade não é societária, 
é uma relação de crédito. Ele é credor da sociedade’. Sendo credor, 
qualquer tipo de remuneração que ele receber, seja fixa ou seja variável, 
será tributada sob o regime das aplicações financeiras de renda fixa. É 
exatamente como o debenturista. O debenturista que subscreve 
debêntures da sociedade, ele pode ter participação no lucro ou pode ter 
uma remuneração fixa, mas não importa. Essa remuneração fixa ou 
variável será submetida ao regime de tributação das aplicações de 



renda fixa. Então, o que nós temos que definir aqui, qual é a natureza 
jurídica dessa relação entre investidor anjo e a sociedade. Se for 
societária, ele recebe dividendos. Se for de crédito, ele é credor, ele 
recebe juro, rendimento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que é dedutível para a 
empresa se tiver lucro real. 

Sr. João Francisco Bianco: Que é dedutível, para ele é tributável etc., 
etc., etc. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você tem razão, exatamente, a relação 
não é de sócio, ela é de empréstimo, é de crédito. Justamente a ideia da 
lei complementar é justamente regular o que antes não estava muito 
claro para quem investia. Então, você trouxe essa figura que é 
importada, obviamente, que dá ao investidor anjo essa condição. Eu 
arrisco o meu dinheiro, então, se eu investi um milhão nessa ideia 
mirabolante, eu posso perder um milhão... ou ser remunerado sobre 
esse um milhão. E no final desta aventura eu retiro esse um milhão e 
tenho um ganho sobre isso ou participo na próxima fase do negócio. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É curioso porque ele é 
realmente nessa fase um anjo, porque é só por cinco anos, quando a 
empresa não vai começar a lucrar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, não é um caso de 
investimento de adventure em que eu compro a participação societária? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esperando valorizar a minha 
participação para vender. O anjo é o anjo. É aquele que acredita pro 
bono, ajuda, porque gosta, eu gostei dos meninos, vou deixar aqui, que 
depois de cinco anos, quando começar a dar lucro, eu tenho que sair. 
Eu tenho que sair depois de cinco anos. Isso pareceu curioso o anjo. 
Diogo. 

Sr. Diogo Ferreira: Diogo Ferreira. Sobre essa distinção de renda fixa e 
renda variável, eu acredito que não houve uma equiparação de renda 
fixa, porque em 99 teve aquela lei... só um segundo, 9.779, que no art. 
5º, trouxe um tratamento igual para todo tipo de operação financeira, 
seja ela de renda fixa ou de renda variável. Tanto é, que a 11.033, 
quando traz a tabela regressiva e prevê a tributação de rendimentos de 
renda fixa, não é só de renda fixa, ela faz menção a esse art. 5º. Então, 
ele se aplica tanto à renda fixa como à variável, e daí a gente entra num 
rol de hipóteses de exceção em que você tem um tratamento 
diferenciado para alguns tipos de renda variável, como operações em 



mercado de balcão, como operações de mercado de futuros, a termo. 
Mas nessa situação, eu acredito que não foi nem a IN se pautando 
numa equiparação à renda fixa, mas, simplesmente, ela pegando um 
regime que se aplica, em regra, a qualquer tipo de aplicação financeira. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Raphael Lavez. 

Sr. Raphael Lavez: Rafael. Bom, eu concordo muito com a questão que 
o professor Bianco trouxe sob a perspectiva de que, enfim, a gente está 
tratando de uma empresa de pequeno porte, talvez, não sei exatamente 
qual seria as obrigações de demonstrações financeiras, mas essa 
discussão me lembra muito uma decisão que tem que ser cravada, é se 
esse título, esse instrumento que detém o investidor anjo, tem a 
natureza justamente de dívida ou de capital na perspectiva da 
contabilidade. E me parece até, inclusive quando ele menciona a 
observância ao Código Civil com relação ao resgate, não é assegurado, 
isso está previsto no § 7º do art. 61 A, quando eu leio o 1.031 do Código 
Civil, eu vou observar que não está assegurado ao investidor anjo 
naturalmente o valor investido. O resgate do valor investido. Ele pode 
ter uma perda nesse investimento. Aliado a isso, há uma remuneração, 
a depender do caso do contrato, vinculada ao lucro da entidade, isso vai 
me parecer muito com o instrumento de capital. Então, se eu fosse fazer 
o balanço de uma empresa de pequeno porte, eu, a princípio, a 
depender das características desse contrato de parceria, alocaria esse 
valor não como um passivo, mas como um capital. E a pergunta é: isso 
muda a conclusão a respeito da aplicação ou não da isenção de 
dividendos? Me parece que não. Por quê? Porque a despeito desses 
pagamentos do ponto de vista contábil, talvez tenham a relação de 
remuneração de um investimento de capital, essa questão foi resolvida 
na Lei 12.973, quando incluiu, justamente, os §§ 2º e 3º no art. 10 da 
Lei 9.249, deixando claro que aquela isenção é a isenção para a 
remuneração dos títulos jurídicos do art. 15 da Lei das S/A, ou seja, 
ações de qualquer natureza. Então, em resumo, o quê que me parece? 
Eu acho que essa é uma discussão interessante, avaliar se tem a 
natureza de capital ou dívida, a princípio tem muitos elementos que 
permitiriam classificar como capital e a despeito disso, eu, à primeira 
vista, não entenderia que essa conclusão levaria à aplicação da isenção 
no caso. Por quê? Porque a lei pós 12.973, em matéria de instrumentos 
híbridos, como me parece que poderia ser esse caso, fixou, deu 
prevalência à natureza jurídica da operação e não ao critério econômico 
contábil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a sua intervenção é ótima, porque 
traz essa ideia de instrumento híbrido. Ele, realmente, é um 
instrumento híbrido. O Bianco acerta quando fala que tem uma 
natureza creditícia, mas também tem uma natureza de capital. Porque 
você não tem um empréstimo típico que você vai resgatar e que essa 



ideia nasceu justamente de uma trava que o investidor anjo tinha, que 
ele não queria participar da sociedade, porque ele assumiria riscos 
pessoais e, ao mesmo tempo, ele queria ter um instrumento jurídico que 
permitisse alguma segurança jurídica para ele no futuro. Inclusive com 
opção, com a opção para que se a empresa der muito certo, ele 
ganhasse na parte quando a empresa fosse a mercado. Então, a lei 
complementar trouxe essa segurança jurídica para este tipo de 
investidor, mas também não tem almoço de graça. Se você quer ter 
simplesmente um contrato de empréstimo, não é essa a ideia. Se você 
quer ser sócio, também não é essa a ideia. Então, você teve uma relação 
híbrida. Por isso que quando a gente falou em rendimento, instrumento 
de renda fixa, não me convenceu. Me pareceu mais de renda variável, 
mas claro que a gente está aqui aprendendo com tudo isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como nós estamos falando em 
tertúlia acadêmica por um lado, já que afinal de contas o Bruno nos 
disse que era um exercício, por outro lado você falou em híbridos, eu 
não posso deixar de pedir para que o Rodrigo Maito, que estudou tanto 
tempo da qualificação e responda: Rodrigo, se o investidor anjo for um 
fundo, um fundo de um país com o qual o Brasil mantém um acordo de 
bitributação, escolha o país, um fundo belga, como seria qualificado no 
acordo Brasil Bélgica esse pagamento? 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: O Schoueri não pergunta, ele provoca, 
não é? Bom dia a todos. De fato, antes de eventualmente enfrentar essa 
questão que é bastante espinhosa, eu só queria registrar aqui o meu 
entendimento sobre essa IN. Obviamente que ela tem um papel 
saudável no sentido de esclarecer o entendimento da Receita de que 
isso recebe o tratamento de empréstimo na perspectiva de um 
investidor que não participa do capital, mas os negócios naturalmente, 
eles se organizam, quer dizer, os empresários, os investidores, das mais 
variadas formas. Então, eu acho que, embora exista um pacote e uma 
receita de bolo aí, não necessariamente, na prática, as coisas vão 
suceder conforme está previsto na legislação. Então, pode ser que a 
gente tenha aí investidores que façam contratos de parceria e que tem a 
opção de compra ou de capitalização da sua contribuição ao capital e, 
numa eventual liquidação desse investimento, a natureza jurídica do 
rendimento vai ser alterada. Então, aí a qualificação, para utilizarmos aí 
o termo da qualificação, do rendimento, vai ser diferente. Nós não 
vamos mais falar em empréstimo ou em rendimento de renda fixa ou 
variável, que seja, cujo tratamento é tabela regressiva, mas nós vamos 
passar para um tratamento de tabela progressiva de ganho de capital. 
Agora, entendo eu, que se um fundo for investir numa empresa como 
essa, porque a gente precisa entender aí, em que termos que esse 
investimento ocorreria. Quer dizer, se, de fato, teria aí alguma 
estrutura, talvez um pouco mais sofisticada para que esse investimento 
se processasse. Pensando, inclusive, nas isenções que existem para 
investimento em mercado de capitais etc. e tal. Mas partindo da 
premissa de que é um investimentos ainda embrionário, numa empresa 



que está nascendo, uma vez que a receita coloca esse tratamento aí, de 
rendimento de natureza financeira, teríamos a missão de olhar para o 
tratado e ver se nós conseguiríamos enquadrar esse rendimento à luz 
do próprio tratado, do texto do tratado, como um rendimento de fato 
com natureza de empréstimo, o no que esse rendimento seria 
qualificado como juros e aí, o Brasil teria, vamos dizer, a prerrogativa de 
tributar na fonte esse rendimento, quando do eventual pagamento, ou 
seja, na medida em que o investidor lá fora, esse fundo recebe esse 
dinheiro, você teria uma tributação, normalmente nos tratados, 
limitados a 15%. E, portanto, aqui teríamos a discussão sobre a 
aplicação desta tabela, não é? Dessa tabela regressiva. Mas, de novo, 
primeiro precisamos olhar para o tratado, se o tratado... e me parece 
aqui que a natureza desse investimento embrionário seria mesmo como 
uma contribuição a título de empréstimo e aí, o enquadramento da 
qualificação seria como juros. Mas, como bem colocado pelo Rafael, nós 
temos que olhar outros elementos nesse contrato de parceria para 
justamente saber se essa qualificação para de pé ou se poderíamos ter 
alguma necessidade de reenvio ao direito interno e, portanto, qualificar 
de força diversa esse rendimento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O reenvio, de qualquer modo, 
seria feito ao país da fonte pelo new approach, então seria o tratamento 
brasileiro. Bom, eu acho que exploramos bastante esse exercício 
acadêmico. Agora, nós podemos, se estiverem de acordo, voltamos à 
Ordem do Dia e convidamos a Valdirene para apresentar o tema da Lei 
Complementar 160. Desculpe, espera aí. Está sendo indagada da 
questão passada, se existe uma conclusão, se é de capital? Desculpe. 
Chegou à conclusão da Mesa com relação à natureza? Eu acredito que 
todos entendemos que seria de dívida, não? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu voto na dívida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que... eu pergunto se 
existe algum voto de dissenso, no sentido de que isso pudesse, de 
algum modo, ser invocado como capital, dividendos ou quetais. Depois 
que o Rafael ainda apresentou, mostrando o que art. 9º foi modificado, 
eu pergunto se existe alguma dúvida com relação ao tratamento como 
renda fixa, crédito, renda fixa e a tabela regressiva? Acho que essa é a 
conclusão da Mesa por enquanto, ressalvada a hipótese que o Rodrigo 
disse, de o instrumento concreto ter tamanhas características que 
possam mudar o nosso entendimento por conta de alguma 
característica do próprio instrumento. Então, estamos falando em tese, 
por enquanto. Valdirene, tem a palavra. Seja bem-vindo ao Webinar, 
você está na rede. 

Sra. Valdirene Franhani: Que chique. Bom dia a todos. Bom, no dia 8, 
o nosso presidente sancionou a Lei Complementar 160 na tentativa de 
resolver a guerra fiscal, isso já é um problema que vem sendo tratado 
no Judiciário, já temos algumas... sob dois aspectos no Judiciário, e 



agora foi colocado para os Estados uma forma de resolver a guerra 
fiscal. Em linhas gerais, eu trouxe duas questões, eu vou colocar um 
resumo do que aconteceu e as duas questões, uma específica para a 
Mesa. O que diz essa lei complementar? Na verdade, ela busca, 
mediante convênio, na verdade, ela muda especificamente, primeiro se a 
gente analisar o preâmbulo, ela tem um endereço certo. Ela se refere 
justamente àqueles incentivos que estão em desacordo com a 
Constituição, aqueles cuja o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 
não tem validade se não for por não terem sido aprovados por 
unanimidade ao CONFAZ, então, pelo preâmbulo e pelo art. 1º, a gente 
diz que são esses os signatários da norma. A intenção inicial é: resolver 
o futuro, com data certa para terminar, ele cria aí um cronograma a 
depender do tipo do benefício, regularizar o futuro e perdoar o passado, 
mediante um convênio específico a ser feito via CONFAZ, no prazo de 
180 dias dessa medida provisória. A primeira pergunta, né, que eu 
coloco: essa lei complementar, ela atinge todos os benefícios ou ela 
flexibiliza as regras para os demais? Bom, como eu estava colocando, de 
fato, se a gente colocar, analisar o preâmbulo, ela tem endereço certo, 
porque diz: “em desacordo com (...) da Constituição”. Então, ali no 
preâmbulo dispõe de isenção, incentivo, tal e tal, em desacordo com a 
Constituição. Então, esse é o objetivo da norma. Do art. 1º, mediante 
convênio diz: olha, a remissão e a restituição. O convênio que se refere o 
art. 1º dessa lei... então, ele claramente se destina a esses que estão em 
desacordo. Mas se a gente analisar aqui o § 7ºdo art. 3º.  

Então, em linhas gerais como é que vai acontecer? Cada Estado pode 
elevar, aquele Estado que tinha ali o seu benefício que não obedecia às 
regras do CONFAZ, que estava ali sob pena de ser declarado nulo a 
qualquer momento pelo Supremo, ele pode ir lá levar essa discussão e 
na votação específica, mediante quórum de 2/3 das Unidades 
Federadas e 1/3 de cada região, a partir dali, ele tem esse... esse 
benefício válido. É lógico, cria uma série de obrigações, não é este o foco 
aqui, mas este § 7º diz: as Unidades Federadas poderão estender a 
concessão das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais, 
seguindo lá as regras do § 2º, a outros contribuintes estabelecidos em 
seu território. Então, a pergunta que fica: atende só aqueles benefícios? 
Sim, a princípio sim, atende aqueles benefícios. Mas uma vez 
regularizado, de acordo com essa lei complementar, a interpretação que 
eu faço nesse § 7º, é que aquela unidade pode estender para outros. 
Então, se eu tenho um benefício específico para aquele contribuinte, 
para aquele tipo de operação e o outro contribuinte daquela Unidade 
Federada, eu posso estender ao mesmo. Até é uma forma de... obedecer 
a isonomia. Olhando aí o 8º, aí é que entra a questão, que dá uma 
abertura, “[a]s unidades federadas poderão aderir às isenções, aos 
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou 
prorrogados por outra unidade federada da mesma região na forma do § 
2º”. Então, aqui, na verdade, é mais uma norma que de certa forma, 
permite também um tratamento isonômico, eu quero frisar essa 
primeira leitura, de que ainda que o benefício originário não seja 



daquela Unidade da Federação, uma vez ela preenchendo todos os 
requisitos, todo aquele ritual que vai transformar em válido aquele 
novo, aquele benefício, ela pode também aderir, o termo aderir aqui eu 
entendo que, desde que ela seja da mesma região, ela pode também ter 
o mesmo benefício. Uma coisa interessante também, olhando aí mais 
para baixo um pouquinho, art. 5º e art. 6º, além de ela excepcionar, 
quer dizer, criar uma regra própria de quórum somente para esses 
benefícios, então, a análise que se fazia é que o ponto de partida é 
aqueles benefícios que hoje estão aí atacados pela guerra fiscal, porque 
não obedeceram o CONFAZ, até a data dessa lei complementar. Então, 
este é o ponto de partida. Eles podem ser regularizados. Primeira 
conclusão. Segunda conclusão: uma vez regularizados, os contribuintes 
que não estavam lá no originário poderão ser beneficiários. Quarta 
conclusão: os Estados que não estavam lá no originário, uma vez 
preenchidos todos esses requisitos, poderão aderir. O que essa lei 
complementar também faz, ela cria mais duas exceções. Ela afasta, ela 
excepciona aí no arts. 5º e 6º a obrigação da demonstração do impacto 
financeiro, por causa da renúncia de receita, e também as nulidades. 
Ali no artigo, no 5º e no 6º: “Ressalvado o disposto nessa lei 
complementar, a concessão e manutenção de isenções e incentivos em 
desacordo com a lei complementar 24, implica na sujeição...” então, quer 
dizer, ela cria uma regra paralela, uma regra específica, uma regra que 
visa sanar ou resolver, ainda que de forma paliativa e transitória, a 
questão dos benefícios que não tiveram a unanimidade do CONFAZ. Ela 
dá algumas possibilidades de equalizar isso para aqueles contribuintes 
que não tiveram a mesma oportunidade ou para os Estados da mesma 
região que também queiram aderir. Mas ela é específica para os 
benefícios em desacordo com a Constituição. Então, essa é a minha 
conclusão. Então, quando se diz que flexibilizou as regras, flexibilizou 
em parte, porque o art. 6º diz que o resto, não. Ressalvado o disposto 
nessa lei complementar, permanecem válidas as exigências do 24. 
Agora a pergunta que eu coloco para a Mesa, então é se essa lei 
complementar cumpriu o papel dela como lei complementar, no papel 
de resolver o problema que existia? Ela, em si, ela é constitucional, é 
inconstitucional, fere o pacto federativo, o fato de eu abrir mão dessas 
questões de receita e tudo mais? Independente da questão financeira e 
econômica, mas do ponto de vista jurídico. Então, essa é a minha 
questão para a Mesa. Obrigada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho fantástico. Essa lei complementar, 
na minha opinião, ela não dá nenhuma benesse para o contribuinte. O 
que ela faz, ela contribui para o caos existente há muitos anos. Por quê? 
Na minha opinião, o art. 8º da Lei Complementar 2.475 é 
inconstitucional. Por quê? Porque ele impõe uma sanção a alguém que 
não está ligado ao crime. E isso, pela Constituição, é proibido. A pena 
não pode passar da pessoa do agente. O que o contribuinte... veja bem, 
eu não estou falando de contribuintes de má-fé, aqueles passeios de 



notas fiscais. E que nós conhecemos a parte patológica dessa questão. 
Mas vamos admitir que seja uma operação regular, perfeitamente. O 
contribuinte no Estado destinatário, ele paga o imposto integralmente, 
se credita e depois, por causa de uma violação da Constituição pela 
administração tributária do Estado remetente, ele vai ser punido. Que 
sentido tem isso? Para mim, dentro do chamado Estado democrático de 
direito, veja bem, direito. Eu não falei direita. Estado democrático de 
direito, isso não é admissível. Então, na minha opinião, tudo isso, 
quando falo isso, contribuiu? Bom, poderíamos, talvez, dizer que 
contribuiu, a não ser que tenha condições ou restrições no momento em 
que resolve. Uma outra questão, rapidamente, o § 8º, ele fala 
justamente que esse benefício pode ser estendido... Então, uma lei 
complementar para resolver questões supostamente inconstitucionais 
estende a inconstitucionalidade, hoje, a quem não aproveitou a 
inconstitucionalidade. Realmente isso, para mim, não é direito 
tributário, é surrealismo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu não colocaria assim dessa 
forma tão assertiva como o professor Gerd se posicionou, não pela data, 
que eu não vou revelar que o professor Gerd está fazendo aniversário 
hoje, eu não ia falar, mas já falei. Então, ele tem todo o direito de 
colocar, aliás, nessa Mesa, sempre teve direito de colocar as suas 
posições da maneira que ele entende. Mas eu acho que a questão 
constitucional me parece interessante, porque eu entendi a provocação 
feita, nós temos uma regra que estabelece uma forma de ajustar a briga 
entre Estados, os incentivos fiscais e essa regra vem sendo descumprida 
sistematicamente pelos Estados. Se a regra é “burra”, se a regra é 
“inteligente” é uma outra questão, mas é uma regra, e essa lei 
complementar alterou essa regra por uma via imprópria. Então, ela 
admite que você faça um ajuste nos incentivos sem a unanimidade que 
o convênio determina. Foi uma saída jurídica pensada por aqueles que 
defendem os incentivos fiscais e que querem que esses incentivos fiscais 
não só sejam perdoados no passado, mas continuem a existir no futuro 
da mesma forma. Então, foi uma decisão política muito clara, com uma 
retumbante minoria dos representantes do Estado de São Paulo, mas é 
um fato. Então, eu não tenho dúvidas da constitucionalidade da lei 
complementar sobre esse aspecto. É claro, podemos falar de outros 
aspectos tão polêmicos quanto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Rodrigo Maito reclamou da 
minha presidência que eu o chamei. No mesmo sentido, já que eu estou 
na presidência, eu convoco o professor Paulo Bonilha a se manifestar. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meu caro presidente, colegas da 
Mesa, meus prezados companheiros aqui da Mesa. Eu queria lembrar, 
antes de mais nada, que é o que me parece que permeia toda esta lei 
complementar é um desconhecimento de normas fundamentais do 



imposto, que é a própria natureza desse imposto, que está sendo posta 
de lado, ou seja, o Brasil pretendia ter um imposto sobre vendas não 
cumulativa. A Constituição usa a expressão não cumulativa. E por que 
isso? Porque nos impostos sobre o valor acrescido, se “A” não pagou o 
imposto, por exemplo, um produto tem insumos que são isentos, o valor 
desses insumos, alguém vai ter que pagar o ICMS mais adiante. Por 
quê? O imposto indireto como o ICM, ele incide em todas as operações 
de compra, de venda, de transferência do produto. Então, são vários 
contribuintes agindo numa cadeia de incidência de um produto. Então, 
a Constituição, que é a regra fundamental desse imposto. Ele é não 
cumulativo, ou seja, se eu admito a cumulação, o antigo imposto sobre 
vendas e consignações gera um imposto cumulativo. Também o imposto 
sobre vendas e consignações criou a guerra fiscal, já existia a guerra 
fiscal entre os Estados, e por quê? Vejam bem, um produto fabricado 
em São Paulo, portanto, paga uma parte do seu ICM vai para um 
estado, um outro estado. Obviamente, que se admite no sistema, o quê? 
Que o crédito seja aproveitado pelos contribuintes daquele Estado, mas 
ainda o imposto todo não foi pago deste produto. Preço final vai se dar 
lá. E é devido o imposto sobre o total do valor do ICMS. Então, a não 
cumulatividade quer preservar esta qualidade do imposto, ou seja, ele 
vai incidir em termos do valor produto final. O que é que acontece com 
o cumulativo? Digamos que a alíquota seja 10%. O que a Constituição 
prevê ao dizer não cumulativo? No máximo a alíquota final, da venda 
final desse produto só pode ter 10% de imposto. Mas como acontecia no 
antigo IVC e continua acontecendo com o ICMS, essa regra é violada. 
Então, se eu tinha um produto no IVC, e aqui é mais em termos de uma 
proposta. Nós vamos ver que essa alíquota que seria 10 vai para 25%. 
Então, meus caros, vejam bem o que é que está acontecendo, não é? 
Esta lei complementar esqueceu essa colocação clara da Constituição e 
que envolve a natureza do próprio imposto. O objetivo desse imposto é 
evitar a cumulação de incidências que criam situações adversas e 
negativas, como, por exemplo, não se sabe exatamente quanto imposto 
foi pago. A alíquota não quer dizer nada, porque há essa sobreposição 
de incidências. Ou, então, a ocorrência de isenções que vão deixar 
também, uma situação de extrema insegurança quanto à tributação 
existente nesse momento. Então, vejam que o não cumulativo não foi 
observado. E os Estados continuaram dando isenções a determinados 
produtos, o que cria, evidentemente, uma situação extremamente difícil 
e que está aí para nós com essa nova lei. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou passar a palavra agora 
para o professor Gerd, depois do Rodrigo Maito. Eu queria como uma 
provocação, professor Gerd, só para que manifestasse. O professor 
Bonilha trouxe um elemento interessante, eu lhe pergunto: o princípio 
da livre concorrência poderia informar, impor a neutralidade do nosso 
IVA? E nesse sentido, será que nós podemos chegar ao ponto de dizer 
que, olhe que coisa: qualquer incentivo que não seja nacional, porque 
destrói, distorce a concorrência e porque distorce o princípio da não 
cumulatividade, seria inconstitucional? Ou seja, poderíamos ler, 



pergunto, poderíamos ler no dispositivo do art. 155, XII, 'g', quando 
exige a deliberação dos estados para a isenção, esta isenção a ser 
deliberada teria que ser não só unânime aprovada, mas unanimemente 
aplicada sob pena de se distorcer a livre concorrência que é também 
princípio da ordem econômica? Eu faço essa provocação ao professor 
Gerd e ao Rodrigo Maito. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu gostei da provocação. Achei também 
muito oportuna exatamente a referência do professor Paulo à questão 
da não cumulatividade em todos os sentidos, porque essa lei 
complementar é o cúmulo, não é? 

[risos]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas eu estou falando da cumulatividade em 
termos técnicos. Em termos técnicos é o seguinte: a não 
cumulatividade, o que acontece? Vamos pegar o caso bastante 
conhecido dos atacadistas de Goiás. Aliás, não tem mais atacadista em 
nenhum outro estado, é só em Goiás. Por quê? Porque, exatamente, o 
Estado de Goiás, o que ele fez? Ele não deu uma isenção. Não teve 
isenção nenhuma. O remetente pagou, foi recolhido o ICMS, mas ele 
recebia, o quê? Uma subvenção para desenvolvimento. Mas o fato é o 
seguinte: você me corrija, a mercadoria ia com o ICMS “cheio”, posso 
falar assim, não é? E o destinatário pagava o valor cheio sem nenhuma 
isenção. E se creditava. Então, para mim, isso é o princípio da não 
cumulatividade, é respeitado. Em segundo lugar... ah, uma outra que 
eu esqueci na intervenção anterior, tem mais uma 
inconstitucionalidade. Chama princípio da moralidade. Por quê? O 
Estado de São Paulo não aceita o crédito, na medida em que seria 
beneficiado e ele mesmo faz a mesma coisa. Então, onde fica o princípio 
da moralidade? Art. 37, coisas assim. E aí a minha ideia, também não é 
nada genial, é o empréstimo da Lei da Responsabilidade Civil. Que diz o 
seguinte: nesse caso, quem não observa e no caso observa exatamente a 
lei complementar, no sentido dessas proibições, simplesmente é questão 
de cadeia. Já imaginou? O governador e o secretário da Fazenda indo 
para a cadeia por desrespeito à Constituição? Bom, de qualquer 
maneira, agora, quanto à provocação do Professor Schoueri, é muito 
interessante aí, o Zilveti é o nosso expert na história do direito 
germânico, mas no direito alemão havia, justamente, o imposto de 
vendas cumulativo, como aqui no Brasil. Mudou, inclusive tardiamente, 
por quê? Pelo tratado de Roma, previa a uniformização e foi escolhido o 
sistema francês do imposto sobre valor acrescido. Inclusive, eles, acho 
que atrasaram um ano, não é? A Alemanha recebeu multa, coisa tal, e 
entrou na Alemanha em vigor em 67, ou seja, foi até um pouco depois 
do Brasil. Mas teve um outro motivo, e esse motivo se chama Corte 
Constitucional da Alemanha. E a Corte Constitucional havia decidido 
que o imposto cumulativo é inconstitucional por ferir o princípio da 
igualdade e também, exatamente, o princípio da livre concorrência. 
Então, nós estamos exatamente nesse ponto. E por quê? Porque, 



inclusive favorecendo, que numa certa época até pode ser desejável, a 
concentração das empresas. Por quê? Se um produto é fabricado em 
várias etapas, por várias pessoas jurídicas e em cada etapa, 
cumulativamente incide o imposto, é lógico que a carga final é muito 
maior do que de uma grande empresa que faz todas essas operações 
intramuros, no próprio estabelecimento. Então, os pequenos não podem 
concorrer com um produto fabricado nesse outro sistema. Esse foi um 
dos motivos, não é, um dos dois motivos da introdução da não 
cumulatividade. Então, é exatamente isso: toda medida que deixa de 
lado a não cumulatividade tem a questão que você também falou, 
Valdirene, a questão da violação do princípio da igualdade e, 
consequentemente, da livre concorrência. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rodrigo Maito. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Obrigado. Só registrar que é uma honra 
receber a palavra, Schoueri, no meu tom da provocação não foi a de 
reclamação. Então, só deixar isso consignado aqui nos Anais da nossa 
Mesa. É um prazer, naturalmente, se manifestar e eu gostaria de dizer, 
em primeiro lugar, em resposta ao seu questionamento, eu não vejo 
essa lei complementar como irregular. Aliás, eu acho que ela está 
cumprindo a função que a lei complementar tem, que é dispor sobre 
conflito de competência. Eu tenho uma visão talvez um pouco mais 
otimista. Eu acho que, de fato, a guerra fiscal, ela suscita uma série de 
inconstitucionalidades, como foi muito bem colocado aqui, e essa lei, 
ela tem o mérito de tentar resolver o passado. Passar a régua e permitir 
a convalidação de incentivos que foram irregularmente concedidos, 
estabelecendo a possibilidade de oferecer esses incentivos para outros 
contribuintes. Então, até em nível, confirmando a questão ou em 
prestígio da livre concorrência, porque é óbvio que incentivos 
irregularmente concedidos, que são em detrimento de uma aprovação 
no CONFAZ, eles geram desequilíbrio concorrencial, sim. Enfim, eu já 
analisei esse tema no passado, em tese de doutorado, e achei a 
ponderação bastante pertinente aqui. Então, a lei complementar, nesse 
particular, a gente não sabe se ela vai alcançar os efeitos desejados, 
porque ela estabelece um prazo, na minha visão, relativamente curto de 
em 180 dias, todos os Estados colocarem na mesa todos os seus 
incentivos fiscais que são irregulares. E com base nisso, buscar uma 
aprovação com aqueles quóruns, até talvez questionáveis, que foram 
consignados na própria lei, para uma aprovação e uma convalidação e 
uma transformação daqueles incentivos irregulares em regulares. 
Agora, para mim está muito claro que os estados que não se 
submeterem a esse processo, eles vão ficar na situação que já estão, de 
riscos de questionamento à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
obviamente que, ainda que eu concordo com o professor Gerd, o 
contribuinte, ele é muito mais vítima dessa história do que efetivamente 
coautor de qualquer prática, mas, num certo sentido, os incentivos 
irregulares, eles colocam o contribuinte numa situação de fragilidade, 
sim, porque o Ministério Público pode questionar e pleitear o pagamento 



dos tributos que não foram, porventura, pagos por conta daquelas 
isenções irregulares. Então, essa lei, para concluir, eu acho que ela tem 
um grande mérito, que é tentar resolver esse passado tenebroso, 
criando aí uma série de caminhos para isso e dando, talvez, vamos dizer 
assim, a oportunidade de se acomodar a situação, mas, realmente, fica 
a dúvida de se saber se os Estados vão conseguir atender a todos esses 
requisitos. Obrigado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu fico imaginando se o 
professor Alcides estivesse conosco, o que ele falaria sobre uma 
convalidação para o futuro. Nós convalidamos para o futuro. Fica 
permitindo adesões e quetais. O professor Alcides provavelmente teria 
um comentário que eu não sou capaz de fazer, mas todos imaginamos o 
que ele diria nesse momento. Fernando Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, aqui, Maito, não se trata de otimismo 
ou pessimismo. Eu acho que a questão foi perguntado do ponto de vista 
técnico, a pergunta veio se é constitucional ou se não é constitucional. 
Se é bom para o Estado, se é ruim para outro, se o contribuinte final vai 
pagar a conta, é uma ponderação, vamos dizer, que não foi perguntada, 
pelo menos eu entendi assim. O art. 1º desta lei complementar revela 
preocupação de quem fez essa lei malfeita em modificar uma outra lei 
complementar de 75, que foi recepcionada pela Constituição de 1988. 
Quando você tem essa preocupação, você fala: bom, então, eu vi uma lei 
complementar de 75, agora eu vou fazer uma outra lei complementar 
para resolver o problema dos Estados. Se ela tratasse unicamente de 
remissão, verificado o problema federativo que isto gerou, ou seja, que 
essa guerra fiscal gerou, então, a guerra geral não é culpa de ninguém, 
todos saem prejudicados, os Estados estão falidos. Os Estados 
concedentes estão falidos, pesa demais sobre a Federação, gerou um 
desequilíbrio econômico evidente, há uma crise concorrencial 
conflagrada em todos os Estados e entre todos os Estados, e isto é uma 
preocupação da Federação. Então, viria alguém com um pouquinho de 
serenidade e dizia: vamos fazer o seguinte, vamos fechar a lojinha para 
balanço, vamos verificar o que se perdeu, todos perderam e aí, vamos 
estabelecer uma remissão. Então, vamos trabalhar com a remissão. 
Claro que isto teria, ainda assim, uma preocupação no campo 
constitucional se poderia ser feito, mas, acredito eu, que se desafiada, a 
Corte Constitucional teria que levar em consideração a Federação e não 
seria uma decisão política, no sentido político partidário, mas política 
de Estado. Então, a Corte Constitucional tem esse poder. De dizer: 
‘olha, eu como Corte Constitucional, analiso todas essas questões 
concorrenciais, essas questões de segurança jurídica e tudo mais, a 
boa-fé do contribuinte, e verifico que precisa ser convalidado o passado’. 
Ok, aí a constitucionalidade ou uma inconstitucionalidade aparente 
poderia ser relevada, mas, do futuro? É o que o Schoueri mencionou, é 
muito estranho, há uma clara intenção de convalidar o futuro e 
transformar uma maioria, assim, uma unanimidade em maioria que, 
para mim, me parece flagrante inconstitucional. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só dizer, salvo melhor juízo, 
em caso, eles separaram, em caso de adesão, não me parece que seja 
necessário sequer maioria, a maioria é para a aprovação, mas pelo que 
eu entendi, uma vez que se aprove o benefício para o Estado “A”, o 
Estado “B” não precisará ter a aprovação, ele terá uma mera adesão. 
Então, nem sequer a maioria para o Estado “B”. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, desculpe, na verdade, como 
ignorante no assunto, eu estou com um pouco de dificuldade de saber 
como é que na prática esse negócio todo vai funcionar, sabe? Eu estou 
imaginando a seguinte situação: que o Estado do Rio de Janeiro deu 
um crédito presumido, numa lei estadual, em contrariedade ao disposto 
na Lei Complementar 24. Aí, o Estado de São Paulo, recebendo essa 
mercadoria que veio do Estado do Rio de Janeiro com um crédito 
presumido, o Estado de São Paulo não aceita. Então, ele manda 
estornar o crédito. Com essa Lei Complementar 160, esse crédito vai ser 
validado. Então, todo mundo que estornou o crédito vai, agora. Tudo 
bem, mas aprova o CONFAZ, o regulamento, aliás, segundo eu entendi, 
ainda que o Estado de São Paulo vote contra, não vai resolver nada, 
porque vai estar válido aquele incentivo, aquele crédito presumido 
concedido pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, o contribuinte aqui no 
Estado de São Paulo vai ter uma tonelada de créditos para serem 
aproveitados, porque eles foram durante cinco anos estornados e agora 
ele vai aproveitar tudo de uma vez? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou provocar, eu vou 
entregar para a Mara. Já que a Mara quer a palavra, uma provocação, 
Mara. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção no ICMS não dá 
direito ao crédito. Então, eu lhe pergunto se não poderá, São Paulo, 
replicar e dizer: olha, sinto muito, mas essa isenção que foi dada, ela é 
muito boa, mas o crédito não existe do lado de cá. 

Sra. Mara Caramico: Eu, antes de responder a essa pergunta, eu 
gostaria de fazer duas provocações. Primeiro, essa lei complementar, 
como bem disse a Valdirene, ela está destinada aos benefícios que 
foram concedidos fora do CONFAZ. Só que existe o art. 15 da Lei 
Complementar 24 que trata dos incentivos fiscais que foram... 
excepciona, efetivamente, os concedidos pela Zona Franca de Manaus à 
essa aprovação pelo CONFAZ. Então, São Paulo tem questionado todos 
os benefícios fiscais que têm sido dados pelo Estado do Amazonas, com 
base nesse art. 15, dizendo que eles não poderiam ser concedidos 
porque estariam fora do âmbito do CONFAZ etc. Então, nós temos em 
São Paulo, questionamento sobre benefícios fiscais que foram 
concedidos pelo Estado do Amazonas e que, a rigor, estariam cobertos 
pela lei complementar e seriam legais. Então, pergunto: esses 
incentivos, pelo fato de existir uma previsão legal na própria lei 
complementar, estariam abrangidos por essa lei complementar, tendo 
em vista que estão sendo questionados? Essa é uma primeira pergunta. 
Segundo, poderiam os contribuintes que, hoje, mediante esta lei 



complementar, poderiam estar, vamos dizer assim, absolvidos dos 
inúmeros autos de infração milionários que têm hoje em São Paulo e em 
outros Estados, acredito, agir de alguma forma contra os Estados se 
este período de seis meses não for, vamos dizer assim, utilizado, para 
ter, vamos dizer assim, um resguardo dizendo: olha, não foi culpa 
minha que este benefício não foi convalidado, eu sofri por uma ação do 
Estado que não foi capaz de fazer alguma coisa que eu tinha direito, a 
rigor, de convalidar? É uma pergunta porque, na verdade, o STF tem 
dado ganho de causa aos contribuintes para a utilização desses 
créditos, porque ele diz que eles são terceiros de boa-fé e que os Estados 
deveriam fazer as ADINs competentes para questionar esses incentivos. 
Então, essas seriam as minhas duas perguntas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com relação à segunda, Mara, 
desculpa, olhando essa lei, desculpa, a lei não deu nenhum direito, 
apenas permitiu que os Estados, mediante convênio, o façam. Então, 
invocar a lei complementar como um direito em si, inclusive que pode 
ser o que estado faça a solicitação de casa, leve e perca. 

Sra. Mara Caramico: Lógico, lógico, mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, eu não consigo. A 
primeira questão sua me pareceu mais..., mas a segunda não consigo 
nem continuar. 

Sra. Mara Caramico: Não, e mediante, vamos dizer assim, porque a 
preocupação por trás disso, na verdade, é a grande responsabilidade 
fiscal dos Estados. Então, a elaboração dessa lei, eu acho que é 
realmente para resolver essa política de responsabilidade fiscal dos 
Estados. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, o nosso horário chegou. 
Eu vou pedir à Valdirene ou à Mara se tiverem interesse, que inscrevam 
novamente o tema, talvez com questões mais específicas, se tiverem 
interesse. Então, se quiserem. Questões mais práticas. Eu acho que daí 
seria tal questão, tal questão prática e poderia ser inscrita para a Mesa. 
Eu acho que nós temos muito para aprender. Como o horário chegou, 
eu só queria mencionar que o João nos chamou a atenção que hoje foi a 
reunião 1495. Portanto, olhamos no horizonte e vimos dia 21 de 
setembro como a nossa reunião 1.500. Certamente, a diretoria vai 
pensar em alguma celebração por conta desta data, mas eu peço, então, 
que já marquem na sua agenda para que no dia 21 de setembro, 1.500 
velinhas é difícil, que já marquem nessa data, 21 de setembro, como 
uma data especial para o IBDT. Eu não tenho noção, eu não tenho 
notícia de um instituto científico no mundo, em qualquer área do 
conhecimento, que tenha 1.500 reuniões científicas. Então, eu acho que 
é um marco nosso, é um marco nosso, nós temos que celebrar isso, 
divulgar isso com o mérito que o IBDT tem nessa data. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: A data, ao invés de ser 21 de setembro, 
nós podemos fazer no dia 19 de setembro, que é o aniversário do 
professor Ruy. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos discutir, o Salvador 
está dando uma ideia bastante boa, dia 19 seria aniversário do 
professor Ruy Barbosa Nogueira, 19 de setembro. Então, podemos até 
pensar nisso. A diretoria vai ter alguma ideia, mas, por enquanto, 21 de 
setembro. Muito obrigado, então, agradeço a presença de todos e, mais 
uma vez, apesar do Webinar, é muito importante ter o calor de todos 
aqui presentes. 
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