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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Nós estamos 

começando a nossa Mesa de Debates desta quinta-feira, infelizmente, 
estamos com a ausência do nosso presidente Ricardo Mariz de Oliveira 

e Luís Eduardo Schoueri que não puderam estar presentes. Nós temos 
algumas questões na pauta. Essas questões, pelo menos uma delas, 
seria muito interessante que toda a Mesa estivesse aqui, completa. Mas, 

de qualquer modo, vamos tocar, vamos lá.  

Então, vamos começar com o Pequeno Expediente. Eu começaria com o 
livro doado da coordenação de Gustavo Junqueira Carneiro Leão, 

Renata Alcione de Faria Vilela de Araújo, em Direito Aduaneiro e 
Tributação Aduaneira em homenagem a José Lince Carlucci. Este é um 
livro que, sem tê-lo nas mãos antes, já me agrada, pelo fato de tratar de 

um tema muito importante e pouco explorado pela doutrina. Então, 
esta é uma edição da Lumen Juris, com diversos autores conhecidos de 

nós, alguns jovens, outros não tão jovens, mas, o que importa é que 
eles trazem o tema da tributação aduaneira, o direito aduaneiro para a 
nossa biblioteca, que vai crescendo. 

O outro tema é que nós, do IBDT, temos a grata informação de 

ganharmos o 6º Ibero-americano Tax Moot. A nossa equipe, numa 
disputa acirrada, segundo o nosso Michel, trouxe a notícia de que foi 



um evento muito interessante, muito bacana, até com participação do 

IBFT que não ganhou, não indo para a final, mas eu acho que seria 
bom até o Bianco dar o seu relato sobre o assunto, pois está muito mais 

informado. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu acompanhei à distância 
dessa vez o Moot, mas foram várias equipes que participaram. Fomos 
para a final com os alunos da Universidade de Los Andes, da Colômbia, 

e a Colômbia, tradicionalmente, tem mandado equipes muito boas, 
estando sempre disputando a final. Quanto a nós, essa foi a 6ª edição e 

acho que, não tenho aqui de cabeça a quantidade certa, nós já 
ganhamos, contando com a 6ª edição, entre duas o ou três vezes. É 
nossa terceira vitória. Então, é a equipe com mais vitórias ao longo de 

todas as disputas. Nós convidamos as equipes de couch para estar aqui 
presente na Mesa, recebendo a nossa homenagem, mas, infelizmente, 

meio de feriado, muitos alunos foram viajar e foram descansar um 
pouquinho, porque essa disputa, realmente, é estressante. E vocês 
imaginem, a final foram mais de três horas de disputa, uma final cujos 

professores examinadores eram, na banca, o Andrés Baez da Espanha, 
que todos já o conhecemos aqui, e o Schoueri. Então, enfrentar uma 

banca ou uma arguição do Schoueri e do Andrés, realmente, não é fácil. 
Então, eles foram descansar um pouquinho e na próxima semana a 
equipe toda virá aqui, inclusive o Diogo Figueiredo, que foi o couch da 

equipe. Estarão aqui para contar das peripécias e os detalhes de como 
foi a disputa e receber o nosso abraço aqui, a nossa homenagem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, mais algum comunicado? 

Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Queria comunicar a decisão 
da 1ª Sessão do STJ, não sei se foi comunicada na semana passada, 
sobre o crédito de ICMS? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Foi, foi até objeto de... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tá, então está ótimo, era essa a informação. Só 
queria pontuar, pois a 1ª Sessão julgou e entendeu que não incide 
Imposto de Renda sobre o crédito de ICMS, eu achei que-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, um dos nossos associados ficou 

encarregado de fazer um relatório. Não está hoje aqui presente, mas vai 
apresentar o tema provavelmente na próxima semana, aí seria 
interessante a gente fazer o debate. Oi?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, sem dúvida. É relacionado com o 
que você vai falar depois, não é isto? Mas enfim, você ou Brandão tem 
algum outro comunicado? Então, ao microfone, por favor. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Sabendo que o Dr. Schoueri está 

ausente, mas ele iria comunicar, que dia 8 terá uma palestra na USP 
exclusivamente sobre a nova legislação que virá, o estudo do preço de 

transferência. Está aberta a todos, mas eu não vejo comunicado ainda 
firmado com isso. Você já deve ter recebido e-mail dele, não recebeu? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, foi uma iniciativa dos nossos 
colegas lá da Faculdade de Direito de Recife que nos propuseram um 

evento, um encontro, para discutir temas de preço de transferência em 
comemoração aos 190 anos da Fundação dos Estudos Jurídicos no 

Brasil. Então, a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de 
Direito de Olinda, que foram as duas faculdades pioneiras, as que 
foram fundadas por ato do nosso imperador Dom Pedro I, então, as 

duas se uniram para comemorar esse aniversário. A ideia foi fazer um 
evento aqui, nós vamos fazer um evento aqui na faculdade no dia 7 ou 
8, não me lembro ao certo, mas será numa terça-feira, durante todo o 

dia. De manhã, haverá um painel coordenado pelo Prof. Ricardo Mariz 
sobre legalidade, segurança jurídica e à tarde o painel será sobre o 

preço de transferência coordenado pelo Prof. Schoueri. Então, como é 
aberto ao público, estão todos convidados.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai ser na nossa sala. 

Sr. João Francisco Bianco: Vai ser na sala, no auditório Prof. Rui 
Barbosa Nogueira, no segundo andar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tudo bem? Mais algum comentário? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só queria também fazer uma observação 
quanto a essa conquista do Tax Moot Court. Infelizmente não pude 
participar, mas eu tive o prazer de participar da [ininteligível], um 

programa entre a USP e a Faculdade de Economia, melhor dizendo a 
Universidade de Münster da Alemanha. O responsável lá em Münster é 

o Joaquim English, que já esteve várias vezes conosco aqui e foi, 
realmente, impressionante e também surpreendeu não só o 
[ininteligível], apesar de já conhecer bem o nosso sistema, mas 

principalmente os participantes. Tratava-se também de alunos de 
graduação, vieram, mais ou menos, uma dúzia da Alemanha e mais ou 
menos uma dúzia aqui do Brasil e foi, realmente, muito impressionante, 

primeiro, ver a identidade dos problemas enfrentados e em segundo 
lugar, a competência, o grau de instrução que os dois lados 

apresentavam. Então, esses eventos são da maior importância, na 
minha opinião, para divulgação e verificar para onde vai o nosso ensino 
do direito tributário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Então podemos ir a nossa 

pauta? Sim. Nós temos três temas , o primeiro tema é o tema bem 
interessante, bem importante, que antecipa um pouco o que o Ricardo 

vai falar na faculdade de Direito: legalidade, formalismo, 



substantivismo, pós-positivismo, pós-modernismo, segurança jurídica, 

moral, solidariedade social. Eu sugiro que a gente, em razão da 
profundidade do tema e da ausência do Ricardo hoje, se não houver 

nenhuma oposição, que a gente deixe esse tema para o Bianco trazer 
alguma colocação sobre o assunto. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, o que eu queria, na verdade, era 
informar que estou conversando com o Ricardo sobre o assunto e, na 

verdade, esse tema, ele surgiu em função de um livro que foi 
recentemente publicado pelo Sérgio André, que trata sobre segurança 

jurídica. Quer dizer, o Sérgio André, com a publicação desse livro, ele 
fez uma grande provocação a todos nós e o Ricardo, em resposta a essa 
provocação, ele colocou o tema em debate. Nós estamos conversando 

também com o Sérgio André, para que ele esteja presente no dia em que 
a gente for discutir esse tema. Todavia, em função de agenda do Sérgio 
André, como estamos em final de ano, ele sempre viaja com a família. 

Possivelmente, na primeira ou na segunda semana de dezembro, ele vai 
confirmar uma presença sua aqui. Eu até mesmo disse para ele que 

podemos fazer via Skype, vídeo conferência, mas ele faz questão de 
estar presente. Logo, o dia que nós formos discutir esse tema será uma 
discussão ampliada com a presença do Sérgio André, que vai poder, 

então, promover um debate. Por obvio, se ele não estiver presente aqui, 
nós vamos ficar malhando ele sem um direito de defesa, então, a ideia é 

que ele venha aqui e defenda sua posição. Tem que vir de armadura, 
concordam? 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Essa é a notícia. O Sérgio André, em 
princípio, ele tinha dito que não daria para vir, que ficaria para o ano 

que vem, mas como ele gosta de uma discussão, tendo o mesmo espírito 
do Schoueri, então, ele faz questão de estar presente aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Troquei algumas mensagens com ele, 

sendo informado que está tentando ajustar a agenda para vir dia 7 de 
dezembro, uma quinta-feira. Enfim, é um tema interessante, mas ao 
mesmo tempo muito profundo e polêmico. Aliás, eu não sei nem se é 

polêmico, ele é anacrônico. Eu tive a oportunidade de ler o livro do 
Sérgio André e, proponho, de primeiramente fazermos uma resenha 
sobre o livro, se acharem conveniente. Na reunião iremos tratar 

somente disso. O que vocês acham? 

Sr. João Francisco Bianco: O problema é que eu estou vendo aqui que 
dia 7 é uma quinta-feira, justamente o dia que irá ocorrer o nosso 

evento na Faculdade de Direito. Logo, não sei se será possível, a não ser 
que ele participe do painel da manhã, uma vez que tal painel é sobre 
segurança, não é mesmo? 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não como vai ser montado o painel, 

porque é um outro evento, não é própria Mesa de Debates. 

Sr. João Francisco Bianco: Enfim, a sugestão é a seguinte, aguardem 
os próximos capítulos, para que possamos definir as datas e ver como 

vamos organizar essa discussão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, porque uma coisa é o livro dele que 
nem tem essa proposta e outra coisa é o tema do Ricardo. Eu acho que 
o tema do Ricardo tem uma função de trazer o livro do Sérgio a um 

debate um pouco mais centrado a respeito do que a gente está vendo na 
doutrina brasileira. Essa polarização, que vem da política e vai para a 

doutrina do direito tributário, que acho muito negativa para a ciência. 
Mas, enfim, como não há um consenso sobre o assunto, vamos deixá-lo 
para depois. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho interessante, assim, o pré-

julgamento, pelo menos aqui na Mesa, não é, parece que não é muito 
aberta essa tese. Mas, de qualquer maneira, para não ficar o ‘não li e 

não gostei’ seria interessante dar para todos exatamente o título e a 
editora para se prepararem um pouco para esse debate. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vou falar rapidamente, porque essa 
história de “eu li e não gostei”, eu já vi da outra vez que foi trazido aqui 

o livro do Piqueti(F). Então, todo mundo não leu e não gostou do livro do 
Piqueti(F). Eu, naquela ocasião eu já reclamei, porque “eu li e não 

gostei”, eu li e até discuti com meus alunos na GV, naquela época, 
porque senão, a gente vai malhar o Sérgio André sem ter lido o livro 
dele. O livro dele tem um pouco mais de 80 páginas, se tiver, não tem 

mais que isso. Mas ele não é um livro, ele mesmo diz que não é um 
livro, é um opúsculo, ele faz toda uma introdução para dizer que o livro 
não é livro, ou seja, é uma série de ideias que ele coloca para uma 

reflexão. E ele achou por bem publicar, primeiro porque ele tem a 
pressão do CAPES. O Bruno está me corrigindo, são, 100 páginas, é 

isso? Não, são 73, então, eu falei, não estava tão enganado, um pouco 
mais de 80 páginas de texto que eu li com muito carinho. Primeiro, eu 
gosto muito do Sérgio André e entendo que ele procura fazer uma defesa 

um pouco desesperada, é claro, mas trata-se de uma defesa, baseada 
em uma doutrina de Direito Tributário Nacional, que não diz o que ele 
diz, para começo de conversa, mas se ele tem essa intenção de 

defender, ele tem o direito, é lógico, é um professor ativo da 
Universidade Estadual do Rio Janeiro. Quando ele coloca a posição dele 

nesse texto, ele faz um misto de exposição de posições, ou seja, ele não 
coloca a posição dele, ele coloca posições de outros juristas e ele tem 
um cuidado de fazer as pazes com muitos juristas com os quais ele não 

concorda. Ele cita muitos juristas para se desculpar e falar: “Olha, esse 
aqui que tem essa posição, esse, aquela posição, mas, eu gosto muito 

desse, eu também gosto muito daquele, mas eu acho que eles não estão 
corretos”. Então, fazendo um apanhado do livro dele é um pouco isso, 



ele faz uma compilação de fichamentos, eu queria dizer, então esse é 

um ponto importante. Até do ponto do lado científico, eu tenho uma 
certa crítica, eu falo isso para os meus alunos, quando vocês vão 

escrever monografia, eu vejo os textos dos meus alunos de mestrado 
aqui presentes, eles têm um cuidado muito grande de fazer citação, só 
que a citação, dependendo do que você cita, não tem conteúdo nenhum, 

é só uma transcrição ou é só uma exposição resumida do que o autor 
falou, não há nenhuma colocação crítica sobre o texto que está sendo 
colocado. Então, me pareceu que ele fez uma série de compilações sobre 

as duas doutrinas chamada neokantiana e a positivista ou positivista 
estrita e pronto, ele foi colocando ideias, tal, dos autores, se 

desculpando com um e com outro, mas não fez uma crítica nem a uma 
posição nem a outra e nem relacionou as duas posições. Então, sendo 
duas doutrinas, a meu ver, ancestrais já, porque elas são muito 

antigas, elas tratam de teses levantadas internacionalmente na década 
de 1690, na Europa, penso que até mesmo anteriormente... começou na 

década de 1930 ou 1940 e foi subindo até chegar na década 1960. 
Ainda, na década de 1960 você tinha, mais na década de 1970, o 
neokantianismo. Então veja, a gente está falando de teses do século 

passado, vamos lá, da metade do século passado até... a mais 
sobrevivente foi até década de 1980, tinha o neokantinismo. Só que 
aqui no Brasil, eu acho que o pessoal esqueceu disso e continua 

“fazendo vento”. E o que aconteceu? No Brasil e ele não faz essa 
estruturação, ele só coloca, ela tem uma razão de ser, o positivismo 

estrito, que é muito da escola da PUC, é um pouco da São Francisco, a 
gente tem um representante aqui do meu lado direito, o Prof. Gerd 
Rothmann, mas que escreveu num contexto, numa época, e aplicada a 

uma pressão da jurisprudência no Brasil. Muito bem, tudo isso, ele está 
escrevendo nesse sentido e, aí, a gente fica esperando, até me deu até 

uma certa agonia quando eu estava lendo o livro dele e falei: “Bom, 
agora ele vai fechar e vai amarrar tudo isso e vai partir para segunda 
parte do texto dele, que é a proposta que ele faz, que ele chama de pós-

modernidade”. Então, que ele faz a proposta para o CARF. E aí você 
fala: “Bom, agora ele vai amarrar todas essas teses para entrar na 
questão do CARF”. E, aí, não entra.  

Então, essa foi, até eu escrevi para ele com carinho, falei: “Fiquei 

frustrado porque aí eu não vi”, ele não entrou no tema como o CARF 
poderia aplicar uma corrente doutrinária ou outra, porque até nesse 

ponto, como ele se irmana com o Marco Aurélio Greco, ele deveria ter 
falado: “Bom, segundo a teoria do Marco Aurélio Greco, a gente poderia 
incentivar a reestruturação do CARF para fazer uma interpretação 

econômica do planejamento tributário”. Seria um desastre, mas, pelo 
menos teria um sentido. Agora, como não tem lógica nenhuma, porque 

não é o papel do CARF, esse não pode fazer este tipo de coisa, ele ficou 
propondo uma reforma que não veio, aí, acabou o livro. Então, se a 
ideia é propor, acho que ele não está propondo, pelo menos eu não vi 

isso, adoção de uma teoria da interpretação econômica, não vi essa 
proposta dele. E também não está dizendo que a teoria positivista é o 



caos. Então, eu fiquei me perguntando: qual é a proposta? E, aí, eu 

liguei para ele e falei: “Escuta, e aí, qual que é a tua proposta?”, “não, a 
proposta é propor o debate”. Falei: “Bom, mas, para a gente propor um 

debate, precisa haver um debate”. Então, eu só queria fazer essa 
colocação que fiz a ele pessoalmente e que aqui relato, não sei se de 
forma fiel, porque, lógico, tem a minha posição em cima disso, do livro 

dele que vai ser objeto de um debate mais amplo, espero, e aí, eu tenho 
ainda muitas outras posições a colocar dentro do que eu posso 
contribuir para isso.  

Se alguém quiser fazer alguma colocação sobre o tema, ainda que não 
está em debate, mas sobre o livro em si. O nome do livro é “Da Lei à 
Decisão, a Segurança Jurídica Tributária Possível na Pós-Modernidade”, 

é da editora Lumen Jures, do Rio de Janeiro de 2017, Do Sérgio André 
Rocha. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente, eu acho que o relato do 
Fernando foi bem fidedigno, mas a questão é que as propostas que ele 

faz na segunda parte do livro dele, são propostas mais procedimentais, 
concordam? Ele faz propostas de mudança da organização CARF. 

Inclusive eu sugiro que até o Daniel leia o livro, uma vez que ele 
participa de um grupo de estudos na FGV sobre o processo 
administrativo tributário, e a segunda parte do livro do Sérgio André é 

toda dedicada a propostas de mudança na organização da estrutura do 
CARF, não só do CARF, mas do processo administrativo tributário em 

geral. Então, realmente, o Fernando tem razão, a segunda parte é um 
pouco desconectada. O que liga as duas partes? O raciocínio do Sérgio é 
o seguinte: a doutrina, eu vou chamar de “tradicional", se preocupa com 

a insegurança na lei e deveria estar mais preocupada com a 
insegurança na aplicação da lei, porque a estrutura do CARF hoje, ela 
gera insegurança na aplicação da própria lei. Esse é o grande 

argumento do livro, o grande argumento do Sérgio André, quer dizer, a 
segurança não está na forma como a lei está redigida, mas na forma 

como a lei é aplicada. Indica que esse deveria ser o ponto de 
preocupação da doutrina, e não ficar discutindo a insegurança na lei, o 
uso de conceito indeterminados, o uso de tipos amplos e determinados. 

Isso é uma coisa é antiga. A preocupação, agora, em termos de Brasil, 
deveria ser na forma como ela é aplicada pelo Tribunal Administrativo, 

aí é que está o problema.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Prof. Gerd quer falar um... 

Sr. João Francisco Bianco: Nós estamos discutindo o livro dele sem ele 
aqui, mas... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Justamente, eu achei muito oportuna essa 
observação, porque é interessante que os alemães, eles fazem 

exatamente a distinção entre a segurança e igualdade da lei e perante a 
lei, ou seja, aí que entra exatamente o aspecto da aplicação, muito mais 



do que simplesmente nominalmente o que está escrito nas palavras da 

lei. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De fato, muito bem colocado isso, 
Bianco. O que eu procurei achar era justamente a conexão, porque ele 

segue a doutrina do Ricardo Lobo Torres, que traz a doutrina alemã da 
segurança na lei. Então, quando o Ricardo Lobo Torres, e a força 
argumentativa dele nos brindam com essa questão, ele diz o seguinte, 

ele diz: a segurança na lei é de aplicação e de ajuste axiológico do 
direito positivo, então, ele entende que a lei não consegue fazer todo 

ajuste axiológico necessário para a aplicação correta. Então, ele defende 
e defendeu isso em alguns casos até mesmo das contribuições 
assistenciais, que você, quando vai qualificar como o sujeito passivo da 

obrigação tributária, vai ter o seu fato gerador possível de subsunção à 
lei, faltam elementos, então, precisaria de alguém, que não o legislador, 
e poderia ser, inclusive, obviamente autorizado, o agente do Poder 

Executivo, a fazer este ajuste axiológico. Então, aí ele daria a segurança 
na lei, porque a lei já estaria posta. Então, isto na Alemanha não 

causou nenhum problema, a Alemanha convive com isso de forma 
absolutamente natural. Logo, quando vai para o processo 
administrativo ou, na Alemanha tem o Tribunal de Impostos, já é um 

Tribunal, o quê que ele faz? Ele verifica se esse ajuste está adequado ou 
não, tanto faz se foi o Executivo ou não que fez esse ajuste axiológico. O 

Tribunal Alemão não embate com esta questão legalista estrita, que nós 
perdemos tempo há mais de 40 anos. Ele fala: “Bom, ok, então, já tem a 
lei, tem a reserva de lei, obviamente matéria tributária, mas é 

necessário um ajuste axiológico, esse ajuste axiológico está adequado 
ou não?”. E, aí, vem o Tribunal e fala: “Não está” ou “Está”, sem 
trauma, sem extremismo nem nada.  

Quando eu vi a proposta do Sérgio André, ótimo o Bianco ter levantado, 

eu imaginei que ele fosse fazer essa proposta, só que aí, seria um 
exercício científico muito grande, porque a gente teria que transformar o 

nosso Tribunal Administrativo num Tribunal que não estaria restrito a 
lei, o que é um problema para a nossa jurisdição, porque o Tribunal 
Administrativo, ele só pode cumprir a lei, ele não pode mexer naquilo 

que está lá. Não pode fazer nenhum reparo sobre, sequer sobre ajuste 
axiológico. Existindo alguma matéria, como no salário-educação existia

 , em outros temas você tinha esse ajuste axiológico, você pode 
falar bom, então o que cabe, o que pode fazer o Tribunal 
Administrativo? Ele tem que olhar se a lei existe, se existe instrução 

normativa, se existe parecer normativo e se esses instrumentos legais, 
todos eles legais, estão condizentes com o contexto da lei maior, ponto. 
Ele não pode fazer: “Olha, esse ajuste eu faço de outro jeito, esse ajuste 

eu aceito que o contribuinte tenha até chegado próximo através de seu 
consultor fiscal”. Na Alemanha, o consultor fiscal, ele faz uma 

aproximação até um pouco, atrevida em alguns aspectos onde a lei não 
chega, e o Tribunal vê se cabe ou não. Para transpor isto ao Brasil teria 
que fazer uma reforma normativa completa, inclusive, do Tribunal 



Administrativo, coisa que não está no opúsculo do Sérgio André, pelo 

menos eu não vi. Então, se essa é a proposta de um início de debate, 
muito bem, mas tem que evoluir para conseguirmos aplicar no Brasil, 

inclusive, mudando toda a estrutura constitucional e de legislação 
complementar. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente isso, com enfoque nas últimas 
palavras, principalmente constitucional, porque, de tudo isso, nós 

devemos considerar o seguinte, o que está escrito na Constituição 
Alemã? Está escrito que o poder público está ligado a lei e ao direito, ou 

seja, é uma amplitude, um enfoque completamente diferente, vamos 
dizer a um positivismo ferrenho. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A Constituição Alemã, ela não é rígida, 
ela é flexível. Sua extensão tributária não tem, nem de perto, a extensão 

que a nossa tem. É um desenho do sistema tributário totalmente 
diferente. O Ricardo Mariz tem razão quando ele diz, você importa uma 
ideia quando você trouxe essa tese da interpretação econômica do 

Marco Aurélio Greco, que foi um desastre normativo, um desastre 
doutrinário, no meu modo de ver, porque ele não teve o cuidado de dizer 

isso aqui, não é possível sem mudar todo o sistema tributário brasileiro. 
Ele fez sentido na década de 1920, na Alemanha, com muito problema, 
com muita polêmica e tanto que não foi adotada. Esse cuidado não foi 

dado. E aí, vem toda uma sequência de doutrinas, com base nessa 
doutrina, todas erradas, todas atrapalhadas, inclusive, dizendo coisas 

que não se disse na Alemanha. Você vai ter um problema de adoção e a 
gente está entrando numa outra barca furada de uma doutrina 
furadíssima do Casalta Nabais. Então, a gente vai, a gente vai repetindo 

a doutrina sem o cuidado de trazê-las adaptadas ao nosso sistema 
tributário. Então, enfim, para encerrar, senão a gente vai muito longe, 
eu só queria trazer essa resenha do livro do André que vai estar aí para 

se defender ou para defender a doutrina que ele sustenta, com todo 
respeito, toda a nossa admiração. É uma pessoa fora de sério que eu, 

particularmente, gosto muito. Muito bem, o segundo tema é do 
Eduardo, está aí? Eduardo? Então, Eduardo vai falar da Medida 
Provisória nº 806 de 2017, Imposto sobre a Renda incidente sobre as 

aplicações em fundos de investimento. 

Sr. Luís Eduardo: Bom dia. Eu vou fazer um relato aqui da nova 
Medida Provisória nº 806 de 2017, que trata sobre Imposto de Renda na 

fonte incidente sobre fundos de investimento fechado. Penso que essa 
nova Medida Provisória veio com alguns pequenos probleminhas e eu 
elenquei alguns que encontrei, para fazer um relato das alterações que 

ela trouxe. Bom, sua vigência começa em 1º de janeiro de 2018 e a 
vigência dela para tributação, digo, para incidência do imposto, começa 
no dia 31 de maio de 2018. Começa mesmo a valer em 1º de junho de 

2018. Por que há diferença? O art. 2º dela traz, em primeiro lugar, deixa 
eu falar, ela traz a diferença para condomínios, fundos de investimento 

de condomínio fechado, eu até elenquei aqui, quais são as mudanças. 



As mudanças vão para o FIP, para o FIC FIP, para o Fiee que é o Fundo 

de Investimento de Empresas Emergentes, para o Fiei, que é o Fundo de 
Investimento qualificado com entidade de investimentos. E todos esses 

fundos, ela traz, são aqueles fundos que são constituídos e que não 
admitem resgate das cotas durante o prazo da sua duração, ou seja, 
eles têm uma duração prévia e sendo que ela não admite o resgate das 

cotas anteriormente. E o quê que acontece nesses fundos agora, a partir 
do dia primeiro e depois a partir do dia primeiro de junho? Eles vão 
fazer a tributação com aqueles come-cotas que já existia para fundos 

abertos. Então, ele trouxe a tributação de Imposto de Renda na fonte do 
come-cotas, só que de uma forma diferenciada, a partir de 1º, dia 31/5, 

ele vai tributar todos os fundos fechados que estão em vigência em 
31/5 e vai aplicar as alíquotas regressivas do Imposto de Renda na 
fonte e a partir de 1º de junho, ele vai tributar a cada seis meses, 

também do mesmo jeito, como se estivesse ocorrido o fato gerador 
naquela hora. Anotei alguns pontos, depois fui pesquisar um pouco 

mais essa semana, já tem diversos artigos e comentários sobre essa MP.  

Primeiro lugar, ela traz uma tributação retroativa dos ganhos 
acumulados, então, no dia 31/5 todos os fundos de investimento 
fechados que estiverem em vigência, eles vão ser tributados pelas 

alíquotas regressivas, ou seja, todos os fundos que tiveram ganhos e 
todas os rendimento que existiram antes da própria vigência da MP, ou 

seja, antes do dia 1º de janeiro e antes do dia 31 de maio, eles vão ser 
tributados em 31 de maio, então, os rendimentos anteriores que não 
seriam tributados na época, vão ser tributados no dia 31 de maio. Isto 

daí é um pouco estranho, e depois, eu vi que já existiu essa discussão 
anteriormente e foi até motivo dos ministros do Supremo não deixarem 
a tributação anterior ser aplicada.  

Outra coisa é a criação hipóteses fictas de tributação de resultado. 

Então, você vai ter um fato gerador, um ponto específico, ficto, como se 
aquilo tivesse sido resgatado, o que não acontece nos fundos fechados. 

E aí, no terceiro ponto, ele aplica as alíquotas regressivas e aí, ele cita 
as alíquotas regressivas mais especificamente, o art. 1º da Lei 11.033 de 
2004, onde implica as alíquotas regressivas de 22,5% para 180 dias, de 

20% até 360, de 17,5% e depois de 15% para mais de 720 dias. O quê 
que acontece? Nesse mesmo art. 1º, no § 2º, ele traz que, para fundos, o 

come-cotas vai ser a aplicação de uma alíquota de 15%, que como ela é 
uma alíquota prévia e você não sabe, no fundo aberto você não sabe 
qual é a duração que vai ter esse fundo, então, ele aplica uma alíquota 

de 15 anterior e aí, quando você realmente finalizar aquele investimento 
você faz levantamento e dependendo do período, da maturidade daquele 
fundo, você vai aplicar a alíquota maior e você vai pagar diferença. 

Nesse caso, ele só fala da alíquota regressiva, ou seja, você começaria 
pagando mais e terminaria pagando menos, isso é uma coisa que me 

deixou meio assim, porque lá no art.1 ele é claro, falou assim: “Para 
fundos de investimento a alíquota será de 15%”. E todo mundo está 



falando a mesma coisa, todo mundo está falando que as alíquotas vão 

ser as alíquotas regressivas. 

Bom, eu acho que é isso, é mais um relato de como vai ser essa MP, a 
gente não sabe se ele vai passar, justamente porque ela traz esses 

pontos polêmicos. Mas eu acho que temos alguns probleminhas nela, 
que se ela realmente tiver que ir para frente vão ter que ser corrigidos 
antes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Obrigado, Luís Eduardo. Agora eu abro a 

palavra quem quiser falar. Claro. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando os jornais começaram a trazer 
notícias de mudança na legislação, eu, no meu íntimo, acabei 

recebendo com uma certa alegria, porque eu não via muito sentido em 
haver essa, eu vou até chamar de privilégio dos fundos fechados e ter 
um regime tributário completamente diferente dos fundos abertos. 

Ainda que os fechados não distribuíssem os seus rendimentos, os 
fundos abertos, se não houvesse o resgate pelo cotista, ele também não 

seria distribuído e, apesar disso, eles estão, os fundos abertos estão 
sendo tributados pelo regime do come-cotas, que é um regime de 
tributação independentemente da distribuição. Apesar de todas as 

crítica que foram feitas quando foi instituído o come-cotas nos fundo 
abertos. Mas eu, de certa forma, não fiquei chateado de haver uma 
equiparação de aplicação dos dois, uma equiparação de regime aos dois 

tipos de fundo. Agora, nós temos um problema aqui, que é o problema 
que está previsto no art. 2º, uma coisa é determinar que o fundo é 

sujeito passivo de Imposto de Renda e ele é tributado nas suas 
aplicações financeiras, isso é uma coisa. A outra coisa é determinar que 
os fundos não são sujeitos passivos do imposto, o sujeito passivo não é 

o fundo, o fundo aplica, compra e vende títulos, faz aplicações 
financeiras, ele aufere rendimentos, mas ele não é tributado, ele é 

isento. Quem é tributada aí, o sujeito passivo desse tributo do Imposto 
de Renda, é o cotista. E aí, vem a lei, o art. 2º da MP e diz: para efeito 
de Imposto de Renda na fonte considera-se pago ao cotista os 

rendimentos, quer dizer, a lei vem e cria uma típica situação de ficção, é 
uma ficção de ocorrência de uma situação de fato. Quer dizer, a lei 
determina que numa determinada data, por ficção, aqueles rendimentos 

foram distribuídos aos cotistas e os cotistas aí, são sujeito passivos do 
Imposto de Renda e devem pagar o imposto. Isso me parece, a estrutura 

que foi adotada, uma estrutura que me parece completamente 
incompatível com o nosso sistema tributário. E aliás, eu lendo aqui o 
art. 2º, eu me lembro daquele, da redação famosa do art. 74 da MP 

2.158/2001 que dizia: considera-se distribuído o lucro das sociedades 
coligadas, controladas no exterior. Aí, a Ministra Helen Grace, no seu 
voto, identificou muito bem, isso aqui é uma hipótese de ficção, ou seja, 

é a quem lei prevê a ocorrência de uma situação de fato, mas como é 
possível isso? Completamente em desacordo com o sistema. Então, 

ainda que a proposta de tributação dos fundos fechados ou equiparação 



dos fundos fechados aos abertos, para efeito tributário seja louvável, o 

fato é que a estrutura adotada me parece completamente inadequada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Quantos mais? Bom, só para 
valer da posição de presidente que o Bianco me deu, não sei se ele me 

deu porque ele realmente ele queria que eu fizesse, que eu exercesse, ou 
porque assim ele podia poder falar mais à vontade. Mas, enfim, antes de 
passar a palavra para os demais que querem fazer uso, eu só queria 

dizer o seguinte, Bianco, você não poderia estar mais correto na sua 
posição, porque eu tenho exatamente a mesma posição, já falei isso, 

inclusive falei para os meus meninos lá do escritório que tem um aí, 
tem um certo receio de pôr a mão em livro, lerem o que o Schoueri 
escreveu sobre o assunto de ficção e o que o Tércio escreveu sobre 

ficção também, em alguns pareceres, tem pareceres muito bacanas que 
ele trata e faz uma crítica à ficção mal utilizada, não é isso? Opa, 
esquecendo aqui do nosso querido Brandão, achava que tratou com 

precisão cirúrgica, como ele dizia, então, tem coisa que tem que tratar 
com precisão cirúrgica e ele tratou do tema da ficção com precisão 

cirúrgica, muito bem lembrado. Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, eu queria pegar o gancho do comentário 
do Bianco, agora, não sei se a gente deveria fatiar a discussão, porque 
tem dois problemas em relação a essa questão da ficção. É a ficção 

sempre, se é uma disponibilização ficta do rendimento do fundo, que é 
um problema, e tem o problema da retroatividade que é tributar o 

ganho já auferido antes da lei, no fundo, antes da lei entrar em vigor. 
Vamos separar ou vamos falar tudo junto? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, você gosta de fatiar. Eu acho que é 
bom, em alguns aspectos a gente fazer uma separação. Nesse caso dá 

para fatiar sem prejudicar o gosto do assunto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Vamos fatiar sem reduzir o sabor do assunto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É uma redução de manteiga com mel. Quanto à 
irretroatividade que eu acho que é o mais simples. Realmente, se você 

tributa independentemente da disponibilização, como aconteceu na MP 
2.158/2011, art. 74, parece haver uma retroatividade em tributar o 
ganho que já foi contabilizado, reconhecido pelo fundo, ele deveria ser 

tributado apenas no momento do resgate, porque o regime em vigor, até 
então, era esse. E aí, vem o Parágrafo Único do art. 74 da Medida 

Provisória 2.158/2001 que foi julgado pelo Supremo inconstitucional. 
Lá constava o seguinte comando: considera-se disponibilizados os 
lucros auferidos antes da edição dessa medida provisória, em 31 de 

dezembro de 2001. E aí, até havia uma controvérsia se tinha ou não 
tinha retroatividade nesse caso, porque a partir de então, o lucro 
poderia estar sendo considerado, o lucro acumulado poderia ter sido 



considerado disponibilizado, mas o Supremo entendeu que estaria 

havendo uma retroatividade. É bem parecido com que o que fez art. 3º, 
tudo aquilo que já está auferido pelo fundo e ainda não pago para o 

cotista, não houve resgate, considera-se tributado. Então, é provável 
que o Supremo dê o mesmo encaminhamento para esse, para esse tipo 
de rendimento. Bom, isso quanto à irretroatividade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos falar dessa primeira fatia, então? 

Bianco está de acordo? Quer falar? Está de acordo, então, Bianco está 
de acordo? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou de acordo sim. Me parece que é 

aplicando essa jurisprudência do Supremo, é perfeitamente possível a 
gente sustentar que no regime jurídico anterior, quer dizer, os lucros, os 
rendimentos auferidos na vigência do regime jurídico anterior serão 

tributados na forma do regime anterior. Qual é essa forma? Tributação 
no momento da distribuição do rendimento para o cotista. A partir da 
vigência de um novo regime, então, os novos rendimentos serão 

tributados pelo regime do come-cotas, quer dizer, considera-se 
distribuído o rendimento, ocorrendo incidência do imposto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem um complemento. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno, depois do Bruno o senhor vai 

falar também nesse assunto? Não? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é sobre a questão da 
constitucionalidade, vai ser cotada a vigência a partir de quando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então...  

Sr. Bruno Fajersztajn: Mais uma fatia. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mais uma fatia, tem mais uma fatia, 

tiraram mais um ‘naco’, mas vamos lá, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ainda nessa fatia de irretroatividade, eu lembro 
da experiência da própria Receita Federal em relação aos lucros 

tributados, quando o Brasil passou a tributar lucro auferido no exterior, 
a própria Receita Federal entendia que o pagamento de um dividendo, 
começou a lei entrar em vigor em 1996, foi a Lei 9.249/95. O 

pagamento de dividendo referente ao lucro apurado antes de 1995, não 
era tributada. A própria Receita Federal admitia isso. Só se tributava, 
ainda no momento da disponibilização, o lucro auferido depois da 

vigência da lei, então, é mais ou menos também um paralelo que a 
gente pode traçar com essa questão. E parece que nos próprios fundos, 

quando houve alteração na legislação, a Receita Federal, em 
regulamentação, preservou a forma de tributação em vigor até o dia da 
instituição da nova regra, fez uma segregação. Mas aqui, parece que por 



lei, por medida provisória o entendimento foi diferente e aí, nós vamos 

discutir de novo no Supremo Tribunal Federal com base no precedente 
da Adin 2.588. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, em razão só dessa questão da 

irretroatividade, Bruno, eu não sei se a gente está efetivamente tratando 
de ficção. Neste caso, penso ser apenas uma questão de 
irretroatividade. Esse tema, que coincidentemente o Eduardo trouxe na 

discussão do escritório, dos rendimentos que já vêm sendo auferidos 
pelo fundo e que não poderiam ter um tratamento, vamos dizer, 

alterado no curso dos seus rendimentos, no curso da sua vida, por 
assim dizer. Então, o fundo vai tendo investimento, investimentos, 
esses investimentos vão levando à receita para o fundo, e aí o Fisco 

decide tributar não o rendimento do fundo, mas um rendimento ficto 
dos cotistas do fundo. O problema que eu vejo aqui, Bruno, não é 
propriamente a retroatividade que me preocupa, é que você está 

tributando algo que nas pessoas físicas do cotista, pode ser até 
jurídicas do fundo, não poderiam nem ser tributadas anteriormente, 

porque seria um exercício lógico impossível. Eu teria que considerar 
tributável algo que antes não era, porque não tinha lei, e que sequer 
seria apurável num passado, nem por ficção, então, eu não sei como 

que vai ser aí a questão e aí é um pouco diferente a abordagem do lucro 
das coligadas no exterior, porque eu estou tratando de duas coisas 

distintas. Se estivéssemos falando só um sujeito passivo, aí teria 
retroatividade, mas eu estou trazendo um ou vários sujeitos passivos 
novos, para a questão dos fundos, por meio de uma ficção. Fica mais 

complicado se não abordarmos a questão da ficção antes. Imagino que 
se a gente considerar uma abordagem de ficção como remissão, então 
aplica-se aos fundos fechados o que é aplicável aos fundos abertos. 

Seria uma ficção no primeiro sentido da ficção, que é uma remissão, 
aplica-se a lei para tal sujeito passivo que é, em tese, compatível com o 

outro sujeito passivo, que é então, o fundo aberto e fundo fechado. 
Neste caso, aplica-se a legislação do fundo aberto para o fundo fechado, 
faço uma remissão, fecho o assunto e aí, a gente está falando só do 

fundo em si, que é o que o Bianco trouxe, mas quando ele vai para o 
art. 2º dessa MP, neste caso, ele destrói toda a ideia de remissão 
segundo a teoria da ficção. A questão da retroatividade eu não sei nem 

como vai funcionar, porque não consigo imaginar uma retroatividade 
analisada nesse aspecto. Não sei se vocês querem seguir. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Deixa eu fazer uma observação de caráter 

geral ligado exatamente às considerações que nós tivemos antes quanto 
à interpretação econômica etc. Sobre o aspecto da capacidade 
contributiva, realmente, eu concordo, eu acho interessante o que o João 

falou, de não ser justificada a distinção entre o fundo aberto e o fundo 
fechado. Muito bem, se nós adotamos a interpretação econômica não 

tem nenhum problema, porquê? Porque economicamente os dois são 
iguais, tem a mesma capacidade contributiva, logo, tributamos 
indistintamente. Aí está o pequeno perigo da interpretação econômica, 



na minha opinião. Em segundo lugar, mostra também que nós não 

precisamos nada disso, nós não precisamos, porque nós temos a 
medida provisória onde a autoridade tributária faz exatamente o que 

bem entende sob o aspecto da capacidade contributiva. Então, veja, 
será que uma medida provisória, que pela Constituição deva atender o 
requisito da urgência, se justifica quando vejo, exatamente, aliás, qual é 

a data da publicação dessa medida provisória? Foi agora, outubro. 
Muito bem. E qual vai ser a vigência? Primeiro de janeiro. Mas a 
aplicação? Primeiro de junho de 2018. Então, realmente, está atendido 

o requisito da urgência, ou seja, é uma questão dessas não deveria 
seguir exatamente o processo legislativo mais apropriado? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para ver se eu entendi a colocação do 

Fernando. Eu entendido artigo, dessa criação do regime de come-cotas, 
que nós estamos tributando o cotista do fundo, o fundo continua isento 
do pagamento dos tributos. Só tem a criação de uma equiparação 

pessoa jurídica pelo fundo, neste caso, a própria entidade fundo vir a 
contribuir no Imposto de Renda, no caso do art. 8º, se não me engano. 

Art. 8º: sujeita-se a tributação aplicável às pessoas jurídicas, os fundos 
de investimento em participações não qualificados como entidade de 
investimento de acordo com a regulamentação estabelecida pela CVM. 

Esse é o fundo que virou contribuinte, o resto todo estamos falando da 
tributação do cotista do fundo. Então, eu acho que é a mesma 

discussão, a mesma não, claro, é diferente, mas o problema de tributar 
aquilo que não está disponível ainda nessa questão, e de tributar 
rendimentos computados antes da vigência lei, é parecido com a da MP 

2.158, vocês estão de acordo? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim e não, Bruno. Eu estou ainda em 
dúvida, vou dizer porquê. Porque eu entendi a crítica do Bianco e eu fiz 

exatamente a mesma crítica quando começou a se falar dessa 
tributação, que do ponto de vista de política fiscal não fazia sentido você 
ter um fundo de um jeito e um fundo de outro. E um fundo que foi 

criado, esse incentivo, vamos assim dizer, ao fundo fechado, tinha uma 
razão de ser, ele veio das privatizações, veio de um momento econômico 
de investimento, dos [ininteligível] e tudo, então precisava investir, 

incentivar o reinvestimento. Logo, existia uma razão de ser ao incentivo 
para o fundo fechado, porque aí, você ia fazer com que o fundo fosse 

retroalimentado por investimentos e que, uma vez que você realizasse o 
investimento, você era tributada. Então, do ponto de vista de política 
fiscal fazia sentido isto. Já é diferente, depois eu fui refletir, é diferente 

do fundo aberto que é um investimento financeiro, puramente 
financeiro, e que se você não tiver o come-cotas você não tem como 
captar essa riqueza, porque também o fundo financeiro vai sempre 

sendo reinvestido. O que fez o Fisco? Eu falou: “Bom, eu vou criar um 
mecanismo de tributação”, e aí é uma tributação que o Imposto de 

Renda faz, específica para o mercado financeiro, que ele leva em 



consideração uma, até uma capacidade econômica como diz os 

italianos, “presunta”, ou seja, é presumida. Eu não estou sequer 
considerando se você tem ou não condição, você está nessa aplicação 

financeira, você é tributado por um sistema criado para captar essa 
riqueza do mercado financeiro que, de outra forma, não consegue 
verificar, em decorrência do dinamismo deste mercado. O que não é o 

caso do fundo fechado, porque o fundo fechado, ele tem essa 
característica. Então, eu não sei, eu tendo a concordar com você, 

Bruno, de que é parecido com o que foi discutido já no Supremo em 
relação ao lucro das coligadas no exterior, mas eu não sei se é 
exatamente a mesma coisa, eu tenho uma dificuldade de entender para 

falar: “Bom, eu vou aplicar exatamente desta forma, porque, até ontem, 
esta riqueza não era atribuída as pessoas físicas, e ela passa a ser 
atribuída as pessoas físicas por uma ficção jurídica”. Então eu não sei 

se dá para fazer a mesma aplicação, em que pese, eu, particularmente, 
simpatizar com tua tese. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou na linha da tese do Bruno, sabe, 

porque eu vejo esses fundos como os fundos abertos. Quero dizer, você 
tem uma pessoa física que compra um título do governo, sofre retenção 
do Imposto de Renda na fonte. Se ela compra, faz uma aplicação no 

fundo aberto, o fundo aberto compra título do governo, o título do 
governo paga o rendimento para o fundo e não tem retenção na fonte, 

porque o fundo é isento. E o fundo aberto fica lá e ele está sujeito ao 
come-cota. A pessoa física faz um fundo fechado, o fundo fechado 
investe em papéis do governo, o papel do governo paga rendimento sem 

retenção na fonte e o fundo fechado não vai ser tributado nunca, a não 
ser que haja distribuição e aí, o cotista controla a distribuição. Nesse 

sentido, a situação é idêntica, das três situações são rigorosamente 
idênticas. Daí a lógica de ser tributado da mesma forma, concordam? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, particularmente entendi que o 
fundo fechado, não é que ele não é tributado, ele é tributado de forma 

diferida, ou seja, regressivamente, no resgate, estou errado? E os 
fundos fechados, eles não, necessariamente, aplicam em papéis do 
governo, eles aplicam em participações societárias de investimento, 

pode ser papel do governo. Então, se a gente fosse fazer uma remissão, 
eu diria assim, olha, quando o fundo fechado aplicar em papéis do 

governo, aplica-se o come-cotas, porque ele está equiparado a um 
investimento do mercado financeiro, nos outros casos, que não sei se é 
a maioria ou não, mas que tem muita aplicação, são situações distintas, 

cuja remissão fica ‘meio torta’, pensando com vocês aqui. Não sei se 
você concorda. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas agora, eu vou ter que confessar a 

minha ignorância da tributação do mercado financeiro, mas eu acho 
que quando o fundo aplica só em ações na bolsa, é um fundo que faz 
aplicações no mercado de capitais, ele já tem um regime tributário 

diferente, não está sujeito ao come-cotas. O come-cotas só se aplica 



quando ele estiver, o fundo fizer aplicações do mercado de renda fixa, 

então, se for renda variável não está sujeito ao come-cotas, é outro 
regime. E esse fundo fechado, provavelmente, ele deve estar sujeito, 

teria que investigar um pouco mais, mas penso que esse fundo fechado 
aqui, é aquele que aplica no mercado financeiro, não aquele que aplica 
no mercado de capitais. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A lei criou as exceções, quais são as hipóteses 

em que fica mantida a tributação anterior. E assim, de um modo geral, 
sem olhar os detalhes, a renda variável está fora, então, a tributação é 

renda fixa, agora aberto ou fechado, se for misturado, se for fundo 
multimercado, por exemplo, tributa como renda fixa, mas assim, a 
valorização da cota, o fundo de renda variável varia muito, você pode, 

ou seja, você tributar come-cotas no fundo de renda variável é antecipar 
uma renda que pode não acontecer. Já quando é renda fixa, tendência é 
não perder valor, ele pode diminuir um mês ou outro, mas no longo 

prazo, que o prazo é de seis meses para a primeira comida de cotas, 
então, em seis meses, geralmente, no mais das vezes, se tem um 

rendimento lá que você pode considerar apropriado e aí, tanto aberto 
como fechado. Então, foi respeitado, pelo menos no caso das variáveis. 
Mas fica a questão da disponibilidade, porque o cotista não tem acesso, 

por ele ser fechado, o cotista não pode resgatar antes do prazo 
determinado. E aí, insisto, é uma situação em termos de disponibilidade 

e de ficção, muito parecida com a dos lucros de controladas no exterior. 
Todas as variáveis da discussão da MP se aplicam aqui, veja, nós 
estamos falando uma norma antielisiva? Nós estamos tributando 

fictamente, porque se tributar só no resgate nunca vai tributar? O 
Supremo fatiou também a decisão lá e entendeu, por exemplo, que as 
controladas, coligadas fora de paraíso, a disponibilização automática é 

inconstitucional. Será que em alguma situação dos fundos eu não estou 
nesta mesma situação? Eu não tenho acesso, por disposição das regras 

do fundo eu não posso resgatar, eu não tenho acesso aquele recurso até 
o dia que venceu o prazo, será que eu não estou próximo de situação de 
coligada? Caberia uma norma antielisiva, falar de norma antielisiva 

aqui ou é uma hipótese de equiparação para dar o tratamento justo a 
situações equivalentes? Pode ser também uma diferença em como 

interpretar. Agora, o próprio Ministro Henrique Meirelles deu entrevista 
no rádio, eu ouvi, dizendo que essa medida provisória é para pegar 
situações de planejamento tributário. Criava-se um fundo para diferir o 

pagamento e nunca se pagava o tributo sobre aplicação financeira 
reinvestida, igualzinho norma de tributação de controlada no exterior. 
Agora, no que tange ao come-cotas, isso foi discutido também, quando 

criou, quando a legislação instituiu as come-cotas, Lei 11.033/2004. E 
não tenho notícia de nenhuma decisão que tenha reconhecido ausência 

de disponibilidade nesse caso, mas é a luz da posição do Supremo em 
relação à MP 2.158, pode haver algum paralelo aqui. E se separar, como 
fez o Supremo, situações de norma antielisiva das situações em que eu 



não tenho efetivamente nenhum controle sobre aquele rendimento 

enquanto não houver o resgate das cotas. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Prof. Gerd pediu a palavra, mas antes 
de passar, eu entendi, que, Bruno, você já passou para a segunda fatia. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É isso aí. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, estou achando que a primeira 

fatia não está muito clara. É uma fatia que vai e vai para a segunda, ou 
talvez, a gente teria que fatiar primeiro a questão da ficção, para depois 
chegar na segunda, assim pensando em fatiamento. Enfim, como eu 

sou o chato da história, que tem que ficar aqui presidindo os trabalhos, 
Dr. Gerd, por favor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Realmente, o come-cotas é um pouco 

indigesto. Acho que nós precisamos distinguir bem, como o Bruno 
agora referiu, trata-se de uma ficção ou de uma simples equiparação? 
Eu vejo um pouco diferente. Porque se for ficção, realmente não pode, 

porque a MP 2.158, por exemplo, o que houve? O código tributário 
permite que a lei defina o momento da tributação, mas não por 

intermédio de uma ficção e esse é, na minha opinião, o ponto central 
que tem que ser examinado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse ponto, a gente estava falando de 
ficção como instituto do Direito, então, a gente estuda muito 

introdução, e tem essas duas vertentes. Você tem a primeira vertente, 
remissão pura, então, é só uma remissão, equiparo isso àquilo, desde 

que sejam equiparáveis e a segunda, é uma consideração, não é uma 
criação, porque o que está sendo confundido aqui é uma criação. E no 
direito, a figura da ficção é uma consideração, você considera algo para 

fins jurídicos de tratamento legal. Logo, você tem um conceito 
indeterminado ou algo que é difícil de circunscrever, neste caso, você 
faz uma consideração: “Eu considero que isso pode ser tal coisa, que é 

uma presunção”. Não deixa de ser uma forma de presunção, eu 
presumo que seja isto, mas, é uma presunção, uma presunção 

absoluta. Quando presumo, eu acho que é isto, mas eu parto de uma 
irrealidade. Eu parto de uma irrealidade que, indo para essa fatia, 
Bruno, essa ideia, de uma fatia, a segunda fatia ou a primeira, enfim, 

tanto faz, se você fala, bom, eu tenho que fazer uma consideração, eu 
tenho que considerar que existe alguma coisa do interesse do Fisco, o 

lucro, eu estou considerando um lucro. Havido quando? O Bianco 
disse, olha, se eu vejo que você aplica no mercado financeiro e o 
mercado financeiro te paga e pela característica do fundo você não 

tributa, porque o fundo é isento, então, eu tiro a isenção do fundo, o 
fundo passa a ser tributada. Então, eu não estou falando de ficção 
nenhuma. Aqui, o erro apontado pelo Bianco, muito bem apontado, é: 

“Espera aí um pouco, aqui é bem diferente, eu não estou fazendo, eu 
não estou tirando uma isenção”. Porque quando saiu a ideia, foi 



ventilada a ideia, eu falei: “Bom, você tem uma isenção, o Fisco decide 

falar, escuta, agora eu estou sem dinheiro, não quero mais isentar, tira 
a isenção, está tudo certo”. Ocorre que, neste caso, ele fez uma criação, 

faz uma presunção onde fala: “Bom, eu entendo que existe lucro, 
quando? Quando se dá uma data determinada”. Mas e se não tem o 
lucro? Que a crítica que o Tércio fez, eu não posso falar que lucro é algo 

que não é. Tem aquela expressão, onde o autor brinca, que “focinho de 
porco não é tomada” e aí, eu passo a dizer: “Olha, focinho de porco é 
tomada”. Mas espera, não tem nada a ver uma coisa com outra, um é 

animal e outro é uma ferramenta de uso elétrico, não são sequer 
comparáveis. Há na ficção, sempre, uma certa necessidade de 

comparação binária, porque o cérebro humano trabalha com córtex, ele 
trabalha com um raciocínio binário, ele tem que fazer: “Bom, se isto é 
parecido com isto, isto me leva a isto, ainda que exista uma certa 

nebulosidade na concepção, eu preciso ter algo que se aproxime de 
lucro e aqui, eu não vejo nenhum lucro factível, até por presunção, 

porque na presunção eu faço diferente”. Eu falo: “Presumo o lucro da 
pessoa jurídica em 30% em determinadas ocasião, porque nessa 
característica dessa atividade econômica o lucro se aproxima de 30% ou 

8% ou 12%, ou qualquer outra alíquota. Mas eu estou presumindo o 
lucro que, na verdade, eu estou dizendo que em grande parte das 
operações as sociedades têm um lucro desta natureza e por 

praticabilidade, eu já faço isso, se você não quiser você vai para o lucro 
real e pronto. Aqui não é isso, então, eu não consegui ver e aí eu disse 

para o pessoal do escritório, vamos pesquisar nessa questão da ficção, 
porque aí é um erro lógico e havendo este erro lógico é inaplicável o art. 
2º da MP. Bianco, Bruno, é isso? Todos. Algum comentário? Fala seu 

nome primeiro, por favor. 

Sr. Leonardo Andrade: É Leonardo Andrade. Enfim, eu queria trazer 
um ponto que não foi debatido, eu acho que todos os outros pontos 

foram devidamente colocados. Trata-se de quando o fundo passa por 
algum tipo de cisão, incorporação ou fusão, o art. 4º da Medida 
Provisória. E essa, sim, é uma situação que, segundo a lei anterior, 

atendidas determinadas condições não gerava a tributação, ou seja, a 
Instrução Normativa 1.585/2015 previa, no art. 13, de que quando 
ocorrido esses eventos, se não houvesse situações que implicassem em 

disponibilidade dos rendimentos aos cotistas, não haveria necessidade 
de resgate das cotas e, portanto, não havia a tributação. Isso era muito 

usado no mercado, essas organizações setoriais eram bastante comuns. 
E a partir de 1º de janeiro de 2018, segundo art. 4º da MP, passam a 
ser fato gerador do Imposto de Renda.  

A questão que eu coloco, acho que tem muita gente com dúvida sobre 

isso e há alguns profissionais que estão defendendo uma tese com o 
qual eu, particularmente, não concordo, porque o art. 12 da Medida 

Provisória, quando define a questão da entrada em vigor, e claro que 
olhando para a anterioridade, em respeito à anterioridade, diz que a 
entrada em vigor é imediata, mas a produção de efeitos seria apenas a 



partir de 1º de janeiro de 2018. E há quem defenda, portanto, que a 

regra da IN 1.585, ou seja, quando se estabelece determinadas 
condições para que não haja a tributação nesses eventos de organização 

societária estaria revogada já de imediato, ou seja, com entrada em 
vigor em 30/10/2017 e que a tributação é que estaria diferida, ou seja, 
só ocorreria a partir de 1º de janeiro de 2018. Ou seja, que poderia, 

portanto, haver essas organizações, mesmo que não atendidas as 
hipóteses da IN, sem que houvesse a tributação até janeiro de 2018. Na 
minha visão, acho que aí, vai muito da falta de técnica do legislador, 

porque sabemos nós que uma lei só entra em vigor, efetivamente, 
quando está apta a produzir efeitos e eu até pesquisei na jurisprudência 

do STJ e o STJ tem entendimento de situações parelhas, de que não há 
vácuo legislativo, ou seja, quando a lei está no período de vacatio, a 
legislação anterior que regia a situação, ela continua entrando em vigor, 

portanto, na minha visão, a situação é exatamente essa, está no período 
de vacatio, não pode incidir imediatamente, por conta da anterioridade 

e, portanto, permanece em vigor as regras da IN 1.585. Então, esse é o 
comentário que eu gostaria de fazer, porque eu ouvi muito essa 

situação, muitos clientes perguntando e eu, particularmente, não 
concordo e entendo de maneira diversa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, nós temos que já fechar um 
pouquinho esse tema, porque ainda temos o tema do Bruno. Alguém 

mais quer falar ou... só o Prof. Gerd queria fechar o assunto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho uma observação sobre a 
anterioridade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah está bom, então, o Bruno quer falar 

sobre a anterioridade. O Miguel também quer falar? Você também quer 
falar? Vamos lá. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O meu assunto pode ficar para outra semana. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pode? Tudo bem. Então vamos lá, pela 
ordem, você Miguel?  Tira no palitinho. 

Sr. Miguel: Só acrescentar, acho que ainda ficou em aberto, por causa 

dessa ficção você traz como se o resgate tivesse acontecido ou em maio 
ou em novembro. Logo, quando você vai lá na Lei 11.033/04, onde 

estabelece as alíquotas regressivas pelo período do tempo, ela fala 
assim: os fundos de investimento, eles vão ter o come-cotas de 15%, só 
que aí no final dela, quando tiver o resgate e aí, entra aqui a ficção do 

resgate, você vai aplicar a alíquota regressiva temporal. Então, será que 
você aplicaria uma alíquota de 15%, essa é de seis meses, ou será que 

você aplicaria uma alíquota maior, porque você vai começar a pegar o 
resgate de seis em seis meses até ele ter uma maturidade de 720 dias, 
se for de longo prazo. Será que você aplica uma alíquota maior e vai 



diminuindo ela ou será que você aplica a de 15% e depois, no final, com 

o verdadeiro resgate você aplica a diferença? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno, você responde e depois entra o Miguel 
ou é o mesmo assunto? Então, tá bom. Miguel. Bruno, desculpa. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quer me parecer que vai ser o mesmo sistema 

do come-cotas em geral, não é? Você faz o resgate automático, a cota é 
comida a 15%, que é o menor valor, uma antecipação do devido no 
resgate. Você come a cota de 15%, se você resgatar no dia seguinte, em 

um prazo inferior, você paga o complemento. Vamos ver como isso vai 
ser regulamentado, mas teria que ser a mesma coisa, come primeiro 

15% e deixa o resgate efetivo para ser verificado no prazo desde o início 
do investimento. Neste caso penso que é desde o início, não desde a 
vigência de lei, para ver qual é a cota efetiva. Pode ser 22,5%, ou pode 

ser 17% a depender dos prazos legalmente estipulados. Quer me 
parecer que é a mesma regra dos come-cotas em geral. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, Miguel. 

Sr. Miguel: Com relação à questão da anterioridade que o colega 

colocou anteriormente, eu entendo que até pelo próprio princípio da 
anterioridade teria que ter vigência, essa lei, a partir de 1º de janeiro de 
2018. Me parece que isso é uma questão bem clara, até porque a 

própria lei determina que ela só vai produzir efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2018, então, eu não vejo nenhuma possibilidade de haver 

uma tributação antes de janeiro de 2018. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ok. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria dizer que eu concordo 
integralmente com o Miguel e com o rapaz, me desculpe, eu não me 
lembro o teu nome. Leonardo. Para registro eu acho que a tua 

interpretação está correta. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quanto ao 62, posso falar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno mais uma vez. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Penso que deve ser aplicado o art. 62 da 
Constituição Federal, sobre vigência e eficácia da Medida Provisória. 

Ainda que a lei consiste lá 1º de janeiro ou 31 de maio, se não houver 
conversão em lei até dezembro, quando houver a conversão em lei, tudo 
isso não vai valer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Em 2019. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Em 2019. E aí, eu trago uma experiência 
interessante do aumento de alíquotas da tributação de pessoa física no 



ganho de capital. Foi uma medida provisória que entrava em vigor na 

data da sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro 
do ano seguinte, só que ela só foi convertida justamente em lei naquele 

ano seguinte, e a própria Receita Federal emitiu uma Solução de 
Consulta recentemente, 451/2017, dizendo, inclusive para minha 
surpresa: “a despeito da disposição legal expressa de que entra em vigor 

em 1º de janeiro temos que aplicar o art. 62 da Constituição”, então, a 
solução de consulta da Receita Federal que é vinculada, que deve 
observar a lei, que não pode afastar a norma por inconstitucionalidade, 

corretamente aplicou a Constituição Federal e deu os efeitos da medida 
provisória do ganho de capital, que aumentou aquelas alíquotas, para 

os termos do art. 62. Então, a tendência aqui é que, mesmo com a 
disposição expressa, se a Receita mantiver a aplicação correta do 
ordenamento como um todo, tudo isso só vai valer a partir de 2019.  

Orador Não Identificado: Qual que é o número da-- 

Sr. Bruno Fajersztajn: 451. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tudo bem. Para encerrar esse tema 
então, só uma observação, o Bruno tem uma memória recente 
incompatível com a idade dele, então, tem uma falha na matriz, aí, mas 

tudo bem. É um chip, tem uma coisa, mas tudo bem, vamos embora. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Contrário do peixinho Dori, do 
Procurando Nemo. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, só uma observação jocosa aqui, 

em função desse comentário do Bruno que a Receita, a administração 
tributária aplicou a Constituição, se esse tema fosse para o CARF, ele 
teria que aplicar a lei ainda que fosse inconstitucional, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Prof. Gerd, para encerrar esse assunto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É, de uma forma jocosa, mas eu acho que, 

mesmo assim, pertinente, para mostrar exatamente a diferença entre 
uma ficção e uma lei mal feita, isso também existe.  Existe inclusive na 

Alemanha. Na Alemanha, num livro sobre interpretação, sobre filosofia 
do direito, para explicar essa questão deram o seguinte exemplo: na 
Alemanha, eles aplicam o dinheiro público em serviço de interesse 

público, um serviço desses consiste em piscinas e banhos públicos. 
Acontece que, num estabelecimento desses estava a separação entre 

sexo masculino, aliás, agora, entre gênero masculino e gênero feminino. 
E aqui, tinha o regulamento que determinava isso e no art. 1º colocava 
exatamente essa obrigatoriedade que o gênero feminino, lado esquerdo, 

gênero masculino do lado direito. Aí, o art. 2, “para os efeitos desse 
regulamento considera-se do gênero feminino o salva-vidas”. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Oi, Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei se nós estamos mais ou menos 

no final, estamos na fase já de deixar um pouquinho da seriedade de 
lado, mas é que eu estudei esse assunto quando eu fiz a minha tese de 

doutorado, a questão das ficções, e eu me lembro de ter lido, primeiro 
um exemplo que é utilizado pelo Ricardo Mariz de Oliveira quando ele 
de ficção e remissão, e ele cita o exemplo, quando na África do Sul 

ainda existia o Apartheid, entre os brancos e os negros. Então ele dizia: 
“O branco que casasse com uma negra, ele...”, não é que ele virava 

negro, mas ele passava a ser submetido ao regime tributário aplicável 
aos negros, que na época do Apartheid, havia dois regimes tributários, 
dois regimes jurídicos em geral, então, o regime jurídico dos brancos e 

dos negros. Agora, quando o branco se casava com a negra ou quando o 
negro se casasse com uma branca, o branco, ele, automaticamente, 

passava a ser submetido ao regime jurídico dos negros, então, não é 
que ele mudava de cor, a realidade não muda, então aí a crítica que o 
Brandão Machado fazia àquela doutrina que dizia que a ficção legal é 

uma mentira, não, não é mentira, é uma equiparação de regime 
jurídico, o branco não passa a ser negro, ele passa a ser submetido ao 
regime jurídico do negro.  

E eu, quando estudava para a minha tese de doutorado, estudava o 
assunto e eu me lembro de ter lido e eu me lembro de ter lido, eu acho, 
que em alguma publicação do Prof. Gerd, que ele citava esse exemplo 

das piscinas públicas, não se foi você que escreveu, Gerd? E eu li aquilo 
e falei: “Não, mas qual é o sentido lógico?”, porque a equiparação do 
branco ao negro tem um sentido lógico, agora qual é o sentido lógico do 

salva-vidas estar submetido ao regime jurídico próprio das mulheres, 
porque ele tinha que usar o banheiro das mulheres. Não é que ele 

virava mulher, não havia mudança de realidade, existia um regime 
jurídico regulamentar das piscinas que era aplicado aos homens e às 
mulheres e o salva vidas era submetido ao regime das mulheres. E 

quando começou essa discussão aqui eu me contive, porque eu queria 
perguntar ao Prof. Gerd, se é verdade isso, porque eu estava 
inconformado, e como ele trouxe o assunto, aí eu não me contive mais e 

eu sou obrigado aqui a perguntar, mas é verdade isso ou é ficção? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é ficção, é realmente um regulamento 
mal feito. Não, significa o seguinte, a rigor, poderiam dizer, 

simplesmente, “essa proibição não se aplica ao salva-vidas”, porque ele 
tem que salvar vidas tanto de um gênero como do outro gênero. Então, 

na verdade, é uma lei malfeita, ele não mudou de gênero. Simplesmente 
deveria ter feito a lei em outros termos, “esta proibição não se aplica ao 
salva-vidas, por motivos óbvios”. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A crítica de ficção que o Brandão foi 

muito pertinente, porque a ficção é confundida, por isso que eu 
brinquei com o Bianco, com ficção científica de uma irrealidade. Isto foi, 



inclusive, foco de doutrina, por isso que o Brandão teve o cuidado de 

criticar essa doutrina, porque é uma doutrina equivocada em matéria 
de Direito e consta de livros, você lê livros tratando de ficção. Essa foi a 

crítica do Brandão Machado a isso, porque ele dizia assim, isso é uma 
doutrina equivocada que trouxe uma ideia de uma irrealidade, trouxe 
uma ideia de uma criação para a aplicação normativa, enquanto isso 

não é possível do ponto de vista lógico, então, não há lógica por traz 
desta criação doutrinária que, infelizmente, foi repetida na doutrina 
brasileira por muito tempo. E aí, teve essa necessidade de você cortar. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora o que a lei não pode-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Brandão, o Brandão também queria 
falar-- 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpa, eu me antecipei aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fala. 

Sr. João Francisco Bianco: Somente para um comentário final. O que 
a lei não pode é fazer isso que a ela está fazendo no caso do come-cotas. 

Um exemplo que eu li em algum lugar, eu acho que talvez seja até do 
Brandao Machado, onde dizia o seguinte: a lei não pode determinar que 

o estoque de mercadorias existente dentro da empresa em 31 de 
dezembro de qualquer ano é considerado vendido. Então, aquele 
estoque que está lá é considerado que foi vendido, ponto final, então, 

como a lei considera que foi vendido, tem incidência do ICMS. Isso é 
que a lei não pode, essa que é a verdadeira ficção, é a previsão da 

ocorrência de uma situação de fato, que não ocorreu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você queria falar também Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Antes um comentário sobre o salva-
vidas. Quando foi feita essa regra, pelo menos na praia que eu 
frequento, eu vou até lá, mas eu não vou na praia, porque eu detesto. 

Mas os salva-vidas são todas mulheres. Pela regra, para ela seria o quê? 
Pela regra de salvar vidas, elas teriam que frequentar o banheiro 

masculino o que seria ridículo, mas para salva-vidas ela pode entrar. 
Deveria realmente ter de explicar que todos salva-vidas homens ou 
mulheres podem frequentar qualquer tipo de banheiro, à vontade. 

Desculpe a brincadeira, mas é que realmente agora está assim. Mas eu 
quero aí falar-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A título de encerramento. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria dizer que no ponto de vista 

micro foi muito bem explicado aqui. Apenas estamos com essas 
questões temporárias que talvez tenham sido numa época para 
incentivar a aplicação mais de longo prazo, porque a dívida pública não 



pode ficar sujeita a essa movimentação. O juro caiu lá fora, então dá 

uma marcação no mercado, dá uma queda no rendimento. Mesmo em 
renda fixa você pode perder dinheiro, depende da forma como é feita. 

Mas eu queria dizer que esta é uma tendência geral do Imposto de 
Renda, porque a primeira ideia, quem diz isso é realmente o Brandão 
Machado, o Imposto de Renda deveria apurar o lucro que a empresa 

auferir ao longo da vida, desde que ela nasceu, quando ela encerrar, aí 
ela vai verificar quanto que ela ganhou ao longo da vida e deveria pagar 
o imposto. Só que, quanto tempo leva uma vida de uma empresa? Pode 

ser 300 anos, inclusive temos casos que a empresa já está fazendo 900 
anos, outra 50, então criou-se uma ficção de pagamento anual. Tem 

países que o pagamento é trienal, que é o caso da Suíça, você apura o 
imposto de renda e paga a cada três anos. E nós tivemos, também, na 
nossa legislação onde fixamos, por ficção, dia 31 de dezembro o dia que 

você tem lucro, sim, mas em fevereiro teve um incêndio na fábrica. Não, 
mas você vai pagar o Imposto de Renda porque dia 31 de dezembro você 

teve lucro, o prejuízo você vai verificar depois.  

Caso também das incorporadas que até 1977 era diferido ad eternum, 
você tinha uma bacia a ser colocado num prédio, não se colocava a 
receita tributável, só quando terminasse o prédio. Outro caso... esse aí, 

então, vamos fazer isso para o momento presente, é uma reminiscência, 
eu não sei se tem mais alguma coisa, talvez a renda variável, porque a 

renda variável, como o fundo fechado faz uma operação, aliás, muitos 
investigadores, grandes do fundo variável, ele não precisa pagar a 
alíquota de 15% do Imposto de Renda até que momento, porquê? Ele 

vende a ação, tem lucro, mas fica no fundo, depois é que é uma coisa 
que talvez vão mexer a seguinte. Então, essa Medida Provisória, sanado 

todos esses probleminhas micros, ela veio para ficar, mesmo porque, 
segundo o que está em discussão é a chamada tributação para os ricos. 
Esses fundos são fundos bilionários e que cuja tributação fica, 

realmente, diferida para um momento que não se sabe quando. Então, 
o Fisco quer realmente fazer essa intersecção. Vai dar esses 
probleminhas, mas, com certeza, daqui algum tempo vai se tornar 

natural. Acho realmente que o rendimento auferido até 31 de dezembro 
tinha que ficar estocado, só fazer a tributação dos rendimentos gerados 

a partir dali, mas vamos ver. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tive a impressão de que baixou o 
Machado no Brandão, a primeira parte da sua exposição era 
tipicamente Brandão Machado, toda a parte da questão, de como ele 

fala do lucro, tudo que você falou, eu até pensei estar ouvindo o 
Brandão Machado, na segunda parte não mais, porque, o que acontece? 

Você, quando falo que é necessário criar momentos de apuração da 
renda, é a ideia do Imposto de Renda. Se você estabelecer momentos em 
que a renda é perceptível e, portanto, possível a captação por parte do 

Fisco, então ele vê momentos de percepção, pode ser até inferiores a 
ano, pode ser mensal ou até instantânea, desde que se observe este 
efeito do destacamento da riqueza gerada ou do acréscimo patrimonial, 



o que não há na ficção. Eu não considero um problema micro, eu 

considero um problema macro, porque se você não tem a renda, você 
não está antecipando temporalmente, você está criando. Como nunca 

poderia apurar num fundo, eu vou diminuindo o prazo e assim, eu 
consigo captar, mas aqui, eu estou criando uma renda onde não existe, 
que aí, é um problema de fato gerador, você não tem o fato gerador por 

criação e a presunção que o Bianco falou, de fato você, citando inclusive 
Brandão Machado, ele dava essa ideia, você não pode criar um evento 
de realização de renda onde não há renda. Se houver renda você só está 

antecipando o recolhimento, se não há renda, aí que o art. 2º da MP 
está absolutamente fora de eixo. Mas, infelizmente estamos no nosso 

horário, não há tempo para mais nada. Um minuto, uns 30 segundos. 
Manda bala. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Me ocorreu uma última coisa que eu esqueci de 
falar, fazendo um paralelo com o Medida Provisória 2.158, aqui, o 

cotista do fundo pode ser pessoa jurídica ou física. Lá, era sempre 
jurídica. E pesou a favor da constitucionalidade a disponibilidade 

econômica que estava, segundo o Supremo, materializada pelo MEP. 
Uma pessoa física nunca vai ter MEP e aí, nós vamos fatiar de novo e 
dizer que quando o cotista é pessoa física, tudo bem, quando o cotista é 

pessoa jurídica pode haver MEP, neste caso, pode ser o que mesmo 
entendimento do Supremo caiba. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, senhores, obrigado pela 

atenção de vocês. O tema do Bruno fica para a próxima Mesa, o outro 
tema da legalidade, formalismo, etc., também fica, a critério do próprio 
Ricardo, a gente vai ter uma outra Mesa e por favor contribuam com 

novos temas aí, para a próxima Mesa de Debates e um bom dia a todos. 

Revisado por C.P. 


