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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início à Sessão de hoje. Alguma comunicação? Então, vamos à Pauta, 
Luis. Luis Eduardo. “Obrigação de informações e punições financeiras 
da Instrução Normativa nº 1.571 e o Ato Declaratório Executivo nº 15”. Ao 
que meu consta o 15 é o programa propriamente dito da instrução 
normativa, né? De implementação da instrução normativa. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Bom dia. Desculpe minha ausência na 
semana passada, eu tive uma reunião meio urgente e eu fiz uma... na 
verdade, eu fiz uma lista aqui de coisas para gente discutir hoje. Na 
verdade, a IN, o ato declaratório e a IN, na verdade, ela só veio colocar 
no manual da e-Financeira todas as informações que a IN nº 1.680 de 
2016 já trazia sobre a identificação das contas financeiras e afinidade 
com o que eles chamam de padrão de declaração comum – que é o CRS. 

O que eu trouxe para Mesa, para discussão da Mesa, foi mais como isso 
colocado dentro da área financeira, porque agora realmente passou a 
valer todas essas alterações, né? E as declarações vão ter que ser 
entregues, todos os prazos já estão lá e todas as informações que estão 
nas instruções normativas vão ter que ser apresentadas de acordo com 
o que está no manual e com o que está na IN e no decreto. 

Bom, só para gente começar, a IN nº 1.680, todo mundo já sabe, a 
gente até discutiu aqui, ela trata da identificação das contas financeiras 
e ela funciona a partir de janeiro de 2017. Em geral, para muitos 
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países, por exemplo, os Estados Unidos, as informações já são desde 
2015, mas, de maneira geral, começa a partir das informações, as 
informações são a partir de janeiro de 2017. 

E a IN, ela fala que as informações relativas a essas contas financeiras 
poderão ser objeto de troca automática de informações, que informações 
são essas, né? Informações como, além das contas, nome, endereço, 
jurisdição e residência, local de nascimento do contribuinte, o telefone 
do contribuinte, ou mesmo informações sobre pessoas jurídicas. Então, 
todas as informações de CNPJ, de contas, de contas financeiras, tudo o 
que eles têm, o número de conta, saldo do período, todas as transações 
que eles têm nesse período. Aqui o saldo eles falam que é no final do 
ano calendário. 

Em caso de conta de custódia, eles também levantam um montante de 
juros pagos, o montante bruto, o total de juros, o valor e o montante de 
dividendos pagos, em contas de depósito a mesma coisa, total de juros, 
etc. Ou seja, é uma informação completa de toda a movimentação 
financeira das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. No manual, eu vi 
quais são... eles separam por contas de baixo valor e alto valor, mas os 
valores são para entidade financeira ter obrigação de fazer a declaração, 
mas os valores são bem baixos e provavelmente todas as contas vão ser 
repassadas e vão ser informadas – vão ter que ser objeto de informação. 

Junto com isso, a IN, ela traz uma multa para não apresentação, ou por 
apresentação com omissão, e esse aqui é um dos pontos que eu queria 
levantar para a discussão. A multa na IN nº 1.680, ele se refere à 1.571, 
e a 1.571 se refere ainda a uma outra IN, a uma lei – a duas leis, na 
verdade – e a multa é de R$ 50 por grupo de informação inexata, 
incompleta ou omitida com R$ 5 mil por mês de atraso. Essa multa 
aqui é por não apresentação da declaração ou informação inexata, 
incompleta ou omitida. 

E aí, nesse ponto aqui, a dúvida é: A multa é contra a entidade 
financeira que é obrigada a fazer a declaração, ou a multa é para o 
contribuinte que tem as suas informações inexatas ou omitidas? Não 
sei, até com o próprio banco, porque o banco, pela nossa experiência, o 
banco emite uma carta, uma declaração para o contribuinte, o 
contribuinte preenche aquilo e devolve para o banco. O banco, então, 
provavelmente faz as informações, pelo menos é isso o que a gente está 
vendo lá fora. E agora eu não sei para quem se aplica essa multa, no 
caso, é esse um dos pontos. A multa está no art. 13 na IN nº 1.571. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas está por referência, né? 
Por alusão. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: É, aí ela... mas essa multa aí da 10.637 
essa é de cinquenta reais ou cinco mil, ela só fala do valor da multa, 



mas a fixação da multa está ai mesmo... Está na lei também... E aí, a 
outra coisa, na IN nº 1.680, ela também está descrita no art. 5º. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual é o problema 
específico que você está colocando quanto à multa? 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: A dúvida é: Para quem é essa multa? 
Porque a informação que o banco... a obrigação da declaração é da 
instituição financeira, no caso, só que quem informa, quem faz a 
informação para o banco dessas informações de endereço, e etc., até 
outras contas é o próprio contribuinte que passa para o banco, né? 
Então, a dúvida é: A multa é só para a instituição financeira ou para 
todos? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos atentar essa? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: É bom ir por partes, eu também concordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos combinar que multa é prevista em 
lei, ou seja, então, o primeiro é ponto vamos olhar a lei para verificar o 
que é lei diz porque instrução normativa é uma ordem para os fiscais. 
Segundo ponto é saber quem tem o dever, o dever de informar, pelo o 
que você diz é da instituição financeira. Então, eu pergunto como você 
poderia... até pergunto, Luis Eduardo, como você pode cogitar que 
alguém que não tenha o dever de informar tenha uma multa por conta 
disso? Porque ele gerou a falha do outro, ele vai ter multa? Isso não 
existe. 

Quer dizer, pelo menos assim, eu te levei a um erro e, portanto, a multa 
é minha? Isso não, você que teria que conhecer o seu cliente, know your 
client, você tem que saber quem é o seu cliente e, a partir dali, dar 
informação, você responde isso – aí é questão de compliance do banco 
saber quem é o cliente dele. Eu não consigo imaginar a hipótese de 
alguém que não tem qualquer dever administrativo, que é o cliente, 
estar sujeito a uma multa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Poderia acontecer de o 
cliente, vou dar um exemplo banal aqui, mudar de residência e não 
comunicar ao banco, e o banco não ter a residência atual do cliente. Na 
prática, isso não acontece porque os bancos ficam bastante em cima, 
mas poderia acontecer, dar uma informação errada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas provavelmente o banco vai ter um 
contrato com o cliente prevendo uma multa contratual, no caso de má 
informação, e provavelmente esse cliente vai ter não só um regresso, 
como uma última em cima disso, que é um problema de direito privado. 
Em termos de direito tributário, não vejo a possibilidade de se cogitar 



uma multa tributária para quem não tem qualquer dever perante a 
administração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, como o art. 13 se 
refere a duas hipóteses, é bom a gente ver a lei. O art. 30 da 10.637 
quanto às informações a que se refere à Lei Complementar nº 105, são 
as informações dos bancos, né? Se eu não estou enganado. E o art. 57 
com a MP nº 2.158 quanto às demais informações. Vamos ver quais são 
essas demais informações, pelo menos. A Medida Provisória nº 10.637, 
art. 30, e a outra é Medida Provisória nº 2.158, art. 57. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto procura, Luís Eduardo, uma 
pergunta porque eu tenho uma curiosidade: Quem tem que dar 
informação nos termos da IN são as mesmas pessoas que, nos termos 
da Lei Complementar nº 105, estão obrigadas a dar informação ou a IN 
exagerou? Eu pergunto porque, já no passado, nós tivemos problemas 
com as seguradoras que não estão na Lei Complementar nº 105, 
portanto, não existe a quebra de sigilo bancário para seguradora, não 
são instituições financeiras. E, no entanto, o Fisco vinha exigindo, ou 
vem exigindo das seguradoras, informações sobre os seus clientes. Eu 
lhe pergunto se você confrontou com a Lei Complementar nº 105, se 
aconteceu aqui também de o rol dos sujeitos passivos ser maior do que 
a Lei Complementar nº 105? Ou seja, se tem gente quebrando o sigilo 
fiscal sem base na Lei Complementar nº 105, essa é a minha pergunta. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Tem. Ela tem, inclusive, instituições não 
financeiras que eles chamam aqui na própria IN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, este é um ponto gravíssimo, 
gravíssimo. Temos uma lei complementar dispondo quem tem o dever 
de dar... quem quebra. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz:  Lei Complementar... e não IN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A 105. A sim, desculpe. Não, a Lei 
Complementar nº 105, cuja constitucionalidade, no meu ponto de vista, 
seria duvidosa, mas o Plenário do Supremo entendeu de modo diverso, 
mas para as pessoas prevista a Lei Complementar nº105. 

O Fisco exige de outras? Na verdade, entre parênteses isso, o Fisco 
exige de seguradoras por conta de compromissos administrativos 
assumidos pelo Fisco com outros Fiscos – eu me refiro especificamente 
ao acordo de troca de informações com os Estados Unidos. Esse acordo 
é acordo administrativo, esse acordo obriga a administração a dar 
informação, mas esse acordo não tem qualquer dispositivo que o 
Congresso tenha aprovado autorizando uma pessoa privada a quebrar o 
sigilo, ou exigindo da pessoa privada, que quebre o sigilo para dar 
informações ao Fisco. Noutras palavras, a seguradora, pegando o caso, 
e agora você diz as não financeiras, não têm, não podem quebrar o seu 



sigilo de informações para dar informações protegidas pelo sigilo ao 
Fisco. 

O Fisco se comprometeu internacionalmente a dar informações ao Fisco 
americano, mas o tratado administrativo, por mais que aprovado no 
Congresso, o uso do termo administrativo, executivo, porque isso nos 
Estados Unidos é muito relevante. Um tratado, por exemplo, de 
bitributação passa pelo Senado, o tratado administrativo, chamado 
tratado executivo, não. Então, o tratado de troca de informações com os 
Estados Unidos não é um tratado como um acordo de bitributação, pelo 
menos não do ponto de vista americano, para nós passou no Congresso. 
Mas leia o tratado e encontre ali em algum local que crie algum dever 
ou alguma possibilidade de o particular dar informações ao Fisco, não 
existe. Obviamente, o brasileiro só conhece a Lei Complementar nº 105, 
e esta arrola quem deve dar informações. 

Então, toda vez que nós encontramos numa IN pessoa diversa daquelas 
arroladas na 105, devendo dar uma informação, a IN extrapola a lei e 
não pode invocar o Código Tributário Nacional que fala em deveres 
instrumentais porque nós temos ainda assim uma proteção 
constitucional ao sigilo. Então, se o legislador na Lei Complementar nº 
105 arrolou quem deveria quebrar, eu não vejo a possibilidade de a IN 
estender e não vejo a possibilidade de invocar o tratado executivo com 
os Estados Unidos como razão suficiente para que uma pessoa não 
arrolada na 105, como o Luis Eduardo nos conta vários casos aqui, 
estariam dando informação. A IN me parece aqui quebrar o sigilo 
bancário, o sigilo fiscal, não, o sigilo bancário, desculpe, o sigilo 
bancário, usa o termo sigilo financeiro porque não é bancário, a 
seguradora não é bancária. Vou usar o termo em geral, quebrar o sigilo 
particular, o sigilo privado, a confidencialidade das relações privadas 
sem base em lei. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Esse era um dos problemas. Esse era um 
dos problemas sérios, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lista da IN é bastante 
extensa, né? Ela começa falando de pessoas jurídicas que administram, 
estruturam planos de benefício de previdência complementar, as 
autorizadas a fundos de aposentadoria programada individual, depois 
mais abaixo você vai encontrar lá administradora de consórcio, quer 
dizer, tem um monte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, todos esses casos são exigência 
com base numa IN, sem que haja lei podendo, e a pessoa que o fizer 
está quebrando um sigilo assegurado pela Constituição. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Eu até separei aqui, além da Constituição, 
eu ainda separei o art. 199 do CTN, porque isso daí é uma outra 
discussão ainda, mas o porquê de estar quebrando essas informações, 



né? Se é para o interesse da arrecadação, da fiscalização de tributos, 
que também não é. Porque não é só uma informação de financeira, é 
uma informação total do que está acontecendo em cada um, particular. 
Porque os valores que eu falei aqui são de R$ 2 mil, R$ 5 mil para 
pessoa física, por exemplo, de movimentação – e isso daí joga toda a 
nossa análise para subir para as declarações também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse ponto, seria bom a 
gente dar continuidade para o que você mencionou, Schoueri, a 
obrigação acessória não precisa de lei, mas isto não é uma simples 
obrigação acessória, ela está invadindo o sigilo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é o ponto, o direito instrumental não 
dispensa a lei, mas ele não pode ir contra a lei, né? O ponto seguinte. 
Ou seja, se eu tenho um sigilo, eu não posso, em nome de um dever 
instrumental, contrariar o sigilo, são questões bastante distintas. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: O outro ponto dessa multa é que ele joga a 
multa no... ele cita um outro artigo de lei para colocar a multa, mas eu 
não sei até que ponto você utilizar uma multa por falta de [falha no 
áudio], ela também seria uma obrigação nova de informação, e eu não 
sei se vocês concordam, mas é uma obrigação nova de informações 
trazidas pelo decreto e ela simplesmente, vamos chamar de aluga uma 
conta corrente para informações, para prestação de informações, mas é 
uma obrigação nova que você tem utilizando outra multa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso nesse ponto discordar? Ou seja, 
vamos ultrapassar, vamos fazer de conta que não houvesse uma 
ilegalidade de exigência, há ilegalidade em alguns casos, em outros não. 
Então, eu vou pegar os casos em que não há uma ilegalidade, apenas 
um novo dever instrumental, esse é um ponto bastante importante, a 
multa tem que ser prevista em lei – e ela é. Agora, o dever que vai ser 
descumprido pode ser por ato administrativo, isso existe bastante, ou 
seja, em direito administrativo é até bastante comum que eu tenha 
vários deveres criados por órgãos, que não cumpridos, vão gerar uma 
multa, multa prevista em lei. 

Então, a hipótese, eu estou falando, entrando nessa área porque eu sei 
que o Bruno queria até falar provavelmente, mas a hipótese, a hipótese 
da multa é descumprir uma ordem da autoridade administrativa. 
Então, você está estritamente na ilegalidade, você descumpriu uma 
ordem. Você pode questionar se a ordem era legal. Se você não é capaz 
de dizer que a ordem era ilegal – porque essa é a pergunta – se a ordem 
era legal você incorreu na hipótese legal de descumprir uma ordem 
legal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A dúvida que o Luis 
levantou é se uma nova ordem instrumental, de uma obrigação 
instrumental futura, depois da lei, pode ser abrangida por essa lei. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. E a resposta minha, na minha 
opinião, claramente pode e é normal que assim seja, desde que essa 
nova ordem, insisto, seja legal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem uma instrução 
normativa antiga que diz o contrário, que diz que é evidente que não se 
pode aplicar uma disposição penal relativa a uma obrigação que ainda 
não existe no momento em que aquela penalidade foi instituída por lei. 
Não sei se está certo ou errado, mas existe essa instrução. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Sobre esse assunto do art. 57 
da MP 2.158, parece que o legislador criou mesmo esse arcabouço que o 
Schoueri comentou. O dispositivo fala assim: “O sujeito que deixar de 
cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei nº 
9.779, ou que cumprir com incorreções e prévias multas”. 

Então, o dispositivo foi instituído fazendo referência à Lei nº 9.779, art. 
16, que é a norma que delega para a Receita Federal a competência 
para criar as obrigações acessórias. Então, foi estabelecido para atender 
a legalidade uma regra geral dizendo que o descumprimento de 
qualquer obrigação acessória criada por instrução normativa está 
sujeita a essas regras, né? Então, do ponto de vista formal, a obrigação 
criada posteriormente a essa em norma, mas com base na 9.779, a 
multa decorrente desse descumprimento tem base no art. 57. Eu acho 
que está... concordo com o Schoueri que tem previsão legal, mas 
incomoda um pouco, parece um pouco, assim, um desvio da legalidade 
criada para multa, porque é verdade que o CTN fala claramente de 
legalidade estrita para multas, no art. 97, e não fala para as obrigações 
acessórias. Mas a forma como o art. 57 foi redigido, fazendo referência à 
delegação, é quase como se a criação da multa fosse prevista por 
instrução normativa também. É um certo desvio do art. 97 que prevê a 
legalidade para a multa. Quando você faz uma norma aplicável a toda e 
qualquer obrigação acessória, e a obrigação acessória pode ser criada 
por lei, a decorrência lógica disso, quer dizer, não precisa ser criada por 
lei, a decorrência lógica é que a multa acaba sendo não criada por lei 
também. Multa é criada, mas a obrigação decorrente da multa vem por 
conta do descumprimento de uma obrigação acessória. 

Então, do ponto de vista formal, tal legalidade está atendida, mas me 
incomoda, assim, a forma como ela foi instituída nesse caso. Porque 
cria-se a multa na prática, em virtude de um descumprimento de uma 
obrigação que não é prevista em lei, é até um certo descompasso do 
CTN, ao prever a multa, a legalidade para a multa, e não para 
instituição de obrigação acessória. E, nesse meio do caminho, vem a lei 
ordinária e junta as duas coisas, né? O que acaba resultando nisso que 
eu disse, que é a instituição de uma sanção sem base em lei. Agora, no 
ponto de vista formal tendo a concordar com Schoueri. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós já discutimos isso mais 
de uma vez aqui, toda vez que parece uma obrigação acessória nova que 
aplica o art. 57 a gente discute isso, né? Já até foi apelidada de norma 
omnibus porque pega tudo o que puder caber lá dentro. 

Agora, também acho que nós estamos dentro de uma legalidade. É um 
elastecimento da legalidade ou, como é que se poderia usar um termo 
aí? É uma legalidade adaptada, vai. Bom, agora, segundo as suas 
perguntas, quem deve pagar a multa, se eu não estou enganado, o 
art.57 fala do sujeito passivo. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não fala? João, 57. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Bom, partindo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Além de que seria um 
absurdo alguém obrigado a cumprir obrigação ser penalizado. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer uma pergunta? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só um comentário, o sujeito passivo da 
obrigação acessória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quer dizer, a instituição financeira, mesmo que 
não seja contribuinte, etc., ela é obrigada a apresentar obrigação 
acessória está sujeita a multa, sem problema nenhum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tecnicamente, falar em sujeito passivo da 
obrigação acessória seria algo questionável, sei que não é nem uma 
obrigação, mas o código assim o chama. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, quando nós 
discutimos e chegamos à conclusão que a norma, era uma norma 
omnibus, ou multa omnibus, a gente precisaria consultar os registros, 
os anais, mas uma coisa que se condicionou a esta opinião que está 
sendo dada é de que a obrigação seja necessária à fiscalização e 
arrecadação. Não pode instituir algo irrelevante, aqui acho que parece 
que preenche também essa condição. A finalidade é o controle das 
movimentações financeiras com vistas à arrecadação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu até acho... que eu sempre acho 
interessante você perguntar, é necessária, a administração teria essa 
informação de outro modo? Porque se teria, não era necessário. 



Segundo, sem essa informação haveria fiscalização do mesmo modo? 
Parece que não. Então, assim, este caso também tendo a aceitá-la, ou 
seja, a minha restrição é com a legalidade anterior, mas fora isso. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Nesse ponto, eu acho que a administração 
ela teria essas informações sem a obrigação de informação das 
instituições financeiras. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como? 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Porque no imposto de renda de pessoa física 
e CNPJ você tem que informar tudo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, mas veja, uma coisa é ter informação, 
outra coisa é ter o controle da informação, é comum na fiscalização que 
eu queira fazer o outro lado. Se você me dissesse que, pelas 
demonstrações financeiras das instituições financeiras, já teria esse 
cheque, aí seria o caso, não me parece possível ali, então. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem mais algum ponto? 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Tenho, o outro ponto que eu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos querendo 
discutir, o professor Schoueri tem que sair antes, às 9 horas, para a 
reunião da congregação e... 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: É rápido o outro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é que ele queria 
discutir um tema longo que já não dá mais tempo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma sugestão, até se o Ricardo concordar, 
o tema de Tributação dos Atos Ilícitos me parece extremamente 
importante – e eu realmente tenho congregação hoje às 9h – então, se o 
Ricardo concordar, se todos autorizarem, eu pediria que esse tema fosse 
adiado para a outra sessão em que a gente começaria com a Tributação 
dos Atos Ilícitos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Combinado. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Se quiser inverter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não dá mais tempo 
para ele. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: A outra coisa, agora já voltando um pouco 
mais para princípio, e talvez as opiniões sejam mais divergentes, o que 
acontece? No Brasil, a gente vem importando todas esses legislações e 



obrigações externas, né, Beps, o multilateral e etc. Mas eu dei uma 
olhada em todos os lugares em que esse tipo de obrigação é aplicada, o 
governo, o Fisco, tanto da comunidade europeia, americana, ele concede 
diversos direitos, direitos ao contribuinte, direitos de acesso à 
informação, eu até elenquei todos. Tem uma diretiva europeia e ela está 
em análise naquelas análises de peer review da OCDE, inclusive. E, na 
convenção, Convenção para Proteção dos Indivíduos ao Processamento 
Automático de Dados Pessoais, inclusive, eles seguem os guidelines da 
OCDE, né? Então, eles têm diversos princípios que protegem as 
informações do contribuinte, também para o contribuinte ter um tipo de 
garantia e os direitos dele não sejam totalmente afetados, né? 

Então, eles concedem nessa convenção o princípio da finalidade, e aí eu 
fiz um resumo deles aqui, são poucos: “O princípio da finalidade. Os 
dados somente podem ser coletados de acordo com o propósito específico, 
explícito e legítimo. O princípio da qualidade. Devem ser exatos e 
atualizados os dados, conservados apenas durante o período necessário, 
o direito de ser informado, o direito de acesso, o direito de retificação, o 
direito de ser esquecido, o direito de ser informado, em caso de violação 
de dados, bem como as condições necessárias para transferência dos 
dados para outros países”. 

E, ainda por cima, eles tratam essa diretiva como um direito à 
privacidade e um direitos humanos. Aqui no Brasil, eles simplesmente 
importaram as obrigações de troca de informações, de obrigação de 
declaração dessas informações. Eu procurei bastante, não encontrei. 
Quer dizer, eu encontrei um projeto de lei do Congresso, é o Projeto de 
Lei nº 5.276 de 2016, e no art. 6º do projeto de lei tem exatamente 
esses mesmos princípios protegidos na comunidade europeia. Então, 
tem o direito... aqui ele fala no art. 6º: “As atividades de tratamento de 
dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios”, ele 
traz a finalidade, a decupação, a necessidade, livre acesso, imprensa. 
Esse projeto de lei ainda não se transformou em uma lei, não está 
vigente, e eu queria saber até aqui é uma questão mais de princípios, 
princípios constitucionais dos direitos, as informações do contribuinte. 
E eu queria saber de vocês até que ponto todos esses dados que vão ser 
trocados na troca de informações, e todo mundo sabe que é necessário, 
todo mundo sabe que é irreversível, a gente assinou o multilateral e 
etc., mas a gente não vê uma proteção aos dados dos contribuintes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecimento, você disse que 
encontrou uma diretiva que exige informação prévia, você pode dizer 
qual é a diretiva, por favor? 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Eu não tenho o número aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque existe uma certa... Você sabe 
Guilherme qual é essa diretiva? 



Sr. Luis Eduardo Queiroz: Eu tenho no meu computador. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque existe uma crítica. Nós fizemos 
uma pesquisa bastante grande sobre transparência no âmbito de um 
projeto chamado DESTAT em que nós verificamos que, embora isso seja 
o que a gente chama best practice, ou seja, é algo recomendável, muitos 
estados ainda não cumprem essa exigência que nos parece própria do 
due process of law, ou seja, eu tenho o direito de saber que uma 
informação minha vai ser dada e eu tenho o direito de ser ouvido antes. 
Isso o Uruguai tem, eu tenho certeza de que o Uruguai tem. 

Mas eu não tenho a notícia que você me dá, e talvez seja mais nova do 
que quando eu pesquisei, de que isso seja tão generalizado. Me parece 
mandatório, me parece, sim, best practice, mas não tenho essa notícia 
de que isso já esteja tão difundido quanto você nos traz aqui, pode ser 
que seja somente... essa pesquisa nossa já deve ter mais de ano, então, 
nesse assunto, um ano pode fazer muita diferença. 

Sem dúvida, ou seja, eu insisto, do ponto de vista principiológico, 
parece quase, assim, mandatório que eu tenha acesso às informações 
que serão transmitidas para controle. Nós, no Brasil, temos o habeas 
data. E o habeas data já é utilizado em matéria tributária, mas o 
habeas data, mesmo para o habeas data, existe um pressuposto, eu ter 
uma desconfiança de que uma informação vai ser dada, porque não 
havendo sequer a desconfiança eu não poderia pedir informação. 

Existe uma argumentação contrária a este direito? Porque, de fato, nós 
temos jurisprudência com relação a investigação. Dizemos que no caso 
da investigação, o investigado não precisa ser informado até porque 
pode ser que, ao ser informado, prejudique a investigação, mas 
continua essa jurisprudência. E, de qualquer modo, isso não fere o due 
process of law porque a investigação ainda não é um processo, 
terminada a investigação, haverá um processo em que o investigado tem 
todas as condições de mostrar que aquelas informações são erradas por 
tais e tais motivos. 

E qual é o questionamento internacional que nós fizemos e publicamos, 
inclusive, sobre isso? Isto é verdadeiro se o processo ocorrer na minha 
jurisdição. Mas quando eu falo em troca de informações, a investigação 
ocorre na minha jurisdição e o processo, se houver, ocorrerá numa 
outra jurisdição onde eu posso ter garantias, mas não as garantias do 
meu direito, do meu ordenamento. Então, enquanto na investigação 
criminal eu posso até aceitar que eu teria um processo a seguir aqui. 
Quando eu falo numa questão internacional, esse processo, se correr, 
será numa outra jurisdição. 

E para não ser muito difícil, nós temos hoje, sabemos o problema que 
nós temos hoje com refugiados de um país vizinho, onde, embora 
alguém tenho dito que é a maior democracia que existe, existe um certo 



entendimento generalizado de que o país vizinho não vive um regime 
democrático. Esses refugiados, há de dois tipos. Uns que nós vemos 
muito na televisão são refugiados numa situação péssima financeira, 
uma situação de calamidade. Mas existe um outro grupo, aqueles que, 
politicamente, foram obrigados a sair do país porque corriam riscos se 
continuassem no seu país. Estas pessoas que vivem no nosso país, por 
sua vez, certamente mantêm contatos políticos com aqueles heróis que 
se mantiveram no país de origem e que ainda conseguem fazer o 
mínimo de oposição ao governo daquele país. Essas pessoas remetem 
recurso, e essas remessas de recursos são conhecidas pela autoridade 
tributária brasileira, ou serão conhecidas. 

Quando se fala em troca de informações, e o país em questão, por 
enquanto, não é oficialmente tido como um país que não seja digno de 
receber informações, na minha opinião pode ser diversa, mas do ponto 
de vista diplomático ainda esse país poderia receber informações, o que 
é que nós estamos fazendo? Numa troca de informações diremos a um 
país não democrático quem são as pessoas daquele país que recebem 
recursos por parte dos opositores ao regime. Então, existe um problema 
até de direitos humanos com base nisso. Me parece um caso suficiente 
para dizer que a pessoa teria toda a legitimidade de dizer: “Não dê essas 
informações!”. 

Então, o Fisco abrir a oportunidade para eu dar uma justa razão por 
que as informações não devem ser dadas, me parece básico como o 
direito humano. Eu peguei um caso que existe, um país vizinho 
conhecido, e daí eu poderia estender. E se as informações forem 
erradas, como eu posso desmentir isso? Por que eu não poderia, como 
contribuinte, dizer: Dê essa informação, mas esclareça isso também. Ou 
seja, não dê apenas esse lançamento desse outro aqui, porque esse 
outro vai explicar o primeiro. Porque, quando eu estiver num processo 
no outro país, e se houver uma informação do Fisco que eu fiz tal 
pagamento, a dificuldade que eu terei para mostrar que esse pagamento 
estava vinculado a um outro, que, na verdade, eu fui apenas um canal e 
que isso nunca foi renda minha, vai ser enorme. 

Eu posso ter o interesse em dizer: Olha, já que existe o canal de troca 
de informações, usemos os dois lados. Qual é a possibilidade de o 
contribuinte utilizar a troca de informações? De o contribuinte dizer: 
“Fisco, eu quero que você mande essa informação para ele”. Qual será a 
agilidade para que a informação, no interesse do contribuinte, seja 
dada? Tudo elemento de due process of law, ou seja, o elemento aqui é 
bastante grande. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Schoueri. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Eu acho esse ponto da qualidade da 
informação um dos pontos principais e do direito de ser revisada essas 
informações. E aí até o Schoueri acrescentou de ser adicionada a razão 



de aquilo estar acontecendo, eu acho importantíssimo, acho que, se o 
contribuinte tem as suas informações enviadas erroneamente para o 
exterior, e, no final das contas, aqui, a informação se torna pública para 
esses outros países, que é automático. E aí você tem uma informação 
errada, e aí você, às vezes, pode começar um processo, ou pode começar 
algum questionamento, e aí você vai ter todo aquele trabalho para 
arrumar isso daí sendo que aconteceu por uma simples informação 
errada, no primeiro lugar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas para ser justo, por isso eu quero 
dizer, até onde eu saiba, e pode ser que o Luis vá me desmentir, o 
problema não é brasileiro, ou seja, esse Fisco global, essa transparência 
e tudo mais, esta onda tem levado países que nós temos por civilizados, 
a seguirem a mesma maré, ou seja, o risco, o problema é bem maior e 
nós simplesmente estamos navegando numa onda que está levando a 
esse tipo de situação. Então, se o Luis me desmente e diz: “Não, na 
Europa já estava resolvido”, eu temo, Luis, que, infelizmente, esse 
problema seja maior do que apenas no Brasil. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: É, o que a gente vê nos congressos o 
problema é o mesmo, e a discussão é sempre a mesma, né? Então, até 
onde vai a aplicação desses direitos, inclusive, porque se realmente eles 
cumprem todos esses princípios que existem, né? Até onde isso vai e até 
onde isso vai chegar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O risco que nós temos – e agora só 
alertando – é que, infelizmente, eu vou citar o caso do sigilo bancário 
daquele infeliz, daquela infeliz decisão do Plenário do Supremo, os 
nossos ministros do Supremo seguiram e autorizaram a quebra a partir 
da argumentação de que essa seria uma tendência global, essa seria 
uma tendência mundial, ou seja, a argumentação sempre foi no 
sentido: “Afinal de contas, em nenhum país existe sigilo”. Corremos o 
risco agora novamente de dizer: Em nenhum país existe controle, em 
nenhum país existe devido processo legal. É o exagero, o devido 
processo legal o direito de eu saber que uma informação minha é 
trocada. O risco que nós temos é esse, esta onda e esse tipo de 
argumentação: “Todo mundo faz isso”. 

Assim, eu detesto aquela... é a profecia da tragédia, da catástrofe, mas 
eu me preocupo de estar fazendo a profecia agora, de que, quando um 
caso desses vá ao Supremo, o Fisco argumente: “Mas não é só no Brasil, 
isso é um exagero aqui, é um atraso, o mundo inteiro já tem isso”. Isso é 
o que me preocupa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também pode depender de 
quem seja a parte envolvida no processo perante o Supremo, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [Pronunciamento fora do microfone] E 
para quem foi distribuído. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos prosseguir 
então. Já terminou? 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Os pontos que eu levantei de manhã a 
discussão são esses. O resto é o que a gente já conhece, né? São as 
informações, são os prazos que a gente já conhece. Não tem nada, 
assim, de discussão que eu ache relevante, acho que essas daí estão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sabe, eu tenho uma posição 
um pouco mais crítica dessa questão do sigilo. Esse é o meu ponto de 
vista, assim, realístico, né? Não existe mais sigilo. O Fisco entra, pega, a 
contabilidade das entidades está automaticamente na mão do Fisco. 
Isso aqui é uma facilidade para ele; ele capta isso aqui em outros meios 
que já estão em seu poder. E no mundo em que todo mundo quando 
pensa põe no Facebook: “Eu pensei isso, fui almoçar em tal lugar, eu 
comi um doce, uma delícia de sobremesa”. Ninguém está preocupado 
com privacidade. 

Na minha experiência profissional – não sei se eu sou o único –, mas 
nas minhas experiências profissionais todas as vezes que alguém me 
pediu, me consultou sobre sigilo bancário, ele tinha problema com Fisco 
ou de outra ordem. Aqueles que não tinham problema, pelo contrário, 
querem mostrar as suas contas bancárias como elemento de defesa 
eficiente, né? 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Eu fico... só mais um caso, né? Eu fico 
pensando naqueles, e a gente sabe que existem muitos, aqueles 
contribuintes que vieram de fora do país e o familiar deixou vários bens 
para eles lá fora, e eles não têm conhecimento disso, e isso daí 
acontece, a gente vê muito, a gente chegando: “Ah, deixaram isso, eu 
nem sabia quem que era essa minha tia, minha tia-avó”. E não sei o quê. 
Isso a gente sabe que não é mentira, e é verdade, e às vezes os bens são 
valores muito altos, né? Como que o Fisco brasileiro vai utilizar isso e 
como o Banco Central também vai utilizar isso para autuar essas 
pessoas: “Olha, você nunca informou, você está cometendo, você está 
mantendo bens lá fora sem informar o Banco Central e a Receita Federal. 
Você tem multa, você tem penalidade, você tem...”, chega até o ponto 
criminal. Então, como é que a gente vai lidar com essas informações 
que vão chegar automaticamente agora o Brasil, né? Quer dizer, o Fisco 
vai saber antes do contribuinte que ele tem um... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia. Rodrigo Maitto. Só lembrando 
que, em relação a esse ponto, já tem instrução normativa que diz que se 
os bens já estavam no patrimônio desse expatriado que vem para o 
Brasil, o ganho de capital não é tributado – então tem aí uma saída. A 
questão é realmente o disclosure que é óbvio que o Fisco pode 
questionar por que não foi informado, mas aí tem uma consequência 



mais grave, e parece que isso já está resolvido. Então, não haveria esse 
receio. 

O problema todo é se a pessoa realmente passa ou adquire esses bens 
quando já são residentes e deixa de informar. Aí realmente é uma 
infração, sobretudo, porque se é uma doação deveria haver 
recolhimento de imposto aqui, questionável, sabemos, pela ausência de 
lei complementar regulando o assunto, ou herança, além da doação. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Então, mas o ponto acho que é nem o 
ganho de capital, o ponto é lá fora é automática a questão da herança, 
vai passar por esse herdeiro, e esse herdeiro não sabe disso. Então, está 
no patrimônio dele, sei lá na Alemanha, por exemplo, e ele nunca 
informou no Brasil, entendeu? Ele sempre foi residente no Brasil, 
nunca foi para Alemanha, mas ele recebeu isso e nunca declarou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer falar mais 
alguma coisa sobre esse tema? Pessoal, não existe mais sigilo, hein? 
Ninguém queira esconder alguma coisa da polícia ou do Fisco, nem da 
mulher. 

[risos] 

Sr. Bruno Fajersztajn: Nem do homem. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todo mundo gostou dessa 
última advertência. Menos as mulheres, as mulheres não gostaram 
disso, né? 

[risos] 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para ser coerente, para os homens também, 
né? Temos que ser atuais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos... é melhor a gente 
parar senão a gente vai entrar em searas mais complicadas, hein. 
Vamos ao assunto do Brandão, então, pessoa física equiparada à 
jurídica. Se eu não estou enganado, o Brandão está se referindo a 
operações imobiliárias, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador, bom dia. Essa questão foi 
levantada há umas três semanas, aliás, na primeira semana de... na 
nossa primeira reunião e ficou uma questão no ar que é o seguinte. O 
art. 156 no RIR que se reporta ao Decreto-Lei nº 5.844 de 1943, ainda 
está em vigor, né? É 150. É, em parte, furado, né? Depois de tantos 
anos. De qualquer maneira, é a questão das empresas individuais, 
então a redação dele é assim: “As empresas individuais para os efeitos 



de imposto de renda são equiparadas às pessoas jurídicas”. Aí vem: 
“São empresas individuais as firmas individuais. As pessoas físicas que, 
em nome individual, explorem habitual e profissionalmente qualquer 
atividade econômica de natureza civil ou comercial com o fim especulativo 
de lucro mediante venda a terceiros de bens e serviços”. 

Bem, aqui tem um dispositivo que ainda está em vigor, mas ele 
necessita de uma redução teleológica, né? Porque havia uma restrição 
das pessoas físicas e isso vigorou até pouco tempo, as pessoas físicas de 
caráter intelectual na época, médico, dentista, advogado, contador, que 
não se equiparavam talvez porque a tributação deles era maior do que 
da pessoa jurídica, como é hoje. Hoje a tributação da pessoa física, da 
pessoa física como o médico, às vezes é muito maior do que uma 
empresa de lucro presumido, mas ele poderia se equiparar a uma 
empresa individual. 

Bem, então vem a questão da interpretação desse inciso II, ele fala de 
natureza civil ou comercial. A compra e venda de imóveis não é 
prestação de serviços, mas é uma operação de natureza civil, está no 
Código Civil todas as suas consequências, mas ela recebeu ao longo dos 
anos um tratamento de equiparação bem diferente das demais 
atividades. Nós tivemos várias interferências legislativas 1.510/76, 
1.381/74 e a regra da equiparação era assim, tinham três básicas, o 
cidadão que empreendesse um condomínio, um prédio, fazia uma 
incorporação imobiliária nos termos de Lei nº 4.591; aquele que fazia 
um empreendimento imobiliário de loteamento na época do Decreto-Lei 
nº 58, ou no caso da Lei nº 6.766 de 77, e o principal, eram aqueles 
contribuintes que num período de dois anos, ou de cinco anos, 
realizassem três ou cinco, três em dois anos ou cinco em cinco anos, ele 
se equiparava à empresa individual e como tal ele era tratado. 

Havia até entendimentos, inclusive, o professor Lacaz ele coloca que a 
partir do momento em que um empreendedor era equiparado à pessoa 
jurídica, todos os rendimentos dele, financeiro, bancário, salário, 
entrava na pessoa jurídica, quer dizer, não digo iria tanto, se era uma 
firma individual seria em relação àquelas operações, né? E, 
posteriormente, tudo isso foi alterado de tal sorte que só restaram duas 
reformas de equiparações, a do empreendedor de um prédio e do 
empreendedor de loteamento. Então, aquela hipótese de habitualidade 
de dois e cinco anos foi revogada faz tempo, e, com isso, foi até o que eu 
disse aqui, uma pessoa física poderia efetuar 500 operações de compra 
e venda no ano e que não se equipararia à firma individual. O Schoueri 
pediu para mais tarde que fosse aprofundado isso porque ele estava na 
dúvida se equiparava, a opinião do João também foi no sentido de que 
se equiparava. Então, eu trouxe apenas para gente continuar essa 
discussão. 

Com referência à questão da redução teleológica, depois da Eireli do 
novo Código de Processo Civil, eu até achava que a receita foi generosa, 



às vezes acontece. Porque esta regra é uma regra tributária, a Eireli é 
uma regra comercial, qual é a diferença? A regra do direito comercial, 
quando você tem uma Eireli, fica restrita ao patrimônio da empresa – 
tanto que ela é obrigada a ter um capitalzinho de cem salários mínimos 
para preservar terceiros. Já a firma individual por equiparação não, 
mistura o patrimônio da pessoa física e ela responde com todos os seus 
bens. 

Então, a Eireli seria uma situação que veio para regularizar essa 
questão da empresa individual. E por razões, eu não sei, eu tenho a 
impressão que a Receita foi generosa porque aqui nós temos uma regra 
de direito tributário que diz o médico não pode ter uma firma individual, 
não se equipara. Por outro lado, agora, ele pode ter uma empresa 
individual de responsabilidade limitada. O contador também pode fazer, 
mas o CRC não aceita. A OAB agora, depois da mudança da lei, talvez 
nem precisasse de lei porque o Código Civil permite, agora admite a 
sociedade... sociedade em termos, né? Uma empresa individual de 
advocacia. 

Bem, a Receita poderia dizer: “Não, está tudo bem, vocês podem fazer o 
que vocês quiserem. Eu tenho uma empresa individual, mas para efeito 
tributário você vai ser tributado como pessoa física”. Ficaria meio 
estranho, né? E ela resolveu isso através de consultas COSIT no sentido 
de que a empresa individual de responsabilidade limitada que abre 
nesse sentido, médico, dentista, advogado, vai ser tributado já com as 
regras da pessoa jurídica, então isso já está pacificado no tempo da 
Receita. 

E a questão imobiliária de um cidadão que pode comprar, eu falei 500, 
mas vamos lá, 20, 10, ele se equipara? É habitualidade? Eu entendo 
que não, porque ele não está aqui nessa regra. Porque nós temos para a 
atividade imobiliária uma regra específica, você vai lá no art. 156 e ele 
dá as condições da equiparação. E aí eu vejo no nosso amigo, e agora 
não renova mais, e ele fala da atualização. Então, ele diz aqui que o 
Decreto-Lei nº 2.020, 72 e 83, revogou todas as demais formas de 
equiparação da pessoa física à jurídica por prática de operações 
imobiliárias. “Com isso, a pessoa física poderá adquirir e alienar dez, 
vinte ou mais casas ou terrenos dentro do mesmo ano calendário. O 
ganho de capital será tributado na pessoa física a alíquota de 15%, mas 
não ocorre a equiparação à pessoa jurídica”. Quinze por cento, claro, 
hoje nós temos aquela questão da tabela, mas essa aqui ainda é... 
quando era ainda o livro escrito, físico, né? Então, isso é a opinião dele. 

O Lacaz Martins também traz a mesma opinião só que ele leva essa 
questão para um lado mais amplo quando há equiparação, mas 
também entende ele que não há habitualidade na operação de compra e 
venda pela pessoa física. Claro que a pessoa física que vai comprar e 
vender dez imóveis no ano, se ela quiser, é mais prático hoje, pela regra 
de tributação, se fazer uma empresa entre aspas, né? Porque tem 



custos de incorporação e uma série de coisas. Mas ele, se quiser, tem 
custos, você tem contabilidade, hoje custa caro, você tem escrita fiscal 
digital, escrita fiscal contábil e um número assim grande de obrigações 
acessórias e ele não quer, é muito simples, eu compro e vendo, ponho lá 
na escritura, faço o meu ganho de capital, fico quietinho no meu canto 
e fecho a coisa. Então, realmente, baseado nisso aqui, do artigo e do 
que pensam o Hiromi mais o que pensa o Lacaz, eu acho que realmente 
quando eu disse aquilo que pode vender e comprar 500 imóveis não sei 
equipara. Bom, essa é a minha opinião. Não sei se o João pensou 
depois sobre o assunto. 

Eu queria só trazer mais uma informação da parte imobiliária, dentro 
daquela nossa série “Quem não deve, não teme”, eu vi o balanço de uma 
empresa que foi autuada pelo estado pela cobrança de ITBI numa 
incorporação de uma empresa total, onde a empresa incorporada tinha 
dezenas de terrenos, porque ela era uma empresa de estacionamento, e 
o estado está querendo cobrar, a prefeitura quer cobrar o ITBI. Já 
sabemos há muito tempo que uma incorporação completa você tem 
uma permanência física, não há registro, vai ser uma averbação no 
registro de imóveis na troca de CNPJ. Às vezes vem incorporação até 
aquelas avessas, né? Que não há nem mudança de CNPJ no registro de 
imóveis, mas, por curiosidade, para mostrar que cada balanço que eu 
vejo tem um caso interessante e esse foi um que me chamou a atenção 
essa semana. Ele está com uma provisão de 36 milhões de ITBI e o 
advogado acha que a questão é possível que seja cobrada mesmo, então 
ele provisionou 36 milhões dizendo que se trata de uma incorporação 
completa de imóveis. Os imóveis têm realmente um grande campo de 
pesquisa nesta área tributária. 

Então, colocado isso, não sei, João, se continuamos com o assunto, 
porque realmente é só uma questão de opinião. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, o que eu acho é o seguinte, 
realmente o inciso III sofreu uma diminuição de escopo, mas a verdade 
é que existe o inciso II. O inciso II equipara as pessoas jurídicas às 
pessoas físicas que, em nome individual, explorem habitual e 
profissionalmente qualquer atividade econômica – compra e venda de 
imóvel pode ser uma atividade econômica. Agora, a gente tem que ver se 
essa pessoa física explora habitual e profissionalmente essa atividade 
econômica. Se ele comprar e vender dez, vinte, trinta imóveis, eu acho 
que cai dentro da habitualidade. Agora, será que isso é o objetivo 
profissional da vida dele? 

Eu diria que o profissional... por exemplo, uma situação em que o 
sujeito tem um escritório, ele tem uma secretaria, ele pode ter uma 
equipe de vendas, e, nesse escritório, ele desenvolve uma atividade 
profissional de compra e venda de imóveis, ainda que todas as compras 
e vendas sejam feitas em nome dele, pessoa física, ele tem uma 
estrutura profissional, esse é o negócio dele. Então, me parece que 



nesse caso cai, quer dizer, são preenchidas as condições previstas no 
inciso II. Ele está explorando com habitualidade, profissionalmente, 
uma atividade econômica de compra e venda de imóveis. Acho que 
nesse caso seria equiparado à pessoa jurídica. 

Agora, se o sujeito não tem uma estrutura, mas ele compra e vende 
imóveis com habitualidade, eu não sei. Eu acho que, dependendo do 
caso, ele pode ser equiparado, sim. 

Quando eu leio esse inciso, eu sempre penso no sujeito que compra e 
vende automóvel, né? Porque acho que ainda existe isso, é normal a 
gente encontrar pessoas que comprem. Como é que ele ganha dinheiro, 
qual é a atividade profissional dele? Ele compra e vende automóveis. 
Então, ele compra e vende automóvel com habitualidade com o objetivo 
de lucro, ele vive disso, ele é equiparado à pessoa jurídica. Então, se 
vale para o automóvel, por que não valeria para o imóvel? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque o imóvel tem uma regra 
específica, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Mas a regra específica, bom, mas ela não 
exclui o resto, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exclui. 

Sr. João Francisco Bianco: Acho que esse é o nosso ponto de 
discordância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o ponto de discordância 
reside em que, com relação a imóveis, havia e há uma situação 
indiscutível que é a equiparação, que é a incorporação imobiliária ou 
loteamento, certo? Isso já existia paralelamente, uma outra hipótese 
que deixou de existir, que era a venda repetida de imóveis dentro de 
uma escala objetivamente fixada pela lei quanto à quantidade e lapso 
temporal. 

Com a revogação desta norma, significa que liberou? Eu posso vender 
não somente aquela quantidade, mais ou menos porque não estou 
dentro da equiparação ou não? Agora, a verdade também é que, quando 
existia esta regra específica de venda de mais de três imóveis em dois 
anos, acho que era isso, né? Também existia o inciso II. Ou seja, uma 
pessoa poderia estar enquadrada ao mesmo tempo nesta regra que já 
não existe, ou na dois, que é a posição que o João está assumindo. 
Porque a dois não depende da quantidade necessariamente, depende de 
você fazer disso a sua profissão. É claro que é casuístico, complicado 
provar, mas você deu um exemplo que se for demonstrado é claramente 
de uma atividade comercial no sentido amplo, ou econômica, é um 
empreendimento empresarial com imóvel. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou pedir a opinião dos 
meus outros colegas de Mesa aqui, começando pelo Rodrigo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpe. Você quer 
falar, pode falar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é claro que, se eu tenho uma 
regra geral, e tem uma regra específica, revogada a regra específica, 
realmente se restaura a regra geral, isso não posso contestar. Mas 
acontece que continua uma situação específica. Comprar e vender 
automóvel não tem as condições que têm os imóveis. 

O imóvel da pessoa física eu tenho uma série de consequências e de 
reduções e de isenções e de base de cálculo, uma série de coisas que 
nenhuma outra atividade praticada por pessoa física, especialmente no 
caso de automóveis, mas a pessoa pode viver de comprar e vender 
armas, de vender livros raros, tem uma série de... uma infinidade de 
coisas. Mas para atividade imobiliária, a pessoa física, às vezes, ela tem 
muito mais vantagens em continuar como pessoa física por causa 
dessas condições. 

Eu me lembro de um caso assim, o cidadão ganhou um imóvel em 
usucapião, um grande imóvel, custo zero, né, custo zero. Como ficou lá 
algum tempo na declaração dele, o contador simplesmente, quando 
vendeu, colocou o valor total da venda custo zero. Pagou os 15%, fez o 
DARF e tal. Quando ele foi fazer o ganho de capital, apareceu lá uma 
redução pelo tempo que tinha ficado na conta dele. Deu uma restituição 
na época, há uns dois anos, de R$ 400 mil e poucos reais. Ele ficou... 
bom... contente porque ia receber de volta, mas ficou bravo porque 
antecipou. Então, tem uma série de coisas na atividade imobiliária que 
é, assim, objetivo da atividade imobiliária é aquela questão social, 
incentivo, então tem uma série de condições que nenhuma outra 
atividade tem para a pessoa física. Então, eu acho que ela se caracteriza 
exatamente por essa condição específica, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Enfim, eu não estudei muito 
recentemente esse tema, mas no passado eu tive a oportunidade de 
analisar isso. E, de fato, a doutrina sobre o assunto, não só o Lacaz, 
mas mesmo o Alexandre Navarro que foi conselheiro do Conselho 
Municipal, e tem um livro sobre operações imobiliárias, vai nessa linha 
de que teria havido até uma derrogação tácita dessa questão da 
equiparação especialmente acho que ligado ao inciso II, porque ao III, de 



uma forma geral, a matéria tendo sido regulamenta de forma diversa 
não teria aplicabilidade. 

Me parece, então, só colocando essa contribuição, me parece que o 
Brandão tem razão. Eu acho que aqui o inciso II teria um escopo de 
aplicação tão amplo que até a vendedora de cosméticos porta a porta 
poderia ser equiparada à empresa individual e a gente sabe que, na 
prática, essa equiparação teria tantos aspectos subjetivos para serem 
considerados que eu, pelo menos, nunca vi na minha vida profissional 
essa equiparação ocorrer. Então, óbvio que isso não quer dizer que a 
norma não se aplique, né? Quer dizer, sob a perspectiva jurídica, ao que 
parece, ela está aí, resta saber se ela é uma norma vigente. É só essa a 
minha provocação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno quer falar? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tendo também a entender que no contexto 
anterior, o inciso II não se aplicaria aos imóveis e com a revogação dele 
tenderia a entender que continua sem aplicar, mas também não estudei 
esse assunto com profundidade. Eu queria lembrar também um outro 
aspecto de vantagem da pessoa física em relação à jurídica no que tange 
aos imóveis que é a facilidade de crédito, uma pessoa física paga juros 
de financiamento beneficiado e regressivamente mais benefício em 
função do valor do imóvel. Então, a pessoa física também consegue se 
financiar de uma forma mais barata do que a jurídica, isso pode ser 
outra vantagem além das que o Brandão colocou. Então, só para 
acrescentar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, independentemente 
de vantagem ou desvantagem, alguém é pessoa física, não optou por 
nada, não constituiu pessoa jurídica e já é autuada pelo Fisco porque 
vendeu seis imóveis, certo? Eu acho que, penso que um ponto forte 
para a defesa da posição do Brandão é a evolução histórica da 
legislação. Se você tinha, com relação aos imóveis, uma equiparação 
especificamente estabelecida por quantidades, e houve esta revogação, 
a vontade do legislador é: “Olha, quem vender imóveis não tem 
equiparação”. Porque antes teria só se vendesse naquelas quantidades. 
Mas o ponto do Bianco realmente é muito forte porque o II, querendo ou 
não querendo, ele atinge, atinge qualquer atividade explorada 
empresarialmente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para acrescentar também, se a gente 
racionasse da seguinte forma, nunca houve a evolução, se a norma 
fosse posta hoje, editada hoje nesses termos, ninguém teria dúvida que 
estaria no inciso II o imóvel. A dúvida surge justamente porque, antes 
da revogação, havia uma aplicação específica e aí a ideia é entender 
qual o efeito desta revogação no que tange até o objetivo da lei. 
Poderíamos entender também que era desnecessário já que cabia no II, 
por isso que foi revogada a regra específica da pessoa física, ou dos 



imóveis. Ou então não, vamos dizer que a ideia foi realmente tirar a 
equiparação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um outro caminho também, 
agora fugindo completamente do § 1º, é a situação das empresas ou das 
sociedades irregulares. Quer dizer, numa hipótese extrema, como o 
Bianco figurou, que tem toda uma estrutura empresarial, você tem 
pessoa jurídica aí, né? Apenas não está devidamente constituída porque 
chamava-se sociedade de fato, né? E aí o Código Tributário Nacional 
estabelece a condição dela de pessoa jurídica, independentemente de 
registro, de opção, enfim, não tem conversa. Então, acho que nas 
situações extremas não é necessariamente o inciso II do § 1º que vai 
atuar, poderá ser outra disposição. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso falar mais uma coisinha? Lembrei de um 
aspecto também que é o PIS/Cofins, né? A pessoa física não paga 
PIS/Cofins, e a jurídica equiparada pagaria. Isso é um... 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: O Bruno tocou num ponto porque eu já 
fiz essa análise quantitativa sobre se vale a pena constituir uma 
empresa no lucro presumido, ou seguir como tratamento de pessoa 
física. E, de fato, por incrível que pareça, vale mais a pena seguir como 
pessoa física mesmo porque o PIS/Cofins é o divisor de águas aí e leva, 
conduz a uma tributação, uma carga tributária maior. Então, realmente 
aqui se o inciso II for aplicável numa situação como essa, a carga 
tributária vai ser maior mesmo e vai, naturalmente, colocar de lado, ou 
seja, não vai ser possível aplicar todas aquelas regras isentivas que se 
aplicam para pessoa física, que é desde a questão do único imóvel, no 
caso de imóvel residencial, fator de redução pelo tempo, tem aquela 
isenção pela data de aquisição, que não é o fator de redução, é uma 
outra isenção. Então, realmente vai conduzir a uma tributação mais 
pesada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na verdade, viu, Rodrigo, se a 
pessoa quiser fazer a tributação pelo lucro presumido, pura e 
simplesmente ela tem uma carga tributária menor porque a base é 8% 
do valor da venda. E, mesmo colocando 3% do PIS/Cofins, etc., fica 
uma carga abaixo com relação ao ganho de capital, mas precisa ver 
também a questão custo/venda e também as permutas, né? Porque 
hoje se discute a questão da permuta na pessoa jurídica. E na pessoa 
física a permuta, o que ocorre muito com o cidadão que opera no 
imóvel, ele tem um apartamento que quer vender, recebe um outro 
menor, e para a pessoa física isso não tem tributação. Na pessoa 
jurídica com lucro presumido a Receita entende que você tem uma 
compra e uma venda, a compra não tem efeito fiscal e a venda, e a 
permuta pela venda tem. Então, tem caso que realmente o contribuinte 
fala: “Não, eu não quero abrir pessoa jurídica e nem ficar no lucro 
presumido, embora a alíquota seja mais baixa, mas tem uma série de 
consequências que na pessoa física não tem”. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer comentar? 
Então, Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: É, mudando um pouco a discussão. Só 
o que o Brandão lembrou no começo, da incorporação de uma empresa 
pela outra, se não me engano tem um dispositivo no art. 156 da 
Constituição Federal que diz que no caso de incorporação, cisão, fusão 
não vai incidir o intervivos. Então, eu acho que é uma questão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Salvo se...? 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Salvo se a atividade preponderante for 
imobiliária, mas aí eu não sei... A atividade preponderante era 
imobiliária? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a atividade preponderante dessa 
empresa é estacionamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No caso ela tinha muitos 
imóveis, mas ela não locava os imóveis. Se ela fizesse locação de imóveis 
ela estava na exceção, certo? Mas a atividade não era de locação de 
imóveis. O contrato lá é de prestação de serviço de estacionamento. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Então eu acho que cairia na regra do 
156, na minha opinião, né? Porque ela não tem uma atividade 
preponderante imobiliária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: É prestação de serviços, né? Então... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com certeza isso deve ser uma razão 
da defesa que está sendo feita. Ele não coloca qual que é a defesa, mas, 
na verdade, não é uma comparação típica do 156 em que a pessoa 
incorpora, ou a pessoa jurídica tem um imóvel e incorpora o imóvel na 
pessoa jurídica para aumentar capital ou faz uma, na verdade, é o 
seguinte, ele comprou uma empresa que tinha 50 imóveis e incorporou 
a empresa como um todo. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Mas o 156 tem uma disposição que fala 
sobre incorporação, cisão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Especificamente 
comprovando pessoa jurídica. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Cisão, fusão de pessoa jurídica, com 
essa exceção, salvo se a atividade preponderante for imobiliária. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É, então, mas é exatamente isso que 
eu quis dizer, quem não deve, não teme, infelizmente o Fisco... faz você 
temer, né? 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque claramente é típico. Se eu 
incorporo, ou faço cisão, e eu não tenho atividade imobiliária na outra 
pessoa jurídica, passado os três anos, a prefeitura pede o comprovante 
de qual é a receita que você tem. Você mostra: “Eu tive receita de 
estacionamento, não tive nada com imóvel”, você está isento, no caso 
não tem ITBI. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Não tem ITBI. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E, no fim, a empresa está com uma 
contingência, não é? Ela quer pagar o tributo como é devido e tem uma 
contingência porque a prefeitura vem e lança uma situação que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a essa 
hipótese, ela seria semelhante a uma empresa incorporada ou que 
tivesse a mesma quantidade de imóveis, mas em cima de cada imóvel 
você tivesse uma fábrica ou um posto de venda, são ativos imobilizados, 
não ativos destinados à revenda. Então, isso tudo é claríssimo, né? 
Como ele só trouxe a questão a partir de uma nota de balanço, nós não 
sabemos os detalhes do caso. Quem sabe ele possa investigar e trazer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o engraçado é que ele provisionou. 
Porque se ele tem essa situação caracterizada, ele não precisa 
provisionar, ele pode colocar na nota que tem uma atuação assim, mas 
que, olha, a chance de ganhar é grande. E ele disse que o departamento 
jurídico disse que a chance de perder é possível, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe o que acontece? 
É que essas empresas de locação usam muitos terrenos que estão 
vazios e que são muito valiosos para incorporações imobiliárias, muitas 
vezes usam a título de locação, mas pode acontecer de ser propriedade. 
Então, pode ter acontecido, após a operação, uma venda sucessiva de 
vários desses imóveis, pode ter acontecido isso. Aí fica uma situação 
mais complicada. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: É, eu fiquei na dúvida, porque, em 
princípio, como diria o Arnaldo Cezar Coelho, a regra é clara, né? Mas 
tem que analisar o caso específico aí porque realmente... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, as notas explicativas nem sempre 
explicam tudo, né? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pessoal, encerramos 
esse assunto e não temos Pauta, se alguém quiser apresentar alguma 
questão, aproveitando que temos ainda 25 minutos. 

Bruno, você sempre tem algumas coisas interessantes... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Estou pesquisando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você esteve ontem no Carf, 
não tem uma notícia de última hora. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Notícia de última hora que eu tenho para dar é 
que a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou 
de novo a questão da tributação do stock options. E mais uma vez, pelo 
voto de qualidade, entendeu que tem natureza remuneratória era um 
plano, se eu não me engano, do Itaú, que é conhecido, que tem risco, 
teria aquelas características que qualificariam, segundo uma opinião 
isenta, o plano como não de natureza remuneratória. Tinha aquele lock-
up que trazia risco para a operação e a Câmara Superior entendeu que 
eles têm natureza remuneratória, que a razão para o pagamento é o 
trabalho que foi desenvolvido pelo profissional na empresa. E já era o 
entendimento da Câmara Superior, foi apenas rediscutido e mantido. 

Por que é que foi... outros casos vão chegando, né, mas só para dividir 
também a prática desse assunto com vocês, se discute a tributação pela 
contribuição previdenciária, então tem autos de infração de 
contribuição previdenciária e também o Imposto de Renda na fonte, no 
caso da pessoa jurídica pagadora é na forma de multa pelo não 
pagamento de IR fonte devido. Então, no caso anteriormente divulgado, 
era de contribuição e agora foi julgado o caso da multa e vice e versa. 
Então, essa é a novidade. A novidade, não, mas a notícia de ontem, 
vamos dizer assim. Voto de qualidade, aquela coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum assunto, Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só uma questão de revogação de 
norma tributária. Nós já comentamos aqui com referência à revogação 
do artigo da CLT que tratava da contribuição sindical, anteriormente 
chamava-se imposto sindical. A CLT, nós sabemos, é uma lei ordinária, 
não em todos os sentidos, né? Mas ela é uma lei ordinária. E a 
ANAMATRA fez um concílio e colocou como um dos itens que, por ser 
tributo, a contribuição sindical deveria ser revogada por lei 
complementar, colocou isso num parágrafo, e isso está dando azo à que 
todos os sindicatos, por coincidência, entrem na Justiça do Trabalho e 
coloquem um argumento de que foi uma posição da ANAMATRA no 
sentido de que é necessária uma lei complementar para revogar um 
artigo da CLT. Um absurdo total, na minha opinião. Mas o que está 
acontecendo é isso. 



Nós estamos agora no mês de março, as empresas estão se vendo às 
voltas com uma liminar de serem obrigadas a descontar a contribuição 
sindical dos empregados por uma ordem emitida pelo juiz do trabalho. 
Quer dizer, se é para revogar uma lei tributária, seria competente a 
Justiça do Trabalho? Acho que teria que ser na justiça federal, que é 
a... Hã? Certo, que é a justiça federal. Bom, estão concedendo liminar, e 
nós estamos recebendo cartas, os nossos clientes estão recebendo 
cartas dos sindicatos dizendo que, com base nas liminares concedidas, 
a empresa é obrigada a fazer sob pena de ela ter que recolher, pagar 
mesmo sem fazer a retenção. E o fundamento é só esse, que é preciso 
uma lei complementar para revogar o artigo da CLT que tratava da 
contribuição sindical. 

Nós já tivemos um caso da instituição por Lei Complementar nº 7.091 
de uma regra da Cofins, e depois houve uma revogação da isenção para 
as sociedades uniprofissionais, que foi revogada por uma lei ordinária. 
E realmente ficou confuso naquele tempo, houve até uma súmula do 
STJ, muitos escritórios de advocacia, contabilidade deixaram de pagar e 
de repente veio o Supremo e disse: “Não, aquela era uma lei mesmo 
complementar, a 7.091 era a lei complementar”. Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A decisão é que era uma lei 
complementar, mas... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, isso que eu estou dizendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em matéria de lei ordinária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Era uma lei formalmente 
complementar; materialmente, lei ordinária. Agora nós temos na CLT 
uma lei materialmente ordinária e ela não cuida de matéria 
complementar e isso é que está dando a confusão. O Supremo disse 
“Não”. O STJ disse: “Precisava lei complementar para revogar a 7.091”. 
Muita gente deixou de pagar e depois teve problemas, né? Com o 
Supremo decidindo que ela era simplesmente, materialmente uma lei 
ordinária. 

Então, o que é que se faz nessa situação em que o juiz do trabalho, 
atendendo ao sindicato, está dando liminar com base numa posição da 
ANAMATRA? As empresas falam assim: “Bom, eu vou descontar dos 
empregados porque senão eu vou ser responsabilizado". Os empregados 
não querem porque a regra hoje é inversa, antigamente o empregado 
tinha que dizer que não queria que descontasse aquela chamada 
contribuição associativa. Agora não, ele tem que dizer, e quem é que vai 
dizer, né? Ah, não, eu autorizo o desconto na minha contribuição 
sindical. Quer dizer, se a gente perguntar aqui no nosso mundinho 
pequeno aqui de cinco funcionários, eu perguntei ontem, ninguém quer 
pagar: “Não, o sindicato não faz nada para nós”, não sei o quê, tal, tal. 
Não quer pagar. Eu até vou pedir para que aqui façamos o quê? Mande 



um e-mail dizendo, olha, não autorizo o pagamento, para gente ficar 
mais ou menos sossegado. 

Porque o sindicato dos professores, ao qual a maioria dos nossos 
amigos de mestrado estão ligados, o SINPRO, esse sindicato é forte e é 
terrível, ontem mesmo estava fazendo a maior festa aqui na prefeitura. 
E eles são terríveis. E eles têm a liminar, eles já avisaram que querem 
que desconte com base na liminar. E depois se a liminar cai? Com 
certeza vai cair porque é uma coisa que está... fere qualquer princípio, e 
já resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque, mesmo que ela 
tivesse força de lei complementar, mas a CLT não tem. Por que o que fez 
o Código Tributário Nacional em relação ao sindical? Simplesmente 
mudou a denominação, ele não criou a contribuição sindical. Ele disse: 
“Olha, o imposto de que trata o artigo tal da CLT passa a ser chamado de 
contribuição sindical”, foi só isso que ele fez para adaptar na época o 
que vinha na Constituição, da competência de instituir contribuição, 
né? É isso aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se o fato de estar, acho que 
é o art. 207, né? Do CTN transformasse o assunto em matéria de lei 
complementar, todos os impostos estão lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também todas as 
instituições e revogações têm que ser por lei complementar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Até Fundo de Garantia está lá, o 
Fundo de Garantia está sendo cobrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem pediu a palavra? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, só complementar essa questão da 
competência juiz do trabalho, versus juiz federal, sempre foi 
problemática, tem a competência na Constituição que dá essa confusão; 
114 da Constituição Federal: “Compete à Justiça do Trabalho processar 
e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas no 195, 
um e dois, e seus acréscimos legais decorrentes de sentenças que 
proferiu”. 

Como ali ele decide, há uma confusão, sobretudo, quando a gente 
discute verbas indenizatórias, que é um assunto tão... você tem lá uma 
decisão na linha da justiça federal, versus a justiça do trabalho, não sei 
se vocês entendem diferente. Então, é um realmente um problema. Em 
relação a essa contribuição, também já tem muitas ADIs no Supremo 
tratando desse assunto, o ideal é que se dê logo o efeito erga omnes. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para ver o que você pensa a 
respeito dessa situação da liminar concedida, a sua empresa vai 
descontar? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela é uma pessoa física. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É uma ordem judicial, né? A gente tem 
que seguir a ordem, é complicado, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu questiono se uma 
liminar pura e simplesmente concedida e informada pelo sindicato, e 
não oficiado pelo juiz determinando o não desconto, se tem o mesmo 
efeito. Porque, no campo da tributação, a gente toma sempre o cuidado 
de pedir ofício à fonte redentora para que ela se omita na retenção, 
porque aí ela não pode desobedecer a ordem judicial, mas ela não é 
parte na ação, ela não recebeu nenhuma determinação judicial. Então, 
eu tenho as minhas dúvidas sobre o alcance dessa pretensão da forma 
como está sendo feita. Eu não estou entrando na questão... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Um advogado fez a petição inicial, o 
pedido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou entrou no 
mérito da competência da justiça federal, e nem se é correta ou não, a 
tese, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o sindicato se aproveitou 
exatamente dessa posição da ANAMATRA que foi, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é uma senhora? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Senhora. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dona Ana? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dona Ana Matra. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É ministra do Supremo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é ministra do STJ, não, aliás, do 
TST. E, com base nisso, estão fazendo uma festinha, né? E exatamente 
nesse mês de março, que é o mês mais crítico para essa questão da 



retenção, né? E eles estão mandando carta com cópia da liminar, né? 
Nós já estamos fazendo parte? 

Mas o interessante é a tese. A CLT é uma lei ordinária, tanto quanto 
outra qualquer, a instituição de tributo, que não requeira a lei 
complementar, porque tem alguns casos que requer lei complementar, o 
próprio Fundo de Garantia que nós estamos discutindo agora dos 10% 
é uma contribuição social, teve que ser instituído por Lei Complementar 
porque não estava naquelas três situações lá previstas no art. 195. 
Então, essa sim, se fosse instituída por lei complementar, a revogação 
não poderia ser feita por lei ordinária, a revogação teria que ser feita por 
lei complementar. Mas nem pode se falar naquela figura... nossa, me 
fugiu, da Constituição, a recepção, não é? Porque a CLT é de 1940, o 
Código Tributário, quando fez essa menção, não fez menção ao Fundo 
de Garantia, fez menção ao Sesi e Senac e ninguém está dizendo que 
essas contribuições passaram à condição de norma de direito tributário 
por lei complementar porque a Constituição, mesmo de 67 não exigia a 
lei complementar. A complementar veio a partir da Constituição de 88, 
né? Bom, é isso aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, pessoal, vamos 
encerrar um pouquinho mais cedo hoje. E nos encontramos na semana 
que vem... não, na semana vem é... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só rezar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só rezar. E na próxima, na 
subsequente, então, faremos da Tributação dos atos ilícitos e outras 
questões. A Pauta está em aberto para quem quiser propor. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho uma lista pronta já aqui. 
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