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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós 
recebemos vários exemplares desta revista UNAFISCO Informa relativo 
ao seminário que essa entidade fez abordando a justiça fiscal, combate 
à corrupção e à sonegação dentro do qual foi feita uma palestra muito 
interessante que tratou dos REFIS, dos parcelamentos, dos efeitos. E o 
Mauro Silva, inclusive, que é diretor da UNAFISCO nos disponibilizou e 
está aqui, né, Brandão? Está disponível para todos os dados dessa 
palestra. Então, quem tiver interesse, a revista está disponível aí na 
secretaria.  

Dois diretores nossos estão ausentes hoje, viajando no exterior, João 
Bianco e Luís Eduardo Schoueri.  

Alguma coisa a mais no Pequeno Expediente? Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Professor, apenas para gente 
registrar que começamos no dia 20 o ano do centenário do Prof. Ruy 
Barbosa Nogueira, dia 19 ele completou 99, completou não, teria 
completado 99, ele vai completar o centenário no ano que vem. E a 
gente acha que com certeza faremos uma homenagem especial para ele, 
mas depois, na reunião da diretoria, eu vou colocar exatamente aquilo 
que eu penso, talvez precisemos da autorização da família para fazer 
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uma biografia autorizada. Não sei se talvez ele já tenha, mas, de 
qualquer maneira, será uma coisa boa de se fazer e de ter aqui porque 
nós temos tanta coisa dele aqui, em várias caixas, todas empoeiradas, 
algumas bem guardadinhas, mas estão lá no nosso cantinho lá 
embaixo.  

E talvez a gente faça um local de exposição, nós temos diploma dele, 
nós temos discurso que ele fez em 1955, quando ele assumiu o TIT, 
temos uma série de dados históricos dele. E temos até uma biografia 
curta em alguns dos livros, mas acho que é interessante fazer um 
resumo, uma biografia mesmo em forma de livro e disponibilizarmos 
isso, mas podemos ver até o ano que vem, acho que temos um certo 
tempo, mas não vamos deixar de... com certeza, não passará 
despercebida essa data, para nós é importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, acho que foi bom você 
mencionar aqui na Mesa, nós gostaríamos, se alguém tiver sugestões, 
algum material do Prof. Ruy, que nos encaminhasse para nós fazermos 
alguma coisa realmente à altura do significado do Prof. Ruy Barbosa e 
do seu centenário.  

Mais alguma coisa? Eu queria comunicar que nós, finalmente, com 
grande esforço do Prof. Zilveti, principalmente, conseguimos fechar o 
contrato de aquisição da biblioteca do Prof. Brandão Machado para o 
Instituto, esse é um fato muito importante. Todos sabem que o Brandão 
Machado tinha talvez a maior biblioteca de Direito Tributário no Brasil e 
também de outras áreas, porque ele era um estudioso, um 
comparatista, e esses livros estavam largados lá no antigo escritório 
dele. E há muitos anos nós vínhamos discutindo com a família a 
aquisição dessa biblioteca, houve uma série de dificuldades, e, 
finalmente, o Zilveti conseguiu formalizar a aquisição.  

Nós, inclusive, vamos colocar, Brandão, me corrija, por favor, eu estive 
fora esses últimos dias, nós vamos colocar os livros numa sala especial, 
neste prédio mesmo, e que terá a denominação de Biblioteca Brandão 
Machado. Então, os livros do Brandão estarão disponíveis, tanto quanto 
os demais livros que nós temos aqui, mas num espaço específico, até 
para manter mesmo a memória e o significado desses livros. Eu vou 
pedir para o Schoueri... desculpa, para o Zilveti falar alguma coisa 
sobre a biblioteca. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Bom, eu até estou surpreso que o 
Ricardo tenha trazido esse tema, mas acho muito bacana porque é um 
esforço de todos. Desde que o Brandão Machado faleceu, houve um 
esforço geral de todo mundo para tentar trazer a biblioteca dele para o 
Instituto. Ele foi um dos fundadores do Instituto e frequentou a Mesa 
durante muitos anos e... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não faltava nunca. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não faltava, né? Ele não gostava de faltar 
porque ele considerava essa Mesa um espaço para discussão científica 



tributária. E, durante muitos anos, ele colecionou os livros dele em 
matéria tributária, livros raros em idioma português e em outros 
idiomas, e, infelizmente, quando ele faleceu, os livros ficaram intactos 
por um bom tempo, depois foram sendo vendidos na biblioteca do 
escritório dele. Então a gente procurou, com muito cuidado, trazer 
esses livros para cá. Eles têm uma qualidade muito particular para 
quem quiser fazer tese, então, os que ainda não fizeram tese e que estão 
querendo fazer tese, eles têm uma qualidade muito particular porque o 
Brandão tinha o hábito de fazer o resumo do livro nas páginas iniciais 
do livro. Com as anotações sobre os principais trechos e com 
referências a outros livros que tratam do mesmo assunto na mesma 
anotação. Então, eu costumo dizer que se você tiver um livro dele em 
mãos, você só não faz tese se você não quiser, certo? Então, claro, é 
uma força de expressão, mas a biblioteca dele tem um valor. Nesse 
sentido, ontem eu estava conversando com o Victor Polizelli, que 
também fez tese com livros dele, assim como eu e como o Schoueri, ele 
falou: “Nossa, eu estou louco para ver esses livros de novo porque 
alguns eu consegui anotar, outros não”. Então, é uma coisa para quem 
gosta de Direito Tributário, é uma leitura muito agradável, 
principalmente por essa colinha que ele dá para gente do que é possível 
ler.  

E também nas revistas, as revistas vão vir também para gente, tem 
revistas estrangeiras, tem revistas nacionais. E tem um aspecto 
particular que ele fazia nas Revistas Dialética do Direito Tributário, isso 
não é uma piada, é uma anedota, ele, quando gostava de um artigo, ele 
não fazia nenhuma anotação na foto do artigo que vinha feita sempre 
nos livros da Dialética, na revista, então, quando ele gostava do artigo, 
ele não fazia nenhuma anotação na foto. Quando ele não gostava do 
artigo, ele colocava um óculos. Se o artigo tivesse muito ruim, ele 
colocava um óculos e um bigode. Se o artigo fosse imprestável, ele 
colocava óculos, bigode e cavanhaque, certo? Então, vocês também têm 
essa dica. Se vocês virem um artigo com óculos, bigode e cavanhaque, 
vocês já sabem, não precisa nem começar a ler porque não vale a pena, 
mas essa é a parte pitoresca do humor, do sarcasmo que o Brandão 
Machado tinha e quem conheceu ele tinha essa picardia dele.  

Enfim, essa biblioteca vai estar aqui com vocês. Vocês vão ter o prazer 
de desfrutar dela. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, essa lembrança das 
anotações do Brandão é muito importante por um aspecto, né? Se 
fossem apenas os livros, não são os livros que foram do Brandão 
Machado, mas, com as anotações que estão lá, o Brandão continua vivo 
aqui entre nós. Ele vai continuar ajudando os que forem recorrer à 
biblioteca dele, como foi o caso do Zilveti, do Schoueri e do Victor, e de 
tantos outros. Me lembro, inclusive, do Prof. Henry Tilbery, que era 
doutor em Praga e veio para o Brasil naquela circunstância que a 
história conta, e, por insistência do Prof. Ruy Barbosa, muito tempo 
depois que ele já estava aqui, já era conhecido, tinha obras e obras 
publicadas, ele fez o doutorado na Mackenzie e fez com os livros do... 



Apesar de ser ele, o Henry Tilbery, um homem experiente que também 
tinha uma boa biblioteca. Então, é interessante, o Brandão continuará 
participando do IBDT através dessas suas anotações. Pena que nós não 
tenhamos isso também de outros antigos associados. 

Os livros estão em má condição, eles vão passar por uma recuperação, 
passar por uma recuperação, higienização, porque realmente foram 
largados durante muitos anos, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem 87 tipos de fungos diferentes. 

[risos] 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguns livros, talvez, eles 
vão precisar, como é o caso lá na Faculdade de Direito, de cuidados 
especiais no manuseio. Até nós precisaríamos dar uma olhada nesse 
ponto, o que precisaria eventualmente não ser colocado à exposição o 
próprio original, mas cópias, assim. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, tem, a gente viu com a Eloiza os 
livros, de fato, eles não estão em tão bom estado, mas a grande maioria 
deles dá para salvar, segundo a Eloiza, que esteve com uma empresa, 
uma pessoa de confiança dela de higienização. Claro, tem esse aspecto 
do Bianco, do Bianco, não, do Brandão, que é engraçado, dos fungos, 
etc., mas tem um assunto... 

[falas sobrepostas] 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: [pronunciamento fora do 
microfone].  

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Tem um outro assunto interessante, que 
ele costumava escrever cartas para as pessoas que escreviam teses, 
artigos e tudo. E um dos que ele escrevia cartas e ele gostava muito de 
debater era o Ricardo, então é bem provável que a gente vá encontrar 
muitas cartas dele para o Ricardo e do Ricardo para ele, que talvez a 
gente vá ter que separar, porque... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espero que não esteja com 
um bigode, viu? Bigode e cavanhaque. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não. Bom, eu já chequei isso e você não 
está. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu já tomei esse cuidado. Aliás, eles 
debatiam muito na Mesa, quem lembra, eles debatiam muito, mas o 
Brandão escrevia cartas para o Ricardo e o Ricardo respondia para o 
Brandão, não é isso? E isso fica... e ele guardava dentro dos livros, 
assim como para outros, para o Schoueri, para outras pessoas, para o 



Tilbery, o Ives, então isso talvez seja um acervo à parte. A gente vai ter 
que ter cuidado quando for higienizar, a gente vai ter que tomar 
cuidado de separar isto para ficar também um acervo dessa rica troca 
de informações. Porque isto hoje eu não vejo acontecer com tanta 
frequência, pelo menos eu não vejo, mas antigamente existia essa 
polêmica, essa vontade de falar: “Olha, você errou aqui”. “Não, errei ali, 
mas aqui tal coisa”. Essa polêmica científica que é muito importante 
para o desenvolvimento do Direito Tributário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A mais famosa é do Ruy Barbosa com 
o Coelho, sobre o português, né? A troca de... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, algumas dessas 
cartas, acredito eu, comigo, não sei se eram continuações da Mesa, né? 
Dez horas acaba a Mesa, ‘pô’, mas ainda tem alguma coisa para falar, 
punha numa carta [ininteligível]. Bom, vamos em frente. Vamos à 
Pauta, então. Dois assuntos ficaram pendentes, infelizmente não vamos 
poder tocar neles porque eram assuntos dependentes da presença do 
João Bianco. E o Rodrigo Maito sugeriu uma questão importante da 
Solução de Consulta nº 678, do ano passado, a respeito da devolução 
de capital em dinheiro. 

Sr. Rodrigo Maito: Bom dia a todos. Eu vou procurar, da maneira mais 
objetiva possível, colocar a problemática que essa solução de consulta 
do final do ano passado endereçou. É importante dizer que já existia 
uma Solução de Consulta anterior, a nº 131 de 2016, que tinha 
apresentado o mesmo racional, só que num contexto um pouco 
diferente. Qual que é a discussão aqui? A discussão é que a Receita 
Federal passou a interpretar que a redução de capital, quando há 
devolução de capital em dinheiro para os sócios ou acionistas, deveria 
ser tratada como rendimentos em caráter geral, ou seja, sujeitos à 
sistemática de tributação com base na tabela progressiva mensal, 
carnê-leão. E isso, obviamente, chamou a atenção, dado que trata-se de 
um investimento que o sócio acionista faz na pessoa jurídica, e uma vez 
liquidado esse investimento, ainda que parcialmente via retorno do 
capital, o tratamento, vamos dizer que seria mais condizente com essa 
situação, seria o tratamento de tributação de ganho de capital. Então, a 
Receita Federal construiu um racional curioso e eu trago aqui 
obviamente para a nossa discussão.  

Basicamente, essa Solução de Consulta nº 678, ela foi, vamos dizer 
assim, elaborada no bojo de um questionamento que o contribuinte que 
aderiu ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, o 
RERCT, apresentou. Então, de fato, ao que é possível compreender do 
relato, o contribuinte aderiu ao regime de regularização, e depois 
efetuou a liquidação do investimento. Então ele já havia pago aquela 
tributação de 15 mais 15, ou 17,5 mais 17,5, no bojo do programa, e 
depois, ao liquidar um investimento numa empresa offshore, a Receita 
Federal se manifestou na linha de que ele deveria tributar integralmente 
o retorno. Aliás, não integralmente, o ganho auferido no retorno desse 
investimento com base no carnê-leão.  



E qual que foi o racional? O racional que a Receita utilizou foi que não 
se trata de alienação e quando a gente olha a legislação, nós temos lá 
inicialmente a Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, ela traz lá, vamos dizer 
assim, como se fosse uma cláusula geral sobre a tributação da renda na 
linha do próprio art. 43 do Código Tributário, que tem uma 
especificação. E esse artigo diz: “O imposto incidirá sobre o rendimento 
bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto em outros artigos da 
própria lei”, que são tributações específicas de mineração, garimpo e 
etc. Mas, os parágrafos que seguem, falam da tributação do rendimento 
produto do capital, do trabalho, etc. E um parágrafo específico fala da 
apuração do ganho de capital, a forma como deve ser apurada, mas não 
se coloca aqui na Lei nº 7.713 a questão das alíquotas. Mais tarde, a Lei 
nº 8.981 veio disciplinar de forma clara, obviamente em substituição ao 
outro regramento anterior, que o ganho de capital recebido por pessoa 
física em decorrência de alienação de bens e direitos deveria observar a 
incidência do imposto de renda com base na alíquota originalmente de 
15%, e depois vimos a atualização disso há algum tempo com a 
progressividade de 15% a 22,5% em função do ganho.  

Lembrando também que, ainda em matéria de legislação, a Lei nº 
9.249, art. 22, prevê a situação de devolução de bens e direitos, 
devolução de capital em bens e direitos e o seu respectivo tratamento 
tributário na linha de que, se a pessoa jurídica, ela pode adotar a 
devolução a valor contábil, ou um valor superior. Em o fazendo, em 
relação a um valor superior ao contábil, ela própria, pessoa jurídica, vai 
ter que tributar porque, afinal de contas, ela que está realizando um 
ganho e, nessa hipótese então o cotista ou o acionista não teria uma 
tributação complementar.  

Então, a situação que a gente identifica em termos de interpretação da 
Receita na solução de consulta é que o fato de haver uma devolução de 
capital em dinheiro não seria enquadrável, não seria uma situação 
prevista lá no art. 22 da Lei nº 9.249. Então não se trata de tributação 
do ganho como se fosse bens ou direitos, porque ali é específico para 
bens e direitos, e dinheiro não se enquadraria como bens ou direito, 
segundo a Receita. E de outra forma, ainda seguindo nesse raciocínio, a 
Lei nº 7.713, art. 3º, § 1º, daria, vamos dizer assim, guarida para essa 
interpretação de que a devolução em dinheiro não seria uma alienação 
de bens ou direitos, e, portanto, o contribuinte teria que se sujeitar à 
tributação com base no carnê-leão. 

O que mais me chamou a atenção aqui foi justamente a 
incompatibilidade de dois regimes diferentes, porque a Receita concluiu 
o seguinte, que a tributação do ganho, ou seja, não é rendimento bruto, 
como o próprio caput do art. 3º da Lei nº 7.713 apregoou. Então, me 
parece que há uma inconsistência no raciocínio, então esse é um 
primeiro ponto, falar de tributação com base no carnê-leão, mas do 
ganho, me parece ser incompatível. Sem prejuízo, obviamente, dessa 
interpretação de que a devolução, ainda que em dinheiro, não poderia 
ser caracterizada como alienação, e daí deixar de aplicar o tratamento 
específico da Lei nº 8.981 no caso.  



Como é até um argumento na linha de que a interpretação da Receita 
está equivocada, a Lei nº 9.532, quando ela trata lá da devolução de 
bens, dinheiro, ou direitos que entidades isentas, instituições isentas, 
faz em favor dos seus... enfim, aqui a lei nem entra no mérito de serem 
fundadores, doadores, etc., só fala da devolução, trata, esse dispositivo, 
o art. 17, fala justamente da tributação como ganho. Que aquela pessoa 
física que recebe em devolução de bens valor superior àquele que ele 
aportou numa instituição isenta, a tributação vai ser como ganho a 
15%. Então isso já é um indicativo de que a própria legislação avançou 
e sempre entendeu-se que a tributação aqui seria como ganho de 
capital e não como outros rendimentos sujeitos ao carnê-leão.  

Há alguns precedentes antigos do CARF na linha de que a devolução, 
quando em valor superior enseja tributação como ganho de capital, mas 
essa reviravolta realmente chamou a atenção.  

E ainda que a solução de consulta tenha sido elaborada aí no bojo do 
RERCT, isso tem impactos, obviamente, para qualquer espécie de 
devolução, ainda que não em situações internacionais, basta a gente 
pensar numa situação aqui dentro do país mesmo. Outro dia, eu me 
deparei com uma situação bastante peculiar de uma sociedade anônima 
que tinha acionistas ordinários e acionistas preferenciais, em que as 
ações foram subscritas por valores diferentes. O acionista ordinário 
fundador colocou uma determinada quantia de dinheiro, ou seja, 
subscreveu ações com um valor mais baixo, e os preferencialistas, 
depois, dentre os quais também existiam alguns ordinaristas, então 
acionistas ordinários também eram preferenciais, subscreveram essas 
ações preferenciais em valor muito mais alto. E aí, numa redução de 
capital subsequente, na medida em que a redução do capital, mesmo 
numa a S.A., se faz proporcionalmente à quantidade de ações, o 
acionista ordinário recebeu mais do que ele mesmo tinha colocado de 
dinheiro na empresa. É uma situação, o que se explica isso é que 
aquela subscrição que, na verdade, ocorreu com, vai, com um ágio pelos 
preferencialistas, esse ganho acabou sendo captado nesta redução 
parcial e isso ensejou a apuração de ganho pelos ordinaristas.  

Então, é um só exemplo que demonstra que essa situação de auferir 
ganho numa devolução de capital em dinheiro pode ocorrer, né? Então, 
não é só numa situação internacional em que, a depender da origem 
dos recursos em reais ou moeda estrangeira, tem uma sistemática 
específica de cálculo do ganho. Então, se os rendimentos foram 
aportados numa offshore em reais, foi feita uma remessa, o cálculo do 
ganho deve ser feito em reais, então a variação cambial, indiretamente, 
vai ser tributada na liquidação desse investimento. Então, se a pessoa 
remeteu para fora US$ 1 milhão e há uma liquidação dessa empresa, 
ele recebe de volta US$ 1 milhão, pode ser que ele tenha ganho de 
capital, sim, porque a variação cambial, se positiva, ao longo do tempo, 
vai ser tributada em conformidade. Então, eu já falei bastante, a 
questão que se coloca é essa e está para discussão. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos encaminhar o 
assunto esquecendo o RERCT, né? Porque aí tem outras questões até 
que já foram discutidas aqui na Mesa na época dessa regularização. Se 
aquela tributação de 15% mais a multa, enfim, resolvia todo o 
problema, ou se dali para frente tivesse variação cambial, se tivesse um 
outro acréscimo, se haveria tributação ou não, houve opiniões aqui 
divergentes, o assunto foi bastante discutido. Isso mistura um 
pouquinho a coisa, né? Então vamos pensar numa devolução de capital 
dentro do Brasil, e também não tem variação cambial, é real e ponto 
final.  

Nós temos duas questões, de acordo com a apresentação feita aqui, 
muito claras. Em primeiro lugar, saber se há ou não há tributação, isto 
em decorrência do art. 22 da Lei nº 9.249. A devolução em moeda é 
uma devolução em bens? Sendo feita pelo valor nominal dela é o valor 
contábil? Claro, é o valor contábil, é o valor nominal de tudo o que está 
lá. E, havendo a tributação, se a tributação de pessoa física seria 
baseada no carnê-leão, ou nos 15%, ou na tabela progressiva de até 
22,5%. São as duas questões que estão colocadas. O assunto é 
interessante porque precisamos lembrar também que tem duas 
situações possíveis, ou três até, situações possíveis. Se é a pessoa 
jurídica que está... você está falando de redução de capital, a pessoa 
jurídica continua, né? 

Sr. Rodrigo Maito: Pode ser tanto uma liquidação parcial como numa 
total. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, tá bom. De qualquer 
forma, não se trata de uma alienação para terceiros, é uma redução de 
capital. Redução de capital, embora haja uma transferência de 
propriedade, não é propriamente uma alienação. É um ato que tem uma 
natureza específica permutativa, isso foi objeto, inclusive, de uma 
decisão do STJ muito boa dizendo que não incidia imposto sobre essa 
situação por não ser acréscimo patrimonial, não gera acréscimo 
patrimonial, mas é uma situação permutativa. Quer dizer, você pode 
gerar um aumento de valores na sua declaração, mas não de 
patrimônio. É complicado isso, mas foi isso que decidiu o STJ.  

Então, você pode ter uma situação em que a pessoa jurídica devolve e o 
capital, digamos, seja 100, e existem reservas de lucros pendentes de 
500, então ela tem 600, cada ação vale 6 vezes o valor do capital. Então, 
ela está devolvendo na devolução de capital lucros que estão lá 
pendentes, essa é uma situação. Ela pode estar, ter uma outra situação 
em que devolve mais do que isso, porque a ação, enfim, vale mais ter o 
valor econômico maior do que o valor patrimonial contábil.  

No primeiro caso, você não concorda que poderia evitar a tributação se 
antes da redução de capital houvesse um aumento de capital? 
Capitalização das reservas de lucro, o que aumenta no mesmo valor o 
custo porque como hoje, como a distribuição de dividendos não é 
tributada, tanto faz distribuir como dividendo, como capitalizar, e a lei 



reconhece que você capitalizando você aumenta o custo das ações da 
pessoa física. Claro, você tem maneiras de resolver esse problema, mas 
não fizeram nenhuma dessas, não tomaram nenhuma dessas 
providências, e reduziram o capital pura e simplesmente, mas está 
devolvendo até o montante dos lucros que estão lá pendentes na pessoa 
jurídica, lucros que, se distribuídos, não são tributados. O problema 
que se manifesta é se distribuir, não sei se uma pessoa jurídica pode 
fazer isso, ela pagar pelas ações mais do que vale o valor patrimonial, 
porque ela vai criar uma situação de desestruturação da conta de 
capital. Mas, se por hipótese, ela fizer isso e devolver em dinheiro, o 
dinheiro é um bem? Agora caiu na segunda questão.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um bem? No Código 
Comercial antigo era mercadoria. Vocês lembram, né? No Código 
Comercial de 1850 era mercadoria o dinheiro. Hoje a moeda é um meio 
de pagamento, mas é um bem, não é? Tanto é que eu tenho a posse da 
moeda, ou melhor, tenho a propriedade da moeda pela posse. E eu 
tenho que registrar isso na minha contabilidade de pessoa jurídica, na 
minha declaração de bens de pessoa física. Ora, se é um bem, qual é o 
valor de mercado dele? É o nominal, né?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hum? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, se aplicaria 
plenamente a Lei nº 9.249, né? 

Sr. Rodrigo Maito: Esse é o meu entendimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou só 
encaminhando. O Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Rodrigo Maito: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe, ainda estou 
encaminhando. Você menciona a Lei nº 9.532, o que você mencionou 
dela? 

Sr. Rodrigo Maito: O art. 17 da Lei nº 9.532, ela não trata de uma 
situação geral, ela trata só na devolução de bens ou dinheiro feita por 
uma instituição isenta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá ok. 

Sr. Rodrigo Maito: Só queria, Ricardo, desculpa, antes... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você trouxe à baila esse 
artigo porque ele reflete que isto é ganho de capital? 

Sr. Rodrigo Maito: Exato. Obviamente, sem prejuízo de ouvir o Zilveti, 
eu só queria complementar na linha do que você muito bem colocou 



aqui, que aquela solução de consulta que eu mencionei no início, que é 
a Solução de Consulta nº 131 de 2016, onde a Receita analisou a 
questão da redução de capital em dinheiro, ela foi numa linha 
realmente de que a devolução em patamar superior ao custo histórico 
do cotista ou do acionista em relação àquelas ações, ou àquelas cotas, 
deveria seguir a tributação, deveria seguir o tratamento aplicável a cada 
uma das contas do patrimônio que fossem reduzidas em conformidade 
com essa redução.  

Então, se a gente tiver uma reserva que foi constituída em função de 
uma subvenção qualquer, a gente teria exatamente uma tributação. 
Assim como, se me permite colocar na situação internacional, em que a 
distribuição de dividendos vinda de uma empresa estrangeira não é 
isenta, o excesso, no caso de uma devolução como essa, seria tributado 
como se fosse uma distribuição de dividendos e, portanto, em base no 
carnê-leão. Mas, quando a gente fala do capital em si, realmente eu não 
vejo outra forma, eu entendo que isso seria investimento em direito 
mesmo.  

O fato de eu liquidar uma parcela das minhas cotas, ou das minhas 
ações, não significa que, em função dessa natureza permutativa, eu 
estou alienando, quer dizer, de alguma forma, não é uma alienação, 
vamos dizer, com todas as características de uma alienação, mas, de 
fato, há um investimento que está sendo realizado, quer dizer, aliás, 
que está sendo concluído, ainda que parcialmente. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: O Ricardo entende que é ganho de 
capital ou é tabela progressiva? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu entendo que é ganho de 
capital. Então, eu entendo e a Receita também, sempre diz que era 
ganho de capital e, inclusive, no exterior. Tem uma instrução normativa 
que trata o ganho de capital na alienação de bens no exterior. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Era importante esclarecer esse ponto 
para não ficar essa dúvida, então o Ricardo entende que é ganho de 
capital. Essa ponderação que o Ricardo fez sobre a ideia de alienação 
entre pessoa física e pessoa jurídica é muito interessante porque, para 
algumas discussões tributárias, inclusive para ITBI, quando a gente faz 
uma conferência de bens, já se discutiu muito a ideia se existe ou não 
uma alienação. Quando você confere bens da sociedade, quando você 
põe o capital na sociedade, se existe uma alienação no sentido de um 
destaque entre a propriedade que hoje é do sócio e amanhã é da 
sociedade.  

E aí eu vi o comentário do Ricardo dizendo que é uma alienação, mas 
não é uma alienação, é uma alienação atípica. E, de fato, essa dúvida 
em relação a se é uma alienação como está no Direito Privado, 
considerando que o Ricardo é um dos grandes privatistas que a gente 
tem aqui no Direito Tributário, é, de fato, não é uma alienação típica do 
Direito Privado, agora é a minha opinião. Porque, se fosse uma 
alienação típica do Direito Privado, ela teria uma característica do 



Direito Privado que basta você ter duas pessoas de direito distintas, 
vamos dizer, a passagem de um patrimônio de uma pessoa para outra 
com destaque efetivo desse patrimônio é considerado no Direito Privado 
uma alienação. Essa é uma posição que eu faço de acordo com o Código 
Civil.  

Mas no Direito Tributário, ela tem um tratamento um pouco diferente, e 
aí eu estava lembrando de um artigo novinho aí do Tullio Ascarelli, lá 
em 1956, que ele tratou desse assunto e ele disse que, em outras 
palavras, que a renda da sociedade é a renda do sócio. A renda da 
sociedade é a renda dos sócios através da sociedade, ou seja, ele, nesse 
artigo, é muito interessante, ele não aceita que exista uma alienação 
efetiva quando eu ponho o capital, então o capital é sempre o sócio. E a 
tributação da sociedade seria uma ficção, porque eu, quando coloco o 
capital na empresa, na verdade, continua sendo o meu capital, certo? 
Eu simplesmente usei uma ficção de uma pessoa jurídica para, então, 
operar com essa pessoa jurídica para o propósito da pessoa jurídica, só 
que o dinheiro continua sendo meu, que é justamente o que causa 
tanta divergência também na Mesa entre as posições sobre juros de 
capital próprio.  

Então, se a gente considerar que a relação entre sócio e sociedade é 
uma relação de capital, como defende, por exemplo, o Alberto Xavier, 
ela tem essa ideia. Então, se ela é uma relação de capital, o dinheiro 
nunca deixa de ser do sócio. Quando você faz a volta desse dinheiro, ou 
seja, se faz uma liquidação parcial ou total, aquilo que era do sócio 
volta a ser do sócio, certo? Nunca deixou de ser, certo? Então, se tiver, 
se a gente está falando em dinheiro, então o dinheiro que estava na 
sociedade, você liquida as cotas, volta para o sócio, ou seja, nunca 
deixou de ser, continua sendo do sócio. E a diferença, obviamente, a 
diferença positiva está sujeita a ganho de capital. Mas, enfim, eu queria 
fazer essa ponderação em virtude desse artigo.  

A gente tem aqui na revista, mas tem no site também, é a revista de... 
aliás, é mais antiga, é uma revista de Direito Administrativo de 1947, 
tá? Então, como eu disse, ela é bem novinha, e ela trata do imposto 
sobre a renda e sociedades comerciais do Tullio Ascarelli. Então é um 
artigo curto, que vale a pena ser lido, porque ele traz essa ideia que às 
vezes já é bastante polêmica do que é da sociedade e o que é do sócio e 
que ele sustenta que sempre é do sócio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar um 
dado aqui que me ocorreu quando você mencionou imposto de 
transmissão que, em determinadas situações, a própria Constituição 
imuniza. Acontece que, com relação ao imposto de transmissão, a 
Constituição prevê o imposto sobre a transmissão da propriedade a 
qualquer título, isso é uma coisa, onde a palavra alienação cabe 
perfeitamente. Eu faço alienação, e se eu entendo que a alienação é 
uma transferência de propriedade pura e simples, eu faço uma série de 
situações de negócios ou atos jurídicos. Agora, existem situações em 
que não existe nem alienação, mas a transferência de propriedade, 



quando você tem a sucessão universal. A sucessão universal, seja numa 
incorporação, fusão ou cisão de pessoa jurídica, seja causa mortis, a 
doutrina diferencia claramente de alienação, porque a alienação é 
sempre um ato, no mínimo, bilateral, certo? Que transfere o direito 
tendo uma contrapartida qualquer. Se for permuta, você troca por uma 
outra coisa. Se for venda, troca por dinheiro. Aí você tem um ato 
singular.  

Agora, quando você tem a sucessão universal que ocorre, por exemplo, 
na incorporação de uma pessoa jurídica, a doutrina entende que isso 
não é uma alienação, tá certo? Embora seja uma transmissão de 
direito, veja que coisa curiosa, por isso que a Constituição corretamente 
imuniza, porque senão poderia haver a incidência, já que o imposto de 
transmissão incide sobre a transmissão da propriedade. Existe muita 
discussão agora na área do imposto de renda que nós estamos tratando 
sobre esse aspecto. A Receita Federal quando costuma dizer: “Não, teve 
alienação por causa desse art. 1º ou 3º da Lei 7.713, então tem que 
tributar”. Ué, mas tem uma série de alienações que é transferência de 
propriedade, mas não gera acréscimo patrimonial. Quer o melhor 
exemplo? O mútuo. O mútuo, você transfere a propriedade, está escrito 
no Código Civil, você transfere a propriedade da coisa mutuada e nem 
por isso não existe tributação possível no momento do mútuo, 
evidentemente, depois vai ter o ganho com os juros, isso é outra coisa. 
Então, o fato de haver transferência de propriedade em si é irrelevante, 
pode ser irrelevante, né? Pois não. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Então, mas eu citei esse caso do ITBI 
porque, de fato, quando se discutiu a imunidade e até nos municípios 
ela é condicionada a determinadas atividades para a sociedade 
constituída e para a sociedade em constituição, não são diferentes 
tratamentos, é porque o legislador reconheceu que é uma alienação sui 
generis. Porque quando eu coloco um imóvel meu para a sociedade, a 
ideia é que ele sirva à sociedade, né? Por que é uma alienação sui 
generis? Porque se eu fizer isso com o intuito de perpetuar a sociedade, 
ou seja, de a sociedade seguir o seu propósito, eu estou compondo o 
capital da sociedade e, nesse sentido, é uma alienação sui generis 
porque o imóvel não deixa de ser meu.  

Então, não é uma alienação típica do Código Civil de uma compra e 
venda, ou de uma doação, ela compõe o capital e é simplesmente 
refletida no capital, na quantidade e qualidade que vale o imóvel. E, 
dependendo do tempo que eu faça isso, por isso que o legislador 
condicionou que eu deixe na sociedade por determinado tempo, que a 
sociedade não tenha fins de exploração patrimonial, exploração 
imobiliária, para que a gente não transforme, não deturpe essa ideia da 
conferência de bens. Então, a conferência significa que eu estou 
conferindo um bem meu para a sociedade que é minha, então o capital 
continua sendo meu. Haveria sempre a ideia dessa alienação sui 
generis, por isso que quando o legislador condiciona, ele fala: bom, você 
suspende esta tributação em princípio, até que se dê o tempo e a 



comprovação de que a sociedade não teve, durante um período, 
atividade preponderantemente imobiliária. Justamente para a gente 
evitar uma, vamos dizer, uma ilusão. Então, é uma norma antielisiva 
específica nesse sentido, para fins de ITBI. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o Zilveti realmente citou um autor e 
é claro que, embora seja de 1947, vamos deixar esse ponto um 
pouquinho de lado. Por que existe a empresa...  

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu tenho uma razão. A empresa, 
se forma a empresa, exatamente para haver uma separação patrimonial 
do sócio com a empresa. Então, uma vez formada a empresa, claro que 
é o meu capital, mas ela é... as consequências são outras, ela é 
tributada de uma forma, tem mecanismos de proteção ao sócio, com 
referência à questão de responsabilidades, então tem muita coisa que 
desassocia a pessoa física da empresa. Por que razão haveria, se não 
fosse uma alienação, ou uma transmissão, por que a Constituição diria 
que no caso de imobiliária haveria tributação? Ora, a tributação do 
ITBI, na pessoa física, se ele ficasse na pessoa física, só ia haver ITBI 
quando ele vendesse para uma pessoa. Se ele põe na empresa e diz que, 
se ele tem atividade imobiliária, vai pagar ITBI e vai pagar de novo na 
venda, então é porque há uma separação.  

Mas por que eu falei de 1947? Porque essa coisa está ficando, assim, 
acho que de tanto falar disso que há uma mistura, está na 
jurisprudência atual muito forte a questão da desconsideração da 
personalidade jurídica inversa. Quer dizer, a pessoa física que fez uma 
empresa bem-feita, ou depois se torna malfeita, porque ele pode ter se 
envolvido numa situação física complicada no direito, se desconsidera a 
personalidade e os bens que estão na empresa são considerados da 
pessoa física e são executados contra a pessoa jurídica. Quer dizer, essa 
questão, por isso que eu disse, o Tullio Ascarelli em 1947 disse isso e 
isso está agora se concretizando por várias razões, já não mais no 
sentido, assim, da empresa, não é desconsiderar a empresa para os 
sócios responderem por ela. Não, é o contrário. O sócio que tem um 
problema, tipo, assim, ele está sendo processado por despejo, por 
alguma outra razão, desconsidera a personalidade e vai buscar os bens 
que estão na empresa. Então, o Tullio Ascarelli está presente, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É vamos deixar o Tullio... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dormindo. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quietinho um pouquinho. 
Claro. Nem precisa dizer isso, o Tullio Ascarelli foi uma... é uma 
[ininteligível]. Mas a nós, na realidade mesmo, nós temos 
independências patrimoniais entre a pessoa jurídica e seus sócios, e a 
própria existência da noção de confusão patrimonial, que é um abuso 
no exercício do direito de ser sócio, mostra que o patrimônio tem que 



ser distinto. Eu quero falar alguma coisa, mas os dois pediram a 
palavra. Não sei se eu deveria falar antes de você, mas... 

Sra. Mara Caramico: Mara. Não, é só uma observação. Sempre se 
tratou, pelo o que eu me lembre pelo menos, como ganho de capital, 
quando um investidor estrangeiro investe numa empresa para formar 
uma empresa aqui no Brasil e ele faz essa devolução de capital 
investido. O que se discutia, tanto é que você registra o capital no 
Banco Central, e o que se discutia é: qual é o valor na hora de você 
devolver que você vai utilizar? Porque esse capital é convertido em reais, 
em moeda nacional. Então, qual seria o valor que você iria adotar, se o 
valor em moeda estrangeira, ou se o valor daquela moeda, naquela data, 
em reais. E aí calcular, mas calcular o ganho de capital. E tanto é que 
você tinha que reter esse ganho de capital na hora de fazer a remessa, 
sempre foi ganho de capital.  

Então, qual é a lógica para o sentido inverso, né? Por que seria ganho 
de capital na hora da devolução para o sócio estrangeiro, para o 
investidor estrangeiro, e não seria para o nacional, em qualquer 
hipótese, né? O que estaria mudando? Qual é a natureza aí que poderia 
estar sendo mudada? 

Sr. Rodrigo Maito: Concordo, acho que esse argumento é um bom 
argumento para justamente construirmos a linha de interpretação que 
nos parece mais adequada, pelo menos eu estou entendendo aqui que 
todo mundo está na linha de que seria ganho.  

Agora, a gente tem também que levar em consideração que o legislador 
faz o que ele quer, ele tem liberdade. O dividendo pago de uma empresa 
brasileira por um não residente não é tributável e o sentido inverso é 
tributável, então temos que tomar um cuidado ao utilizar esse tipo de 
argumento. Mas eu concordo, você levantou um ponto importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Com relação à integralização de bens imóveis, ou 
outros bens no capital da empresa, realmente tem uma natureza 
permutativa porque a pessoa, por exemplo, ela integraliza um imóvel e 
ela vai receber em troca cotas, então é como se ela fizesse uma permuta 
do imóvel pelas cotas. E, realmente, como o Ricardo falou, a 
jurisprudência do STJ, antigamente, ela dizia que não havia ganho de 
capital nessa operação. Muitas vezes, a pessoa integralizava um imóvel, 
esse imóvel era avaliado por um valor maior do que estava na 
declaração dela e não era considerado ganho de capital.  

Nesse sentido, eu acho que a Lei nº 9.249, art. 22, veio justamente por 
causa dessa polêmica jurisprudencial que existia, e aí a lei, pelo menos, 
ela declara que há ganho de capital se a integralização é feita por um 
valor maior e vice-versa também. Quando o imóvel sai da empresa para 
o sócio e volta com um valor maior, também é considerado ganho de 
capital. Então, assim, o nível da legislação ordinária me parece bem 
claro que seria um caso de ganho de capital, pode até se discutir se tem 



uma alienação ou não, etc. e tal, mas a legislação, ela resolveu nesse 
sentido. Me parece estranha essa nova interpretação aí de que seria 
sujeito ao carnê-leão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação ao art. 22, que 
nós estamos invocando aqui, que é a questão da devolução de capital 
em bens pelo valor contábil de mercado, esse aspecto aqui de ser ou 
não ser alienação, na minha perspectiva, é absolutamente irrelevante. 
Eu vou ler o art. 22: “Os bens de direitos do ativo da pessoa jurídica”, 
dinheiro que está lá no ativo da pessoa jurídica, “que forem entregues ao 
titular ou ao sócio a título de devolução de sua participação no capital 
poderão ser avaliados pelo valor contábil de mercado”, e aí tem o 
tratamento.  

Quer dizer, a Lei nº 9.249, ela não se referiu à alienação, à venda, é 
simplesmente aquilo que o Xavier chamava de funcional e não 
estrutural, não é um tipo jurídico específico, eu posso devolver capital 
numa redução de capital que é diferente de uma extinção da pessoa 
jurídica, mas nas duas existem entrega de bens em devolução de 
capital. Posso ter porque o acionista resolveu, ele foi vencido numa 
deliberação que permite o direito de retirada, tá certo? Então, são 
situações das mais variadas possíveis e todas caem dentro do art. 22, 
então esse é mais um aspecto importante para se considerar. Pois não. 

Sr. Alexandre Dantas: Estava pensando sobre isso que o professor 
falou, então esse artigo seria um benefício fiscal? Porque, hoje, as 
empresas, a contabilidade é obrigada a fazer a reavaliação de todo o 
ativo. Então, se eu vou reduzir o capital e eu tenho aquele ativo 
reavaliado [ininteligível], não é isso? Não tem que expressar os valores 
econômicos? A contabilidade não tem que expressar os valores 
econômicos? Então, se a cota social valorizou, o patrimônio da empresa 
é outro, eu não tenho que reavaliar esse valor da cota social na hora em 
que eu for reduzir o capital? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É outro problema, 
Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: E aí eu vi esse artigo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre o qual existe uma 
solução de consulta também, mas é outra questão. O que é valor 
contábil nessa situação? 

Sr. Alexandre Dantas: Nesse caso, como a lei permite que eu passe 
pelo valor contábil, se o valor de mercado for muito superior, seria um 
benefício porque a lei no caso dá esse benefício, mesmo eu tenho um 
valor muito maior... 

Sr. Rodrigo Maito: Aí é uma questão de realização do ganho, né? E de 
novo... 



Sr. Alexandre Dantas: Se eu estou reduzindo capital, eu não sou 
obrigado então? Eu estou liquidando parte da empresa, eu estou 
liquidando aquela... 

Sr. Rodrigo Maito: Mas aí a gente cai na mesma linha da contribuição. 
Se eu posso contribuir a custo...  

[falas sobrepostas] 

Sr. Alexandre Dantas: É uma pergunta que eu estou fazendo. 

Sr. Rodrigo Maito: A contribuir a valor de mercado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor? Professor? Ricardo, 
[ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hum? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso só falar para ele? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só para responder. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Depois o Zilveti. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Viu, Alexandre? Você fala reavaliação, 
essa palavra não existe mais, seriam aqueles bens e direitos que podem 
ser avaliados pelo valor justo, que são avaliados, mas não são 
tributados de imediato. Então, quando há devolução do capital nessa 
situação... não, é que... viu, professor? Saiu uma consulta agora, essa 
semana, dizendo que, quando devolve pelo valor justo, tudo bem na 
questão da pessoa física, mas tem que pagar o imposto de renda da 
pessoa jurídica. Quer dizer, ele fez o valor justo, foi lá para uma conta 
que não foi tributada, ao devolver para os sócios, naquele momento tem 
que haver incidência no imposto de renda e da contribuição social sobre 
o lucro. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que ele falou que é questão de 
reavaliação do valor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas está fugindo um 
pouquinho do tema, ou totalmente, porque nós estamos falando em 
devolver em dinheiro, e dinheiro não tem valor justo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é a título, né, professor, você pode 
converter, né? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É que nós estamos falando em dinheiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nós estamos falando 
em dinheiro especificamente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas tudo se transforma em 
dinheiro, né? Você tem um título... 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Ou não, né? Não é o caso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti primeiro. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, o que eu vejo é assim, eu não 
considero que um artigo seja velho ou novo, não é por isso que eu 
chamei a atenção em relação à questão do Ascarelli, até porque ele é 
atual. Essa discussão sobre o imposto de renda, inclusive, quando a 
gente discute imposto de renda na jurídica e na física, tema tão 
polêmico, ainda mais em época de eleição, o que se discute, onde existe 
a tributação na jurídica e na física, é que no fundo é uma coisa só. Até 
me peguei numa discussão muito legal com o Everardo Maciel sobre 
esse assunto, e um ponto convergente é que é uma coisa só. Então, se é 
uma coisa só, tanto faz você fazer numa ou noutra. E você fazer uma 
distribuição isenta não é que você não está tributando a pessoa física, 
você está de alguma forma tributando, só que você está tributando a 
jurídica, não é um jogo de palavras.  

E a ideia que você, no art. 22, você fala: olha, eu estou devolvendo um 
bem, um direito, a título da participação no capital, eu estou 
devolvendo a tua participação no capital social. Então, veja, você tinha 
uma participação no capital social, você colocou um dinheiro e recebeu 
cotas. Pode até ser uma permuta, por isso que é uma alienação atípica, 
ou até você pode dizer, bom, do ponto de vista é uma alienação típica, 
permuta, pode até ser pensada dessa maneira, mas eu dei dinheiro e 
recebi participação de capital, recebi o equivalente. Depois eu deixo de 
ter a participação de capital e recebo o dinheiro, está falando só em 
dinheiro. Então, ele é avaliado, claro, no valor contábil, ou de mercado, 
e eu recebo esse dinheiro. Então, eu continuo recebendo dinheiro numa 
redução de capital e há essa... eu não digo confusão porque aí... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Integração é a palavra. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, exatamente, é uma integração. Então, 
eu não queria misturar com a questão de responsabilidade, porque isso 
é uma conversa que não tem nada a ver com o nosso debate. Eu acho 
que eu estou recebendo dinheiro, e aí se ele vem com algum acréscimo, 
ele só pode ser ganho de capital, ele não pode ser renda nova, não há 
como ser renda nova, porque se for renda nova, já não é mais o que está 
no art. 22. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 22, ele está 
inspirado, como também o art. 21 ou 10, eles estão inspirados, art. 21, 
não, o art. 23, o art. 22, o art. 10, eles estão inspirados na ideia da 
integração entre a pessoa jurídica e o sócio, são patrimônios 
juridicamente distintos, mas se tributa em um não deve tributar no 
outro. A integração não vigia antes da Lei nº 9.249. Você lembra que, 
antes dela, a pessoa jurídica pagava para não distribuir dividendos ela 
pagava o sócio de novo na fonte, ou na declaração, integração. Eu não 



vejo que a integração seja uma exigência constitucional, pode existir ou 
não de acordo com a lei.  

Agora, o espírito do art. 22 é a integração, então se está sendo 
distribuído mais do que o sócio declarou na sua declaração de bens, 
mas é lucro da pessoa jurídica, e já foi tributado nela, ou pode ser 
tributado nela, não tem que ser tributado no sócio de jeito nenhum. 

Sr. Rodrigo Maito: Ricardo, sem prejuízo, que ela pediu a palavra, só 
queria fazer um comentário. Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você é a próxima, eu 
garanto. 

Sr. Rodrigo Maito: Mas é muito rápido. Só queria, até em linha com o 
que o Zilveti colocou, mencionar que tem países que não têm a figura da 
redução de capital. Numa situação como essa, é feita a recompra das 
ações, a sociedade recompra as ações do seu acionista. Então, numa 
situação como essa, a perdurar esse tipo de entendimento, aí eu até 
lanço a questão aqui para gente pensar: vai ser um planejamento a 
sociedade recomprar justamente para caracterizar de uma maneira, eu 
diria até infantil, porque no final do dia o resultado, a essência é 
mesma, né? Mas, formalmente, a empresa compraria e pagaria pelas 
cotas do sócio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o que... Ah, mas eu te dei 
a palavra. Depois que você falar, eu quero arrematar o que você está 
dizendo, você trouxe um outro ponto muito importante, muito 
importante. 

Sra. Camila: Camila. Eu só queria fazer uma ponderação, eu acho que 
não há dúvida de que é devolução de capital, se tiver ganho, é um 
ganho de capital e não um rendimento. A questão é que essa empresa, 
pelo o que eu entendi, eu não li a consulta inteira, mas ela está no 
exterior e parece que está em algum, muito provavelmente está em 
algum paraíso fiscal, então você não tem nem a obrigação de ter 
balanço, a empresa não tem muito controle do exterior. Então, o sócio 
aqui no Brasil envia dinheiro para lá, investe, esse dinheiro cresce e a 
empresa não tem um balanço. Então, é muito difícil saber às vezes o 
que é capital efetivo daquela empresa porque a tendência de uma 
empresa é que o capital, é que não existe esse ganho de capital, é muito 
difícil que exista o ganho... são raras as operações que geram um ganho 
de capital. Você vai ter um ganho de capital numa variação cambial 
nesse caso, ou naquele caso que vocês comentaram de subscrição com 
ágio, mas, normalmente, um dinheiro que é colocado numa empresa, 
tudo o que acresce daquele dinheiro é resultado. E, sendo resultado, e 
por ela estar no exterior, ele teria que ser distribuído ao sócio aqui, 
pessoa física, aqui no Brasil, se for pessoa física, como rendimento em 
carnê-leão. Então, às vezes pode ser que... eu não sei o que a Receita 
disse, mas ela, de repente, ela está presumindo que não está claro aí o 
que é o capital efetivo e o que é rendimento desse capital. 



Sr. Rodrigo Maito: Posso comentar rapidamente? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor. 

Sr. Rodrigo Maito: Na verdade, não se entra exatamente nesse detalhe, 
mas a Receita, não acho que nem é uma questão de presunção, ela está 
dizendo: “O ganho vai ser tributado conforme carnê-leão”. Então, o 
ganho, ela está permitindo da premissa que existe um custo de 
histórico do investimento e aquilo que está excedendo esse custo, 
obviamente que em reais, vai ser sujeito à tributação de carnê-leão e 
não de ganho de capital. Então, eu não acho que a problemática é nessa 
linha.  

Agora, eu lembro, até em benefício disso que você está dizendo, que o 
regramento que consta da instrução normativa que rege o assunto diz: 
“O contribuinte tem que ter provas dessa capitalização, ele tem que 
mostrar”. Porque, lembrando, um investimento de um residente no 
Brasil numa empresa lá fora, nós não tínhamos, e acredito que ainda 
não temos no Banco Central uma modalidade específica de registro. 
Então, qual que é a prova que se faz em consulta até ao Banco Central 
o que ele diz, você tem que ter comprovação das remessas que você 
efetuou, dos contratos de câmbio e, atrelado a isso, os documentos 
societários que demonstram a capitalização. Essa é a prova que se faz 
do custo histórico. 

Sra. Camila: Mas, normalmente, não existe um ganho de capital nessa 
devolução. Tirando muito provavelmente variação monetária, variação 
cambial poderia dar esse ganho, mas o normal é que esse ganho venha 
de resultado que esse capital produziu em outro país. 

Sr. Rodrigo Maito: Sim. Em relação a esse resultado, não tem dúvida 
que é tributável. Aqui nós estamos dizendo investiu-se US$ 1 milhão, 
voltou US$ 1 milhão de dólares, é isso o que nós estamos falando. 
Obviamente que a variação cambial é tributável e é tributada de acordo 
com a legislação como ganho, e não como outros rendimentos carnê-
leão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você mencionou que um 
planejamento tributário poderia ser a recompra de ações e não a 
redução de capital, isso é possível no Brasil na lei de sociedades 
anônimas e por extensão pode ser nas demais sociedades, 
especialmente para as limitadas. O que se faz com a redução de capital? 
Ou melhor, com a recompra? Você pode recomprar sem redução de 
capital, diz a lei. Você compra desde que tenha reservas de lucro 
suficientes para adquirir essas ações e essas ações ficam em tesouraria, 
aí é uma alienação, sem dúvida nenhuma. Uma maneira prática de 
resolver o problema, existem outras, como você mencionou, mas essa 
seria também uma prática... o que mostra o absurdo da decisão da 
Cosit. 

Sr. Rodrigo Maito: Mas, Ricardo, agora você bem colocou uma questão, 
você vai ter que ter reserva de lucro em patamar suficiente, ou seja, 



numa liquidação integral é questionável realmente se essa solução 
funcionaria. Numa redução parcial, a empresa tendo recursos 
suficientes, ela consegue seguir. Agora, numa total... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí não se aplica mais a 
hipótese de... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está extinguindo a 
pessoa jurídica. 

Sr. Rodrigo Maito: Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Não, não, 
mas eu digo... então, deixa eu me expressar melhor. Talvez não 
exatamente no total, mas se boa parte dos cotistas se retirarem da 
empresa, às vezes nós não vamos ter recursos suficientes em lucro para 
justificar isso como uma recompra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí não pode adquirir, aí não 
pode adquirir. 

Sr. Rodrigo Maito: Aí não pode. Então, foi realmente uma ponderação 
importante aí para demonstrar que essa solução, ela pode acontecer, 
mas não necessariamente em todos os casos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Prof. Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar uma coisinha? Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Camila, eu ouvi o que você falou e eu 
tenho uma questãozinha. Você falou assim: “Você investe US$ 1 milhão 
ou um R$ 1 milhão, que produz resultados”. Mas não tem a valorização 
do bem ao longo dos anos? Por exemplo, se você faz um investimento de 
1 milhão e a empresa compra um imóvel, esse imóvel, depois de dez 
anos, não é mais 1 milhão, está lá, contábil, um 1 milhão, essa é a 
regra. Então, se você distribuir, voltar o capital por 1 milhão, está 
dentro da regra, o resultado que se auferiu é uma outra história. Agora, 
se a empresa dá a saída desse imóvel por 2 milhões, a empresa apura 
um ganho, e esse é que vai ser o objeto da tributação na devolução, se 
ela optar pelo valor de mercado. Essa é a questão do valor de mercado. 
Agora... 

[falas sobrepostas] 

Sra. Camila: Por isso que a consulta, ela fala expressamente em 
dinheiro, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é... 

Sra. Camila: A devolução foi em dinheiro, como é que esse capital 
gerou... 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas você pode... esse negócio do 
dinheiro, o dinheiro é o resultado, hoje nós temos uma bola de caixa na 
empresa, ela tem títulos avaliados pelo valor justo, tem imóveis que são 
pelo impairment. Agora, eu posso, eu tenho 1 real no caixa. Quando fala 
dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro está no banco, porque no caixa 
tem 1 real, então eu vou precisar me desfazer dos meus títulos e colocar 
no banco, vou precisar vender um imóvel e colocar no banco, ou eu 
transformo tudo em dinheiro, né, tá certo? 

Sra. Camila: Mas aí não é rendimento da empresa que vai ser tributado 
na empresa? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas, veja, o que ela vai apurar 
nessa situação? Se ela tem um imóvel de 1 milhão, que foi o que você 
aplicou inicialmente, ela vai vender, se ela vender, ela vai apurar 
resultado. Então, já está transformado em dinheiro, esse resultado vai 
ser tributado, a pessoa jurídica, e vai sair para a pessoa física sem 
problema. 

Sra. Camila: Só que, como ela está no exterior, na hora em que for 
distribuir ela vai ter carnê-leão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem. O lucro apurado, claro, o 
resultado, o lucro que ela apurou vai ser carnê-leão, quer dizer, mas, 
por outro lado, se reduziu o capital já não vai ter mais a incidência de 
ganho de capital, vai ter o lucro que ela receberia se tivesse a 
distribuição de dividendos. E assim vai a questão porque a gente fala 
assim em dinheiro, mas tudo na empresa, aliás, o que menos tem, 
eventualmente, é dinheiro, né? Hoje não tem nada de dinheiro, é tudo 
cartão de crédito, tal, o dinheiro está virtual hoje, tem até as 
criptomoedas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou perguntar para o 
Zilveti se devolver em criptomoeda... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, então... Qualquer coisa é dinheiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos mudar de assunto. 
O assunto está bem debatido, né? Está satisfeito? Pois não. No 
microfone, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acho melhor ficar em pé para... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Precisa se identificar e ficar 
de pé para gravar. 

Sr. Marcelino Sacramento: É Marcelino Sacramento. É o seguinte, no 
caso, me parece aí que uma pessoa física, que se trata de uma pessoa 
física, que constituiu uma empresa no paraíso fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nós não estamos 
tratando disso, né? 

[falas sobrepostas] 



Sr. Marcelino Sacramento: Não é isso? Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo que foi trazido aqui foi 
por subsidiário, mas tudo bem, pode ir. 

Sr. Marcelino Sacramento: Mas, veja bem, então essa empresa, qual é 
o procedimento que se usa para tributar no Brasil? Como os resultados 
dessa empresa não são tributados, como ocorre quando o acionista ou a 
pessoa jurídica tributa no Brasil, então o controle é feito pela 
movimentação financeira. Então o sócio vai sacando os recursos da 
empresa, ou pode transferir para ficar com os recursos fora, e até o 
limite, enquanto ele não invadir o capital, isso é tributado aqui no 
Brasil, é um regime de caixa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Marcelino Sacramento: Até que acabaram os recursos, ele vai 
tirando primeiro os rendimentos, depois é que ele tira o capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Marcelino Sacramento: Acho que no momento em que ele tira o 
capital, aí já é um ganho efetivo de capital e não mais um rendimento, 
entendeu? É um sistema de caixa, né? Vai tirando, tirando, tirando o 
dinheiro acabou, não tem mais resultado, então eu vou passar a mão 
agora no capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o contrário, né? Ele vai 
tirando, tirando, tirando e pagando imposto. 

Sr. Marcelino Sacramento: Vai pagando imposto também pelo carnê-
leão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando chegou no capital, 
aí para de pagar. Está devolvendo o capital. 

Sr. Marcelino Sacramento: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, acho que o assunto 
está bem debatido. Pode segurar com você, por favor, até a próxima? 
Vamos a um outro assunto. O Zilveti vai apresentar uma questão fora 
da Pauta porque a nossa Pauta hoje está esgotada. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Ontem a gente estava debatendo um 
assunto, falando em criptomoeda, nós falamos sobre o problema da 
jurisdição fiscal e o direito digital, comércio digital. Então, o debate que 
eu estava propondo para os alunos, espero que eles tenham aproveitado 
e escrevam sobre o assunto, a ideia é que eles escrevam, teve origem 
numa preocupação efetiva, ne? O Eduardo é um candidato que vai 
escrever sobre o assunto. Mas a ideia da jurisdição fiscal que está sendo 
ameaçada pelo negócio digital é muito interessante porque você tem 
uma ideia de territorialidade e universalidade. E, por atrás dessa ideia 
de territorialidade e universalidade, você tem a ideia que você, sobre a 
sua jurisdição, você exerce uma soberania do poder de tributar, do 



poder de fazer leis e do poder de impor a tributação. Então, esse poder 
decorre de uma soberania, de um conceito de soberania. E esse conceito 
de soberania vem sendo bastante desafiado pelo comércio digital.  

Do ponto de vista de legislação, os países, com os tratados 
internacionais, eles podem chegar a um ótimo de ter uma legislação 
plena em qualquer lugar do mundo, quanto mais tratados ele celebrar e 
quanto mais eficiente for a correspondência entre o que ele legisla e o 
que os Estados contratantes legislam também. Mas tudo isso está 
sendo revertido, ou vamos dizer, subvertido, pelo comércio digital, que 
tira da jurisdição, primeiro, a capacidade de você exercer uma 
soberania sobre pessoas, porque essas pessoas do comércio digital 
tendem a serem não identificáveis com facilidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser até um robô. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Exatamente. O Ricardo lembrou, 
primeiro ele lembrou da criptomoeda, agora ele lembrou do robô, então 
eles podem ser as duas coisas, eles podem ser não identificáveis, não 
porque você está sonegando, esse que é o ponto, que talvez seja melhor 
esse exemplo do robô do que da criptomoeda, porque anonimia, que a 
gente fala em criptomoeda, decorre de uma não identificação do sujeito 
passivo porque ele se esconde por atrás de aspectos tecnológicos. Mas 
se você for, por exemplo, do robô você não tem a pessoa e é até mais 
próprio, então você não tem um planejamento, uma ilusão, você não 
tem a pessoa, efetivamente você não tem a pessoa. Então, como que 
você vai exercer soberania sobre a coisa, né?  

Então, isso faz com que a capacidade de impor a tributação, quando 
fala de imposição tributária, que a gente às vezes confunde com 
subjunção, mas a imposição tributária é você realmente arrecadar, está 
desafiada porque você precisa revisitar os conceitos de soberania fiscal 
e os conceitos de benefício, que são dois conceitos diferentes, e que, 
para a gente resumir, os Estados Unidos estão usando o conceito de 
soberania fiscal. Então, eu cobro pela minha soberania, eu cobro de 
qualquer americano, ele esteja onde estiver, graças à minha força de 
alcançar esses cidadãos americanos. Ou a teoria do benefício que é a 
utilização de um mercado, certo? Que é uma teoria mais moderna, não 
tão, vamos dizer, autoritária, e que a gente aprendeu no Congresso do 
IBDT que ela está acontecendo na Suíça. Então, o nosso professor 
indiano, cujo nome eu não me atrevo a repetir porque é um nome que 
eu não consigo pronunciar, ele trouxe a contribuição de escrever 
durante o congresso como está sendo resolvido o problema da soberania 
fiscal na Suíça e que problemas ele está criando também. Porque ele 
parte da teoria do mercado, que é a teoria do benefício atual.  

Então, se eu chegar e falar assim: olha, eu te dou um mercado, em 
troca de eu te dar o mercado, eu exerço a minha soberania sobre você 
nas regras que nós combinarmos, que pode ser até contratual. Então eu 
tenho uma nova visão de jurisdição, que seria a jurisdição contratual. 
Eu contrato com o contribuinte, e aí eu posso dizer o seguinte, eu não... 



o contribuinte vai ser aquele contribuinte que pode ser até uma 
máquina, pode ter até um negócio, pode ser uma combinação de ambos, 
desde que eu tenha um combinado com o contribuinte que vai estar 
num contrato e esse contrato vai ser a nova jurisdição, ou o novo 
conceito de jurisdição para fins tributários. De modo que eu vou ter 
acesso àquela riqueza, independentemente de pessoa, e vou, então, 
tributar sobre essa riqueza. 

É uma ponderação, é lógico que isso tem uma série de problemas 
decorrentes, inclusive, sobre tratados, sobre quanto eu vou tributar, se 
o que eu vou tributar é suficiente para que eu não exerça a fonte nos 
tratados internacionais, então, ou seja, considerar que eu abra mão da 
fonte em função da residência. Nada disso é impassível de polêmica, por 
isso que eu achei interessante trazer para a Mesa o fato de que isso está 
mudando e que nós não temos efetivamente o mesmo conceito de 
jurisdição que nós aprendemos na faculdade, o que vínhamos 
discutindo até então, em função do comércio digital. E aí vai ser 
necessário a gente buscar, talvez, um novo conceito de jurisdição.  

E o problema que eu vejo, e é a pergunta que eu gostaria de trazer para 
a Mesa, quais critérios precisam ser construídos para que nós não 
corrêssemos o risco de um arbítrio, como está acontecendo na Europa 
para 2019, de eu estabelecer um conceito absolutamente arbitrário de 
estabelecimento permanente, uma alíquota igualmente arbitrária. 
Então, que critério que eu posso construir dentro dos critérios atuais de 
jurisdição que eu não fuja tanto disso?  

Ah, então o nome do professor, Vikram Chand, Chand, só que a gente 
falou e ele corrigia a gente toda vez que a gente falava, ele falava: “Meu 
nome não é esse, meu nome é aquele”. E aí ele pronunciava 
corretamente. Eu não queria falar, mas já falei errado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Capaz de você receber um 
e-mail dele corrigindo, ou então uma mensagem de voz. Olha, é assim.  

Essa questão da jurisdição, do anonimato, você falou anonimia, né?  

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gozado, é uma palavra nem 
existe, né? Eu recomendaria a todos que dessem uma lida, quem não 
leu ainda, na Lei de Proteção de Dados, essa que foi promulgada 15 
dias atrás. É impressionante a abrangência dela, essa questão de 
jurisdição eu li rapidamente, passei os olhos, ela pretende atingir 
pessoas que estão fora da jurisdição brasileira. E se você fizer um 
cadastro dos seus clientes para saber qual é o e-mail que você usa, 
quando você quiser se comunicar com ele, você está sujeito a essa lei 
porque ela tem um conceito de tratamento de dados. E tratamento é 
fazer qualquer coisa, inclusive, o que eu acabei de falar, fazer um 
cadastro no seu escritório.  

Precisa tomar muito cuidado com essa lei, e ela, realmente, vai ser... 
infelizmente, não está na nossa jurisdição, mas para quem tiver 



questões envolvendo essa proteção dos dados, vai ser... os criminalistas. 
Na verdade, as sanções são administrativas, então não sei se seriam 
criminalistas ou administrativistas, mas quem for se envolver com essa 
lei vai encontrar muita dificuldade.  

Bom, e aí? Michell. Marcelino, por favor. 

Sr. Michell Przepiorka: Só para pontuar, mesmo essa Lei de Proteção 
de Dados pode ser importante para os tributaristas na troca de 
informações, né? Que é um aspecto que a gente vai ter que pensar no 
futuro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que tipo de troca? 

Sr. Michell Przepiorka: Nas trocas de informações entre países, entre 
jurisdições. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, tá. 

Sr. Michell Przepiorka: Tem como defender a proteção dos direitos dos 
contribuintes, etc. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu te confesso que eu só 
passei os olhos na lei e ela foi me chamando a atenção de uma série de 
dificuldades, mas eu gostaria de rever o que eu li com mais atenção em 
função disso que você mencionou, especialmente na questão dos 
bancos, né?  

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hum? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Pensei nisso também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer relatar isso um 
pouquinho na próxima semana? Tá bom. Aspectos tributários, ainda 
que seja obrigações acessórias envolvendo essa lei. Tá bom. Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: A questão do robô não me causa nenhuma 
estranheza, o robô pertence a alguém. Então, dentro desse contexto, 
não vai mudar nada, o proprietário do robô responde integralmente pelo 
que o robô faz. Não vejo porque... é uma propriedade, é de alguém o 
robô. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas quem? 

Sr. Alexandre Datas: A menos... Que está cadastrado. Não, um robô, 
por exemplo, vou dar um exemplo. A Eletropaulo criou o robô de 
cobrança de conta, como o inquilino meu não paga a conta, o robô fica 
me ligando. E não desafiem o robô, porque outro dia eu desliguei no 
meio e aí fica tocando telefone a manhã inteira, então tem isso.  

[risos] 



Sr. Alexandre Dantas: E também o robô não funciona porque eu 
esperei até o fim e falei: Pode mandar a segunda via. E não mandou, 
também não funcionou. Agora... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não tinha pago a 
conta, não? 

Sr. Alexandre Dantas: Não, é o inquilino, não sou eu, é o inquilino. Aí 
eu mando a conta para o inquilino, o inquilino não paga.  

E, no caso da proteção de dados, acho que isso é um avanço enorme. 
Eu fui vítima de uma venda de um cadastro meu, eu comprei um 
imóvel, e venderam o meu cadastro para as empresas de imóveis e tal, 
tal, tal, tive até que processar a empresa porque não fui só eu, foi todo 
mundo, criou até um grupo de reclamações. A empresa me mandou 
uma carta dizendo: “Olha, não tenho nada a ver com isso”. Como não? 
De onde surgiu tudo isso? Então, acho que é um avanço essa lei que 
impeça a venda de cadastros, etc., etc., mas a gente ainda tem que ter o 
contato, mas vamos ter oportunidade, né? Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Acho que o José também quer falar. 
Bom, a questão do... a gente discutiu um pouco essa história do 
exercício da soberania. Então, eu posso buscar um bem fora da minha 
jurisdição? É a pergunta. Se eu posso, se eu tenho uma tributação 
universal, eu posso, em princípio, buscar um bem de um brasileiro fora 
da minha jurisdição, desde que ele seja meu residente, certo? Então, eu 
vou buscar um rendimento onde quer que ele esteja, certo?  

A questão do negócio digital, e aí tem uma divergência sobre a questão 
quem é dono do robô, que não é bem a ideia, quem é dono do robô, e 
também uma preocupação sobre a lei que foi recentemente aprovada, 
que o Michell vai relatar. Porque a gente tem um avanço muito grande 
no Brasil que é o Marco Civil da Internet, que regulou as relações e deu, 
é até um exemplo fora do Brasil, de como você tratar as questões 
digitais, dando uma garantia ao jurisdicionado. A Lei de Proteção de 
Dados, é preciso ponderar, ela tem um nome que não traduz o que ela 
faz. E levado ao extremo, ela infringe direitos do contribuinte, tem um 
potencial alto de infringir direitos do contribuinte e que, no negócio 
digital, não necessariamente está acontecendo sonegação. A gente 
pensa sempre negócio digital como uma sonegação, e vários países 
estão enxergando no negócio digital uma tentativa de sonegação, uma 
tentativa de evasão, uma tentativa de planejamento tributário, quando 
isto não é o que acontece. É uma nova riqueza que o direito não está 
conseguindo captar.  

Então, a provocação que eu trouxe para vocês, até em questão de 
jurisdição, não é do sonegador, é do contribuinte que faz a coisa 
direitinho, e dessa incapacidade de exercer a jurisdição. E que a gente 
talvez tenha que repensar esta questão sem infringir, porque o que está 
acontecendo com alguns países, que em nome da soberania ele infringe 



direitos fundamentais e aí ele fala: “Não, como eu tenho soberania, eu 
vou lá e pego o que é meu e está tudo certo”. Então essa seria a 
questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: José Maria e depois você. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Como o assunto está numa 
provocação de pensar, a questão da jurisdição, quer dizer, entra de um 
lado essa questão da nacionalidade, o exercício nos Estados Unidos, o 
estabelecimento permanente, então pensar formas de jurisdição que 
captem melhor a riqueza produzida numa economia digital, então ela 
está aberta. A questão da tributação do robô daí sai um pouquinho 
dessa ideia só de máquina, porque é um debate sobre qual é o papel do 
robô na economia digital.  

Então, como você tem, no capitalismo, esse equilíbrio entre capital e 
trabalho e você começa a tirar daqui do trabalho e começa a deslocar 
mais para o capital, há todo um debate internacional sobre o que seria 
a tributação do robô, onde até exercícios bem futurologistas e criativos 
tentando imputar uma renda fictícia, um robô. Então, é um pouquinho 
mais... porque o cenário aqui da nossa discussão é um cenário mais 
lege ferenda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maito: Eu só... obviamente um complemento em benefício 
do debate, eu acho que a questão que se coloca é num contexto em que 
houve um aperfeiçoamento dos negócios e os planejamentos também 
passaram por isso. E aí a gente tem o BEPS como uma resposta dos 
países para tentar conter esses planejamentos. O que se percebe é que 
essas discussões sobre novas maneiras de captar a riqueza passam, 
naturalmente, por definir quais são os elementos de conexão que 
justifiquem a tributação, o liame, entre a lei, a sua aplicabilidade e 
aquela riqueza que está sendo gerada.  

No último Congresso da IFA, eu vi várias manifestações no sentido de 
que talvez o melhor caminho mesmo seja privilegiar a tributação na 
fonte. Então, num certo sentido, a minha constatação preliminar, 
obviamente que esse é um assunto que está em evolução e todo dia a 
gente tem ideias e insights novos, é: os países, especialmente os ricos, 
se me permitem colocar dessa maneira, estão buscando formas de 
alguma maneira captar essa riqueza que está escapando das suas 
mãos. Então, a ideia do estabelecimento permanente digital e toda essa 
evolução é uma resposta, é uma manifestação dessa tentativa. Só que, 
de outra forma, isso pode ser um tiro no pé porque, na verdade, tudo 
aquilo que os países sempre buscaram que é privilegiar a tributação no 
país da residência, talvez a melhor forma de captar essa riqueza seja via 
tributação na fonte mesmo, como, de fato, o Brasil é um dos países que 
sempre são citados como um daqueles que buscam de forma eficiente a 
tributação de fenômenos, ou de riqueza, que é auferida por não 
residentes na remessa de recursos e etc. Então, só uma alguma coisa 
que eu trago para o debate dentro daquilo que eu venho constatando 



sobre o tema, mas é óbvio que isso aqui a gente teria... se quiséssemos 
ficar uma semana inteira debatendo o tema, tem muito assunto.  

Em relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tem muita 
coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. Outro dia, a gente se 
deparou, a Isabela que está aqui comigo trabalhou nesse caso, com um 
questionamento acerca do uso de informações que consta de 
documentos fiscais, existem empresas que fazem a compilação e o 
arquivamento desse tipo de dados para várias empresas e a utilização 
daquela informação estratégica como produto a ser vendido no 
mercado. Aí é que está, se há uma... na contratação, eu posso utilizar 
as suas informações respeitadas, vamos dizer assim, o sigilo de quem 
praticou a operação? Ele vai indicar, olha, naquela região eu consigo 
saber quem consome... consome-se mais um determinado tipo de 
produto e que o preço pago médio foi tanto.  

Do ponto de vista fiscal e do ponto de vista constitucional, há alguma 
ofensa ao direito de sigilo? Ou do direito de sigilo, ele é só aplicável na 
relação poder público/particulares? Ou seja, na relação entre os 
particulares haveria algum impedimento para esse tipo de transação? É 
só uma questão que eu jogo aqui e eu acho que a gente pode discutir 
isso melhor na semana que vem, mas, assim, só para também mostrar 
a riqueza, a gente vai ter muito desafio aí pela frente, muito debate em 
relação a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isabela, se você já estudou 
bastante o assunto e quiser participar na semana que vem, ajudando 
aqui ou talvez se vocês pudessem coordenar para relatar o assunto a 
semana que vem porque realmente eu imagino que... ainda não vi as 
coisas. Mesmo o ponto que o Michell levantou, eu não tinha visto ainda. 
Ainda não consegui perceber. Então, vai aparecer muita coisa aqui. 
Então, é muito importante que a gente... se vocês puderem, os dois, se 
preparar. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, o Maito trouxe dois pontos 
importantes, mas a gente precisa debater um pouco, né? Uma das 
preocupações que existem, na questão jurisdição, é que o conceito de 
elementos de conexão está quase eliminado. Então, tem muita gente 
que sustenta ainda que podem existir elementos de conexão ainda, mas 
o negócio digital se encarregou de minar os elementos de conexão ao 
limite de você não ter mais elementos de conexão no conceito 
tradicional de elementos de conexão que se estuda em Direito Tributário 
internacional do Vogel, e de outros grandes internacionalistas do Brasil, 
como o Alberto Xavier e o próprio Schoueri. A solução fonte não é uma 
solução, parece uma solução, que a gente tem discutido, então a gente 
sai da residência e vai para a fonte. Se fosse fácil assim, já teria sido 
implantado fonte para tudo no negócio digital, mas o negócio digital 
também mina a tributação, ou seja, faz, causa... o problema do Beps 
mesmo, que é erosão de base tributária, nas hipóteses de fonte. Então 
esse é um debate que ainda precisa ter e que por isso que a gente tem 
aí muito para conversar em termos de jurisdição ainda. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Pessoal, chegamos no 
fim do tempo e agradeço a presença. Semana que vem, então, 
continuamos com as nossas Mesas. Muito obrigado. 
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