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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Meus amigos, bom dia a 
todos. Vamos prosseguir com as nossas sessões do primeiro semestre. 
Mais uma vez com a presença do Dr. José Maria Arruda. E a pauta é o 
Leonardo. Vamos tratar dele? 

Sr. Leonardo: Podemos tratar. Eu não fiz um ppt, mas podemos tratar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, tudo bem então. E nós 
temos na pauta a continuidade do tema que foi debatido até o último 
momento disponível no congresso ontem, na Mesa de Debates do 
congresso ontem. É um assunto que está dividindo as opiniões aqui da 
Mesa. No Pequeno Expediente eu queria comunicar, no congresso 
recebemos vários livros e várias adesões de associados, o que foi muito 
bom. O Sérgio André Rocha nos deixou o seu “Estudo de Direito 
Tributário Internacional”, o Gilberto Castro Moreira, nos entregou 
“Questões Atuais de Direito Aduaneiro e Tributário”, e o Arthur Maria 
Ferreira Neto, que participou do congresso como presidente de um dos 
painéis, nos entregou três livros de sua autoria, um em conjunto com 
Leandro Paulsen, “Lei de Repatriação”. Eu tenho a impressão que esse 
livro aqui eu já havia trazido aqui para a nossa biblioteca. Um outro 
livro muito interessante dele, “A Ciência Prática do Direito Tributário”. 
Vocês sabem que o Arthur é professor na PUC e ele é filósofo e 
tributarista, então, ele tem uma visão muito interessante das questões. 
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E o último livro é “Metaética e a Fundamentação do Direito”. Eu confesso 
que tentei ler esse livro, achei muito interessante, mas a falta de tempo 
me pediu de aproveitar até o fim. Mas é um livro muito interessante. E 
alguma comunicação mais? Brandão? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso falar? Eu queria anunciar que a 
nossa revista Direito Tributário Atual está na rampa, está subindo para 
a base eletrônica. A Eloíza está colocando os artigos da revista 37 e 
mais uns dias vai estar disponível toda a revista para ser utilizada por 
vocês, por todo mundo na base eletrônica e, na semana que vem será 
entregue a versão papel aqui no Instituto, né, para ser remetida aos 
associados, às bibliotecas. Então, esse é um grande prazer ter essa 
edição na praça, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais uma vez, eu queria 
aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Fernando Zilveti. Nós 
tivemos um certo abalo com o fechamento das atividades da Dialética, 
porque a regularidade da distribuição das revistas é importantíssima, 
por todas as razões. E isso nós tínhamos com a Dialética. Após algumas 
tentativas, nós nos fixamos na ideia de fazermos internamente. 
Fernando Zilveti assumiu essa responsabilidade e, claro, continuamos 
com o Michell, Roberto e Jeferson na parte de edição, seleção dos 
artigos, coordenação das revisões, blind review, mas, essa parte de 
finalização, de materialização da revista, o Zilveti, que é o coordenador 
da revista, também faz uma análise prévia de compatibilidade dos 
artigos com os objetivos da revista e do Instituto. Além disso, ele 
assumiu essa parte que era feita pela Dialética, né, e nós conseguimos, 
a equipe que era a equipe da Dialética, inclusive, está trabalhando para 
nós, sob a coordenação do Fernando e nós estamos conseguindo 
manter a regularidade e a qualidade também. Parabéns, Fernando. Eu 
acho que, através disso, nós nos tornamos uma Instituição que é 
editora também, nós passamos a editar nossos próprios livros, a 
exemplo do que ocorreu com o livro em homenagem ao professor Alcides 
Jorge Costa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Estão abertas, está aberta a nova revista 
38, né, de modo que todos que queiram escrever artigos, por favor o 
façam, encaminhem para o próprio site do Instituto ou mesmo para a 
Eloíza também, procure a Eloíza aqui na biblioteca. Então, nós temos aí 
um bom número de artigos no nosso banco de artigos, não é, Ricardo, 
que nos deixa muito satisfeito para encaminhar aos novos números e, 
se Deus quiser, a gente vai diminuir um pouco a periodicidade da 
revista, mas isso ainda depende de alguns ajustes aí necessários. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para lembrar, foi bastante ressaltado 
ontem no final do congresso, mas a IFA este ano, as inscrições estão 
abertas e existe uma categoria chamada early bird, aquela inscrição 



mais cedo, cujo valor é um pouco menos alto. E seria, até o dia 01, mas 
ontem, o Roberto Estrada segurou-nos, queria, pelo menos ele falou até 
dia 12, não é isso? Enfim, mais uns dez dias, mesmo que o site não 
indique, ainda existe o early bird. Não é um preço barato, mas é o 
grande evento de tributação internacional mundial. No Brasil acontece, 
assim, historicamente em 70 anos, é a segunda vez. Então não sei se 
você terá outra chance de ter uma IFA no Brasil. Então, não custa 
registrar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem alguma 
comunicação?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Primeiro, que só agradecer esses dois 
livros de direito internacional, que faz parte da nossa lista de compras 
que estava emprestado do profissional. Então, preciso suspender 
urgente a compra. Segundo registro, é tudo que você falou a respeito da 
coordenação do Zilveti, todo um lado intelectual, fora disso, nós temos 
uma versão para um terço do custo que a gente tinha com a Dialética, o 
que permite fazer três revistas por ano pelo preço de uma do ano 
anterior. O que é muito bom, não é, Schoueri? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E nós estamos também com 
uma coisa curiosa, nós estamos com excesso de artigos ou de artigos 
encaminhados, em relação a um número razoável para a revista. E 
talvez transformemos a revista em quadrimestral por essa razão, apesar 
do aumento do serviço da equipe que se envolve com a revista. Mas 
vamos verificar sobre isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é uma notícia boa. Ou seja, é um 
incentivo que mandem mais e mais artigos para incentivar que vire 
quadrimestral. Ou seja, você quer a revista quadrimestral? Escreva. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, então, dentro do comunicado, o 
comunicado é que essa noite foi publicado a nova Medida Provisória 
com o novo Refis, com certeza, vai sofrer os mesmos danos do 
Congresso, espero que pelo menos que seja aprovado da forma que está, 
com grande objeção da Procuradoria que não abriu mão daquela 
fórmula dela de não permitir compensação nos períodos fiscais, mas, 
pelo menos permitiu alguma coisa, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode fazer um resumo, 
então? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. Essa Medida Provisória, ela criou 
três tipos de adesão. Teve um limite da questão dos 15 milhões de reais, 
débitos até 15 milhões de reais que serão, poderão fazer compensação 
com prejuízo fiscal e com crédito tributário. Acima desse valor não vai 
ser permitido usar o prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. E 
também, aquele percentual ad eternum acabou. Vai ser 175 parcelas, 
pode ser considerado 2% do faturamento, mas com um limite de 1/75 
avos do valor do débito. Para evitar aqueles 600 anos do Refis 2000, que 
é uma coisa maluca. Queria comunicar também, uma decisão da 
primeira Sessão e que como foi durante o congresso na semana 
passada, eu não tive a oportunidade de pegar o acórdão. Esse acórdão é 
uma daquelas coisas, né, a gente tem que ficar neutro, porque o STJ, 
na época do Luiz Fux, fez uma revolução. Primeiro, porque nós 
tínhamos o art. 174, quando que a jurisprudência majoritária era no 
sentido de que precisaria haver a citação do executado para interromper 
a prescrição. Ficamos nisso aí durante 20 anos. Aí veio a Lei 
Complementar 118 e disse que era não precisaria realmente a citação. 
Bom, ficamos com aquela coisa, agora veio regularizar. Não, o Luiz Fux 
fez uma manobra processual, de tal sorte, que a Fazenda tem todo o 
tempo do mundo quando for citado, o executado retroage, retroage para 
a data da distribuição. Bom, ele acabou com a Lei Complementar 118. 
Ela veio para dar uma pacificada e ele tumultuou, de tal sorte, que, 
hoje, se a Fazenda faz qualquer requerimento durante dez anos e depois 
de dez anos ele consegue citar o infeliz, a ação volta para o estado de 
origem, não houve interrupção, não há a intercorrência nesses casos. 
Então, essa é a jurisprudência que estava lá. Agora o STJ, numa 
situação que eu também acho o fim do mundo, é a favor do 
contribuinte, mas a gente aqui é neutro. Ele diz o seguinte, você entra 
com mandado de segurança para pedir a suspensão ou uma ação 
anulatória e obtém em forma de liminar para suspender o crédito 
tributário. A Fazenda, ela, diante disso e, às vezes, vinha com a 
sentença favorável, mas depois, se mudava lá em cima e o contribuinte 
perdia a ação. A Sessão decidiu que o prazo para a Fazenda interpor, 
colocar a execução fiscal em andamento é contado da data da cassação 
da liminar. E, claro, que ela não faria isso, até porque, às vezes, estava 
impedida de fazê-lo. E a primeira Sessão fixou esse prazo e, portanto, 
muitos casos de execução fiscal ficaram prescritos porque a Fazenda 
deixou, foi cassado a liminar ou por sentença ou mesmo cassada a 
própria liminar e elas acharam que tinha que discutir a matéria, ainda 
até o trânsito em julgado, transitado estava em julgado, já tinha 
passado mais de cinco anos, ela não pode mais executar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para referência, qual que é 
o número de REsp? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, infelizmente aqui eu não tenho, 
preciso pegar. E, finalmente, eu trago uma Consulta Cosit 191, que é 
agora, que fala sobre a incidência do Imposto de Renda na fonte, da 
Cide e provavelmente do PIS e Cofins no pagamento de software, service 



e serviço técnico de computação que manda incidir o Imposto de Renda, 
a contribuição social, não fala do PIS e Cofins, mas numa importação 
isso tem e, aqui, há erros de conceito. Talvez a gente possa pautar em 
seguida, porque isso aqui se trata, realmente, de mercadoria e não de 
prestação de serviço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou pautar para você 
relatar então. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pauta para meu filho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Ele não está aí, 
não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas eu trago ele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No Pequeno Expediente, apenas relatar 
que no Estadão de hoje, que no seu editorial, um intitulado 
Gratificações Imorais, tratando da participação dos fiscais no bônus das 
multas, considerando imorais, enfim, um editorial daqueles que a gente 
aplaude, do Estadão. Nós sabemos que, segundo os jornais noticiam, 
essa nova medida do Refis teria sido negociada junto com uma nova 
edição dessa participação dos fiscais nas multas, ou seja, não acabou 
ainda o problema, apenas. Assim, há uma tendência, agora, neste 
acordo de passar essa gratificação, inclusive, aos conselheiros do CARF. 
É bom lembrar que ele disse que houve uma mudança, que na nova 
versão já seria que os conselheiros do CARF receberiam valor fixo de 
7.500 reais. Mas o Estadão insiste, ainda assim, os 7.500 reais, que 
eles viriam do mesmo fundo que é alimentado pelas multas. Mas além 
da questão dos conselheiros, é uma questão muito mais simples. Você 
admitir produtividade e como ele fala isso claramente, é como admitir 
como produtividade ao policial do trânsito, às multas que ele produza. 
Isso é de uma imoralidade inaceitável. Ele diz também, é que, na 
verdade, havia uma pressão por aumento dos fiscais que o governo 
considerou justa ou enfim, aceitou a pressão, mas o temor do governo é 
que se fizesse um aumento dos fiscais, haveria uma série de outras 
carreiras que também teriam direito. Então, o governo nega que haja 
aqui um aumento, o que existe é esse bônus por produtividade de multa 
e como que o único que aplica multas é o fiscal, as outras carreiras não 
teriam igual benefício já que também não aplicam multa. É um discurso 
bastante difícil de se aceitar num estado que se pretende regido pelo 
princípio da moralidade. Eu diria assim, ainda se me dissessem que se 
pagaria um bônus, olhem o que eu vou falar, pelo aumento da 
arrecadação, não da multa, portanto, do principal, para estimular a 
fiscalização a criar meios para que o contribuinte queira, 
voluntariamente, cumprir a sua obrigação, eu diria, é algo que, do 
ponto de vista moral, eu acharia aceitável, ou seja, sendo que o fiscal 



fosse aquele... Eu conto para vocês que meu pai conta que - meu pai 
tem 95 anos -, ele conta que logo que começou a trabalhar chegou a 
vivenciar uma situação de um fiscal que esteve com ele, encontrou 
problemas, meu pai já desesperado, e o fiscal disse: não, eu vou lhe 
explicar como é que faz, é assim, assim. Não aplicou multa e disse: 
daqui a um mês eu vou voltar aqui para verificar se o senhor está 
agindo corretamente. Isso parece que existia no passado ou talvez tenha 
sido uma exceção para meu pai, para ele contar isso com essa, com 
essa experiência. Enfim. Qualquer bônus que houvesse para estimular 
o bom contribuinte, que a fiscalização trabalhasse junto com o 
contribuinte, aí seria aceitável. Ou seja, eu não quero me colocar contra 
a ideia do bônus, o que me incomoda é que o bônus seja pela multa. 
Isso parece aí o problema da imoralidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia fazer um comentário, 
mas eu me resguardo. Se não tem mais nada no Pequeno Expediente, 
eu só quero registrar aqui a passagem do 60º aniversário do Salvador 
Brandão na data de ontem. Ele ficou quietinho, não falou nada no... 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não falou nada no 
Congresso, para não ser homenageado em pleno congresso, mas... 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Parabéns, saúde, que tudo 
corra... você, é impressionante como tem vigor. Que continue assim, 
viu? O Instituto depende você. Então vamos, Leonardo. Você pode 
colocar a razão... Nós já tratamos do assunto, a razão pela qual você vai 
estendê-lo? Quer dizer, retomando o raciocínio. 

Sr. Leonardo Andrade: Bom dia. Meu nome é Leonardo Andrade. Esse 
tema surgiu há três semanas, numa discussão aqui sobre a dúvida em 
matéria tributária, fazendo remissão a uma outra pauta que nós 
discutimos de uma decisão da Justiça Federal de Guarulhos a respeito 
do cancelamento do crédito tributário e, inclusive, a parte da obrigação 
principal, em razão da dúvida sobre a ocorrência do fato gerador. Lá 
naquela decisão se discutia contrato de royalty, tinha dúvida sobre a 
qualificação desses pagamentos como prestação de serviço ou como 
royalty e aí, o juiz, em face dessa dúvida, o juiz entendeu que não 
haveria uma qualificação adequada no lançamento tributário. Então, a 
administração tributária não teria cumprido com seu ônus da 
comprovação do fato gerador. Então, em função dessa decisão, nós já 
havíamos debatido essa decisão, esse tema voltou há três semanas. Eu 
coloquei esse tema em pauta para acrescentar, humildemente, algumas 
considerações sobre essa dúvida. Eu separei em três caixinhas o meu 
raciocínio. Então, o primeiro, a presunção de validade do ato 
administrativo em geral, ou seja, como direito administrativo. A 



segunda parte, no Direito Tributário e uma terceira parte que eu 
acrescento aqui que não está ali na pauta, que é a relevância disso para 
decisões colegiadas. Então, na primeira parte eu fiz um breve apanhado 
aqui doutrinário, eu não vou me estender muito, mas fiz um estudo 
sobre presunção de legalidade, ou presunção de veracidade na doutrina 
administrativista e aí, eu faço referência a três autores, o professor 
Celso Antônio, professora Maria Silvia e um estudo do professor Rafael 
Maffini. Os três caminham basicamente no mesmo sentido, no 
raciocínio de que a presunção de validade do ato administrativo, ela 
decorre da autoridade exercida pela administração em geral. Seria a 
ideia de que presume-se sempre, desde a ciência do administrado, que 
aquele ato formalizado estaria em conformidade com a ordem jurídica. 
Então, uma visão muito genérica, muito ampla, né, e ela foi 
consubstanciada no art.2º da 9.784, tem o inciso XI do art.2º da 9.784 
que diz que a administração, ela tem que propiciar atos com certeza e 
respeito aos direitos do administrado. Então, isso foi positivado 
também, igualmente de maneira genérica e não nos resolve o problema 
aqui. Por isso que eu fui para jurisprudência, inclusive do STJ, sobre 
esse assunto, ainda no âmbito do direito administrativo, eu gostaria de 
fazer referência a dois precedentes, um é o Mandado de Segurança 
11.870, relatado pela Ministra Eliana Calmon de 2007, que lá se 
discutia a presunção de legitimidade no ato administrativo na cobrança 
de uma taxa de ocupação de terreno da Marinha. E ali, se concluiu que, 
em função da presunção de legitimidade do ato administrativo caberia 
ao administrado sempre, e aí eu destaco o "sempre", o ônus da prova, 
de que o imóvel não se situa em terreno da Marinha. Então, seria a 
presunção de validade, inclusive, em relação ao fato concreto que deu 
ensejo à cobrança, ao ato administrativo. Esse é um precedente do STJ 
de 2007. Posteriormente, inclusive tem um precedente aqui, um outro 
precedente, dentro dessa parte do direito administrativo geral, que está 
em regime de recursos repetitivos, que é o REsp nº 1.244.182, que é de 
2012. Aqui se discutia o pagamento de salários para os administrados 
em valores indevidos, superiores aqueles que seriam devidos. E aí, 
havia uma discussão se o servidor público deveria devolver esses 
valores pagos indevidamente e o STJ, que me surpreende aqui, diz que 
quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei 
resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa 
expectativa de que os valores recebidos seriam legais e definitivos, 
impedindo, assim, que ocorra descontos dos mesmos valores ante a 
presunção, ante a boa-fé do servidor público e a presunção de 
legalidade. Ou seja, a presunção de legalidade seria tão forte, que 
justificaria, inclusive, o ônus ao patrimônio, ao erário, né, ao ônus 
financeiro para o Estado. Então, fecho assim essa parte, muito 
rapidamente, fecho essa parte do direito administrativo, dizendo que a 
doutrina define de maneira genérica essa presunção de legalidade, que 
não nos serve para a análise que eu quero fazer aqui, e o STJ analisou 
dois casos consubstanciando, dando concretude para esse 
entendimento. O que dá para extrair daqui é que a presunção de 
legalidade do ato administrativo é muito forte, a tal ponto de poder 



prejudicar o erário. Agora, partindo para a parte tributária, eu faço uma 
investigação bem, muito humilde, assim, e superficial, posso dizer 
assim, que no CTN o signo de certeza que dá concretude para 
presunção de legalidade do ato administrativo, do lançamento 
tributário, ele aparece basicamente em três momentos no CTN. Primeiro 
momento, na verdade, ele aparece invertido, que o art. 112 do CTN que 
ele fala em “dúvida”. Eu tiro, extraio daí um signo de incerteza porque, 
na verdade, ele está exigindo que não se cobre multas, né, no caso de 
infração, penalidades, essa é a expressão, no caso de dúvida. Mas tem 
uma parte, que é essa que eu quero explorar, que é especificamente em 
relação à obrigação principal, que é a conjunção entre o art. 142 e o art. 
204. Porque no art. 204, quando ele diz que a dívida regulamente 
inscrita goza de presunção de incerteza e liquidez, aqui ele usa a 
palavra certeza, e eu faço essa leitura em conjunto com o art. 142, 
Parágrafo Único, porque a atividade administrativa de lançamento é 
vinculada, então, uma vez lavrado o auto de infração e mantido esse 
auto de infração, ele vai ser inscrito em dívida ativa, naturalmente, ele 
goza de certeza desde o seu início. E essa leitura não é só minha. Eu 
peguei duas lições, um texto aqui da Mary Elbe, sobre lançamento 
tributário e uma do Aliomar Baleeiro, nesse mesmo sentido, de que a 
leitura conjunta do 142 com 204 do CTN permite concluir que o 
lançamento tributário, sim, ele goza desde o seu início, desde o 
momento que o contribuinte foi identificado, de certeza, do ato de 
presunção de validade. Esse tema, agora eu faço o mesmo raciocínio, 
né, vou para o STJ para ver como o STJ avaliou essa questão e esse 
tema, ele foi poucas vezes examinado em matéria tributária, mas duas 
aqui merecem destaque que o Resp 1.108.111, relatado pela ministra 
Eliana Calmon, 2009, que diz que caberia ao contribuinte, em função 
da presunção de validade, demonstrar que o serviço por ele prestado 
não se compatibiliza com a lista de serviços da Lei Complementar 116. 
Então, aqui é uma questão, novamente, de presunção de validade, 
inclusive, que contempla o fato concreto, caberia ao contribuinte provar 
o contrário do que a administração está dizendo e esse foi o raciocínio 
que foi adotado pelo STJ para manter a cobrança, já que o contribuinte, 
no caso concreto, não conseguiu fazer essa prova. Um segundo 
precedente que eu também faço referência é o REsp 1.482.408 de 2014, 
relator é o Humberto Martins, que aqui se avaliava o arrendamento 
mercantil. Aqui é uma questão mais de ônus probatório mesmo, que 
havia um debate sobre a quem caberia comprovar que aquele contrato 
era um arrendamento mercantil e a corte de origem havia adotado a 
premissa de que o município não teria feito a prova de que aquele 
contrato era um arrendamento mercantil e havia um acórdão do 
tribunal, havia cancelado a cobrança em função disso. Aí, o STJ, 
concluiu que a jurisprudência do STJ firmou no sentido oposto, de que 
diante da presunção de legalidade e legitimidade do crédito tributário 
cabe sempre ao contribuinte, autor da ação anulatória, fazer prova 
capaz de afastar tal presunção. Então, aqui, mais uma vez o STJ adota, 
firmemente, essa presunção como motivo para manter a cobrança 
tributária. Então, o que eu queria extrair de tudo isso? E esse é o tema 



que eu coloco para debate na Mesa. A gente enfrenta hoje um 
desconforto muito grande com as decisões colegiadas do CARF, aí eu 
passo para o final de minha exposição aqui. A gente vê no CARF 
diversos autos de infração que chegam a serem julgados e aí, eu faço 
uma divisão auto de infração que versam exclusivamente sobre 
questões de tese, a tese em si está sendo debatida, por exemplo, ágio, 
enfim, teses genéricas, assim, e outros autos de infração que o debate 
central é a questão de prova. Em ambos os casos a gente vê, na 
experiência prática no CARF, que eles têm sido mantidos por voto de 
qualidade, a autuação é mantida por voto de qualidade e fica um 
desconforto para o contribuinte, para o administrado, em função de que 
fica muito claro no julgamento que há, muitas vezes, dúvida concreta, 
não é uma dúvida qualquer, mas uma dúvida, a reasonable doubt a 
respeito tanto da ocorrência do fato gerador quanto da tese em si. Da 
tese em si, dá para, inclusive, se fazer um grano salis, dá para entender 
que, de fato, existe uma decisão política por trás no sentido de 
interpretar a legislação tributária no sentido pró fisco, mas, muitas 
vezes, o que gera maior desconforto e esse é o desconforto que eu quero 
colocar, é o fato, muitas vezes, o fato é controverso, e não é uma 
questão, assim, de: ‘ah, vou interpretar a legislação de uma maneira 
mais favorável ao fisco’. Não. Existe uma dúvida razoável em relação ao 
fato. E nesse ponto, não é essa maneira que eu gostaria de interpretar e 
não, a pauta ela leva a uma conclusão equivocada da minha leitura, eu 
acredito que não é com base no artigo 112 que eu chego nessas 
conclusões, eu chego nessa conclusão por exigência de certeza que eu 
extraio do 204, 142 do CTN, não é o 112. O 112, na verdade, ele só 
reafirma um princípio do direito penal sobre presunção de inocência, 
que é uma questão que foi colocada para fins, para multa, 
exclusivamente. Mas o meu desconforto é, fatos não comprovados pela 
administração chegam em decisões, chegam no colegiado e a atuação é 
mantida mesmo havendo uma dúvida razoável. E aí eu faço, para 
finalizar aqui, duas referências doutrinárias, uma é o Pontes de 
Miranda, quando ele faz um estudo sobre decisões colegiadas, que ele 
diz que não se poderia descartar, numa decisão colegiada, os votos 
individuais, porque eles são, apesar de simbólicos, determinantes para 
a conclusão final. E razão pela qual, ele entende que o voto de 
desempate deveria sempre se pautar pelo princípio da igualdade, mas 
de uma igualdade no sentido que justificaria inclusive rever o primeiro 
voto daquele que está desempatando. Então, o presidente, ele deveria 
fazer uma, vamos dizer assim, uma flexibilização da sua própria posição 
em função do princípio da igualdade. E aí, para finalizar, numa linha 
mais favorável ao acusado. Ou seja, essa leitura que o Pontes de 
Miranda faz em relação às decisões colegiadas. E uma outra referência 
também doutrinada, só para acabar, do professor Wilson Alves de 
Souza que é da Universidade Federal de Bahia, que é em sentido 
contrário, que é no sentido que a decisão colegiada, pelo princípio da 
colegialidade, seria sempre uma decisão pelo todo, sendo irrelevante a 
parte e isso, descartaria a individualidade dos votos que levaram aquela 
decisão. Então, esse apanhado é um pouco jurisprudencial, um pouco 



doutrinário, um pouco das minhas considerações que eu coloco para 
debate na Mesa. 

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

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, muito boa a sua pesquisa, né, 
embora você humildemente tenha falado que era uma pesquisa 
humilde, mas eu achei que você foi bem feliz com tudo que você 
pesquisou. Mas, enfim, não me convence, não me convence por alguns 
motivos. Quando você fala em dúvida razoável, primeiramente, não é 
que o Tribunal está em dúvida se vai para a direita ou para a esquerda. 
Toda decisão, seja, toda decisão jurisdicional, ela é revestida de uma 
dúvida razoável, ela não é certa como a matemática, como a física, como 
a química, ela tem uma dúvida razoável, mas ela não é menos decisão 
pelo fato dela ser revertida de dúvida razoável, porque você trabalha 
com provas, você trabalha com doutrina, você trabalha com 
convencimento, você trabalha com retórica, você pode ser convencido 
numa retórica. E, às vezes, uma retórica que te induz a conclusões que 
pela física seriam equivocadas como a magic bullet, em Dallas. Então, 
você tem toda física indica uma coisa e você decide outra coisa, e qual é 
o problema de você decidir outra coisa dentro de uma lógica de 
convencimento, numa lógica do devido processo legal. Então, isso não é 
que você, ao ter uma decisão jurisdicional, você tenha certezas. Outra 
coisa que eu já disse aqui e que me parece, ainda não me convenci do 
contrário, é que no processo administrativo você tem um colegiado de 
fato, você tem um colegiado. Se você tem um voto de qualidade, é um 
vício do nosso processo administrativo, das nossas coisas 
administrativas, isso é um outro problema. Mas dentro de um 
colegiado, uma vez que você tenha decisão administrativa, ela é um ato 
administrativo tanto quanto outro ato administrativo, como você bem 
pesquisou. Então, ela não é dividida, ela não é fatiada, não é cada um 
juiz, isso também tem muito no Brasil, né, foi criticado no nosso 
congresso, você não tem a posição de um tribunal, você tem a posição 
de vários juízes e cada um pensa de um seu jeito, um não conversa com 
o outro, um quer aparecer mais na televisão que o outro, dar mais 
entrevista que o outro. Isso é muito do Brasil e é até criticado pelo fato 
da gente dar tanta visibilidade até televisiva aos tribunais. O que 
importa é, no momento que a Corte se pronuncia, no processo 
administrativo é um ato administrativo. Ponto. Ele é uno, é um ato, não 
são vários atos e nem um ato duvidoso, não há uma dúvida sobre o ato 
administrativo depois de tomada a decisão. Eu não consigo enxergar 
isso. E o que você citou do Pontes de Miranda, não deve ser para 
jurisdição administrativa, deve ser em geral. Então, eu, enfim, não 
estou criticando sua pesquisa de modo nenhum, acho que, como eu já 
disse, muito boa sua pesquisa, mas eu não consegui me convencer dos 
seus argumentos. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você desculpa. Você não se 
convenceu no quê? Porque ele colocou aí uma série de considerações. 
Você não concordou com o Pontes de Miranda, o que você não 
concordou? Não, eu queria entender a posição sua. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tá bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade nós estamos 
aqui com uma mistura de problemas, não é? O art. 112, a presunção de 
validade do ato administrativo. É claro que uma decisão do CARF vai 
suportar a presunção de certeza de liquidez do art. 204, certo? Qual é o 
ponto que você está discordando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos lá. Eu comecei dizendo que eu 
gostei da pesquisa e que do ponto de vista de presunção do ato 
administrativo está absolutamente adequado. Mas quando a gente está 
pensando no art. 112, eu estou imaginando que por trás desta 
pesquisa, por trás de tudo isso que está sendo trazido para nós, está 
uma dúvida acerca do que, do que o art. 112 quer dizer, e a gente já 
discutiu o art. 112 aqui algumas vezes, com posições críticas a respeito 
dessa dúvida que você tem nas decisões colegiadas no CARF, no TIT, 
nos tribunais administrativos, quando você não tem uma maioria, você 
tem um voto de qualidade que, ao final, decide o que o contribuinte fez. 
E isto, de qualquer forma, esta falta de maioria traria uma incerteza e, 
consequentemente, não deveria ser tratado, o contribuinte, de modo tão 
gravoso. Essa em relação à multa. Isso foi discutido, até o Bruno trouxe 
contribuição para esse debate, até escreveu sobre esse assunto, 
pesquisou sobre esse assunto, então, isso tudo já vem sendo, vamos 
dizer, curtido aqui. Mas eu não, o que eu não me convenci, então, é 
que, ainda que eu concorde que existe uma presunção de certeza, se é, 
de fato, a análise está correta e é um ato administrativo com toda esta 
força. E a decisão do tribunal administrativo tem esta força, ainda que 
errada. Então, é isso que, eu não estou satisfeito com isso, eu não estou 
dizendo que é o melhor dos mundos, mas, infelizmente, eu não consigo 
ver o que foi levantado aqui em outras ocasiões acerca do art. 112. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem. Então, que ele 
diz que estava encaminhando o raciocínio dele com base no art. 112. O 
José Maria pediu a palavra, mas o Schoueri está querendo fazer uma 
indagação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É mais uma indagação, até porque eu 
quero ouvir o José Maria sobre isso. Porque eu estou vendo dois 
problemas diferentes. Uma é uma vez decidido, se essa decisão goza de 
certeza. Que é um problema, aí sim, do 204. Que aliás, não me 
incomoda. E aliás me parece que ele entende disso. O problema que nós 
tínhamos era anterior. Desculpa eu não sei o quê que aconteceu aqui, 
mas eu vou falar sozinho. Agora, a dúvida que nós tínhamos que era 
anterior a essa e que eu achei, inclusive, que o que seria mais 



enfrentada na... e eu queria ouvir o José Maria falasse sobre isso, é um 
pouco anterior. Vamos dizer que um fiscal traga uma acusação, mas 
não traga provas. E a pergunta é, e o contribuinte, por sua vez, não seja 
capaz de produzir qualquer prova contrária. E a pergunta, então, que 
eu acho que é essa que eu gostaria de ouvir é, se o ato do fiscal goza de 
presunção de validade ou se cabe a fiscal o ônus da prova, quem acusa 
prova. Vale o quem acusa prova ou vale a presunção de legalidade do 
ato administrativo, qual das duas máximas se aplica ao caso? Eu acho 
que essa era a minha dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: José Maria, você tem que 
responder sem nenhuma dúvida. 

[risos] 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Daí não estaríamos mais no direito. 

[risos] 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Puxa, muito boa a colocação do 
Schoueri, porque ao ouvir o Leonardo Andrade, a quem cumprimento 
pelas ideias, justamente eu quis voltar um pouquinho antes para o ato 
do lançamento que depois permite aí, uma discutibilidade que nós 
conhecemos como processo. E aí, a gente tem já uma tendência e é bom 
que tenhamos, de estudar provas como teoria processual das provas, 
mas a gente também tem que discutir a teoria argumentativa das 
provas, o peso das provas e as diferenças entre as provas. Eu acho que 
até um pouco as considerações do Humberto Ávila no congresso, 
aquelas pequenas considerações finais dele, que iluminaram também 
por esse caminho. E a gente que estuda teoria da argumentação gosta 
um pouco disso. E aí, você começa a ter, ah, de quem que é o ônus? De 
quem acusa? E aí, você vê, esse ato administrativo que é vinculado que 
vem desde a Constituição até as legislações tributárias e passando pelo 
CTN, ele é vinculado e ele é atendente a verificar, transformar em 
próximo a verdade, verificar o que houve e o fato gerador. Só que tem 
acontecido, e com muita frequência e em várias legislações, digamos 
assim, as municipais, estaduais e federais, presunções e presunções 
fracas, com inversões de ônus da prova. E isso, esse ponto, esse salto 
lógico que é complicado. O quê que é uma presunção fraca? Você chega 
numa empresa e está em dúvidas de qual é o serviço, a natureza do 
serviço ou se é um serviço de exportação. Você fala assim: ‘olha, você 
está aqui no Brasil, né? Então, você também presta serviço no Brasil?’ 
Presumi, tem um contrato aqui que fala que você presta serviço no 
Brasil. Ponto. Presunção fraca. Porque não teve nenhum esforço de 
trabalho. Malha fina etc. e vai. Aí você faz a defesa tentando provar, 
aquelas provas que podem, no limite, as provas diabólicas, tentar 
provar que não é isso. Então, quando você tem essas presunções fracas, 
com a possibilidade de você desenvolver uma atividade no Brasil, é um 
serviço no Brasil e é um resultado no Brasil, ou, a possibilidade de você 



ter esse tipo de serviço é porque você prestou esse serviço toda vez que 
lhe interessa, ou que esse ICMS virou serviço e aí, isso vai chegar até 
onde você gostaria, das decisões colegiadas. Porque, muitas vezes, você 
tem que produzir a prova no Tribunal, e no Tribunal não é auditoria, já 
não é mais fiscalização, né? Então, esse é um ponto que eu acho que 
merecia ser tratado. Não só de quem é o dever de justificar, porque daí 
aparece aqui uma IN, um decretinho qualquer e fala que é seu. Se 
alguém alega isso, você que tem que provar qual é o serviço. E aí chega 
no STJ e é confirmado como foi sua pesquisa. Então é, essa coisa do ato 
administrativo, ele não pode começar com esse tipo de presunção fraca, 
não cabe isso na Constituição com a vinculação do ato administrativo, 
nem no CTN. Presunção fraca não dá. Você pode até mostrar todos os 
indícios que demonstram que há ali um potencial fato gerador para, 
depois, justificar a sua necessidade de defesa. Então presunção fraca, 
ônus probatório exclusivo de contribuinte. Isso é um horror. Onde você 
tem que comprovar. Daí você fala, olha, exportação, tenho aqui um 
contrato inglês. ‘Não está traduzido’. Eu tenho isso aqui que mostra que 
é uma empreitada. ‘Não sei, não vi o projeto’. Aí você leva o projeto. 
‘Como que eu posso entender esse projeto de engenharia?’ Quer dizer, 
nunca a prova está ao nível da exigência de um julgador, não é? Isso é o 
que em teoria de argumentação [ininteligível] chama de estar surdo ao 
argumento. Concordando com o Zilveti, na argumentação jurídica você 
não tem o “certeza”, não é? Você tem o provavelmente, 
presumivelmente, por isso o 112 deveria ser realmente regra, inclusive, 
nas legislações específica. Não estou falando que ele não seja 
autoaplicável. E aí você chega até os tribunais colegiados. Tribunais 
paritários, desculpem-me, eu tenho uma visão... tem esse problema, 
você tem partes julgando, você tem entes exercendo uma função e 
representantes de empresas num... é difícil você tirar, né? Se você tem 
mandato e as pessoas estão falando em seu nome próprio, no estilo 
CADE, você pelo menos tem uma coisa. É realmente isso, assim, trazer 
um pouco mais para a qualidade da prova e não só o ônus, não é? 
Presunções fracas, realmente, deveriam ser combatidas com veemência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um 
acréscimo de que a presunção de validade do ato administrativo, ela 
pressupõe a regularidade do ato administrativo. Não é um simples fato 
de alguma pessoa que era da administração pública emitir um 
documento, que ele tem presunção de validade legal. Começa que você 
precisa verificar se aquela pessoa tem competência para emitir aquele 
ato. E aí vai, todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do ato. Um 
dos requisitos do lançamento tributário, quando o Código Tributário, no 
142, fala em verificar, não é o fiscal dizer ‘eu verifiquei’. Ele demonstrar 
que ele verificou. Isso eu estou falando é pacífico, na doutrina e na 
jurisprudência. Então, a presunção de validade do lançamento só se 
estabelece depois que o fiscal faz uma prova, sujeita à todas as 
dificuldades e até questionável se é suficiente, mas ele tem que produzir 
prova. Schoueri. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu só queria confirmar isso, quer 
dizer, se a Mesa se manifesta no sentido de que o ato isolado do fiscal 
não goza de presunção de validade, ou seja, a presunção de validade do 
ato administrativo não se estende ao ato fiscal. Porque essa é a 
pergunta. Eu gostaria de ter uma posição sobre isso. 

Sr. Leonardo Andrade: Só colocar mais uma provocação nesse sentido. 
Eu poderia dizer, pergunto a opinião da Mesa, que o 204, em alguma 
medida, joga contra o fiscal? Porque quando ele diz que a dívida 
regularmente inscrita, ou seja, só no momento em que houve a 
inscrição da dívida ativa, né, que haveria essa presunção de certeza e 
liquidez, antes disso, essa presunção se aplica? O 204 diz: a dívida 
regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. É só no 
momento da inscrição. Ou seja, a gente está tratando agora no 
momento prévio, a gente está tratando do momento do lançamento. No 
momento do lançamento, aplica-se o 204? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que não. O 204 se 
aplica a certidão, porque pressupõe o lançamento, que pressupõe o 
julgamento se tiver havido uma impugnação e recurso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A mim, eu diria que o argumento utilizado 
aqui pelo José Maria é complicado. A palavra verificar me parece muito 
forte a dizer que o lançamento exige uma verificação. O verificar é 
tornar vero, é trazer a verdade, e isso implica o ônus da prova. Ou seja, 
eu estou, assim, eu acompanho a Mesa se a Mesa disser que o ato do 
fiscal não goza de presunção de validade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Presunção absoluta? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Presunção absoluta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, de acordo. Agora, esta questão, 
até um ponto, tinha uma dúvida de um... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpa, presunção. Desculpa, não 
goza de presunção, cada fiscal trazer os documentos. Não é presunção 
absoluta não. Não goza de presunção. Então, cabe... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o lançamento está sujeito... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrando, a presunção, a presunção 
implica a fixação do ônus da prova. Se gozar de presunção significaria 
que o ônus da prova é da outra parte. No meu ponto de vista e eu acho 
que era esse entendimento, não goza de presunção de validade, ou seja, 
o ônus da prova continua com quem alega. Cabe ao fiscal verificar e 
verificar é trazer toda argumentação, toda a documentação que trouxe 
quando do convencimento. Então, uma coisa é dizer o lançamento 
enquanto tal poderá este, uma vez concluído, uma vez concluído o 



processo administrativo, uma vez inscrita a dívida, aí haverá presunção, 
mas, no momento anterior, no momento do mero ato da fiscalização, 
não há que se falar em presunção. Ou seja, o que eu quero crer e essa é 
a tese e essa eu gostaria de saber se temos endosso aí da Mesa ou não, 
é que o ato do fiscal não goza de presunção de validade, portanto, 
mantém-se com o fiscal o ônus da sua prova, ele tem que dizer porque 
ele trouxe isso. Claro, o julgador vai julgar mais tarde, mas é ônus dele 
isso. Então não há, a tese é: não há presunção de validade na tese 
absoluta. Não há presunção de validade no ato do fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A absoluta está excluído 
porque senão... Olha, eu queria ficar numa posição intermediária em 
relação ao Schoueri. Eu acho que o ato administrativo que esteja 
revestido dos requisitos legais, ele, como qualquer ato administrativo, 
você mesmo colocou, ele tem essa presunção de validade, é posição 
relativa. Agora, vou dar um exemplo patético aqui, o fiscal faz um auto 
de infração e diz assim: ‘verifiquei que a empresa X vendeu 30 unidades 
da mercadoria Y por um preço de tanto, logo lança o ICMS’. Só. Isso não 
é ato administrativo, nem o lançamento corretamente feito. Ele não tem 
validade nenhuma. Está certo? Agora, estive na empresa X, verifiquei 
que no dia tal, ela, através do contrato tal, vendeu e entregou essa 
mercadoria para o Sr. Fulano de tal que pagou essa importância. Ele já 
fez uma prova. Aí, cabe ao contribuinte ou argumentar pelos aspectos 
de direito que não tem fato gerador ou dizer, não, isso aqui não foi bem 
uma venda, qualquer coisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele fez uma prova como? Eu só quero dizer 
o seguinte... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele foi lá e verificou. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ele disse que verificou. Então, eu 
quero dizer o seguinte, no fundo é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu fui claro, hein? Ele 
juntou documentos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, então está diferente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não falei isso? Então eu 
acrescento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se ele juntou documentos, então, ele 
assumiu o seu ônus da prova, então, não há que se falar em presunção, 
há que se falar que ele trouxe uma prova. Eu quero insistir nesse ponto. 
Quando eu falo em presunção é fixação do ônus da prova. A presunção, 
se a presunção corre em favor de A cabe à B provar o contrário. Então, 
é nesse sentido jurídico de presunção diz, não há presunção. Agora, o 
fiscal pode provar que será, ele trará documentação, se ele trouxe a 



documentação como você disse, eu não tenho nenhum problema, mas 
não é caso de presunção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mesmo as presunções 
jurídicas, por exemplo, saldo credor de caixa, ela somente se estabelece, 
inverte o ônus da prova, se o fato que permite o desencadeamento da 
presunção for comprovado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não há dúvida. A pergunta é a 
seguinte, vamos dizer que o fiscal diga: eu estive na empresa e vi fulano 
conversando com beltrano sobre tal, sobre uma venda passada e, 
portanto, vou autuá-lo. Mas a pergunta é: este ato dele, que diz eu ouvi, 
eu sou funcionário público, certifico e dou fé que ouvi. Haveria 
presunção de validade neste ato? Ele assegura de que, assegura que 
ouviu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está apresentando algo 
que ele está julgando que é uma prova. Nós vamos avaliar se essa prova 
é suficiente, como toda avaliação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Portanto, não há presunção de validade, 
não é porque ele diz, que vale. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma presunção relativa. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Eu faria uma síntese, ainda que talvez 
seja acompanhado só pelo professor Schoueri, mas eu faria uma síntese 
de que todo ato administrativo há uma presunção relativa, desde que 
ele se revista dos seus aspectos formais e que ele tenha verificado um 
lançamento. Esse tenha verificado um lançamento é uma pesquisa 
mínima, como na linha do seu segundo exemplo. Ele foi lá, ele detectou. 
Agora, e aí, vai ser submetido ao contraditório. Agora, será que ele seria 
válido só porque ele foi assinado se investiu de todas as formalidades e 
vem lá uma descrição do tipo, tem vendas de mercadorias aqui, tem 
umas receitas aqui e tem um contrato que ele pode prestar um serviço. 
Presume-se que ele prestou serviço. A gente vê isso, tranquilamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É chamada presunção simples, né? 

Sr. José Maria Arruda Andrade: É, simples, é uma presunção fraca. 
Isso é nulidade de auto de infração, mas se você tem aí, aquele princípio 
da vontade de manter o lançamento tributário a todo custo, você faz 
uma super auditoria em 15 minutos de sustentação oral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós não podemos aqui, 
passar a discutir exemplos hipotéticos para saber se nesse exemplo a 
prova é boa ou não é boa, se houve ou não houve prova, se houve ou 



não houve verificação. Nós temos que fixar um conceito aqui, em tese. 
Se houve uma verificação com a prova razoável, esta é a pergunta, 
quando é que se estabelece a presunção. Ou não há nunca? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Havendo prova razoável não é caso de 
presunção. Eu insisto com esse ponto, quero insistir do ponto de vista 
técnico. Quando há presunção dispensa-se a prova, porque há uma 
presunção. Se houver alguma prova, então, ele se desincumbiu do seu 
ônus. Minha pergunta é outra, se desincumbiu bem ou mal do ônus 
probatório. A presunção legal dispensa a invocação de qualquer prova, 
cabe a outra, desculpe, presunção jurídica se dispensa prova. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De jeito nenhum... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah não, claro, a presunção jurídica 
dispensa a prova, isso é um conceito legal. Se houver uma presunção 
legal, cabe à outra parte, a prova contrária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, a prova, na 
presunção jurídica, ela só pode ser estabelecida quando o fato 
estabelece a relação de pertinência com alguma conclusão, esse fato, for 
comprovado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Claro. Dispensa a prova do outro fato. A 
prova do primeiro fato é suficiente para a prova do segundo, claro. Eu 
digo, dispensa-se a prova do segundo fato, porque o primeiro já está 
provado. Concordo com isso, claro. Agora, eu disse é, se está provado o 
fato A e a lei implica o próprio fato B, o fato B já se dá por provado, cabe 
à parte contrária provar o contrário. Bom, pergunta voltando aqui, o 
fiscal tem, assim, a mera declaração do fiscal enquanto autoridade, 
certifico e dou fé que fulano fez vendas no mercado interno. Não traz 
prova alguma, não traz qualquer prova, porque afinal de contas, “a 
prova soy yo”, como diria o outro, ou seja, basta que eu diga, porque 
afinal de contas, eu sou o fiscal de autoridade. No meu ponto de vista 
não há que falar em presunção de validade do ato administrativo aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, neste caso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Neste caso. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Houve a tentativa de verificar o 
lançamento. Houve a tentativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, mas aí nós já estamos 
novamente analisando uma circunstância. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Não, mas eu estou por definição, eu 
estou por definição. O ato administrativo é válido quando se reveste da 
sua... do lançamento, quando reveste das suas formas fáticas, formais e 



quando ele tentou verificar o fato gerador. E aí, se ele juntou notas e 
disse porque etc., já era, e aí você vai ter que fazer uma impugnação. 
Agora, quando ele joga uma presunção fraca desse tipo, desconfio que 
há alguma coisa aqui. Por isso que eu estou falando, é a presunção 
fraca ou simples, versus... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas vamos lá, eu acho que está tratando 
de uma ideia, pelo menos para poder avançar na discussão, de que não 
há esta arbitrariedade. Quando há arbitrariedade tudo está maculado, 
aí não tem discordância nesse aspecto. O que eu concordo com o 
Ricardo é que você tem que pensar o seguinte, nós temos uma hipótese 
que houve a verificação, o fiscal foi lá e verificou que a empresa estava 
lá, estava o endereço, verificou que ela deixou de recolher determinados 
meses de tributo e lançou. Então, ele fez um auto de infração, ele 
lançou. Só que nesse mesmo ato, ele deixou de verificar, por exemplo, 
que a empresa já tinha recolhido imposto ou que a empresa tinha 
encerrado suas atividades. Não foi completo, mas ele fez o ato 
administrativo. Então aí é uma presunção relativa, porque do ponto de 
vista fiscal ele entende que houve fato gerador decorrente do exercício 
da atividade no município, sim, e houve aí, a falta de recolhimento de 
imposto, porque ele entende que aqueles meses que ele verificou estão 
em aberto. Ele não foi diligente para saber se não chegou ainda ao 
conhecimento do fisco que o contribuinte tinha pago e também, não 
chegou ao fisco, ao conhecimento do fisco, ele poderia até verificar na 
junta comercial, que a empresa encerrou suas atividades. Mas recolheu 
seus impostos. Então veja, o lançamento dele não é, não parte de uma 
presunção fraca, mas é, mas é equivocada. Então, há uma presunção 
de validade do ato administrativo porque ele fez toda a parte formal e a 
análise material, ainda que errada, foi realizada. Então, eu não posso 
dizer que aqui não há presunção qualquer de validade do ato 
administrativo, posto que é um ato administrativo, mas é sujeito a 
revisão. Só que na revisão, infelizmente, o ônus da prova é do 
contribuinte, porque o fisco, na visão dele, já fez o trabalho dele, ele foi 
lá e verificou. E até ontem nós tivemos uma dúvida lá de um aluno, o 
que você pode dizer se, já tem inscrição da dívida, o contribuinte nem 
sabe disso, quando ele se dá conta ele tem uma inscrição da dívida já 
paga. Ele pode ir lá na Procuradoria e mostrando os pagamentos você 
vai deixar bem claro que não tem dívida nenhuma, não tem nem razão 
do lançamento, pode ser revisto o lançamento administrativamente? Ele 
pode, mesmo depois de inscrita a dívida, pode o fisco reconhecer e falar, 
eu reconheço, eu não vou ao judiciário para colocar isso numa execução 
fiscal, até porque teria que garantir a execução? Por que não? Pode. E 
por isso que eu entendo que aí continua a questão da presunção 
relativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós estamos 
todos de acordo, nós derrapamos aqui porque nós começamos a 
discutir, como no exemplo extremo que o Schoueri apresentou e outros 
que foram apresentados aqui, se esse caso houve um lançamento 



válido, não é? Nós estamos todos de acordo que o lançamento exige que 
o fiscal comprove os fatos. Se ele vai comprovar de uma maneira certa 
ou errada, é problema do processo, está certo? Mas essa é uma 
exigência. O lançamento regulamente feito, ainda que não seja uma 
presunção absoluta, estabelece, ele tem a presunção de validade, certo? 
Tanto é que ele desencadeia a constituição do crédito tributário e você, 
para suspender a exigibilidade, tem que impugnar e aí, você tem que 
trazer prova contrário. Agora, nós não podemos, para fixar essa ideia 
teórica, querermos nos basear em fatos isolados, porque senão, nós 
vamos começar a tratar de processos caso a caso. Agora, eu acho que 
há uma concordância da Mesa com relação a isso, há uma presunção, 
desde que o lançamento não seja comprovado, vamos falar assim. 
Cristiane. 

Sra. Cristiane: Eu só queria fazer uma consideração rápida porque 
esse assunto é muito interessante. E eu concordo com o professor José 
Maria que cumprida todas as formalidades necessárias, o ato gozaria de 
presunção relativa - até porque, eu tenho minhas críticas à expressão 
‘presunção absoluta’ - mas eu acho que tem que ficar claro que essa 
presunção de legitimidade do ato, ela não é um privilégio da 
administração, ela é uma prerrogativa e essa prerrogativa, ela tem por 
consequência se manter até o momento que o contribuinte apresenta 
sua impugnação. Se ele impugnou, então, ela, de certa forma, perde 
essa presunção de validade e aí, o fisco, cabe a ele o ônus da prova 
daquele fato e se, no caso, as provas não forem fortes suficientes para 
ter esse..., como o professor José Maria falou, eu gostei dessa expressão 
“pulo lógico”, para inverter o ônus da prova, então ela não poderia 
subsistir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu só recomendo 
que você repense um pouco, você dizer que a presunção de validade do 
ato administrativo vai até o momento há impugnação, aí inverte. Aí você 
está dando presunção de validade à impugnação, antes dela ser 
julgada. Então, só para você pensar um pouquinho nisso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenderia a dizer que uma vez não 
impugnada, aí sim, ganha a presunção de validade. Porque aí, quando 
você diz, se há um lançamento que não foi impugnado, surge a 
presunção naquele segundo momento e não no primeiro. 

Sra. Cristiane: Sim, sim. Se não houver impugnação então mantém. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí surge.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós vamos ter 
que discutir direito tributário por extenso, né, porque, na verdade, a 
partir do momento que o ato administrativo regular foi emitido, não foi 
impugnado, ele adquire, ele ganha uma outra qualidade que é da 
exigibilidade disso. Está certo? Que também pressupõe a presunção de 



validade, né? Mas eu penso que existe a presunção de validade desde o 
começo, desde que o lançamento seja regular. O processo ele tinha isso 
para saber se o lançamento foi regular. Se ao final do processo, se 
disser, não, a prova do fiscal não foi suficiente ou ele não fez prova, 
aquela presunção desapareceu. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, eu vou dizer mais, o meu ponto de 
vista, desculpe, Ricardo, mesmo que o fiscal tenha trazido alguma 
documentação, ainda não há presunção e caberá ao julgador 
administrativo verificar se essa documentação é suficiente e, no âmbito 
do processo administrativo, onde existe ampla defesa e contraditório, se 
fixará uma decisão. Aí, a partir dali, essa decisão goza, esta decisão 
final, goza de presunção, mas não no momento inicial. O processo, de 
início, eu manteria, eu mantenho o quem alega prova. Ao fiscal cabe 
trazer a documentação que trouxe, o seu convencimento e o 
contribuinte pode inclusive dizer: essa documentação não é suficiente, 
então, portanto, não há qualquer presunção de validade no ato do 
fiscal. Essa é minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A opinião do Schoueri, 
então, não dá opinião unânime da Mesa, e também da doutrina, porque 
a doutrina entende de uma maneira, como você colocou, que os atos 
administrativos têm essa presunção, desde que preenchido os 
requisitos, o professor José Maria também colocou isso. Agora, nós 
vamos ter que analisar. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Precisaria ter um Parágrafo Único no 
142, é o ato administrativo vinculado, com fundamentação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro! Claro! Se o fiscal 
chegar também, agora vamos analisar as aberrações, ele falar: eu lanço 
o Imposto de Renda sobre tanto. E não fala nada, não fundamenta... 
não existe o ato. Eu quero dizer que o ato precisa existir, e para ele 
existir ele precisa ser controlado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele trouxe documentos, mas não são 
documentos tão bons, tanto é que o contribuinte tinha documentos 
contrários. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Ricardo Padoveze... 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Estamos dentro da problemática do 
ato/processo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Ricardo Padoveze está 
pedindo a palavra há bastante tempo. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu também estou pedindo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João Bianco a seguir. 

Sr. Ricardo Padoveze: Eu queria, na verdade, fazer uma outra 
colocação aqui, querendo fugir um pouco da terminologia presunção. 
Eu quero só testar as hipóteses em função do que aconteceria na 
prática e o que aconteceria em função do que dispõe o próprio CTN. Eu 
acho que a gente está tratando de dois assuntos diferentes. Um é o 
lançamento tributário baseado numa mera afirmação do fiscal, sendo 
que esse documento produzido pelo fiscal está assinado, foi entregue ao 
contribuinte, então... mas está desprovido de qualquer documento. 
Essa é uma situação. E a outra situação seria esse mesmo documento 
acompanhado de alguma prova. Esse mesmo lançamento tributário 
acompanhado de uma prova. Eu acho que são situações diferentes. 
Qual seria a consequência, vamos tratar do primeiro caso, seria o 
limite, o lançamento tributário que o fiscal afirma que: estou lançando o 
ICMS, porque eu ouvi dizer que houve a venda de mercadorias sem 
emissão de nota fiscal. E ele entende que isso é suficiente, faz o 
documento, intima o contribuinte, assina e intima o contribuinte. O que 
vai acontecer se o contribuinte nada fizer, não apresentar ou não 
impugnar o lançamento tributário? Penso que, como todo ato 
administrativo, aquele ato, aquele lançamento tributário, por gozar de 
presunção de legitimidade, ele vai dar azo à inscrição em dívida ativa 
daquele débito, o débito vai existir e, se não contestado pelo 
contribuinte, vai haver uma execução fiscal e se o contribuinte, nem 
mesmo na execução fiscal ele se manifestar, vai haver a expropriação de 
bens. Então, eu acho que o fato de existir ou não presunção de 
legitimidade, na verdade, o fato de existir a presunção de legitimidade 
daquele ato, vai dar azo e validade a todos esses atos subsequentes. 
Agora, a questão é, bom, o ato em si ele é válido? Bom, para a gente 
dizer que ele não é válido, que é um aspecto formal para dizer, qual 
seria a forma, se caso o contribuinte impugna o lançamento? Qual vai 
ser o argumento do contribuinte? Ele precisa demonstrar que não 
ocorreu o fato gerador ou basta o contribuinte dizer, ‘olha, o fiscal ao 
efetuar o lançamento, ele não obedeceu aspectos formais do lançamento 
tributário’. Por que? Porque exige, o art. 142 do CTN, que ele mostre a 
ocorrência, que ele tenha verificado ocorrência do fato gerador. Então, 
me parece que nessa primeira circunstância o problema que atinge, há 
um problema no lançamento tributário? Há um problema no 
lançamento tributário, mas é um problema formal do ato de 
lançamento. Agora, vamos falar um pouquinho da segunda hipótese em 
que houve o lançamento, mas, ele está acompanhado de documento, de 
alguma prova, mas essa prova é insuficiente, tanto é que o contribuinte, 
depois, consegue demonstrar que o fato do qual se baseou o 
lançamento tributário, ele está errado. Nesse caso, é uma questão da 
materialidade do fato gerador, não mais da validade do ato de 
lançamento tributário. Essa que me parece ser a diferenciação. Então, 
no primeiro caso, o problema que atinge, a meu ver, o lançamento 
tributário é um caráter formal e o segundo caso, material, diz respeito à 
própria ocorrência do fato gerador. Então, tudo isso para concluir que, 



o que eu estou querendo dizer, não entendo que um lançamento 
tributário pode ser feito sem qualquer prova, sem qualquer 
demonstração da ocorrência do fato gerador, não é isso que eu estou 
dizendo, tem que haver, mas se não houver isso, o problema é de 
validade desse lançamento. É isso que eu penso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estava com um pouquinho de 
dificuldade aqui de identificar qual era a divergência do pensamento 
aqui. Porque, pelo o que eu entendi do Tribunal, eu acho que existe um 
certo consenso aqui, mas pelo o que eu entendi da Mesa, quando o 
fiscal lavra o auto de infração, logicamente, nesse momento não existe 
presunção de liquidez e certeza do crédito tributário, porque o crédito 
tributário não está constituído. Passados os 30 dias de impugnação e o 
contribuinte não impugna, aí o crédito tributário está definitivamente 
constituído. Então, se esse lançamento observou os requisitos formais, 
ele está constituído. A questão é se fez a prova ou se não fez a prova, é 
uma questão de mérito. Se o contribuinte não impugnou, o crédito 
tributário foi definitivamente constituído, vai ser inscrito em dívida e 
entra no 204, goza de presunção de certeza e liquidez. Agora, está me 
parecendo que o Schoueri está discutindo se a constituição do crédito, 
se a presunção de liquidez e certeza, ela nasce no lançamento ou nasce 
passados os 30 dias da impugnação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou dar um exemplo. Se eu puder, 
talvez, ajudar com relação ao exemplo aqui e esclarecer pelo menos 
onde está a dúvida. Vamos dizer que o fiscal tenha trazido, vou tirar o 
termo prova e vou usar o termo indício, porque é a expressão própria. 
Ele trouxe alguns indícios que o convenceram. E ele, a partir desses 
indícios presume, presume e é uma presunção que eu vou chamar até 
forte, os indícios levam então aqui. Existe uma distinção no direito 
entre a presunção simples, a presunção do homem, e a presunção 
jurídica. A presunção jurídica tem base legal, existe uma lei. Até agora 
ninguém me mostrou um texto legal que diga que o ato do fiscal goza de 
presunção de veracidade. Então, assim, não há, eu pesquisei também a 
Bíblia, não tem um artigo nesse tipo. Então, até que me apareça um 
texto legal eu estou falando no âmbito da presunção simples. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que falta, qual é a lacuna 
que você vai...? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vou dizer o seguinte, a presunção simples, 
para dizer, a presunção simples, a presunção do homem, ainda que 
baseada em indícios, pode ser desmontada quando se mostra que a 
partir desses mesmos indícios é possível uma outra conclusão. Ou seja, 
vamos dizer que eu, na minha impugnação, eu diga; ‘sim, esses indícios 
poderiam levar a esse raciocínio, mas por esses indícios é plenamente 
possível que se chegue à outra conclusão, porque são meros indícios e 



não existe uma relação direta entre outro e, por isso, que diferenciei o 
indício da prova’. Ou seja, eu na minha impugnação diria 
simplesmente: não há prova do fato, há indícios, não há prova. Note, eu 
não trouxe qualquer prova contrária, apenas disse: esses indícios não 
são suficientes para provar um fato, porque esses indícios convivem 
perfeitamente com uma outra versão. Minha pergunta: o julgador, 
diante desta situação em que aparece os indícios do fiscal e da outra 
parte, o contribuinte que não traz qualquer prova, mas apenas mostra 
que o fiscal estava baseado em indícios e não em prova, o julgador 
mantém o auto de infração, deve manter o auto de infração dizendo 
você, contribuinte, não provou o contrário ou ele deve dizer, a autuação 
não se mantém porque você, fiscal, não provou o fato? Essa é a minha 
pergunta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer o seguinte a 
respeito da pergunta e de tudo que está sendo discutido aqui. A ideia de 
que a presunção de legitimidade do ato administrativo, em geral, existe 
ou não existe, não pode ser confundida com a questão das presunções 
legais. A presunção legal parte de um fato comprovado e através de uma 
conexão lógica com o fato desconhecido dá como certo o fato 
desconhecido. Mas o fato comprovado, o fato que desencadeia essa 
conclusão, essa presunção, precisa ser comprovado. Isso não tem nada 
a ver com o que nós estamos falando. Não tem nada a ver, Schoueri. O 
que nós estamos falando é o seguinte, o fiscal ele não vai provar através 
de um fato que outro fato ocorreu, ele vai dizer, este fato, que é o fato 
gerador, ocorreu. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está ótimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Este fato, que é o fato 
gerador, ocorreu. Não se trata de presunção legal, absoluta ou relativa. 
Não, este fato ocorreu. Ele tem que provar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ótimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, quais são os meios 
de prova? Todos os meios de prova possíveis. Se eles vão ser bons ou 
ruins é um problema a ser colocado. Agora, se ele simplesmente afirma: 
‘o fato gerador ocorreu porque ei ouvi dizer’. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não foi isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu sei. O ato 
administrativo não preencheu os requisitos. E nós não podemos 
esquecer, agora descendo um pouquinho, pondo o pé um pouco no 
chão e não só ficando na discussão teórica, no lançamento tributário 
federal, o 70.235 exige que o lançamento seja acompanhado da 
indicação e da apresentação das provas a que se funda. Se não houver 
prova, se não houver prova o ato administrativo não foi completado. 



Agora, vamos dizer o seguinte, o fiscal disse: ah, eu ouvi dizer que o 
coitado do contribuinte, não sei, por alguma razão qualquer, não 
impugnou. Esse ato ele é tão ilegítimo, ele é tão ilegítimo que antes da 
inscrição da dívida cabe à Procuradoria, que não faz, mas cabe à 
Procuradoria, antes de inscrever a dívida verificar a legalidade do 
lançamento. Isso está escrito na lei. Está certo? Então, mesmo o ato 
não impugnado, se ele for vazio de conteúdo dos requisitos, ele não tem 
validade. Agora, o problema é, tem uma prova, o fiscal indicou provas 
erradas, provas fracas, provas ruins? Indícios convergentes são aceitos 
na jurisprudência e na doutrina, indícios convergentes são aceitos. Até 
porque, você não tem prova material, especialmente nas situações de 
fraude. Você não tem prova material, você tem indícios, indícios 
convergentes. Não basta o indício isolado, precisa mais de um, dois ou 
três, não sei, quanto mais melhor para quem alega, e que são sejam 
convergentes. Agora, pode ser que o tribunal diga: eu não me convenci 
com esses indícios, está certo? Mas tem um mínimo, tem um mínimo. E 
ele também não pode dizer assim, olha, eu quero fazer distinção entre 
eu ouvi dizer, ouviu uma conversa e eu usando..., ele não tem fé pública 
para isso, ele não é um tabelião, ele não exerce um ato notarial. O 
tabelião sim. Quando alguém vai lá e diz: eu quero declarar isso, isso, 
isso, não é o ouvir dizer, não é? Eu quero declarar isso, isso, isso, ele 
atesta que a pessoa X fez tal declaração e faz prova, tem fé pública. O 
fiscal não tem essa função. O fiscal não tem essa função. Não podemos 
confundir também as coisas. Agora, se ele traz os indícios ou provas 
materiais, o ato se completa. Aí, ele tem a presunção de validade porque 
ele desencadeia tudo que vem a seguir. Digamos que um fiscal de 
trânsito lance o Imposto de Renda. O Guarda Civil faz um lançamento 
de Imposto de Renda e entrega na casa do Schoueri, ou do Zilveti, em 
um dos dois, diz que os dois são solidários. Ele não precisa nem 
discutir se deve ou não deve imposto, se eles são solidários ou não. Não, 
autoridade é incompetente. Que presunção tem de validade? Nenhuma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, a discussão foi bastante bem, nós 
caminhamos por um ponto bem delicado e agora temos um ponto que, 
talvez, até justifique discutirmos adiante. O Ricardo disse que ‘indícios 
convergentes são suficientes’ e aqui temos uma divergência nessa ideia 
de indício convergente, usando o jogo de palavras, que a tentação é 
muito grande. Porque por mais, em quanto, o que distingue o indício da 
prova é que na prova, a chamada prova por indícios, eu digo que a 
prova por indícios, presente o indício não há possibilidade de o fato 
seguinte não acontecer. Ou seja, existe uma, existe uma razão lógica 
entre o indício e a prova, então, dê-me um indício e eu, por razão lógica 
direi, então está aprovada. Isso chama prova por indícios. Agora, o mero 
indício, a presunção como eu acabei de antecipar, é quando eu posso 
ter vários indícios convergentes para a situação A, mas igualmente 
convergentes para a situação B. Então, neste caso em que eu tenho um 
mero indício ou ainda que sejam vários indícios, não houve prova, e 
penso que concordamos com isso agora, à autoridade administrativa, ao 
fiscal, cabe a prova. Então, se ele traz indícios convergentes e o 



contribuinte se limita a mostrar que esses indícios convergentes a A, 
também são convergentes a B, portanto são, permita-me a expressão, 
redundante, meros indícios, o contribuinte dirá: não houve prova. Você, 
autoridade, não se desincumbiu do seu ônus de prova e não há lei que 
lhe confira uma presunção de validade do seu ato, portanto, cabe a você 
provar. É essa a minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão de ouvir dizer. Brandão. 
Aliás, não sei como você vai conseguir fazer a distinção que ele falou 
hoje aqui, porque houve uma troca intensa de opiniões sem se 
identificar. Mas tudo bem, o problema é dela. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quando tiver certo, fui eu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, e essa questão de conversar, de 
ouvir dizer, hoje nós temos um ouvir dizer muito prático, que a 
fiscalização ouve o tempo todo o computador dizer, olha, aquele 
contribuinte pactuou tal coisa, hein? Ele vendeu e não comunico e não 
fez a operação. Noventa e cinco por cento dos autos de infração, às 
vezes, lavrados são feitos eletronicamente. Quer dizer, eles fazem aquela 
pesquisa de tudo quanto é dado, que hoje nós temos declarações de 
tudo quanto é tipo, tanto que os fiscais ficaram preocupados com essa 
questão do bônus, né, porque se for depender da autuação física, hoje, 
ela é relativamente pequena. A gente tem uma situação, por exemplo, 
da presunção, o chamado famoso red card. A pessoa faz o seguinte, o 
banco informa para a Secretaria da Fazenda, e ela, alguém, quem que 
diz: olha, tal contribuinte informou aqui para nós que vendeu dois 
milhões, quer dizer, o banco diz para a Receita, o contribuinte informou 
para nós aqui, pelo cartão de crédito, que ele vendeu dois milhões. Aí, a 
Receita olha lá na via dela, está lá escrito lá, um milhão. Ela 
simplesmente presume que ocorreu o fato gerador, faz o lançamento e a 
consequência dela é o seguinte, ocorreu um fato gerador, bom, agora eu 
preciso estabelecer, a cobrança diferente do Imposto de Renda é que 
nós temos uma alíquota mais ou menos fixa. No ICMS, por exemplo, um 
supermercadinho, ele tem tudo quanto é tipo de operação de isenta, 
7%, 12%, 18%, 25%. Às vezes, ele vende uma garrafa de vinho. Então, 
toda a diferença de um milhão para dois a presunção é que ele vendeu 
tudo em vinho e cobra 25%. E não se aceita a prova em contrário de 
que ele comprou, ele pode mostrar durante dois anos eu comprei X de 
produto isento, X de produtos com 7%. Não, é 25%. Quer dizer, o 
contribuinte... dessa questão da prova, já aconteceu muitas vezes 
durante a minha vida, né? Há, realmente, uma vez o professor Paulo de 
Barros Carvalho me explicou, assim, olha, eu tenho um lançamento, 
um auto de infração que eu levantei 140 questões de nulidade do ato 
administrativo. O cliente falou, o quê? Eu não tenho coragem de ficar só 



nisso. Você vai e o ato é nulo. Mas eu não tenho coragem só de 
enfrentar pela nulidade, vai que, realmente, o fiscal tem razão e se leva 
adiante, eu perco a oportunidade de me defender. E acontece muito 
disso, às vezes, vem uma coisa que cabe ao fiscal provar, você, e você, 
assim, seria o fiscal, mas você quer, não quer, você alega essa nulidade, 
cerceamento de defesa, a verdade real, mas produz a prova. E você ao 
produzir a prova ele diz, ‘não, produziu mal a prova e está valendo o ato 
e tal’. Então, a questão, realmente, essa da conversa, de eu ouvi dizer, 
está cheio. Então, realmente, precisa ser feito mesmo um estudo da 
nulidade do ato administrativo, mas não esquecer de não ficar só com 
isso, porque isso aí seria, eventualmente, negociar na bacia das almas, 
né? Porque... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para outro 
assunto? Fabiana, sobrou back to back? Há alguma pendência ainda? 

Sra. Fabiana Carsoni: Não, a gente discutiu semana passada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi mantido na pauta e eu 
não estive aqui semana passada. Ana Carolina. 

Sra. Ana Carolina: Acho que foi bem debatido na última Mesa de 
Debates. Era só para deixar registrado a preocupação por falta de 
normas específicas sobre a base de cálculo do ICMS nessas operações 
interestaduais. E a decisão do Supremo de que o ICMS faz parte da 
base de cálculo dele mesmo, nos estados começarem a autuar as 
empresas de forma regressiva, operações passadas, incluindo esse 
ICMS nessas operações mencionadas. Era só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Próximo assunto da 
pauta, temos dez minutos. É uma continuidade da, acho que é curto o 
tempo, questões em torno das despesas decorrentes de atos ilícitos. 
Esse assunto aqui foi longamente debatido, nós não quisemos dá-lo por 
encerrado, verificamos a existência de uma solução de consulta. 
Solução de Consulta 84, se não me engano, do ano passado, e a solução 
de consulta tratou de uma situação bastante peculiar, até recomendei 
que lêssemos a solução de consulta porque ela está muito bem feita, 
bem argumentado o raciocínio. Lá existia uma situação em que um 
posto de gasolina efetuou um pagamento, é uma consulta, né, se seria 
dedutível a despesa de propaganda feita numa rádio comunitária. E a 
rádio comunitária, por definição legal, a legislação regulatória, está 
proibida de ter receitas em geral e receitas de propaganda, prestar 
serviço ela tem uma finalidade comunitária social. E por esta razão, a 
Cosit entendeu que essa despesa não seria dedutível. Esse é o tipo de 
ilicitude, evidentemente. Nós começamos a analisar aqui os ilícitos 
praticados no âmbito da Lava-jato, que são diferentes, não é? Eu gerei 
despesas, eu tive despesas documentadas por uma nota fiscal falsa 
para dar saída de caixa de uma propina, está certo? Se esta despesa 
seria dedutível ou não. E, especialmente, aquelas que estão naquele IR 



fonte de 35% reajustado. E a possibilidade de concomitância dos dois, 
que não existe na situação da solução de consulta. E também foi 
argumentado aqui que, diferentemente do primeiro caso, as propinas 
são acompanhadas também de um superfaturamento, de forma que o 
fisco, se a despesa não for dedutível, ele ganha duas vezes, três vezes, 
na cobrança do IRPJ, na cobrança do IR fonte e na não dedutibilidade 
da despesa. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Michell que levou esse tema para as 
nossas aulas de pós-graduação sobre Imposto de Renda e lá surgiu, não 
sei se o Michel mesmo trouxe o evento, o final, invocando o non olet, 
quer dizer, se o non olet vale para a receita, como não para despesa? 
Nós debatemos um caso simples, do jogo do bicho, em que ao ser 
tributado pelo jogo do bicho, eu tenho a despesa com o apontador. É 
ilícito o jogo do bicho, também é ilícita a atividade do apontador. Então, 
a pergunta e, talvez, me parece mais interessante para começar, porque 
se eu tiver a aplicação do non olet de um lado e de outro como resolver 
essa questão. Então, a gente pode avançar para outra. Mas eu acho que 
esse caso fica muito claro. Tem sentido eu pensar em tributar a receita 
bruta do bicheiro e não autorizar a dedução das despesas necessárias 
para aquela atividade ilícita? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar, Michell? Por 
favor, fale. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Depende qual é, se é galo, tigre, qual é a 
combinação numérica aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos nos abster, então, 
da situação original dessa discussão, continua aberta e analisar esse 
aspecto colocado pelo Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, Michel. 

Sr. Michell Przepiorka: Michell. A única questão é que a gente vem 
discutindo muito essa questão de tributação de ato ilícito etc. e tal e, 
assim, eu, particularmente, acompanho um pouco a posição da 
professora Misabel Derzi e o do professor Renato Becho que fala, se é 
algo ilícito, é caso de impedimento quando provado, enfim, trânsito em 
julgado etc. e tal. Mas, hoje, admitindo que a jurisprudência fala que 
pecunio non olet, se pecunio non olet e a despesa? A gente tem que fazer 
essa análise moral de despesa ou a gente tem que trazer, paralelamente 
também, despesa non olet? Era mais essa questão, porque a tributação 
da renda tem o princípio da renda líquida. Então, se é renda líquida a 
gente tem que permitir a dedutibilidade de despesa. E eu levei para a 
classe e todo mundo: ‘não’. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Todo mundo não. 



Sr. Michell Przepiorka: Não, enfim, grande parcela, a princípio, não, 
pelo menos a princípio todo mundo ficou, não, a despesa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o quê? Não é 
dedutível? 

Sr. Michell Przepiorka: Não, não é dedutível, é imoral, não sei o que. 
Aos poucos alguns foram se convencendo. Mas era essa a questão de 
entre a receita e a despesa que tem que andar juntas, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu, 
independentemente da despesa ser feita lícita ou não lícita e qualquer 
tipo de ilicitude, existem ilicitudes que não são imorais, como é o caso 
da solução de consulta, e outras que são criminosas, como é o caso do 
bicheiro e outros. Para mim o IR não pode incidir, seja física ou jurídica, 
sobre a receita bruta, tem que levar em conta o líquido. Se é tudo non 
olet, melhor ainda. Mas vamos ouvir o José Maria. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É interessante, eu tenho até uma 
colocação. 

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

Sr. José Maria Arruda Andrade: Bom, eu não me debrucei muito sobre 
o tema, mas tem essas graduações morais e tem também as despesas 
que não é que são ilícitas, elas sequer são despesas, não é? A gente tem 
um problema aqui, uma nota falsa que você coloca que é uma despesa, 
mas, na verdade, você está desviando dinheiro, eu acho que teria um 
problema. Agora, em uma situação especifica como essa da rádio, ou 
talvez de chegar pela ideia de princípio non olet, da pecúnia non olet, 
que eu acho que até faz razão, vai tentar tributar uma atividade, porque 
ali há uma manifestação de riqueza, não vejo como você separar a 
receita da despesa. E tem que considerar a receita e a despesa, porque 
elas são receitas e elas são despesas. Não é? Porque senão, fica uma 
coisa como a vedação a se valer da própria torpeza. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, na verdade, a gente tem 
que recordar que essa é uma discussão antiquíssima, tem mais de 40 
anos, no mínimo. E que o fisco sempre insistiu que uma despesa que 
não preenche os requisitos legais para existir, ela não é uma despesa 
necessária dentro da concepção de despesa necessária do art. 47 da Lei 
4.506, está certo? O que não tem nada a ver, porque a despesa 
necessária para fins de dedutibilidade não é a legítima, ilegítima, a boa 
ou a ruim, está certo? É aquela que é necessária, usando a expressão 
legal, para produzir o resultado. É exatamente para que possa haver 
apuração do ganho líquido, porque esse que é o montante sujeito à 
tributação. A questão se desvirtua muito. Se nós formos no conselho de 
contribuintes no CARF, hoje, multa de trânsito não é dedutível e não 
tem nada de non olet aí, não é? Multa de trânsito, qualquer um de nós 



comete, é uma ilicitude de uma incompetência. Agora, se o caminhão da 
empresa parou no lugar proibido para descarregar mercadoria que está 
gerando receita e houve uma multa, é uma multa necessária porque ela 
se relaciona com a atividade. Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Acabou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Zilveti está dizendo que 
acabou ou não quer falar mais. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu quero, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Schoueri não 
estará mais conosco até o fim do semestre porque estará dando várias 
aulas na Europa. E vamos sentir falta dele, mas vamos prosseguir, 
inclusive com esse tema, que fique em aberto. Se você, na próxima 
semana, quiser se preparar um pouquinho mais. Nós temos dois outros 
assuntos aqui, a solução de consulta 191, Salvador Filho, Junior, e eu 
acrescentei aqui reflexos da contabilidade na determinação do lucro 
tributável, João Bianco, ele não sabia ainda, mas é porque, ele pediu 
ontem para discutir. Só que nós não iremos discutir na ausência do 
Schoueri, senão o Zilveti sai perdendo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Numericamente eu quis 
dizer. Agora, vai ser o seguinte, eu vou ter voto de desempate. 
Presidente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos instalar vídeo conferência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bem. Faremos isso. 
Vamos organizar. Eu agradeço a presença. Quinta-feira que vem eu 
terei que ir à Câmara Superior, mas nossos companheiros vão estar 
aqui. Muito obrigado. 
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