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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: ...todos, vamos dar início aqui aos 
nossos trabalhos, mais um assunto da pauta. No Pequeno Expediente, alguém 
tem alguma comunicação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. No jornal de ontem foi publicada 
uma matéria a respeito da ordem tributária, dos crimes contra a ordem 
tributária, ou seja, um recrudescimento da questão dos crimes contra a ordem 
tributária, em um retrocesso em relação ao contribuinte. Ou seja, o contribuinte 
só teria oportunidade de extinguir a punibilidade pelo pagamento do imposto ou 
do tributo, que originaria uma ação penal até o oferecimento da denúncia, depois 
do que, ele não poderia mais fazê-lo com o intuito de extinguir a punibilidade. 
Esta determinação está embutida na lei que trata do salário mínimo, a Lei 
12.382. O que eu queria trazer, também, para uma reflexão (talvez, uma futura 
discussão), porque é uma tendência brasileira, como sempre, na contramão do 
que está sendo feito fora, a respeito da criminalização de condutas com excesso 
de pena e com essa estranha denominação que o Brasil estabeleceu para crimes 
(crimes hediondos), como se houvesse um crime que não é hediondo, ou como se 
todos os crimes fossem hediondos, em uma confusão de conceitos. Nesse sentido, 
foi publicado o ano passado um estudo muito interessante de um dos grandes 
criminalistas alemães, chamado Winfried Hassemer, que é titular, é catedrático 
da Universidade de Freiburg, onde ele pergunta: “Por que a pena é uma 
obrigação? Por que deve sempre a conduta ser seguida de uma pena?”. Nesse 
trabalho, que é muito interessante, ele explora a questão de que deveria ser vista 
como uma forma de não criminalizar todas as condutas e não conduzir a 



criminalização das condutas para penas de reclusão. Como se tudo tivesse 
sujeito à pena de reclusão, porque isto desafia o sistema penal e a Justiça como 
um todo. É natural que esse é um tema bastante polêmico, porque nós estamos 
em uma sociedade em que tudo é pena, tudo é cadeia e sempre se associa a 
repressão de uma conduta com cadeia, então, é como se fosse um ponto comum. 
Esses estudos que vêm sendo conduzidos em boa parte das universidades que se 
dedicam, efetivamente, a esta preocupação geral é válido para tudo, para todas 
as condutas, mas tem que ser visto caso a caso. Recentemente, um Secretário do 
Governo Dilma se demitiu ou teve o cargo em risco, porque ele ousou falar sobre 
pena, vamos dizer, graduada para pequenos traficantes ou traficantes de 
pequeno calibre, vamos colocar assim. Ele foi crucificado como se ele estivesse 
falando um grande absurdo, como se ele fosse... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, exatamente. Agora, precisa tomar cuidado, 
porque não são coisas iguais, mas o tema é o mesmo. Quando você volta à 
questão do contribuinte e diz: “Olha, então o contribuinte, agora, vai ser preso se 
ele não saldar a dívida fiscal até a denúncia”. Ele não vai poder extinguir a 
punibilidade. Esse retrocesso do Direito Tributário Penal preocupa bastante e 
preocupa mais quando você tem um sistema jurídico que não atinge o seu 
objetivo de Justiça. Então, é isso aí.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, por incrível que pareça, esse era o 
tema que eu tinha pautado, tentei pautar desde terça-feira, mas o site do 
Instituto não tem recebido. A pauta que veio foi por via transversa quando eu 
mandei para você. O tema que eu queria colocar era exatamente... Oi? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa, então. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, é que eu preciso... É que não entrou 
na pauta, então, apenas comentando. Mas o... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas isso fica na pauta.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fica. Mas o interessante é que, na verdade, não 
houve bem um retrocesso. O que houve foi um alinhamento do que se colocou de 
forma, assim, abrangente naquela Lei 10.684, tanto que o texto atual do art. 83, 
com a redação da Lei 12.382, é exatamente igual àquele art. 9º, da Lei 10.684, 
que o Ministro Joaquim Barbosa viu como uma expansão, dizendo, que agora o 
parcelamento pode ser pedido em qualquer fase do processo judicial, inclusive, 
depois da sentença. Então, eles tiveram o cuidado de reproduzir o mesmo artigo 
apenas dizendo que o parcelamento pedido... Porque sobre o parcelamento, 
também, nós tivemos um problema sério. Só no país é que foi extinta a... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é a lei?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está se referindo?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lei que o Fernando se refere agora.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: É a 12.382, é a do salário mínimo atual. Entrou 
um lex omnibus, como diz o Professor Gerd, mas foi o próprio Executivo que 
mandou. É isso aí, o § 2º. Porque o parcelamento, na jurisprudência, não 
suspendia o processo criminal, isso já era jurisprudência do Supremo. Na Lei 
10.684 entrou esse artigo até aquele ponto lá, parcelamento. Então, para alinhar 
com o art. 39, da Lei 9.249, foi introduzida aquela frase: "Desde que o pedido de 
parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia 
criminal". Essa foi... Esse texto e os demais são exatamente iguais à Lei 10.684.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, só para compreender, então. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No caso de parcelamento, ele precisa ser feito antes 
da denúncia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, no caso do pagamento integral... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, quero só confirmar. Porque se 
não me engano, o sistema até então vigente, o pagamento integral não tinha que 
ser feito até a denúncia.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Olha, o art. 39, da Lei 9.249, diz que é até a 
denúncia. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Não, o que ficou... Exatamente, quando saiu 
o Paes, que essa Lei 10.684 é a lei do Paes, aí se colocou esse artigo para livrar a 
questão criminal. O Ministro Joaquim Barbosa, naquele julgamento do 81.611, 
disse exatamente: “Olha, agora não tem mais ponto de chegada, é tudo. O 
contribuinte entrou com o parcelamento em qualquer fase do processo judicial, 
ele está livre”. Ficou essa ideia e essa, sim, que estava sendo seguida pela 
jurisprudência abaixo. Então, agora eles colocaram... Até uma questão 
interessante que ficou, que nós discutimos sobre lei especial e lei geral, que a Lei 
10.684 não foi revogada. Quer dizer, ela vale para quem está no país, quem for 
excluído do país, em tese, poderá ir pedir o parcelamento, o outro parcelamento, 
e não se aplicar essa regra, porque essa regra é mais gravosa. Então, embora eu 
não tenha referência à Lei 10.684, da revogação... Aliás, embora não tendo isso e 
sendo geral, aquela é uma lei especial; só vale para o parcelamento de quem está 
no país. Essa já é uma lei geral, que vale para todos, não é? Mas aí só fala do 
parcelamento. Quando se fala de pagamento é o art. 39, da Lei 9.249, ok? A 
questão que eu ia colocar, na verdade, era sobre isso, que houve um avanço e 
houve um retrocesso. Esse retrocesso, realmente, agora ficou assim equânime, 
mas embora, realmente, só se aplica aos fatos - entre aspas - ocorridos a partir 
de agora, porque a lei penal não retroage. Aquele § 3º é que me chamou a 



atenção. Quer dizer, não é que ele chamou a atenção, ele já existe na Lei 10.684, 
desde 2003: "A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da 
pretensão punitiva". Se nós temos uma jurisprudência, quer dizer, quando o 
contribuinte tem um direito e o direito não é erga omnes, porque foi uma decisão 
unitária no Supremo, eles falam: “Olha...”. A Receita Federal, nós tivemos o caso, 
o caso das receitas financeiras, das empresas tributadas pelo lucro presumido. 
"Ah, não, enquanto não sair uma lei ou o Senado não excluir do mundo jurídico é 
devido o PIS e a Cofins sobre as receitas financeiras". Então, as empresas não 
entravam... Quem não entrava na Justiça não tinha o direito. Se fizesse, a 
Receita Federal autuava e ficava aquela consequência, poderia ganhar no futuro, 
mas com todos os encargos. Já o Ministério Público não tem esse problema. O 
Ministério Público, com base na jurisprudência que se formou, naquele HC de 
2003, ele entrava com as ações criminais, usava o mesmo precedente que era 
interpartes, mas que ele levava até o final e ia dizer: “A prescrição está suspensa, 
porque foi fixado o princípio da axionata(F) na questão da criminalidade, do 
crime contra a ordem tributária”. Então, o Ministério Público sempre ia vencer, 
embora não fosse uma decisão erga omnes. Mas colocado isso no texto legal, qual 
o efeito que isso tem? Na medida em que se estava no contexto, se estava no 
sistema, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, usando todos os artigos do 
Código Penal a respeito, por que o texto agora diz expressamente? Ele tem efeito 
retroativo? Os fatos que já vinham inclusive - entre aspas – prescritos, do ponto 
de vista do Direito Criminal se renovaram? Porque, na verdade, nunca existiu 
prazo prescricional? São perguntas que realmente requerem bastante indagação, 
porque tem muitos casos que estão sendo tratados no administrativo há 20 anos. 
Eu tive um caso, realmente, que começou em 91, terminou agora e o fiscal ligou 
para lá: "Olha, se você não for pagar nós vamos fazer a representação criminal". 
Já tantos anos depois com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, 
dizendo que não ocorre prescrição durante a fase suspensiva do processo 
administrativo. Vão mais longe e, inclusive, até em nosso benefício. Porque não é 
só processo administrativo que suspende a persecução criminal, o depósito 
judicial também, a liminar em mandado de segurança, todas essas ferramentas 
que inibem o Ministério Público de promover a ação criminal, ela não deixa o 
prazo de prescrição iniciar-se. Eu não sei, como comunicado, eu não sei se 
devemos aprofundar, porque realmente era a minha pauta, era para... Mas como 
eu não consegui transmitir... Mas fica essa mesma, essa questão da... Essa é 
uma questão fundamental. A outra realmente foi uma equalização, até mesmo na 
exposição de motivos. Eles dizem que a lei foi feita para adequar-se à 
jurisprudência, o que não é muito adequado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se eu entendi bem, você está dizendo que é um 
avanço e um retrocesso. Eu estou entendendo, Brandão, de uma forma, pelo 
menos com relação à extinção da punibilidade, um retrocesso. Um retrocesso que 
pode ser uma equalização legislativa, mas do ponto de vista jurisprudencial é um 
retrocesso. Porque os tribunais vinham entendendo que a extinção de 
punibilidade poderia se operar pelo pedido de parcelamento ou pagamento até o 



fim, até a sentença transitada em julgado. Isto vinha sendo discutido, pelo menos 
pela jurisprudência, em função de uma tendência de não apenar os... 

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

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um minutinho. É uma tendência dos tribunais de 
não apenar a conduta de sonegação fiscal, de crime contra a ordem tributária, 
com reclusão a qualquer custo, dando a oportunidade de o contribuinte pagar o 
tributo e extinguir a punibilidade. Porque se entende, ou pelo menos a 
jurisprudência tem entendido, que o objetivo da lei tributária é o recolhimento de 
tributo e é isso que vinha sempre em discussão na jurisprudência. Então, se o 
objetivo é a extinção da obrigação tributária, você deve criminalizar a conduta? 
Sem dúvida, mas não deve impedir que o contribuinte-- 

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

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, que se arrependa, que o arrependimento... Mas 
não no sentido de: “Eu roubei, me arrependo e devolvo”. Porque isso não opera. 
Mas se o objetivo é a arrecadação que você dê um incentivo à arrecadação. E isto 
tem sido a base, inclusive, para os planos de parcelamento de impostos. Senão 
fica um contrassenso. Eu crio o plano de parcelamento de impostos, só que não 
adianta nada. Quem vai parcelar? Não adianta parcelar, porque você já teve a 
denúncia e, então, fica sem sentido em um sistema jurídico que não funciona 
nesta dinâmica, como a Secretaria da Receita Federal pretende que funcione.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só complementando... Foi introduzido, também, 
esse § 5º, que havia sido esquecido na lei anterior, que é muito importante, 
porque na Lei do Paes, todo o débito, inclusive, os retidos na fonte, tiveram 
permissão de serem incluídos no parcelamento e tiveram a exclusão da 
criminalidade. Esse § 5º, ele está, realmente inovando no sentido de que aqueles 
casos em que não há previsão legal de parcelamento, não... Logicamente, não 
adianta eu oferecer, fazer um pedido de parcelamento para excluir a 
criminalidade, não é? Isso está bem claro aqui, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, esse Direito Penal Tributário Brasileiro 
anda muito mal. Quando você vê o sistema apenas dizer agora: “Eu tenho que 
incentivar a pessoa a pedir um parcelamento”. O problema inicial é saber qual foi 
o crime, ou seja, nós temos... Acho que o grande pecado do nosso sistema é 
criminalizar do mesmo modo qualquer conduta. O que você não costuma ver em 
outros países, ou seja, uma coisa é aquele que frauda, aquele que faz um 
documento falso. Outro é aquele que também comete um ilícito que é omitir-se, 
que é o bom e velho sonegador, que pode ser pego a qualquer momento, porque 
não houve uma fraude. Ele omitiu, tem aquela conta no exterior que não falou, 
mas não houve um documento falso produzido. O nosso sistema trata muito 
parecido situações muito diversas. Em geral, quando você olha em Direito 
Comparado, essa questão da mera omissão, ou não é punida, ou é muito pouco 
punida em relação à fraude. Nós, porque optamos por um sistema em que todo o 
crime será punido do mesmo modo, praticamente, acabamos tendo que criar, 



também, muitas válvulas de escape, porque também foge ao bom senso você 
deixar na cadeia uma pessoa que não produziu documento falso, ou que acaba 
criando esse tipo de saidinhas que incomodam. O argumento que o Fernando diz: 
“Não, eu tenho que incentivar a pessoa a pagar, porque o objetivo dela é pagar”. 
Desculpe-me, ou bem você fala: “Isso não é crime ou bem é crime”. Se é crime e a 
pessoa cometeu o crime, ela tem que ser punida independentemente de ter que 
pagar. Eu não preciso incentivá-la a pagar. Eu, Estado, vou lá, busco e tiro o 
dinheiro; para isso, existe a execução fiscal. Eu não preciso falar assim: "Ah, 
paga para mim, por favor". Afinal de contas, eu peguei, sei que ele deve e eu vou 
executar. Um sistema sério seria desse modo, ou seja, só puniria a conduta que 
merece punição e, por outro lado, se merece punição, também não tem perdão, 
porque foi algo ilícito mesmo. Nós temos um sistema completamente torto, eu 
penso, porque se pune, se ameaça qualquer situação e não se pune ninguém. O 
que fica difícil. A gente tem uma noção clara: o sonegador não vai para a cadeia, 
sempre tem caminho, sempre tem subterfúgios. Por quê? E, na verdade, piora. 
Nós, cidadãos, achamos que tem mais é que liberar, porque afinal de contas onde 
já se viu pôr na cadeia a pessoa que só fez isso. Ou seja, o conserto, o reparo 
teria que ser antes, no tipo de pena, para penalizar aquilo que deve ser punido. 
Eu volto à pessoa que produziu um documento falso; àquele que assinou um 
documento falso. Isso tem que ser punido mesmo. Isso, nós estamos falando de 
uma fraude. Isso é uma coisa que é crime e tem que ser tratada como crime. 
Agora, incluir outras condutas que não sejam fraudulentas na mesma espécie, 
ou seja, aquele que deixou de pagar, mas você vai à contabilidade da empresa e 
verifica que está lá o valor, ou seja, ele classificou de outro modo, ele deu um 
entendimento mais largo. Isso não é para ser punido como crime e não tem que 
tratar como crime. Mesmo assim as chamadas simulações... Simulação não tem 
que ser tratada, na minha opinião, volto, de lege ferenda. A simulação, enquanto 
uma simulação que eu tenho o documento ali, mas dá para ser verificado que o 
que aconteceu não é uma coisa grosseira, não é aquela nota fiscal emitida por 
uma gráfica que não é gráfica. Esse tipo de situação. O problema é esse: nós 
temos que começar graduando bem as nossas penas para decidir o que deve ser 
crime e não criminalizar todo o Direito Tributário. Agora, uma vez definido um 
crime em uma conduta restrita, eu acho que esse tipo de favor vai contra o 
sistema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu talvez não tenha me expressado bem. Eu 
não quis dizer que o Estado deve incentivar o contribuinte a parcelar ou pagar os 
seus débitos de uma maneira a extinguir a punibilidade. O que eu quis dizer é 
que, de fato, ele faz e faz por interesses macroeconômicos. Uma questão muito 
simples: quando eu faço um Paes, eu tiro da minha contabilidade com recebível 
de liquidação duvidosa, transformo em um título que eu vou receber, através de 
um parcelamento, em um futuro que não é mais incerto, porque é um 
parcelamento em que você aderiu e que você fez confissão de dívida. Esse 
recebível, eu trato dele para a securitização e ainda emito títulos da dívida 
pública, para melhorar o meu quadro de endividamento interno. Então, é uma 



questão de macroeconômica. Esta é uma conduta que vem sendo levada adiante 
pela política econômica e fiscal há pelo menos 15 anos. Não no Brasil, no Brasil e 
em outros países, por razões de Estado, ok? Mas eu não estou dizendo nem que 
está certo e nem que está errado. O que eu quis dizer é que é necessário a gente 
refletir e é um pouco o que o Schoueri pontuou. O Hassemer brinca um pouco 
sobre esse assunto, também, quando ele trata assim: “Olha, de Direto Penal e de 
futebol todo mundo entende um pouco”. Então, todo mundo sabe e fala: 
“Olha...”. Quando foi falta, quando o cara entrou de carrinho, quando o cara deu 
uma cotovelada... Então, todo mundo já sabe como o árbitro tem que punir. 
Direito Penal funciona mais ou menos assim, todo mundo já sabe. Então: “O cara 
fez isso é cadeia”. E esses programas de baixa qualidade, na televisão, só 
estimulam isso: “Fulano tem que ir para a cadeia. Fulano tem que ir para a 
cadeia”. Então, todo mundo acaba opinando, todos já sabem, mais ou menos, 
como é que funciona o Direito Penal. Só que não funciona assim o Direito Penal. 
Ou seja, Direito Penal, para você graduar condutas puníveis, é um negócio 
extremamente difícil, muito técnico. Porque o tipo Penal é fechado por natureza e 
ele tem que ser fechado por natureza, embora eu não goste disso, mas é uma 
característica do tipo Penal, que separa do tipo Tributário, para começar por aí. 
Mas o fato é: se existe a necessidade de tipificação fechada, que aí entra, 
também, um pouco a lição de Hassemer, primeiro, há uma grande dificuldade de 
criminalizar condutas. Então, esse desejo do Schoueri de falar: “Bom, então, nós 
devemos qualificar melhor o que é crime, se crime é falsificação, se crime não é 
falsificação. Quando é crime a falsificação e quando não é? Se a simulação é 
crime, não é crime?”. Porque nós estamos tratando de conceitos lábeis, no campo 
do Direito Privado, e estamos tratando de conceito não tão lábeis, quando se 
trata de Direito Penal. Esta conjugação entre Direito Privado e Direito Penal é das 
coisas mais difíceis que se tem, principalmente, quando cabe ao Juiz determinar 
a pena. Quando a gente vê a jurisprudência dizer: “Olha, é salutar que você 
permita ao contribuinte pagar o seu imposto até a sentença transitada em 
julgado”. Porque, desta forma, você vai trazer ao sistema uma justiça fiscal, 
porque ele vai se adequar em termos de conduta, vai pagar o débito e o Estado 
vai ter feito justiça; porque ele vai saber que ele teve que pagar o débito, senão 
ele iria preso. Ou seja, não quer dizer que ele não teve a pena e nem que foi um 
estímulo ao sonegador, como se fala também pelo populacho: “É um estímulo ao 
sonegador”. Não, não é isso que se diz quando você permite a extinção de 
punibilidade pelo pagamento da dívida: “Você está sendo, sim, alcançado pela 
Justiça e se você não se adequar à conduta, você vai preso, mas você pode 
extinguir a punibilidade, você vai pagar o imposto”. A mensagem que se dá, em 
termos de Direito Penal, é você dar graduação de penas. Aí pena não no sentido 
de criminalização de conduta só, mas na pena em si. Porque todas as penas 
aplicadas com reclusão e sem direito a habeas corpus, ou sem direito a regime 
aberto, todas estas maldades penais, como o Hassemer diz, elas não atendem o 
sistema em termos de Justiça. Aí a gente teria que ver o que é melhor, uma pena 
que a jurisprudência gradua, ou uma pena relativamente firme que a 
jurisprudência gradua, ou uma pena absolutamente gravosa que o sistema não 



aplica e que aí, consequentemente, a Justiça não opera. Essa é uma reflexão que 
tem que ser feita.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra para o Paulo. 
Mas eu queria fazer umas observações aqui e trazer dentro dessas considerações 
que estão sendo feitas à Mesa. Só um minutinho, Paulo.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Sim, lógico.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vejo isso, ouvi falar em avanço e 
regresso. Eu vejo esse acréscimo do art. 83, que tinha o caput e o Parágrafo 
Único, que corresponde, hoje, ao § 6º. Então, era um dispositivo que faltavam 
normas, que a jurisprudência e os especialistas preenchiam-- 

Orador Não Identificado: Você quer o caput? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não precisa. Mexiam por 
interpretação. Então, é lógico que essas disposições que foram interpretadas, elas 
acrescentam, assim alguma coisa importante. Se nós lembrarmos que o crime de 
sonegação fiscal, ou o crime contra a ordem tributaria são crimes de resultado, 
eu acho que o resultado a pagado justifica a extinção da punibilidade em uma 
ideia até de que a legislação tributária é complexa e a legislação tributária é 
aplicada por órgãos que não têm a competência que seria necessária para 
punições tão graves como essa, não é? De forma que acho, na minha opinião, é, 
sim, uma evolução. Há uma situação até muito parecida, antes de acontecer a 
consumação do crime, que é o arrependimento eficaz, não é? Digamos que eu 
adquira uma nota fiscal fria para fazer uma despesa na minha contabilidade.  
Simplesmente, na época de apurar o lucro tributável, eu considero que essa 
despesa não existe e adiciono ao lucro líquido que está contabilizado a menor, 
por força dessa nota fiscal. Eu não produzi o resultado, ainda não houve a 
consumação do crime, porque não houve prejuízo para a arrecadação ainda. Na 
hora que eu for fazer o recolhimento, vou fazer o recolhimento como se essa nota 
fiscal fria não existisse. Esse é o arrependimento eficaz. Agora, se eu usei a nota 
fiscal e eu obtive a redução tributária, se consuma o crime. Mas se o contribuinte 
dois dias depois desiste do crime, vai e paga, ou pede parcelamento, ele volta na 
mesma situação anterior. Então, eu acho que a lei deve ser rígida com os casos 
de sonegação mesmo intencional.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fraude. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fraude. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pedi para opor sonegação de fraude, que eu vou 
repetir isso. Sonegação é o conceito da omissão, deixei de... Não informei aquela 
conta que estava lá na Ilhas Caiman, eu não informei. É uma atuação bastante 
diversa daquela em que eu produzo um documento falso sobre esse assunto. Eu 
invento que foi uma doação do meu tio, produzo um documento com a doação, 
etc., passo pelo cartório e firo a fé pública, etc., por conta disso. Por isso, eu 
queria reservar o termo sonegação para um mais leve.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu quis usar o termo 
achando que ele representava, na minha terminologia, a mais alta categoria da 
infração. Até porque a lei anterior chamava de crimes de sonegação fiscal. Então, 
você talvez não tenha se influenciado por um passado mais remoto. Mas seja 
como for, eu acho que a lei deve ser realmente rigorosa com essa situação. Na 
realidade, aquilo vira um pouquinho. Na realidade, nós sabemos das dificuldades 
para se demonstrar determinadas situações, até costumo ter certidões negativas 
do mesmo, os cadastros fiscais oficiais não estão devidamente preparados. Eu 
acho que deve, sim, ser dada toda a oportunidade para aquele que cometeu um 
crime se arrepender. Não um arrependimento eficaz, mas ter um tratamento 
equivalente do arrependimento eficaz. Paulo, faz o favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Eu ouvi com bastante atenção o que o 
Fernando disse, e o que me impressionou é que a obrigação tributária visa o 
recolhimento do tributo. Se assim é, olha, desde que cumpra o recolhimento do 
tributo, eu acho que deve ser extinta a punibilidade independentemente de 
denúncia; ou antes ou depois da denúncia. Eu acho que pagou o tributo, eu acho 
que deve ser extinta a punibilidade. Eu acho que tem que ser objetivo, senão 
complica muito, o Judiciário complica, o Tribunal Administrativo complica. É 
isso aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso que eu tive que enfrentar, na minha 
curta passagem pelo Carf, algumas situações de aplicação de multa qualificada. 
A gente sabe que a multa qualificada enseja, ao final do processo administrativo, 
a representação penal, a representação fiscal para efeitos penais. Essa questão 
que o Schoueri colocou, essa diferenciação, inicialmente, eu tinha essa visão 
realmente... A simples omissão é diferente daquela da fraude, no sentido de ter 
falsificado um documento. Se eu combino com o médico que eu compro do 
médico um recibo médico para lançar como despesa na minha declaração, para 
reduzir o pagamento do imposto, eu estou praticando uma fraude... Aceitando o 
documento e o médico emitindo o documento. Se eu vendo um imóvel por um 
valor abaixo da escritura e recebo um valor superior, outorgamndo a escritura 
por um valor inferior, eu estou cometendo uma fraude. Então, há intenção, há o 
dolo e essa é uma situação. Agora, se eu tenho um dinheiro frio no exterior, uma 
conta bancária, que eu não declaro é uma simples omissão. Mas quando eu 
preencho a minha declaração de rendimentos, eu sou obrigado a colocar ali, a 
elencar ali todos os meus bens. Se eu, deliberadamente, deixo de incluir, eu 
também estou praticando uma fraude ali no preenchimento da minha 
declaração. Eu estou falsificando documento, eu não estou correspondendo à 
verdade na enumeração dos meus bens. Então, eu acho, eu confesso que eu tive 
muita dúvida na hora de enfrentar essas situações e confesso, também, que eu 
não tenho uma opinião formada. Examinei caso a caso, mas eu confesso que eu 
ainda tenho muita dúvida em situações dessa espécie. O Carf, eu vejo, que está 
muito rigoroso na aplicação da multa qualificada. Existe uma jurisprudência 
formada no sentido de que o erro ou a simples omissão, aliás, tem até... O 



assunto é sumulado pelo Carf. A simples omissão de rendimento não justifica a 
aplicação da multa qualificada. Mas a gente tem que ver que omissão é essa. Se 
for uma omissão decorrente de um erro, realmente, ela não justifica a aplicação 
da multa qualificada. Mas a reiterada prática de omissão de rendimento, se o 
sujeito todo mês omite o rendimento... Uma nota calçada já é fraude. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí é fraude. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas se ele... Nota calçada é fraude.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você tem um conceito muito... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é omissão de receita. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas espera um pouquinho.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você tem um conceito claro do que é fraude.  

Sr. João Francisco Bianco: Espera um pouquinho. A fraude é a falsificação de 
um documento... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, está. 

Sr. João Francisco Bianco: Lógico, eu acabei de dizer. Se ele declara... Na 
escritura, ele outorga a escritura de venda de um imóvel por um valor inferior 
real, isso é fraude. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Se ele compra o recibo do médico é fraude.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, se o médico presta serviço... (só pegando o 
próprio médico). O mesmo médico que vendeu o recibo para A, para B, ele 
prestou um serviço e não cobrou. Ele perguntou: “Com nota ou sem nota?”. E o 
outro perguntou: “Qual é a diferença, doutor?”. “Com nota é tanto, sem nota é 
tanto”. “Doutor, eu não tenho o que fazer com essa nota”. Vai lá e compra sem 
nota. Só para comparar a situação. Você acha que é fraude ou você acha que 
esse médico que recebe não declara, depois pega o cheque, que é comum, vai ao 
posto de gasolina, abastece o carro e entrega o cheque do paciente. Isto é fraude 
ou isto não é fraude?  

Sr. João Francisco Bianco: Como eu estava dizendo, eu confesso que quando eu 
entrei no Carf, eu vi uma diferença nessas duas situações. Mas no curso da 
minha atuação eu, realmente, comecei a ter uma dúvida razoável sobre a 
diferença entre essas duas situações. Porque quando ele preenche a declaração 
de rendimentos dele, ele tem que dizer quanto ele recebeu, e ele está omitindo e 
está fraudando aquele documento. Ele está falsificando aquele documento, ele 
não está sendo... Ele está atestando que aquele documento é verdadeiro e aquilo 
não é verdadeiro. Mas eu estava dizendo que a jurisprudência é firme, no Carf, 
no sentido de que a prática reiterada da omissão caracteriza o dolo e aí justifica a 
aplicação da multa qualificada. Outra coisa que eu queria dizer, também, a 



questão da simulação e do planejamento tributário. Isso, a meu ver, o Carf 
exagerou completamente, sem o menor sentido e sem o menor apoio, inclusive, 
na própria legislação. Uma dúvida razoável de interpretação, uma dúvida 
razoável de qualificação do negócio jurídico praticado, frente à legislação, não 
pode ensejar a aplicação da multa qualificada. Isso é um absurdo e o Carf tem 
sido muito rigoroso nesses casos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Argos. 

Sr. Argos Gregório: Argos. Eu compreendo a posição do João e também a do 
Schoueri. Eu acho que isso seria o razoável que a gente pensasse, que existiria 
alguma dificuldade em não aceitar que a fraude é diferente da omissão. O 
Schoueri parece mostrar isso com muita propriedade e dizer: “Mas espera um 
pouquinho, uma coisa é você deixar de fazer, outra coisa é você ir lá e falsificar 
um documento público”. Eu faço questão de dizer: eu não sou membro do 
Ministério Público, mas me parece que a ideia do legislador e do Processo Penal é 
justamente fazer, como foi referido aqui na Mesa, a atribuição de pena pelo tipo 
fechado. E quando nós falamos aqui: “Ah, eu tenho alguma dificuldade de 
aceitar...”, como o Bianco colocou: “No começo, eu achava que realmente era 
diferente...”, mas me parece que depois, então, da passagem do Carf, ele passa a 
entender ou adotar o posicionamento efetivo do nosso Processo Penal. Se a gente 
pegar o Código Penal que existe aqui e os crimes de falsidade documental, se a 
gente adotar como válida essa teoria (essa ideia dos tipos fechados), a gente tem 
o art. 298, que é falsificação de documento particular. O tipo penal é: “Falsificar 
no todo, ou em parte documento particular, ou alterar documento particular 
verdadeiro”. Essa seria aquela falsificação que o Schoueri está dizendo: “Não, ele 
foi lá e falsificou. Foi lá e falseou um documento”. Muito bem. Pena: “Reclusão de 
um a cinco anos e multa”. Na sequência, o artigo seguinte é falsidade ideológica, 
que é: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir, ou fazer inserir a declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante”. A pena aqui é reclusão, idêntica, de 
um a cinco anos e multa, claro, se o documento é público, ou reclusão de um a 
três anos, se o documento é particular. Então, para o Código são tipos diversos, 
mas com a aplicação de pena idêntica. Então, no momento em que se começa a 
discussão: “Mas espera um pouquinho, para mim as coisas são diferentes...” 
Uma coisa é você ele ir dolosamente e falsear. Muito bem, e a outra é você omitir. 
A questão que me parece relevante é: se esta omissão foi com dolo ou não, 
porque o tipo penal não fala em omissão dolosa, fala simplesmente em omitir. 
Portanto, para o Código, o crime de falsidade ideológica vai dizer: “É crime”. Aqui, 
nós não temos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, a matéria penal sempre é dolosa, a menos que 
a lei penal diga que é culposa... É o inverso.  

Sr. Argos Gregório: Agora, então, eu avanço, digamos que seja doloso. Então, 
nós temos aí essa conduta dolosa, muito bem. O início da nossa discussão foi 



justamente esta possibilidade de eliminação da pretensão punitiva do Estado e a 
extinção da punibilidade. Muito bem. O que nós temos aqui? Me parece, eu tenho 
alguma dificuldade, eu não estudei o assunto a fundo, mas eu tenho alguma 
dificuldade de ver algum retrocesso nessa nova disposição. Porque me parece o 
seguinte: o texto vai dizer que há concessão de parcelamento, desde que você 
pague antes de oferecida qualquer denúncia, e esta punibilidade poderia ser 
extinta. Então, a questão é se há denúncia ou não. Se você resolve pagar antes 
do oferecimento da denúncia, extingue-se a punibilidade. Eu não vejo problema 
nenhum nisso, até porque você só será culpado depois de oferecida a denúncia e 
atravessado todo o Processo Penal. Então, no momento em que a lei permite que 
você realize ou devolva o eventual prejuízo que causou à sociedade (que era: “Ah, 
não paguei tributo”) e você vai lá, paga esse tributo, não se iniciou o Processo 
Penal e eu não vejo problema nenhum que a punibilidade seja extinta. Eu não 
entendo isso como um retrocesso, não. Muito ao contrário, eu acho que essas 
disposições, elas vêm reiterar aquilo que já vinha sendo praticado, dizendo: “Após 
o oferecimento da denúncia, isso não será possível”. Então, eu não vejo prática 
que estimule: “Ah, então, você tem que tem que realizar o pagamento”. Mas eu 
vejo, sim, o momento processual: “Olha, antes da denúncia aproveite a chance, 
pague aquilo que você deve e você terá extinta a punibilidade. Na verdade, não é 
contra, mas ao seu favor”. Ótimo. “Depois da denúncia, eu sinto muito, isso não 
vai ser aceito. Até pelo princípio da indisponibilidade, o Ministério Público vai ter 
que ir atrás de você e vai ter que realizar a persecução penal”. Eu acho que não 
tem nenhuma incoerência nestes seis parágrafos deste art. 6º da lei que vai 
tratar sobre salários. De uma maneira estranha, bem como disse e como diz o 
Professor Gerd, trouxe aqui um assunto que não tem absolutamente nada a ver 
com os termos da lei, mas enfim, eu não vejo nenhuma incoerência nessa nova 
disposição. Eu gostaria de ouvir a Mesa.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós desviamos um pouquinho o 
tema. Nós começamos a particularizar a avaliação das situações, entrando 
verdadeiramente no tipo criminal e aí a gente tem uma discussão para o dia 
inteiro, não é? Acho que nós podemos continuar a discussão, não estou 
absolutamente encerrando, só lembrando esse aspecto, nós saímos do tema. 
Acho que a lei, a nova lei, ela incorporou disposições que não se afastaram da 
ideia original. Nós estamos falando muito do que não estava na nova lei, que 
estava na lei antiga, extinção de punibilidade até o oferecimento da denúncia. O 
que aconteceu com essa lei foi: ela aprimorou a norma anterior, que falava só em 
pagamento e, hoje, passa a falar em parcelamento, também; aprimorou na 
questão da prescrição, que era uma dúvida que existia. Então, acho que é um 
avanço, sim. Agora, eu queria lembrar, também, que se a gente começar a avaliar 
aqui: “Isso é fraude, isso não é fraude”, teoricamente é muito difícil, porque as 
condutas são praticadas pelo impulso da vontade, especialmente em matéria 
criminal. Praticadas pela vontade de querer fazer, sabendo que é crime e não 
achando que o que eu estou fazendo é legal. Então, tem mil situações em que 
algo que tem cara de fraude e pode não ser fraude, tem cara de crime e pode não 



ser crime. É por isso mesmo que a jurisprudência, do âmbito criminal, sempre 
disse e continua a dizer que você só apura esse aspecto subjetivo da intenção 
pelos indícios que existem no caso concreto, indícios que variam de situação para 
situação. Isso vale, também, para a qualificação da penalidade no âmbito do 
Direito Tributário. Outra coisa que eu acho importante dizer é que nós estamos 
falando aqui de crime contra a ordem tributária. Então, precisa haver um 
prejuízo para a ordem tributária, certo? Simplesmente, praticar uma falsidade 
ideológica, que está categorizada, em si, como uma conduta criminosa, mas se é 
praticada com vistas a prejudicar a arrecadação e eu não prejudico a 
arrecadação, aquele crime que seria o mais grave consome o menor. É o princípio 
da consunção, ele consome o menor. Então, são circunstâncias que precisam ser 
avaliadas caso a caso. Isso para não ficarmos discutindo aqui: “Eu acho que é, 
eu acho que não é”. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em primeiro lugar, só para deixar claro, o problema 
não é de oferecimento de denúncia, de recebimento da denúncia, é um momento 
bastante posterior. Só para que não tenha confusão depois de quem ler a ata, 
achar que pode estar tendo uma mudança... Existe o oferecimento e o 
recebimento e há um período grande entre os dois, que é normalmente onde o 
contribuinte decide se deve ou não fazer o parcelamento. Segundo, eu não disse 
que no ordenamento brasileiro existe uma distinção entre a omissão e a fraude 
omissiva ou comissiva. Ao contrário, disse que de lege ferenda, “Deveríamos ter 
como em outros ordenamentos têm”. Disse: “Eu vejo uma diferença”. É como 
entrei dizendo, que por que não temos a diferença é que acabamos por bem 
tratar com simpatia algumas condutas, dizendo: “Ah, crime tributário não 
deveria ser punido”. A minha proposta de lege ferenda foi: tivéssemos nós 
situações mais graves descritas com motivos penais, provavelmente, a nossa 
atitude diante mesmo do arrependimento seria outra, dizendo: “Olha, não venha 
com essa, porque você cometeu um crime mesmo”. Então, foi uma crítica de lege 
ferenda. Porque, João, hoje, no ordenamento brasileiro, eu concordo com você, 
não tenho como fazer a distinção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, realmente, se a gente for analisar as decisões 
do Carf, eu acho que a gente vai ficar meio maluco só de tentar entender o que 
passa na cabeça deles, quando qualificam condutas. Se é que passa alguma 
coisa na cabeça dos caras, árbitros... É muito difícil você pensar neste assunto, 
porque você tende a fazer um exercício quase que psicográfico do que levou o 
julgador a determinar condutas, a dizer que a conduta é assim, mas é um 
querer, é um sim querer, é um sim querer querendo. Parece o programa do 
Chaves. Então, essa discussão em matéria tributária é um elogio à loucura, não 
é? Erasmo de Rotterdam, Um Negócio Maluco. Você deveria pensar em termos de 
Direito Penal, assim como até o Hassemer critica, que você tem sempre uma 
questão de núcleo e halo, falando em tipo, tanto o tipo penal, quanto o tipo 
tributário. O núcleo e o halo, eles não são separáveis, mas eles são coisas 
distintas. O núcleo, do objeto do regramento de conduta, é importante, mas o 



halo é tão importante quanto. Por isso que essa interação entre núcleo e halo, em 
termos de Filosofia do Direito, que é a base do Direito Penal e Direito Tributário 
na sua essência. Quando nós discutimos Direito Penal Tributário, nós tendemos 
a fazer uma separação: “Espera aí, isso aqui, então... Não, isso aqui é Direito 
Tributário. Não, isso aqui é Direito Penal”. Agora, são coisas diferentes e é preciso 
que a gente enxergue, então, que o objetivo de um Direito é diferente do outro. 
Mas nós estamos, essencialmente, falando de tipo. Essencialmente, falando de 
tipo. Naquilo que eu quis expressar e, que o Paulo parece ter concordado, nós 
temos no Direito Tributário a arrecadação como fim, é a arrecadação, tudo 
justifica pela arrecadação. Eu não posso dizer que a CPMF extinta ou a que vai 
vir, provavelmente, quer arrecadar alguma riqueza. É difícil eu... É uma retórica, 
é uma retórica fiscalista. Quando isto se torna um crime, aí eu fico tentando 
entender o crime. “Por que sonegou?”. Aí você: “Não, mas sonegou, mas 
falsificou, mas não quis falsificar. Omitiu da declaração de Imposto De Renda 
sem querer”. Isto não funciona. Então, se é tudo crime, é sempre uma conduta 
dolosa e, então, tudo é crime. Mas por que tudo é crime? Porque é assim, é uma 
conduta dolosa. A sonegação fiscal é uma conduta dolosa. Ok. Qual o objetivo da 
criminalização? Não é reclusão. Como ir tirar a pessoa do convívio social? Isto 
que é a gravidade e nós estamos tratando de liberdade. Por que é incoerente e é 
um retrocesso você trazer isso para o oferecimento da denúncia? Porque não tem 
lógica nenhuma. Qual a diferença de ser no oferecimento da denúncia ou ser 
depois? Não tem lógica nenhuma. A ideia da revisão realmente, que é a proposta 
do Direito Penal moderno, é você graduar as penas restritivas de liberdade em 
função do objetivo que está sendo tratado em cada ramo do Direito, para que 
você separe. Realmente, Direito Tributário pode até ser objeto de acordo. Os 
grandes crimes tributários são resolvidos por acordo, tanto na Europa quanto 
nos Estados Unidos. O Direito permite isso. Então, se você está permitindo não é 
por que você está estimulando. Isso não é conversa de boteco. Não, você está 
tratando o Direito Tributário como um objetivo arrecadação e que esta 
arrecadação é tanto de um lado quanto do outro. Ela é retórica, mas dentro da 
retórica precisa haver uma razão. A razão não é tirar o sonegador do convívio 
social. Aliás, esta é a tônica da revisão do Direito Penal. Se você retira todo 
mundo do convívio social por um crime, você está banalizando o Direito Penal. 
Essa é a preocupação que eu tenho, quando eu vejo uma lei como esta, que está 
sendo inserida no nosso ordenamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Em meados do ano passado, nós havíamos 
programado aqui uma palestra com a Karem Dias, que é Conselheira da Câmara 
Superior do Carf, para tratar justamente sobre a aplicação de multa qualificada. 
No fim, nós tivemos de adiar a palestra dela, em função da vinda do Professor 
Joachim Lang aqui, para o Brasil. Mas como o assunto é um assunto 
tormentoso, eu sugiro que a gente renove o convite para a Karem, para vir 
conversar um pouco com a gente sobre essa questão: qual é a posição do Carf 
sobre a aplicação da multa qualificada? Eu sugiro... Porque, também, a questão 
da aplicação da multa qualificada está diretamente relacionada com os aspectos 



criminais. Eu sugiro que a gente convide, também, um outro Conselheiro do 
Carf, o Claudemir, que é um Conselheiro importante, que é o representante do 
Fisco, representante da Fazenda, no Carf, e façamos um diálogo entre os dois 
aqui em uma próxima oportunidade. E eu sugiro também estender o convite ao 
Nino, que é o nosso colega Nino aqui, da faculdade, que é Juiz Federal atuando 
em Vara Criminal. Então, eu sugiro que a gente adote esse tema e faça um 
debate aqui reunindo essas pessoas todas. 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Nino Toldo. 

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

Sr. João Francisco Bianco: Podemos fazer uma Mesa na faculdade ou uma 
Mesa especial. Aí fica a critério.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser a Mesa, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos trabalhar na ideia.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só acho que três é muito em uma Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava pensando, enquanto você 
estava sugerindo a Karem, eu estava pensando em alguém do outro lado, do 
Fisco. Eu acho que o Claudemir é realmente uma pessoa interessante, por ser 
Conselheiro novo, com uma certa independência, embora talvez fosse 
interessante se pensar em um outro que tivesse uma postura mais rigorosa. Mas 
eu acho que é uma boa ideia com o Claudemir, acho que é uma excelente ideia. 
Vamos trabalhar nisso e ver como é que fazemos, evidentemente, depois do 
Carnaval, não é? Acho que esse assunto já foi bastante discutido, podemos 
passar para o assunto da pauta, finalmente. Salvador Cândido Brandão, por 
favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Esse assunto já praticamente, 
digamos assim, foi dado como encerrado na questão das empresas tributadas 
pelo lucro real, mas ainda resta uma questão, que eu estou querendo colocar, 
com referência às empresas tributadas pelo lucro presumido. Todo mundo sabe a 
questão da incidência das contribuições sociais, a imunidade que elas 
adquiriram no art. 149 da Constituição. Com a decisão do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, muita gente jogou a toalha, evidentemente, uma decisão do 
Plenário, embora por seis a cinco. Muita gente critica até os cinco votos que 
foram dados a favor do contribuinte e não compreendendo bem a situação. Eu 
pessoalmente estou entre esses cinco. Eu acho que realmente quando fala a 
palavra decorrente, quando decorre, decorre de alguma coisa. Embora, a 
Constituição tenha as palavras separadas em uma interpretação teleológica, com 
certeza, levaria à condição de que a contribuição social sobre o lucro também 
estaria abrangida pela imunidade. Mas isso é caso encerrado. Bom, então, 



analisando a situação das empresas tributadas pelo lucro presumido, eu fui fazer 
uma revisão dos acórdãos. Evidentemente, não prestei atenção nenhuma nos 
cinco votos contrários, porque os argumentos deles serão os mesmos. Então, “ 
quem está no lucro presumido, em tese, conta com os cinco votos” e, então, não 
precisa analisar o que eles disseram. E o interessante é que os votos que foram 
os vencedores, eles trazem bastante notícia ou conceitos de que quando há... O 
problema sério enfrentado é este: é a questão de que lucro é uma grandeza, 
evidentemente que é, receita é outra grandeza, que evidentemente estão 
destacados na Constituição e fazem questão de enfatizar isso. Quando a receita, 
é tratada de incidência, de forma objetiva, isto é, você tem uma alíquota, no caso 
do lucro presumido, fixa de 2,88%, no caso das empresas prestadoras de 
serviços, ou 1,8, nas empresas industriais e, assim por diante. Pode-se dizer que 
essa alíquota é fixa. A forma de se obter independe de a empresa ter ou não 
lucro. Aliás, a própria Receita mesmo diz: “Você ainda tem o direito de apropriar 
o lucro presumido mesmo que você tenha prejuízo, porque é lucro presumido”. 
Então, a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro das empresas 
tributadas pelo lucro presumido é a receita de exportação, independentemente de 
ter ou não lucro. A gente começa a analisar esses votos que foram os vencedores 
e eles começam assim: primeiro, nós tivemos sete votos ou oito votos a favor da 
imunidade sobre a CPMF. O que não deixa de ser interessante, porque a 
exportação foi feita, a contribuição recebia o valor da exportação e ela era uma 
contribuição social. O próprio recurso extraordinário, ele objetivava realmente a 
imunidade da contribuição da CPMF e da contribuição social. Houve oito votos a 
favor da CPMF, da imunidade da contribuição da CPMF. O argumento é esse, 
não havia no caso de alguma... o Ministro Marco Aurélio que foi o primeiro voto, 
ele votou a favor da CPMF e disse que não votava contra a contribuição, porque o 
fato gerador não guarda qualquer relação com o objeto da imunidade, receita 
decorrente de exportação. E vai: “Uma coisa é haver a incidência, 
independentemente do êxito alcançado em termos de enriquecimento”. Isso é 
uma expressão interessante. Ele diz: “Uma coisa é haver a incidência, 
independentemente do êxito alcançado”. É típico do lucro presumido, 
independentemente de ter lucro, ou do êxito, há incidência da contribuição sobre 
o lucro, tanto quanto o PIS e o Cofins. Eu posso vender com prejuízo e tenho que 
pagar PIS e Cofins. Posso vender com prejuízo e tenho que pagar a contribuição 
social sobre o lucro. O falecido e saudoso Ministro Menezes Direito, bom, ele teve 
um argumento econômico que não me sensibilizou, na época. Ele disse que na 
contabilidade é muito difícil de apurar o resultado separadamente das operações 
internas e do mercado externo. Não é difícil, tudo isso é... Mas, de qualquer 
maneira, esse impedimento não haveria nas empresas de lucro presumido. O 
Ministro Ricardo Lewandowski votou a favor da CPMF, porque é uma incidência 
direta e disse que as receitas decorridas das exportações, antes de se verificar ou 
não o lucro, é impossível de se aprovar uma imunidade que depende de uma 
apuração. Ora, se o nosso caso não depende de apuração, ele também, com 
certeza, faria o voto dele o contrário. A Dra. Ellen Gracie, ela cuidou de dizer que 
a incidência da receita, da contribuição social sobre o lucro, foi uma... A 
imunidade concedida à contribuição social foi uma imunidade objetiva, o que não 



se encontra nas empresas tributadas pelo lucro real, porque depende de uma 
apuração subjetiva. No caso das empresas de lucro presumido há a objetividade: 
é a imunidade sobre a contribuição social sobre as receitas de exportação. Na 
página 208, ela confirma que pode haver receita sem que se verifique lucro. É 
isso, esse é o argumento central. Se ela diz que pode haver receita sem que se 
verifique lucro, nas empresas de lucro presumido é isso que exatamente ocorre. 
Então, com esses votos vencedores da tese da contribuição social, eu vejo pistas 
de que quando o assunto se chegar relativamente às empresas tributadas pelo 
lucro presumido, a argumentação é completamente diferente e o enfoque, 
também, será completamente diferente. Eu penso que talvez ainda vale a pena 
quem está conduzindo ações desse tipo levar adiante com essa argumentação. É 
isso que eu tinha que colocar aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, eu não estou com os cinco, eu acompanho 
os seis pelo resultado. Mas a sua exposição apenas justifica, porque eu acho que 
os seis acertaram no resultado, mas não acertaram na explicação. Ou seja, se 
fosse verdadeiro que o foco deveria ser apenas a diferença entre receita e lucro, 
certamente você poderia... E o seu raciocínio vai muito bem, para dizer: “Olha, se 
é receita ou lucro, eu vou opondo desse modo”. O que é lamentável é que os 
Ministros que tiveram a oportunidade de examinar o nosso sistema tributário 
não tiverem o cuidado de fazer, de entender que esta imunidade, essa dita 
imunidade da exportação, veio junto com a tributação das importações. Ou seja, 
essa imunidade é daquelas que a gente chama de técnicas. Essa imunidade não 
tem um valor fundamental a sustentar. É apenas uma técnica de que se vale o 
constituinte, para introduzir em um sistema tributário que pretende ser sistema, 
mas ao mesmo tempo tem várias... Tem 5.527, pelo menos 5.528 pessoas 
jurídicas de Direito Público instituindo seus impostos. Para que eu possa ter um 
sistema com 5.528 pessoas instituindo impostos, é necessário que o constituinte 
se valha de uma técnica, que nós chamamos de imunidade, mas que eu faço 
questão de qualificar, imunidade técnica, para desenhar um sistema para que ele 
tenha um certo sentido. O sentido é: origem versus destino. Ou seja, esta 
imunidade tem a função de dizer: “Eu não tributarei as exportações ao mesmo 
tempo em que eu tributo as importações”. É típico instrumento para a tributação 
do consumo, para tributos que incidem sobre o consumo, que seria 
especificamente, no caso, para as contribuições PIS e Cofins. A nossa 
Constituição é completamente coerente com isso, quando adota o destino para 
PIS e Cofins tributa importação e não tributa exportação para o ICMS, tributa 
importação e não tributa exportação para o ISS, para o IPI, para todos aqueles 
tributos sobre o consumo. O constituinte desenhou este regime em uma 
imunidade técnica. Estender esta técnica para o Imposto de Renda é dizer: “Já 
não há mais sentido”. Talvez seja essa a sua discussão, Brandão, saber se existe 
ainda sentido na separação entre imposto sobre a renda e imposto sobre o 
consumo. Seria a sua crítica mais forte, seria dizer: “Eu não tenho mais por que 
separar imposto de renda e imposto de consumo já que são um só”. Existe um 
estudo, um volume que foi publicado pela Universidade Econômica de Viena, que 
se propõe a estudar isso, para saber se ainda faz sentido a separação entre 



tributação direta e indireta, imposto sobre renda e consumo. Mas veja, Brandão, 
para que eu pudesse acompanhá-lo no sentido de que o Imposto de Renda 
também seria um imposto sobre o consumo e, portanto, também teria 
imunidade, eu teria também que enxergar no ordenamento a possibilidade 
inversa da tributação na entrada. Ou seja, que eu tivesse também aqui, no 
Imposto de Renda do estrangeiro que opera no exterior, o que eu não tenho. Ou 
seja, eu não tenho Imposto de Renda do estrangeiro que opera do exterior, se ele 
não tem estabelecimento aqui. Ou seja, se uma empresa estrangeira vende um 
produto para cá não tem Imposto de Renda sobre ela. Então, eu não tenho esta 
harmonia. Então, do ponto de vista de harmonia, de sistematização, eu só 
consigo ver a imunidade da exportação quando eu tenho, ao mesmo tempo, a 
tributação da importação na coerência origem versus destino. O lucro presumido 
é uma base de cálculo do Imposto de Renda e que torna irrelevante o lucro 
contábil. Existe uma expressão do Casalta Nabais que eu gosto muito, até já 
reproduzi em um artigo que eu publiquei, que ele usava a expressão "o mito do 
lucro real". Como se o lucro real fosse verdadeiro e o lucro presumido fosse falso. 
O Casalta Nabais, eu acho que com muita arte, começa a explorar isso para 
dizer: “Que lucro real é verdadeiro, que verdade é essa?”. Afinal de contas, 
quantas empresas eu não conheço que têm máquinas funcionando e que do 
ponto de vista do lucro real essas máquinas já não existem, porque foram 
depreciadas. Real é porque houve uma convenção dizendo: “Vamos aceitar isso 
como sendo lucro”. Não é o lucro verdadeiro. O lucro real não é o lucro 
verdadeiro. É um lucro convencional aceito e que o legislador aceita como tal. O 
lucro presumido também é um lucro que não é necessariamente o verdadeiro. 
Então, essa ideia do lucro verdadeiro, lucro falso é que fica muito difícil. Você 
disse: “A empresa que teve prejuízo paga Imposto de Renda”. Temos que começar 
a questionar se ela teve ou não teve prejuízo, entra na história de verdades e 
mentiras. O fato é que o lucro presumido é uma base de cálculo, é um modo 
indireto de apuração do lucro da empresa. Para efeitos tributários, essa empresa 
teve, sim, lucro e pagou Imposto de Renda sobre o seu lucro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu iria falar alguma coisa bem 
próxima do Schoueri, então, eu quero subscrever o que ele disse. Eu considero 
que o fato de o cálculo ser uma porcentagem da receita bruta não significa que 
eu tenha aí uma receita de exportação. Eu tenho um critério de avaliação do 
aumento patrimonial, que afinal é o objeto da tributação. Isso sobre as atividades 
normais da pessoa jurídica que opta pelo lucro presumido, mas ela também tem 
que acrescentar ao lucro presumido o ganho real de outras operações, ganho de 
capital, por exemplo. Então, eu acho que não dá para equiparar. Eu acho que a 
receita bruta é um... Inclusive, variando no percentual de lucro presumido, de 
ramo para ramo de atividade, é um ponto de partida, da mesma forma que o 
lucro real, é um ponto de partida. Talvez a primeira linha da apuração do 
resultado chamado real é a receita bruta. Aí você vai seguindo uma série de 
deduções, de diminuições, de acréscimos e chega ao chamado lucro real. O lucro 
presumido, por simplificação, para ali em cima e não interessa uma série de 
ajustes que você faz no lucro real. Simplesmente, você aplica a porcentagem legal 



que estima que o lucro seja de 8%, de 32%. Então, eu acho que é uma distância 
grande. Eu também não sei bem o que pensarão os Ministros, ou o que 
pensaram, mas pensando teoricamente na questão, eu acho que não dá para 
estender. Tem dois pedidos aqui, o Fernando pediu antes e o João Bianco depois.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não acrescentaria muito ao que o Schoueri 
disse, porque subscrevo integralmente o raciocínio dele. Aliás, é difícil ficar 
concordando sobre tantos assuntos, porque esses assuntos a gente tem debatido 
com muita atenção. A leitura dos votos dos Ministros do Supremo não contribui 
para este debate, assim como a crítica que eu fiz ao Carf vale para os outros 
Tribunais, não no sentido de desqualificar os Ministros e muito menos os Juízes, 
eu não teria essa deselegância. A questão é que dentro de um argumento, dentro 
de uma questão um pouco epistemológica da teoria da argumentação, um debate 
fantástico que teve entre o Kelsen e o Perelman trazia essa discussão. Fala assim: 
“Olha, o que o Juiz tem nas mãos para chegar à decisão, como ele chega a esta 
decisão e como ele relata esta decisão é importante, mas o que é mais importante 
é a decisão. A decisão se dá por uma argumentação jurídica entre as partes, que 
pode chegar a um nível de detalhamento que não está nos autos e não está na 
decisão”. Se nós formos ler a decisão do Relator e dos membros, dos demais 
Ministros do Supremo, nós não vamos chegar a esse raciocínio. O que não é uma 
crítica a eles. Mas o resultado que me parece inatacável é realmente dentro dessa 
lógica do... Realmente não é... Existe essa discussão entre imposto de consumo, 
imposto direto e indireto, uma proposta de unificação dos dois tributos, no 
campo aí acadêmico. Mas esse mesmo estudo que o Schoueri mencionou, que é 
brilhante, não chega à conclusão, não é conclusivo, até porque não se propõe a 
ser conclusivo. Mas principalmente porque existem dificuldades práticas na 
unificação do imposto direto e indireto. Ok, existem dificuldades práticas. Se 
existem dificuldades práticas para a unificação do imposto direto e indireto, 
ainda que se admitam as aproximações em função da modernidade das relações 
econômicas, você tem que fixar políticas fiscais. Essas políticas fiscais não 
esperam os debates acadêmicos e muitos menos os debates filosóficos. E nós 
temos que fixar. A fixação de uma política econômica tanto faz se tem 1.000, 
2.000, 3.000 impostos, quantos impostos ou quantos tributos a gente tenha. Uns 
falam em 50, outros falam em 70, outros falam em 90, isso não importa, o fato é: 
nós estamos tratando de imposto de consumo. Imposto de consumo, a regra é: 
tributa o que importa e não tributa o que exporta. Não tem absolutamente nada 
a ver com contribuição social sobre o lucro e não tem nada a ver com lucro 
presumido. Então, não sei nem como essa discussão veio parar aí. Eu atribuo e 
já falei isso outras vezes a uma tendência de bacharel, como dizia o querido 
Brandão Machado. Então, o bacharel pode tudo, ele vai lá, põe no processo, 
porque ele quer conquistar a simpatia do cliente e aí ele vai, vai, vai. Dentro 
dessa teoria da argumentação é tão válida a tese dele quanto a tese da 
Universidade de Viena, certo? Porque o que importa é o resultado. Se ele 
chegasse a inverter este resultado no Supremo, o que eu ficaria muito frustrado 
academicamente, mas não ia resolver nada. O fato é que ele, com a teoria da 
argumentação, teve um resultado atécnico, assistemático, mas ganhou a causa e 



agradou a cliente. Então, nem sempre a gente vai conseguir chegar a esse 
raciocínio. Agora, parabéns para o Supremo de ter chegado nesse resultado, 
ainda que por linhas tortas.  

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto já foi discutido aqui na Mesa, em 
outras oportunidades, quando o Supremo... Quando foi publicada a decisão do 
Supremo, mesmo no curso do processo. Nós já havíamos todos aqui, 
unanimemente, subscrito o entendimento aqui do Schoueri. Mas eu acho 
importante, eu acho interessante essa questão que foi colocada pelo Brandão 
agora, examinando mais a fundo os votos, porque ela dá um caminho aqui para o 
exercício da advocacia na defesa dos interesses do seu cliente. Então, até do 
ponto de vista científico, eu gostaria de ver o Supremo confrontado com essa 
nova linha de argumentação. Agora, eu tinha pedido a palavra antes para fazer 
só um comentário rápido, assim, só para contar um causo aqui, se vocês me 
permitirem. Eu, na defesa da minha tese de doutorado, eu escrevi que o lucro 
real é o lucro verdadeiro. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Um dos membros da banca, que está aqui ao meu 
lado, na ocasião, já manifestou seu inconformismo com aquela...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi massacrado.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu não cheguei a ser massacrado, mas eu fui 
arguido, fui confrontado. Eu expliquei ao Professor Schoueri, na época, que 
quando eu escrevi que o lucro real é o lucro verdadeiro, é verdadeiro no sentido 
de que ele resulta, mais ou menos, aproximadamente, do confronto entre receitas 
e despesas. Eu não disse que o lucro presumido era falso. Eu simplesmente disse 
que o lucro real era o lucro mais aproximadamente resultante do confronto de 
receitas e despesas e, nesse sentido, ele era um lucro real. Eu vejo que a minha 
explicação não convenceu o Professor Schoueri, que continua inconformado com 
essa linha de argumentação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Salvo engano, no meu fundamento, 
eu digo que lucro real não existe, exatamente porque há uma convenção usando 
a imagem do Schoueri. Mas o lucro é alguma coisa abstrata, não é? Vocês estão 
vendo esse microfone; o lucro, a gente não consegue ver. Ele é uma coisa 
abstrata, como o próprio valor monetário é abstrato. Então, não existe uma 
realidade palpável, não é? Agora, eu acho importante dizer isso: o lucro real é o 
lucro que mais próximo estaria da verdade, dentro da construção abstrata do 
lucro, do patrimônio. É claro, o patrimônio é uma construção abstrata do Direito 
e o lucro é o aumento de patrimônio. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dentro dessa construção abstrata, o 
lucro real tem uma primazia sobre os demais critérios de apuração, por ser 
aquele que descontada a falta de realidade, desde o começo vai procurar 



determinar, da maneira mais precisa possível, o quanto houve de aumento 
patrimonial, se é que houve. Desculpa, a Mesa tem que obedecer a ordem, 
também. Pode falar. É que ele pediu a palavra.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria lembrar o seguinte: ele é tão 
verdadeiro que toda a equivalência patrimonial não é tributada, que eu tenho 
resultados de exercício futuro, que eu acabo não tributando naquele momento, 
que eu tenho provisões que são lançadas para outros períodos. Desculpe-me, ele 
é um lucro convencional, é um lucro que o legislador escolheu; tão convencional 
quanto o outro. A depreciação é só um exemplo. O lucro real, claro, ele parte do 
lucro contábil, existe uma explicação, etc., mas eu tenho tantas adições e 
exclusões que vão me distanciando do próprio lucro contábil. Assim, é um acaso, 
é uma sorte. Eu não me lembro de ter visto, ainda, uma empresa um pouco 
maior cujo lucro contábil e o lucro real sejam idênticos. Não aconteceu, assim, 
mas o Brandão, talvez, como contador, pode dizer: “Não, eu já vi acontecer isso”. 
Mas, na minha experiência, eu não vejo, sempre tem uma adição, uma exclusão. 
O lucro real, ele tem mudanças no lucro contábil. Se o lucro contábil já é 
convencional, quem tiver dúvida que veja essas novas normas contábeis, 
compare com as antigas e comece a perguntar o que é verdadeiro, o que é falso. 
Porque, afinal de contas, se um é verdadeiro, o outro é falso. Você começa a 
perceber que esses critérios, verdade e falsidade, não se aplicam ao lucro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, você tem toda a razão, mas que o 
lucro real ainda tem uma tentativa de chegar a... O próprio lucro é abstrato, não 
é? Aquele contábil. Mas afinal de contas, nós temos que ter algum critério. 
Começa pelo valor da moeda, que é o valor legal, não é o valor encontrado no 
mundo da natureza, começa pelo denominador comum de todas as contas. O 
lucro real já é um valor convencional. Realmente, o lucro real é uma criação do 
Direito Tributário, mas mais próximo talvez de uma realidade que nunca será 
atingível do que outros critérios.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é curioso ver esse debate mais uma vez na 
Mesa. Eu acho que nunca vai acabar esse debate, porque a gente trabalha com 
valores e estruturas jurídicas que levam a crer que a gente está em uma 
discussão entre perto e distante. Então, o Hassemer faz essa colocação: o Direito 
trabalha com aproximações e distanciamentos. Então, nós fazemos aproximações 
e distanciamentos o tempo inteiro. Isto é do Direito. Isto não deixa o lucro real 
menos real e nem o lucro presumido menos presumido, mas são aproximações. 
Quando eu li o artigo do Schoueri, que muito me chamou a atenção e até usei em 
uma palestra no Sul, o que é o mito, realmente, do lucro real é você ficar 
procurando realidade em convenções. Mas as convenções são úteis para você 
aproximar o Direito da realidade, então, nesse sentido de aproximação. Mas se 
você for olhar a aproximação de novo, você se distância por isso que você tem 
aproximações e distanciamentos no Direito. No lucro real, você vai ver sempre 
aproximações, como essas que o Schoueri mencionou, eu não preciso repetir. No 
livro do Ricardo, ele trabalha com essas aproximações, aliás, um livro que eu 
sempre recomendo aos meus alunos. É até contraditório com o Ricardo, porque o 



Ricardo sempre falava para mim: “Mas eu gosto muito da prática”. Mas eu nunca 
vi tanta erudição em um livro, no sentido de distanciamento, distanciamento 
epistemológico, valorativo e aproximações em termos de ordenamento jurídico 
tributário. É nossa praia, nós vamos trabalhar sempre com isto. O que não deixa 
o lucro real menos real, no sentido de próximo de uma realidade de apuração de 
lucro, próximo e não exato. Então, aí talvez essa tenha sido a crítica, eu não 
estava na banca, lamentavelmente, mas esta tenha sido a crítica ao Bianco e que 
aí ninguém está certo. Mas é uma crítica acertada no sentido... Dizer que o lucro 
real é o lucro verdadeiro é um pouco pesado, porque aí você entra em uma 
discussão de verdade e inverdade, que é outra discussão filosófica, que eu nunca 
vi chegarem a um resultado e não vão chegar nunca mais.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, faz favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Eu queria ouvir da Mesa referente ao efeito 
da decisão do Plenário do Supremo, relativamente ao pagamento de precatório, 
que o Supremo decidiu recentemente, ou fim do ano passado. Ele considerou 
inconstitucionalidade o art. 2º da Emenda Constitucional 30, de 2000, que 
parcelou em dez anos o pagamento dos precatórios. O Plenário decidiu pela 
inconstitucionalidade. Eu acho que foi uma decisão histórica surpreendente e 
acertada, na minha opinião. Foi proferida essa decisão no bojo da medida 
cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, promovida pela OAB e pela 
CNI. Ainda essa decisão em sede de liminar, não foi julgado o mérito ainda, mas 
a liminar foi deferida. Eu estou entendendo que com a publicação desse acórdão, 
embora em sede de liminar, eu acho que o governo já deveria pagar esses 
atrasados aí de uma vez, agora, não precisa esperar a publicação do mérito do 
julgamento. Eu queria ouvir da Mesa se com a publicação dessa liminar, acórdão 
da liminar, se o governo está obrigado já a cumprir a decisão Plenária do 
Supremo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem quer falar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Paulo, eu acho que essa liminar 
concedida... A liminar sempre que é concedida, tem o efeito ex nunc, ela não tem 
efeito retroativo. Mas eu acho que caiu do céu para as Fazendas essa liminar, 
porque vem misturada com a Emenda Constitucional 62. Na verdade, parece que 
eles não estão pagando mais ninguém. Quer dizer, ao invés de pagar tudo de 
uma vez, como você falou... Embora, essa liminar chegou tão tarde, porque ela 
começou em 2000, quando foi feita a Emenda Constitucional nº. 30, e só agora 
que ela obteve a liminar... E, praticamente, aqueles casos parcelados, muitos já 
haviam se esgotado. Agora, tem ações que se iniciaram naquela época, que estão 
terminando agora e, que eventualmente, seriam objetivados por essa liminar. 
Mas a Emenda Constitucional 62 colocou praticamente essa questão na estaca 
zero, porque houve uma reformulação total da forma como as Fazendas devem 



fazer os pagamentos. Eu não sei, você tem razão quando fala que a liminar 
concedida nos casos que estão... E ela realmente fez esse efeito, teria que a 
Fazenda, a partir de agora, pagar tudo de uma vez. Mas se ela ainda está no bojo 
de uma medida cautelar, que tenha efeito ex nunc, sem considerar o... Porque o 
efeito ex nunc só quando do julgamento final, se ela for confirmada, é que ela 
assume o efeito ex tunc, de ser realmente considerada inconstitucional. Então, só 
com a liminar, a Fazenda não está obrigada a simplesmente efetuar os 
pagamentos, da forma como o Supremo está dizendo. Ele simplesmente declarou 
que esta parte da... Que a sentenças transitadas em julgado até aquela data da 
emenda, só as sentenças transitadas em julgado e não os processos, elas 
deveriam ser pagas de uma vez, tal como vigorava na situação anterior. Eu tenho 
a impressão que com a Emenda Constitucional 62, se ela agora que existem 
quatro ações diretas de inconstitucionalidade dessa emenda, também, ficou tudo 
muito confuso. Porque essa Emenda 62, ela abrange todas, inclusive, essas que 
estavam parceladas ou estavam pendentes de precatório. Todas elas ficaram 
agora suspensas, porque a Fazenda, agora, tem mecanismos de postergação em 
até 15 anos. Quer dizer, a discussão que eu vi outro dia no Supremo Tribunal 
Federal é se essa preposição, em até, significava até ou parcelado em até 15 anos 
ou é até 15 anos. Quer dizer, o ‘em’ tinha essa função, em até 15 anos? Quer 
dizer, pode usar os 15 anos, ou tem que parcelar em 15 anos? Porque diferente 
da emenda anterior falava em parcelas anuais e esse aqui não fala, fala 
exatamente em até. Então, muitas Fazendas estão entendendo que podem 
simplesmente - entre aspas - calotear isso até o 15º ano. Eu não sei, o efeito 
dessa decisão do Supremo tardia em sede de liminar, eu acho que não beneficia 
em nada os casos pendentes, Paulo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar mais sobre o 
assunto? Então, vamos passar a outro tema. Está em aberto. Eu volto a solicitar, 
conforme foi impresso agora no nosso site, colaborações antecipadas para a 
nossa pauta, para a gente poder vir mais preparado para a discussão. Então, na 
falta de assunto, eu vou dar por encerrada aqui a reunião, agradecer a presença 
de todos e nos vemos na próxima semana. 

 

 

 

FIM 

Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV 
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