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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Caros associados, 
vamos dar início aos trabalhos da Mesa de debate de hoje, substituindo 
o presidente Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, que está em viagem, e... 
Primeira parte, comunicados. Quem tem comunicações? Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só comunicar que o professor Schoueri e 
o professor Bianco estão representando o instituto, no IFA, que está 
acontecendo ainda na Holanda, não é? E segundo informações do Luís 
Flávio, parece que o professor Schoueri foi muito aplaudido na sua 
palestra, o que para nós não é nenhuma novidade, mas é bacana que o 
instituto seja bem representado por dois dos nossos diretores mais 
antigos e mais queridos. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, notícia 
muito boa, sobre essa situação. E agora essa expectativa de aumento de 
tributos, não é? Os jornais infelizmente sempre trazem notícias ruins 
também, não é? Então... Muito bem. Mara, o ICMS aumenta ou não? 



Sra. Mara: Vai saber, né? Certamente vão aprontar alguma. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Necessidade de 
dinheiro? Tem que aumentar os impostos indiretos, não é? Seria IPI e 
ICMS. Muito bom. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Posso comentar aqui? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não, Salvador. 
Salvador com a palavra. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É no pequeno expediente, antes da 
pauta. Eu gostaria de comentar três artigos que foram publicados na 
Gazeta Mercantil, um deles foi... Valor Econômico, desculpa. 

Oradora Não Identificada: Atual Gazeta Mercantil. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Como eu estou velho. Um deles é 
assinado pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, sobre as 
declarações que ajudam o Fisco e os contribuintes. Foi publicado no dia 
28 de agosto. E ele, claro, defende a questão da Fazenda que essas 
informações são úteis para o Fisco e contribuinte, que nos últimos 
quatro anos foram autuados cerca de 190 milhões em procedimentos 
fiscais decorrentes de planejamentos tributários, e ele concluiu, né, 
como sempre que quase a totalidade das vultosas autuações que 
envolvem planejamento tributário são objetos de discussões 
intermináveis em processo administrativo judiciais em que só há um 
ganhador. Qual seja? Aquele que se beneficia das discussões 
processuais que definitivamente não são as empresas, não são 
empresários e tão pouco o estado. Essa mensagem... Outro artigo foi 
publicado no dia 27 de agosto, no Valor Econômico, nós já discutimos 
aqui, é questão da non olet, o dinheiro não tem cheiro. E a Receita está 
avaliando tributar a devolução da propina. Eles estão cheio de dúvidas, 
para nós aqui até da Mesa, chegamos à conclusão, até o Schoueri tem 
essa posição, que foi acolhida por todos, que embora possa haver 
alguma injustiça daquele que teve um rendimento normal, pagou 
tributo lá atrás e teve uma desgraça na vida, o banco quebrou, por 
exemplo, o tributo não é devolvido. Agora, o cidadão que teve um 
rendimento, e teve que devolver, como ele devolveu tudo, né, Fernando, 
a regra é então, assim, o entendimento é que não deve se cobrar o 
imposto, porque a rigor ele não teria como pagar esse imposto, se ele 
deu de volta, então essa é o entendimento aqui do Schoueri e da Mesa. 
Não foi? Eu fui... 

Oradora Não Identificada: Está devolvendo tudo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele não paga nada? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Foi, né? 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o entendimento da Mesa eu acho 
que você... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu fui contrário. 

Oradora Não Identificada: Majoritário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, é que nós temos... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Deixa só... Eu termino de falar. Eu 
levantei essa questão há uns seis meses e é exatamente por essa 
questão toda que eu já discuti, eu aprendi bem, o ICMS apreende na 
importação, o tributo é devido, não é devolvido, perde-se o bem e perde-
se o imposto, não devolve esse imposto. Imposto de renda. Eu tive 
grandes rendas em 2010, apliquei no banco, agora em 2015 o banco 
quebrou. Eu vou pedir de volta o Imposto de Renda que eu paguei? Não 
dá. O cidadão teve uma renda dessa aqui, que aí já está dentro do prazo 
de cobrança, porque tem muitos casos aqui, 2004, 2005, 2006, 
evidentemente não serão objeto de tributação, vão tributar só as 
entradas que possam vir depois, dentro do prazo de decadência, embora 
seja outra coisa. Então para mim havia o princípio da isonomia, tinha 
que ser cobrado, ele que arranjasse um jeito, devolvesse. Aí é o 
problema. Mas o Schoueri pensa assim, quando há devolução total não 
há incidência de imposto. E ficamos nessa posição, tivemos até que 
recusar as discussões anteriores. Você quer falar sobre isso aqui? Eu 
tenho mais outra notícia. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria fazer um reparo só, não é 
que estou discordando da tua posição, mas na Mesa a gente tem uma 
Mesa aqui ampla, não é, a gente tem uma regra de que quando há um 
consenso, absolutamente geral, todos têm a palavra e que aqueles que 
discordam pontuam, claro, mas se estabelece um consenso ao longo da 
matéria, e aí passa a ser uma posição da Mesa. Eu não me lembro de 
ter sido isto que aconteceu naquele dia. Eu me lembro da posição do 
Schoueri, que é coerente, eu penso da mesma forma, mas não que, não 
é uma posição majoritária, tantos pensam assim. É difícil, um voto. Mas 
a lógica da tramitação da renda é auferir a renda, não é? Se você 
devolve o dinheiro que você obteve, você não teve a renda. A questão é, 
de que forma você devolve isso? Então, aí se você falar, eu peguei o 
dinheiro, eu fui pego recebendo aí um milhão, como o prefeito de uma 
cidade do interior foi pego no carro recebendo um milhão de reais, foi 
pego em flagrante, recebeu uma propina, aí ele pega essa propina e 
devolve para o corruptor, então ele não teve a renda. Entende? Não 
realizou a renda. O crime, diversos crimes de natureza administrativa, e 
outros crimes de corrupção ativa, passiva, etc., formação de quadrilha e 
vai por aí. Agora, quando ele é, a questão do não olet, que é a ideia de 
você ter uma, faz parte de uma organização criminosa, você com esses 
fiscais aí que estão sendo investigados, não é, tanto na esfera federal da 
administração, federal ou na administração estadual, foi constatado 



uma grande evolução patrimonial, aí prenderam determinados agentes 
fiscais com grande evolução patrimonial e isso é apreendido, esses bens 
são apreendidos e aqueles bens demonstram sinais exteriores de 
riqueza que esses maus agentes fiscais, até tem um artigo denunciando 
que está rolando um tapetão nesses dois, tem que tomar cuidado com 
isso, tanto a zelotes, quanto a zinabre, está rolando um tapetão, acho 
que foi denunciado no domingo pelo Hélio Gasper, muito bem 
denunciado, então esse dinheiro todo, toda essa manifestação de 
riqueza é tributável. A diferença bem clara do que foi discutido na 
época. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É tributável porque não será devolvido, 
não é? Será... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, será devolvida. Ela é confiscada, o 
governo confisca, o fato de ele confiscar não tira o direito do governo de 
tributar. É porque não é devolução. Essa é a questão, não é uma 
devolução. Tem uma lei federal que... tem uma lei federal que estabelece 
o confisco de bens fruto de atividade criminosa. Então esse confisco de 
bens de fruto de atividade criminosa é uma lei penal que visa recompor 
o patrimônio público, no caso de corrupção e no caso de crimes como 
tráfico de drogas, outros crimes, é simplesmente dar ao estado o 
patrimônio que de alguma forma foi obtido infringindo a lei, mas isso 
não tem nada a ver com a tributação. Os fiscais são os fiscais ou os 
criminosos, mafiosos são investigados e esses sinais exteriores de 
riqueza, até onde eu entendo, são objeto de auto de infração e também 
até onde eu acompanho a jurisprudência, são passíveis de tributação 
pelos impostos correspondentes. Independentemente de restituição do 
erário público. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Que é exatamente.... Esses bens 
ocorrem com o dinheiro, porque o dinheiro também, vamos supor, o 
cidadão lá não investiu nenhum imóvel, ele arrecadou 98 milhões de 
dólares e na hora que foi preso, ele falou, o dinheiro está lá no banco, 
está disponível, eu vou devolver. É a mesma coisa, porque não foi pego 
em flagrante, não foi nada, está lá rendendo, usou para ciência médica, 
faz dez anos que ele recebeu, pode ser que nem cabe imposto mais 
sobre o principal, então ele vai devolver tudo e, claro, vai ser aplicada as 
regras de Imposto de Renda pertinentes. O que se tem questionado é 
exatamente essa situação de o prefeito ser pego numa situação em que 
o dinheiro é identificado e ele devolve, parece que essa é a posição do 
Dr. Schoueri, no sentido de que quando o valor é identificado e 
devolvido não há que se falar em.... É a posição dele, ele não está aqui 
para... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Pediu a 
palavra o colega. 



Sr. Carlos Daniel: Carlos Daniel. Professor Zilveti, eu fico até feliz em o 
senhor apontar em que não há esse consenso, porque como dizem, o 
onde há consenso, nós podemos legitimar todos errados, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso mesmo. 

Sr. Carlos Daniel: Mas sobre essa questão da tributação da renda 
proveniente de produtos de atos ilícitos, me parece que tem que haver 
uma distinção bem clara porque eu não consigo ver como o sistema 
jurídico vai dar duas soluções jurídicas distintas para o mesmo fato. 
Como assim? Você tem uma renda e o Código de Processo Penal diz que 
ela sempre prova de crime ela pode sofrer a pena de perdimento e a lei 
tributária diz que ela deve ser tributada. Parece-me que a questão, ela 
não vai ser resolvida, há um conflito meramente aparente de solução 
disso, porque a questão primordial é que há um, no momento que você 
procura tributar a renda prova de crime você procura tributar ela 
porque não se sabe naquele momento que ela é produto de crime, então 
é uma questão de cognição na fiscalização tributária. Você, aí você fala, 
mas aquela pessoa, vamos lá, Pablo Escobar tinha toda aquela renda e 
não ia ser tributado? É. Ele ia ser tributado. Mas por quê? Porque não 
se tinha indícios ou não tinha prova de que havia crime. Mas a partir do 
momento que há provas, está configurada, há uma condenação em 
trânsito em julgado pela prática de um crime que teve como produto 
aquela renda, me parece que a solução do Código de Processo Penal ela 
tem uma prevalência sobre a solução tributária, desde que haja, claro, 
um estado de cognição que possa afirmar com certeza a origem dessa 
renda, a origem lícita. E aí, claro, há uns cem números de argumentos 
que estão envolvidos nessa discussão, argumentos a respeito de não há 
um justo título, ou um título jurídico de ingresso desse patrimônio, 
dessa renda no patrimônio do sujeito, porque teve uma origem lícita, 
vocês vão ter argumentos éticos de que o estado não pode ser um sócio 
do produto do crime. Ou seja, há uma série de argumentos de todas as 
ordens que acabam pondo de lado o ponto central, em minha opinião, 
que é o estado de cognição que vai existir no momento que você vai 
tributar. Se você não sabe que aquilo é oriundo de crime, ok, você vai 
tributar, mas não porque o produto de crime é tributável, mas porque 
você não sabe que é produto de crime. Eu acho que essa distinção é 
interessante de ser observada, tratar a questão sob a perspectiva de 
cognição dos fatos tributários ou jurídicos geral. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pela ordem, pediu a 
palavra o Neto, em seguida Fernando também está... Você pediu 
primeiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A gente saiu do jornal, acabou de sair do 
Valor Econômico, chegando aqui. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu acho que realmente é uma questão complexa 
e me parece que o consenso é algo que não está presente na Mesa, até 



por ser um assunto que estará de volta às notícias do Valor Econômico 
e outros jornais, talvez seja interessante a gente voltar a discutir no 
momento que a Mesa esteja com o professor Schoueri para trazer os 
pontos dele. Eu acho que um dos pontos que Schoueri levanta é a 
questão da disponibilidade econômica e da disponibilidade jurídica da 
renda. De memória, eu me lembro que haveria o seguinte argumento, 
bom, será que a disponibilidade econômica estaria presente quando eu 
realizo esse ato ilícito, será que esse valor, essa renda realmente foi 
adquirida por mim, a questão da aquisição será que foi realizada? Eu 
acho que esse é um ponto importante. E o Fernando levantou aqui uma 
questão fundamental que mostra a complexidade, depende como o valor 
chegou às mãos do contraventor e como saiu. O dinheiro pode ter sido 
confiscado, esse dinheiro pode ter sido objeto de pagamento de multa 
por alguma outra sanção aplicável. E a questão também em casos 
práticos e obviamente aqui nós não realizamos casos práticos, mas 
teóricos, podem trazer algumas complexidades. Então o contraventor 
pode ter, por exemplo, constituído uma lavanderia e lá lavado uma série 
de ternos inexistentes, gerado rendas tributáveis nessa lavanderia, 
tributados, vamos lá, pelo lucro presumido e distribuído em dividendos 
e como se diz, tem o dinheiro quente. Depois anos depois, depois de 
uma operação deflagrada verifica-se que aquele dinheiro nas mãos do 
contraventor, na verdade, é objeto de tráfico de droga ou de propina. Aí 
você tem uma situação complexa, afinal de contas, os fatos geradores 
declarados e tributáveis na pessoa jurídica devem ser remanescidos, eu 
tenho um novo fato gerador na pessoa física, eu tenho fato gerador nos 
dois, eu posso compensar as situações ou nada disso realmente é 
tributável? Então realmente a situação é complexa e parece que o 
consenso é algo que não se aproxima muito disso. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Imaginemos um caso hipotético, 
absolutamente hipotético. Um empresário para fazer parte de uma, de 
um grupo de obras e construção civil é levado a desistir, deixando parte 
de seu patrimônio nas mãos de terceiros responsáveis pela contratação 
de seus serviços. Uma vez que ele todo esse esquema de corrupção é 
descoberto o corruptor, o empresário que corrompeu o agente público e 
aquele agente público que recebeu o dinheiro passar por uma 
investigação penal e surge uma bela ideia de uma delação premiada. 
Então, de fato eu recebi tantos dinheiros e depois de uma passagem aí 
de férias numa colônia prisional, o outro acusado reconhece que pagou 
tantos dinheiros e os dinheiros são basicamente parecidos, nunca são 
paguei dez e recebi dez, dez e quinhentos, recebi, não é, oito, sempre 
tem uma perda de valor. Mas o fato é que há uma coincidência nos 
fatos nas delações e pronto, chegou num número mágico, oito milhões 
que o corrupto, o agente corrupto resolve devolver aos cofres públicos. E 
essa a questão, é isso que está acontecendo hoje. E aí com que parecer 
para tudo quanto é lado, aparece um monte de parecer. E o cuidado 
que a gente tem que ter, porque de fato essa divisão entre 



disponibilidade jurídica e econômica já foi, ela já aconteceu, ou seja, eu 
já ganhei esse dinheiro, eu já tive a disponibilidade econômica jurídica, 
embora eu não acredito nessa distinção, mas ela é didaticamente 
adotada por nossas escolas de direito, então não importa, ele teve as 
duas disponibilidades, econômica e jurídica, pegou esses oito milhões e 
colocou numa conta lá fora. Aí acometido de um peso na consciência e 
tal, ele pega e fala, eu vou devolver esses oito milhões. O fato de ele 
devolver esses oito milhões não tem nenhuma ação no meu modo de ver 
sobre o Imposto de Renda. Dizer que ele não deve pagar Imposto de 
Renda porque ele devolveu o dinheiro, cuja disponibilidade jurídica 
econômica aconteceu lá atrás e ele ficou bem mansinho, bem tranquilo, 
e aí quando pego ele devolve, e essa é a tese que está sendo defendida 
hoje nos tribunais e com muito parecer aí para cá e para lá, essa tese, 
não, vamos fazer uma tese que se devolveu não teve disponibilidade 
jurídica nem econômica. Então acontece. Teve disponibilidade jurídica e 
econômica sim e deve ser tributado. Com relação ao perdimento, 
quando a Receita Federal, ou agentes do Ministério Público fazem ações 
no exterior para apreender dinheiro fruto da corrupção que 
supostamente estão nas contas de políticos ou agentes públicos, 
pessoas envolvidas com atos ilícitos, essa apreensão de ativos é levada a 
perdimento, passam lá nas casas, pega um Porsche, esse produto do 
crime é levado a perdimento, mas respondendo um pouco a tua 
pergunta, a pena de perdimento não elide o pagamento de impostos, 
são duas coisas absolutamente diferentes. Então, o que importa uma... 
fazer uma importação temporária de um carro, falando de carros, não é, 
salão do automóvel, e aí esquece de devolver, fica lá na avenida Europa 
para o pessoal passear. Certo? E comprar. Estourou o período, vai a 
perdimento, o veículo vai a perdimento, mas os impostos são cobrados, 
o fato de ir a perdimento não quer dizer que o tributo não deva ser 
cobrado. O tributo é cobrado quando você ocorre o fato gerador. 
Ocorreu o fato gerador, eu ganhei, certo? Eu poderia até dizer se o 
prefeito, aquele prefeito foi pego no carro lá com o dinheiro, ele foi pego 
no carro com o dinheiro, era dele, ele está lá bonitão lá, feliz da vida, de 
repente apareceu um monte de flash na cara dele e falou: O senhor está 
preso. Ele teve disponibilidade econômica e jurídica ou não? Lógico que 
ele teve. Ah, mas eu devolvi. Mano, antes não devolvesse, ficasse com 
você, corre, faz alguma coisa. Mas se você, no momento, você teve a 
tradição, é importante isso, você teve a tradição, se deu a tradição, você 
tem a disponibilidade econômica e jurídica, o tempo que você ficou com 
o dinheiro, eu só fiquei um pouquinho porque logo me pegaram. Então 
eu devolvi, pobre de mim, né, eu não tive disponibilidade econômica e 
jurídica. Isso é parecer. Tem que tomar cuidado porque de jurídico isso 
não tem nada. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Diz que no roubo só quando baixa a 
adrenalina é que é considerado. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só um minutinho. 
Parece que a tese do Fernando, que eu estou de acordo com ela, a pena 



de perdimento é uma punição, e ela tem sua autonomia, ela não pode 
ser cumulada ou absorvida por outra situação, principalmente por 
cobrança de tributo. O crédito tributário não pode ser posto de lado, e o 
lançamento no momento em que se dá o lançamento aí sim, o 
lançamento pode ser feito porque ocorreu a decadência, etc., mas 
decadência ou prescrição. Mas é um direito do estado, como também é 
um direito do estado aplicar a pena de perdimento. Se há uma 
cumulação, não tem nenhuma norma que diz não pode cumular. Esse 
que é o aspecto jurídico estrito dessa situação. Eu concordo com o 
professor Fernando. Espera um instantinho só. Você já falou, não é? 
Depois. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Carlos Daniel: Eu acho que o exemplo que o professor Zilveti pegou 
não é um bom exemplo para esse caso, por quê? Porque no momento da 
importação do carro, admissão temporária, ele está correto, aquele 
carro não está envolvido com nenhuma atividade ilegal, ele vai ser 
tributado porque naquele momento está tudo legítimo. A partir de um 
determinado momento que ele vai incorrer na ilicitude, aí sim vai 
ocorrer a pena de perdimento, ou seja, há um diferimento temporal os 
fatos a hipótese da tributação, que é o carro estar aqui, importado, está 
tudo legítimo, a entrada do carro foi legítima, a partir do momento que 
ele ultrapassa o tempo ele incorre na hipótese na norma que determina 
o perdimento. Porque a gente está tratando aqui, me parece é ideia da 
renda que, ou seja, desde o momento que ela surgiu, ela já está 
vinculada a uma atividade criminosa, e aí sim naquele momento você 
vai ter, vamos dizer, a gente está discutindo duas soluções jurídicas que 
seria, uma tributar, outro perdimento, e nesse caso me parece o 
perdimento deve prevalecer, para isso o que exemplo do carro não me 
parece o mais adequado para ilustrar esse ponto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Neto. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu não tenho uma posição bastante consolidada 
a respeito do tema, mas apenas para fins de debates, testando um 
pouco as hipóteses levantadas pelo professor Fernando, nós temos aqui 
realmente essa dupla questão que é bastante tradicional na doutrina da 
disponibilidade econômica e jurídica, muitos identificam como regime 
de competência, regime de caixa. Pensando na disponibilidade 
econômica, eu penso que naturalmente a disponibilidade econômica 
não é estar com dinheiro nas mãos, não é, nós temos aí uma diferença 
necessária entre receitas ingressos, ingressos são alguns valores que 
adentram, estão nas minhas mãos, mas apenas de forma transitória, eu 
não tenho direito sobre esse valor, nem tenho como atribuir destino 
esse valor pois não me pertence, estão em minhas mãos apenas por 
alguma razão. Receita seria algo diferente, algo que adentra ao meu 
patrimônio como uma característica de definitibilidade, eu posso 
atribuir algum destino para alguma despesa que tenho, me pertence. 



Apenas testando hipótese, a partir deste momento em que eu recebo 
algo que não é meu e que na verdade não me pertence e eu preciso 
devolver a partir do momento em que alguém me peça porque na 
verdade não me pertence, talvez eu não estaria perante uma receita, 
porque na verdade eu não tenho disponibilidade, não é algo que 
adentrou ao patrimônio sem alguma condição, há uma condição aqui. 
Então, apenas testando, apenas levantando essa ideia, será que a 
disponibilidade econômica estaria realmente presente ou será que aqui 
seria um mero ingresso, não uma receita ao que seria insuscetível de 
tributação pelo Imposto de Renda? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vou tentar responder as duas. Razão do 
desconforto com essa distinção de disponibilidade econômica e jurídica 
é porque ela leva algumas situações, testa situações pouco confortáveis. 
A disponibilidade ela é sempre jurídica, né, porque a gente está 
tratando de direito, e o Brandão Machado escreveu várias vezes 
combatendo essa teoria da disponibilidade econômica e jurídica que é 
uma translação mal traduzida do direito alemão que ficou no nosso 
Código Tributário Nacional. E por que é ruim? Porque nós estamos 
tratando de direito, então se eu te dou um dinheiro, eu dou um maço de 
dinheiro para você, você ao receber esse dinheiro, não importa a origem, 
não importa se é lícito ou ilícito, houve a tradição. Então você já tem a 
disponibilidade jurídica porque do ponto de vista jurídico a tradição 
caracteriza a propriedade. E a disponibilidade econômica, ela é 
presumida, você já tem a disponibilidade econômica, você não separa as 
duas. Primeiro eu te dou a econômica, depois eu te dou a jurídica, que 
isso foi até bastante estressado em debates aqui com o Ricardo Mariz 
Oliveira, e o Ricardo Mariz de Oliveira sustentou por muito tempo essa 
distinção, mas enfim, o que diz respeito no nosso debate aqui o cidadão 
que recebe um dinheiro ilícito, por isso deu o exemplo do prefeito de 
uma cidade no interior que esteve na televisão, ele recebeu dinheiro, 
inclusive para fins penais, como foi armado o flagrante, ele foi feito de 
forma, olha, assim que ele receber o dinheiro dá a voz de prisão. Porque 
quando ele recebe dinheiro até ele não receber dinheiro, você não tem o 
crime, você não tem a tradição, ele não recebeu nada. Pode ser tentativa 
de suborno, pode ser tentativa de extorsão, pode ser tentativa de 
qualquer coisa, mas senão, aliás, não houve a tradição. Então eles 
esperam. Olha, ele está lá no carro, pegou a pastinha, pegou a 
pastinha, segurou a pastinha, olhou, abriu a pastinha, pois a mão no 
dinheiro, cana. Flagrante. Aí nesse flagrante houve a tradição do 
dinheiro, ele recebeu o dinheiro. Então não há hipótese de dizer, não 
tem disponibilidade econômica porque ele ainda não gastou. Não, pô, foi 
no McDonald's, comprou um X-Burger, pronto, já tem disponibilidade 
econômica. Isso é até um problema que leva esse raciocínio na minha 
visão distorcida de insistir em disponibilidade econômica e jurídica leva 
a essas dúvidas que realmente não deveriam acontecer, ele tem a 
disponibilidade jurídica e da jurídica ele tem a econômica. Essa ideia, 
essa foi a ideia concebida na Alemanha em relação à disponibilidade, a 
disponibilidade da renda. E tanto faz se ela é fruto de lícito ou ilícito, ela 



é disponível. Com relação ao perdimento. O que eu fiz esse exemplo do 
carro na Avenida Europa? Isso acontece com frequência. Quando acaba 
o salão do automóvel, os carros têm que sair do salão do automóvel 
direto para o porto de Santos, só que eles não saem, eles ficam 
passeando na Avenida Europa. E fora do prazo de admissão temporária. 
Então, quando apreendidos eles são levados a perdimento. Então, 
perdimento como o professor Bonilha entendeu da mesma forma, é uma 
determinação legal de levar produtos que estão de maneira ilícita 
considerados de maneira ilícita em posse de terceiros, são apreendidos 
e começa um processo de perdimento que não tem relação com os 
impostos, porque se você quiser pagar os impostos você não vai tirar o 
carro de perdimento, ele vai ser leiloado de qualquer jeito, porque 
estourou o prazo de admissão temporária 90, 120, etc., etc. Então, no 
caso dos mafiosos, aquele cara que tinha na Avenida Sumaré 
concessionária de barcos, foram apreendidos todos as barcos dele na 
Avenida Sumaré, depois foi preso, e tudo aquilo era produto de lavagem 
de dinheiro, de atos ilícito, então aquilo lá foi apreendido e foi levado à 
perdimento. Independentemente de ele sofrer um processo para 
apuração de renda e consequentemente, pagamento de impostos. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Tem 
alguma coisa a dizer? Pois não. 

Sra. Elisabeth: Elisabeth. Só tentando contemporizar as duas 
correntes, eu não sei, Fernando, mas a impressão que me fica, 
infelizmente eu não participei do debate quando o Schoueri estava 
presente, mas a discussão é, ok, há disponibilidade econômica no 
momento do recebimento do dinheiro, só que como esse dinheiro é 
devolvido automaticamente no mesmo momento no sentido que foi 
retido, a retenção do numerário significaria uma moeda de pagamento 
do tributo, então, por haver esse pagamento, aí a gente teria exaurido a 
capacidade contributiva relacionada a atos ilícito. Quer dizer, eu não 
estou discutindo a existência ou não da disponibilidade econômica da 
renda, é efetivamente resistiu, mas a partir do momento em que ela é 
devolvida, a devolução significa moeda de pagamento do tributo. Não sei 
se... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não é devolvida, 
inicia-se um procedimento administrativo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ela é levada a perdimento. Você perde a 
propriedade de um bem que é objeto de ato ilícito. Agora o fato, ah, eu 
perdi a capacidade contributiva. Não, você não perdeu, você talvez 
perdeu desse objeto, porque você falar assim, eu deixo 30%, 27,5% e 
está tudo certo, eu já paguei o imposto. Não, nem é dado a você direito 
de pagar imposto sobre este bem, objeto de ilícito, mas você não pode 
negar que você obteve a renda, você teve, se configurou, fechou aquele 
aspecto, eu tive quando recebi a propina, quando eu recebi o dinheiro 



de ato ilícito eu recebi e ali eu tive a disponibilidade jurídica e 
econômica. 

Sra. Elisabeth: Não estou discutindo isso, até aí nós estamos 
plenamente de acordo, disponibilidade econômica ocorreu e ela 
deflagraria a tributação correspondente. O meu ponto é, a partir do 
momento em que houve o perdimento, não é, qual a natureza jurídica 
desse perdimento, ele é tão somente o perdimento para fim de Imposto 
de Renda ou esse perdimento, ele pode ser de alguma forma travestido 
de uma satisfação na obrigação tributária decorrente. Esse é meu 
ponto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Punição, a meu ver, 
eu disse aqui, é autônoma. Não tem nada que ver a um procedimento 
administrativo que leva a este, e a lei estabelece como o tempo, uma 
punição. Independente do tributo, o tributo é outra coisa. Agora, claro, 
os dois resultam em uma prestação em dinheiro, mas são coisas 
diferentes. Veja que o crédito tributário, como está no Código Tributário 
Nacional, não pode ser dispensado. Então, eu estaria dispensando o 
código, por que pagou a multa? Não tem sentido perante a lei brasileira. 
São duas coisas autônomas. Uma é penal, a outra é tributária. 

Sra. Mara: Que a Elisabeth está querendo falar, no caso dito pelo 
Fernando, o valor integralmente, vamos dizer assim, surrupiado, está 
sendo devolvido, né? Qual que é, quando você paga o Imposto de Renda, 
quem paga é o plano da renda, então, a rigor, ele vai pegar a renda e vai 
deduzir daquela renda o valor do tributo e vai ter o valor líquido. 
Quando ele devolve integralmente é a mesma coisa que ele está 
devolvendo a renda com tributo embutido, então um milhão, vamos 
dizer assim, um milhão, se ele fosse pagar imposto ele teria um milhão 
menos 27,5%, portanto, ele teria, sei lá, um milhão menos 27,5%. 
Quando ele devolve tudo ele devolve valor mais o imposto que ele 
deveria estar pagando sobre aquela renda, quando é devolvido na hora, 
integralmente e etc., quando é fruto de depósito no exterior e etc., 
nunca se sabe qual que, se ele devolvesse os juros sobre a renda, se ele 
devolvesse o valor das multas que ele teria de mora sobre isso e etc., ele 
estaria devolvendo integralmente o valor que ele obteve. A partir do 
momento que não se sabe qual é o valor que ele está, que auferiu 
durante todo esse período, aí sim, teria motivo para se cobrar o tributo, 
porque você não sabe qual é o valor efetivamente recebido e 
efetivamente, vamos dizer assim, aferido durante esse período. Então eu 
acho que eu estou entendendo o que ela está falando que é justamente 
isso, quando se devolve tudo na hora que se tem certeza que aquela é 
toda a renda você está devolvendo a renda bruta e da renda bruta faz 
parte o imposto que teria que ser pago. Então, essa é a distinção. Por 
isso que no caso dela devolver integralmente a renda bruta, ela não 
precisaria pagar o tributo. Quando ela não devolve a renda bruta ou 
não se identifica a renda bruta, se considera aquilo renda líquida e aí 



sim, teria que se pagar o tributo, porque você não tem certeza qual seria 
a renda bruta. Essa é a minha opinião. É isso? 

Sra. Elisabeth: É rigorosamente isso. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas Mara, o 
patrimônio dele com aquele depósito ilícito do exterior cresceu. 

Sra. Mara: Não, mas é por isso mesmo. Esse é o fato, ninguém nega 
que isso é renda. Mas ninguém nega que isso é renda. Uma coisa é 
renda bruta e outra é a renda líquida. Quando eu tenho certeza que eu 
estou recebendo de volta a renda bruta, eu não tenho que cobrar 
imposto porque é renda bruta e dentro da renda bruta qual é a sistema 
do Imposto de Renda? Retenção na fonte. Se é retenção na fonte, 
quando eu devolvo tudo, eu devolvo renda bruta, portanto da renda 
bruta está embutido o valor do imposto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas espera aí, não 
tem a pena de perdimento? 

Sra. Mara: Não, mas a pena de perdimento é penal, é outra coisa. Eu 
estou perdendo o valor que eu tinha, ou seja, não tenho mais a posse, 
eu perdi o direito sobre aquela renda, porém eu devolvi a renda integral, 
a renda integral está embutido o tributo que deveria pagar. Se eu tenho 
depósito no exterior é diferente, eu não identifico. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Embutido o tributo? 

Sra. Mara: Porque um milhão se eu fosse declarar este um milhão como 
renda normal, eu teria que pagar 27,5%, do um milhão, deduzindo 
27,5%, eu tenho, sei lá, 800 mil reais, vai. Ficaria na minha 
propriedade os 800 mil reais. Então, dentro do um milhão que eu estou 
devolvendo está embutido o valor do imposto que eu deveria pagar 
porque eu estou recebendo a renda bruta. Se eu tenho um depósito no 
exterior que eu constituí, sei lá, há cinco anos, há cinco anos eu venho 
aferindo renda daquele valor. Quando eu devolvo, eu declaro e etc., eu 
tenho que sobre o total tributar porque nunca foi tributado e vai ficar 
na minha mão o líquido de toda forma. Agora, eu não tenho valor, eu 
que estou recebendo aqui eu não tenho certeza sobre esse valor, nas 
delações premiadas a pessoa está devolvendo o que quer, vai saber o 
que ela recebeu. Então, isto é considerado uma renda bruta para efeitos 
de Imposto de Renda, mas bruta, líquida para efeito do que ele aferiu, 
então sim, eu tenho que tributar, eu posso tributar, porque eu não sei 
qual é o valor total do tributo, da renda que foi paga. Então, se a pessoa 
comprovasse que ela está devolvendo tudo exatamente tudo com multa, 
com juros e etc., aí o delito não poderia se tributar. Mas, porém, ela não 
comprova qual o valor do principal, qual foi o valor dos juros e etc., 
durante todo aquele período, então aí existe o direito de tributar. Essa é 
a diferença que eu acho que ela está falando. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mara, veja bem a 
nossa divergência é a seguinte, há uma diferença muito grande entre 
propriedade, você ainda agora usou a expressão propriedade. A 
propriedade de uma pessoa, o que ela tem de propriedade é o que ela 
tem, a parte do patrimônio que é legítima. O nível da propriedade faz 
com que ela seja garantida pela lei erga omnes, ou seja, os meus 
imóveis, o meu dinheiro, etc. Agora, você pode ter bens que não são de 
sua propriedade, você tem a posse. Então, o ladrão rouba, ele tem a 
posse. Posse indevida, ilícita, mas ele tem a posse. Que é uma questão 
pessoal. 

Sra. Mara: Mas é por isso que se distingue o perdimento que é, vamos 
dizer assim. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, pena de 
perdimento são viés que estão ilicitamente na mão de alguém e a lei 
vem e diz: Fica sujeito a uma punição. Então, perde o perdimento, 
perde esses bens para o estado naquele momento em decorrência da 
aplicação da pena. Agora, isto não dispensa o crédito tributário, por 
ventura, devido. 

Sra. Mara: Mas é justamente isso que a gente está discutindo, o crédito 
tributário é devido, mas depende da situação. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas naquela época o 
cidadão teve o seu patrimônio aumentado ilicitamente com essa quantia 
que está lá no banco lá no exterior. 

Sra. Mara: Sim e deve pagar imposto porque não se sabe qual é o valor 
total. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sabe, como não? Não 
faz uma declaração de renda? 

Sra. Mara: Não. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ele faz uma 
declaração. E o que está lá no banco é que está fora. 

Sra. Mara: Tá, mas é justamente, mas é esse fato escondido que ele vai 
pagar renda, vai pagar o imposto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então a renda bruta 
dele naquele período, a renda bruta é maior do que a está declarada. 

Sra. Mara: Sim. Mas nós não estamos discutindo isso, nós estamos 
dizendo sobre este valor que está escondido justamente porque não se 
sabe o total deste valor escondido e quanto foi a renda que ele escondeu 
durante todo esse tempo, ele vai pagar imposto. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Como não se sabe? 
Está em dinheiro estrangeiro, dólares. 

Sra. Mara: Não se sabe, professor, porque não se sabe quanto ele 
auferiu, quanto ele gastou durante aquele tempo, não se sabe quanto 
pagou de juros, não se sabe qual foi a data inicial, não se sabe nada, é a 
palavra dele contra o fato. Quer dizer, alguém pegou uma conta no 
exterior, confiscou essa conta no exterior e lá tinha os cem mil dólares. 
Quem disse que ele só tinha só cem mil dólares, quem disse que o 
depósito inicial dele eram cem mil dólares e que permaneceu durante 
cinco anos durante... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O ônus da prova é 
dele. 

Sra. Mara: Por isso que eu estou falando que ele tem que pagar 
imposto. Aqui ele é considerado uma renda líquida. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tem uma quantia em 
dinheiro lá que é ilícita, toda ela é ilícita. 

Sra. Mara: Mas isso é isso que nós estamos falando, exatamente tem 
isso, tem que pagar imposto. Agora a pessoa que imediatamente pega 
no ato do crime devolve este valor, ela está, identifica-se o valor integral, 
então, tem-se certeza, ele foi pego com a mão na massa, quer dizer, é 
um milhão que ele estava recebendo, tem-se certeza que é aquele um 
milhão. Daquele um milhão, se ele declarasse aquele um milhão ele 
teria que pagar 27,5%, portanto, do um milhão, do próprio um milhão 
ele deveria deduzir os 27,5%. Então, se alguém pega este um milhão já 
está dentro deste um milhão, não tem a multa, a multa por não ter 
declarado, etc. Eventualmente, mas não tem juro, é naquele momento. 
Então, já está dentro daquele valor o imposto eventualmente devido, por 
isso não é devido o imposto, já está lá dentro. É só isso. Aliás, a Receita 
poderia pegar deste valor os 27,5% e levar para a casa. Tranquilamente. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Neto, por favor, você 
está aqui insistindo. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom, bem rapidamente, e inclusive para ser 
rápido, vou apenas me atentar para a última parte. Imaginemos que o 
sujeito recebe um milhão de reais e a Polícia Federal estava à, esperou o 
que dinheiro fosse recebido em mãos, e aí assim que a pessoa pegou a 
sacola de supermercado, também recebeu uma algema. Então nós 
administramos que esse um milhão na verdade pertenceria a essa 
empresa aqui, então na verdade por algumas questões, afinal, teórica 
indevidamente chegaram até mim, então um milhão de reais na verdade 
estão em minhas mãos de uma forma indevida. Nós avançamos um 
pouco a discussão porque realmente me parece que a discussão foi para 
um ponto de consenso porque foi assumida a premissa de que sim, há o 



fato gerador do imposto sobre a renda, sim haveria disponibilidade 
econômica. Então partindo dessa premissa de que há esse consenso, há 
disponibilidade econômica, há o fato gerador, me parece que aqui 
existem duas relações jurídica bastante distintas. A primeira, esta 
empresa que na verdade foi desfalcada de um milhão de uma forma 
indevida, ela deve ter restituído um milhão de reais. A Polícia Federal ao 
encontrar essa sacola de supermercado com um milhão de reais não irá 
pagar esse um milhão de reais para ela, irá pegar esse um milhão e 
reais e irá entregar para essa empresa. Se houver algumas outras 
sanções, algumas outras impostas, são outros assuntos. Agora, se o 
fato gerador nesse momento em que eu encostei na sacola do dinheiro 
ocorreu, pouco importa se este um milhão de reais que estão na sacola 
serão devolvidos para a empresa ou não. Essa pessoa ela é devedora 
dos 27,5%, e ela que se vire para arrumar aonde pagar. São duas 
relações distintas, essa empresa teria desfalcado seu um milhão de 
reais, ela teria que ser devolvida. Essa empresa não vai receber 700 e 
tantos mil reais falando, não, é líquido porque afinal de contas você teve 
uma retenção na fonte do Imposto de Renda. Sobre a minha perspectiva 
são duas situações bastante distintas. 

Oradora Não Identificada: Mas a discussão aqui é propina, né? 

Orador Não Identificado: E tem a corrupção. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Atenção. Eu estou 
devendo uma coisa ao IBDT, que é a pauta de hoje, continua evitando 
as inscritas como a Valdirene, a nossa colega já está falando de outra 
coisa. Então, vamos fazer o seguinte, esse assunto continua em 
suspenso para eventuais e oportunos debates dos nossos associados. 
Eu vou então ler o primeiro item da ata da pauta de hoje, que é art. 28 
e 45 da Lei 13.140, deste ano, mediação ao Direito Tributário, alcance e 
limites. Valdirene, parece... 

Sra. Valdirene: Eu mandei uma apresentação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Valdirene que acaba de sair do Valor 
Econômico. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Valdirene. 

Sra. Valdirene: Bom dia. Na verdade eu mandei uma apresentação 
para a Eloiza ontem no final do dia. Não chegou? Só põe na tela cheia. 
É só para facilitar, não é nada, são só os dispositivos. Na verdade esse 
tema já pegou uma três semanas atrás, eu trouxe o tema e a gente 
colocou bem no final da reunião, e até o professor Schoueri colocou 
bem a clara a posição rapidamente, e o professor Ricardo falou, não, 
nós precisamos estudar com calma, ler a lei com calma, e assim, a 



minha ideia, na verdade foi, mas eu trouxe alguns dispositivos voltar no 
mesmo debate, porque a gente pode levar, se a gente levar já numa 
análise mais, vamos dizer assim, a lei é, CTN a gente de cara já passaria 
a mediação. A minha ideia, por gentileza, pôr na primeira folha, tentar 
evoluir o tema, entender o contexto em que a mediação está. A gente 
não pode falar de mediação sem rememorar outros figuras que já, e sem 
ser no próprio processo tributário em si, mas o processo como um todo 
e principalmente processo civil, o processo tributário se utiliza, e nós 
estamos aí no contexto de reforma do código de processo civil que vem 
aí a partir do ano que vem a gente tem a Lei da Arbitragem cada vez 
mais sendo usada, a gente tem no novo Código de Processo Civil uma 
nova figura, a figura do propósito, proposta negocial onde as partes 
criam uma lide própria para resolver temas paralelos e a mediação que 
já vinha sendo usada e que agora tem uma lei para se pautar melhor, 
para ter mais organização. A mediação, todas essas medidas, todo esse 
contexto, em suma elas visam o quê? Tirar a carga do juiz, e aí vamos 
entender, o juiz, tanto o juiz administrativo, como o judicial, tirar da 
carga as questões que possam ser resolvidas de forma conciliatória para 
que os processos corram de fato mais rápido para que as soluções 
sejam mais céleres, a prestação jurisdicional atinja o seu objetivo e o 
judiciário volte a ter mais credibilidade. E não é de desconhecimento 
que o grande vilão, não por culpa, não só culpa dos advogados, mas da 
própria administração pública, isso nos três anos, a grande quantidade 
de processos que enchem os escaninhos dos tribunais é em matéria 
tributária. Então, a gente também não pode olhar a lei e falar: “não...” a 
minha proposta é olhar de forma aberta e eu acho que há caminho até 
legal que a gente pode propor. Eu tenho até situações práticas no 
próprio escritório, tem até os próprios colegas aqui que está falando. 
Bom, e aí o que o professor Schoueri colocou no final, falou: Não, essa 
lei não substitui a Lei da Transação, do 171 do CTN, que até fez uma 
piadinha, nesse momento, né? Mas é no Código Tributário Nacional, 
171, ele diz que precisa. Então, toda transação, como refiz e tudo mais. 
Mas então vamos à lei e vamos ver se a gente dá um passo além. Se a 
gente olhar o art. 1º, ele já diz para que serve a norma. Então, essa lei 
dispõe sobre a mediação sobre lei de dissolução das controvérsias entre 
os particulares, então entre particulares, então já não está em matéria 
tributária. Depois, sob autocomposição de conflitos no âmbito da 
administração. Mas falar autocomposição e acho até que foi o Adams 
que deu entrevista no Valor; não se aplica a norma particular, é só 
entre dívidas entre os entes da administração pública, não com o 
contribuinte. Isso numa entrevista, nada formal. Mas aí a gente vai 
voltar: Está bom assim? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está alto. 

Sra. Valdirene: Alô! Então, mas eu vou voltar nesse tema da 
autocomposição de conflitos, que é uma expressão que a gente pode 
explorar melhor. Por outro lado, ainda que o art. 1º ele deixe claro que é 
entre particulares ou numa análise bem restrita, só entre entes da 



administração pública, então de cara acabou a minha apresentação, 
acabou, está fora de Direito Tributário. Mas vamos guardar, lá na frente 
ele coloca um capítulo da autocomposição de conflitos em que for parte 
a pessoa jurídica. Não que forem partes a pessoa jurídica de direito 
público, em que for parte. Se ela é parte numa relação tributária, ela é a 
parte, no singular. Então, esse capítulo eu acho que dá brecha para 
essa interligação genérica em fazer uma analogia e utilizar a figura da 
mediação. Mais adiante, se a gente comparar também, art. 3º, 
parágrafos primeiros e segundo, e depois o 35, um e dois, esse terceiro, 
primeiros e segundo, ele diz: “Pode ser objeto de mediação, conflitos 
diversos sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que 
admitam transação”. Mas estamos falando de Direito Tributário, 
sabidamente direito indisponíveis, mas ele admite transação? Admite. 
Ele admite, é uma matéria que admite? É. Então, dá aqui, dá para 
encaixar; § 1°: A mediação pode versar sobre todo conflito ou parte dele. 
Porque quando a gente fala em conflito processual a tendência é a gente 
pensar no direito material. Ó, o poder não vai poder abrir mão do 
crédito tributário. Eu particularmente tenho visto que as questões de 
crédito tributário do ponto de vista técnico, vamos analisar o direito em 
tese, quando discute só tese, cada vez mais tem sido o papel do 
Supremo ou do STJ. Cada vez mais repetitivo e repercussão geral. A 
matéria de direito em si, ela se resume em súmulas, isso vocês vão ser 
sentir muito, muito mais com o novo Código de Processo Civil, ele já 
forma essa reforma desde baixo. Então quando eu falo parte dele a 
gente não pode esquecer que o processo basicamente tem a parte 
declaratório e a parte executiva, o cunho executivo da decisão. E a 
grande, o grande problema da tramitação dos processos é executar o 
dinheiro que se ganha ou o dinheiro que se perde, a hora de fazer a 
conta. Então às vezes o Supremo já declarou inconstitucional, já tem 
uma súmula há cinco anos e você ainda não viu o teu crédito tributário 
resolvido por questões o quê? Meramente administrativas. Então, essa 
parte dele e até para livrar aquela questão, eu não vou abrir mão do 
crédito tributário, deixar o ente público mais confortável, envolve essas 
questões de liquidação, questão de cálculo, questão de apuração que o 
juiz, ele por uma questão de ordem e tudo mais, você faz uma planilha, 
vira a padre contrário, aí você faz uma contra, a impugnação da 
planilha, a parte contrário, aí... ou a Fazenda pede 180 dias, mais 180 
dias. Aquilo não resolve nunca. Coloca o mediador e o juiz fica só ali 
dando vista e não sentindo ali coerente para dar andamento. Voltando. 
Então, aqui essa parte deu acho que importante. As controvérsias 
jurídicas envolvem a administração pública, e aqui outro ponto que eu 
acho muito importante, não raro, e eu vou usar um bom exemplo que 
na verdade alguns aqui da Mesa conheceram, eu acabei pegando o 
pessoal... Que é a correção monetária de balanço do ano 89 e 90 que 
saiu este ano um parecer da não vai recorrer mais. E quando tem um 
parecer tem a lei, a 10.652 com a reformo de 2013 com a 12.844, fala 
sempre que tem parecer do PGFN, o que é o parecer da PGFN? Ela diz: 
eu não vou recorrer disso aqui. E a própria lei diz, quando eu não vou 
recorrer mais que a administração tem a obrigação de rever o crédito 



tributário. Ela tem a obrigação de aplicar o entendimento, o que é, o 
que se tem então olhando lá no processo, o direito já está claro porque o 
Supremo decidiu em repercussão geral, a PGFN fez um raciocínio do 
que ela acha, os procuradores estão, não podem mais recorrer, tem 
ordem, e a está obrigada a rever os créditos. Eu posso dizer que ela de 
certa forma tem que haver uma autocomposição entre ela, para resolver 
aquela pendência ela tem no seu âmbito créditos e débito daquela 
natureza. Ela tem a obrigação, entre aspas, de dar andamento para que 
aqueles processos corram rápidos. Por que ela vai negar a mediação? 
Por que ela vai retardar o cálculo desse crédito? Mais adiante. Está 
acabando. Esse 38 na verdade é um detalhe aqui que nós... não se 
aplicam o deposto por isso que não cabem que as câmaras especiais, 
mas não que caiba a mediação, eu acho que isso não vem ao caso, no 
meu... Dali para frente. E ele trouxe uma alteração na lei do processo 
administrativo federal e aí fica claro quando é discussão entre os entes 
públicos, entre eles de que vai, essa reclamação vai suspender a do 
Direito Tributário. No primeiro momento fala, será que ele está 
mudando a alternativa do 15, I? Não, ele está dizendo que aquilo 
assume a natureza de reclamação, portanto, suspende a mediação, mas 
aí o ponto do debate e já adiantei o meu ponto de vista, será que de fato 
eu preciso, como o Schoueri no final da apresentação, foi bem no 
finalzinho, tanto que voltou na pauta, será que eu preciso mesmo, 
ainda continuo precisando da norma específica? Tá bom, será que pelo 
menos essa questão operacional não posso me valer da mediação para 
resolver mais rapidamente as questões tributárias se a própria norma 
admite isso que vai aparecer na. A gente não pode esquecer a despeito 
do 171 que antes do código tributário nacional nós temos os princípios 
constitucionais, o princípio da moralidade, na inclusão no artigo quinto 
da constituição como, a razoabilidade na duração do processo como 
direito fundamental. Então a gente tem que colocar as duas situações 
lado a lado. E aí, acabei as questões dos atos declaratórios da PGFN, 
que é a lei que eu coloquei, então as alternativa e a evolução desse 
instituto, e eu acho que cabe a nós nos processos começar pedir mesmo 
a mediação, tentar criar aí, o mediador em si, ele é quem, na verdade 
não é quem, ele ajuda, ele é um intermediário, então, quando há uma 
dificuldade de comunicação entre ambas as partes então, eu tenho 
dúvida como chegar na apuração daquela dívida, o medidor ele faz o 
meio de campo para que as partes entrem numa conciliação e se juiz 
olha a lide, se é o devedor ou credor e não a lide, o número foi 
reconhecido, isso vai facilitar, vai tirar os processos dos escaninhos. 
Então é só essa a minha contribuição, e eu gostaria que vocês 
apresentassem, falasse. Desculpe se eu falei demais. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, o tema 
está em discussão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sr. Paulo. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. Fernando. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, o que eu entendi de prática dessa 
posição da Valdirene esclarecedora, que para aqueles casos que você 
tem o crédito definido contra a fazenda, só que a liquidação pode 
resultar em chicanas processuais, discussões intermináveis, com 
morosidade da administração judiciária, a mediação seria, vamos dizer, 
oportuna para você discutir com o procurador da Fazenda, as pessoas 
integrantes da mediação, a melhor forma de receber esse dinheiro. 
Inclusive podendo abrir mão de parte deste crédito, se assim foi o 
entendimento da ambas as partes, em troca da celeridade na liquidação 
ou da celeridade no efetivo pagamento. É isso? 

Sra. Valdirene: Exatamente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De qualquer modo, uma vez que se 
decidisse, olha, eu vou receber, tem discussão cem, mas para resolver 
tudo eu aceito receber 80. Esses 80 entram na lista, na fila dos 
precatórios anualmente, isso não tem saída. Mas a grande vantagem da 
mediação é processual, e ela não tira nada da administração pública, 
muito pelo contrário, aliás, tira, tira um monte de processo dos 
escaninhos do Poder Judiciário. Então se é isso que eu entendi, eu 
estou plenamente de acordo com a regra. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eduardo, com a 
palavra. 

Sr. Eduardo de Mello: Bom dia. Eduardo de Mello. Eu vejo uma certa 
dificuldade na aplicação dessa lei por dois aspectos. Primeiro, pelo o 
que eu entendi, pelo o que eu verifiquei da lei, ela parece que só se 
aplica à administração pública federal, ela não se aplicaria 
administração públicas estaduais e municipais. E o segundo problema 
que eu vejo é uma questão da igualdade entre os jurisdicionados, 
porque sempre que há essa questão, há abertura, as partes abrem mão 
de certas coisas. Acontece que a administração pública ela não pode 
abrir para o caso concreto, se ela abrir de alguma coisa ela tem que 
abrir mão para todas as pessoas, então eu entendo que talvez seja 
necessária uma nova lei específica regulando exatamente o que a 
administração pode ou não abrir mão, e isso se aplicaria a todos os 
casos, e não ao caso concreto. Por isso eu vejo uma grande dificuldade 
na aplicação dessa lei em matéria tributária, inclusive na questão da 
execução que parece que foi o que se colocou. Porque se você abrir para 
uma parte você tem que abrir mão para todas as partes que tenham 
aquela mesma situação, se não aí sim haverá uma infração ao art. 5° da 
Constituição, porque as partes terão que ser tratadas com igualdade. 
Muito obrigado pela oportunidade. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Com a 
palavra, Fernando Zilveti. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu não entendo que exista aí o 
risco, Eduardo, de infração ao princípio da igualdade. Se entendi bem, a 
mediação se direciona para créditos do contribuinte contra a Fazenda, e 
nesses créditos do contribuinte com a Fazenda a ideia é que pela 
mediação você acelere o processo de recepção. Então, não há um 
tratamento privilegiado que a Fazenda deveria estender aos demais 
contribuintes, aos demais jurisdicionado, ele está tratando 
exclusivamente daquele processo para que aquele processo se encerre 
logo. E para tanto ele dá uma condição de celeridade àquele processo, 
por meio da mediação, por isso serve a mediação. Então, se o outro 
contribuinte fala: poxa, e eu? Submeto à mediação. Então não há uma 
discriminação... Ah, mas eu também quero. 

Sra. Valdirene: É casuístico, é caso a caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É caso a caso, é casuístico. A mediação é 
caso a caso. Não vejo aí nenhuma infração ao princípio da igualdade do 
artigo quinto da constituição. 

Sra. Valdirene: Eu até trouxe uma jurisprudência do Supremo, ao 
final, eu acabei esquecendo. Tudo bem que ela no final, mas a própria 
Ellen ela coloca que o princípio pode ser atenuado tendo em vista a 
agilidade processual. Então, se naquele caso específico essa situação e 
as partes de comum acordo chegam num consenso quanto a base, 
quase uma dúvida de número... desculpa. Só completando, eu trouxe 
uma jurisprudência do Supremo onde a ministra Ellen Gracie, é melhor 
usar só a parte grifada por uma questão de súmula dessa matéria 
probatória que não vem a ao caso. Ela diz que o direito... Ele pode ser 
atenuado porque o que também tem que ter em vista é o interesse 
público, se aquela situação, aquela situação as partes pediram a 
mediação e entre as partes a lide foi solucionada por conta de um 
número, por conta de se chegar, eu acho que não teria igualdade. 
Porque o direito de pedir é de todos, você pode nos autos pedir. Agora 
empresas você pode dizer que foi ferida a igualdade se em outro caso 
exatamente igual ao seu num erro de número exatamente seu e, aí vai 
por hipótese, o procurador lá concordou e aqui não concordou comigo, 
aí você tem casos e casos, senão fica vago a mediação. Então a função 
dela é justamente essa, casuístico. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E esse ponto de indisponibilidade é 
importante... há muito se fala sobre esse assunto quando a gente traz à 
Mesa de debate a hipótese de acordos fiscais e os mais conservadores 
diz: Não pode, pelo amor de Deus, no crédito, a pessoa afeta interesse 
público, mas essa indisponibilidade do interesse público já precisa ser 
revista, né? Precisa ser revista porque não se está defendendo o fim do 
interesse público, existem dois termos, até a Valdirene falou no 
finalzinho da razoabilidade que é justamente a ponderação, então você 
tem que olhar o que está em jogo, né, o que tem a ver com concretização 
de direitos fundamentais, o que está em jogo, o interesso público de um 



lado e a administração pública e o direito do contribuinte de ir ao 
judiciário e ter a prestação jurisdicional. Então a morosidade na 
prestação jurisdicional também é o problema de interesse público. 
Parece que é uma coisa diferente, parece que é assim, um contribuinte 
que se vire. Não, toda vez que a justiça tarda, ela ao tardar na prestação 
jurisdicional no limite, ela fere interesse público. Por isso que tem a 
ação de descumprimento de preceito fundamental, justamente para 
acionar quando há o interesse público que está sendo, o direito 
fundamental que está sendo infringido e um dos direitos que estão 
sendo é o acesso ao judiciário, o princípio da ampla defesa, princípio do 
processo legal que não adianta se demorar cem anos, então você está 
trabalhando com dois valores e esses valores devem ser, quando a gente 
fala atenuado parece que vai ser deixado de lado, mas não é, atenuado 
no sentido que ele deve ser ponderado e visto o que realmente importa 
naquele caso, naquele momento. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Daniel, com a palavra. 

Sr. Carlos Daniel: Eu concordo com o professor Zilveti, eu acho que 
essa afirmação imponderável, de um incide o interesse público tem que 
ser posta cum granus salis, me parece também que de certa forma essa 
questão da mediação ela me traz à lembrança também a questão do 
parcelamento tributário quando surgiu lá. Veja, no fiscal o interesse 
público ele assume uma configuração bastante específica especialmente 
na matéria tributária porque ela está na base da própria relação entre o 
estado e o contribuinte, e quando você cria situações como o 
parcelamento tributária a primeira vista tomado e a própria mediação 
são técnicas, vamos dizer assim, de fiscal, são de pegar certos casos 
reconhecer que há situações que precisam de um tratamento 
diferenciado, e aplicar um parcelamento ou aplicar um mediação ou 
uma cláusulas de retorno de equidade eventualmente, enfim, qual o 
problema? O problema que na pragmática continuada e reiterada 
desses institutos, parcelamento e essa mediação que está sendo 
discutida há um risco que é de justamente de enfraquecimento dessa 
relação Contribuinte/Fisco, como? É você transformar uma regra que 
seria uma regra de tolerância fiscal e uma regra de intolerância fiscal. 
Por exemplo, com a sucessão temporal quase que programada de 
parcelamentos com a mediação se tornar um recurso, vamos dizer 
assim, constante de todos os contribuintes e você tende a tornar cada 
vez menos, por exemplo, cada vez menos racional a opção de pagar o 
tributo regularmente por cada vez mais surgiram instrumentos de 
pagar menos ou pagar parcelado ou pagar diferido, etc. me parece que 
isso também tem que ser posto na equação, esse risco de um 
instrumento de tolerância fiscal se tornar um instrumento de 
intolerância, um instrumento de procrastinação, de redução da 
quantidade do tributo pago. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Olha, eu sinceramente combato essa 
ideia de que o excesso de parcelamentos fiscais são um estímulo à 
sonegação, um estímulo à sonegação, porque a gente costuma tratar e 
são visto no Brasil, a gente costuma tratar as coisas pela patologia, 
então como o sujeito é safado, então que vai sempre, ele sempre vai 
infringir lei, então, já que ele vai infringir lei, só pensa máximas, crimes 
hediondos e da forma como foi, então você cria um estado fiscal, um 
estado penal absolutamente anacrônico, então na Europa se estuda que 
não devem haver crimes de alta punição, aqui todo mundo quer 
transformar, até, jogar bituca de cigarro na rua em crime hediondo, 
inafiançável. Não, a gente está fora do eixo. O excesso de acordos fiscais 
não é nocivo, ele é positivo. As jurisdições que aplicar acordos fiscais, e 
não são poucas, na Europa nós temos várias, nos Estados Unidos isso 
aí existe desde o século XIX, nunca me constou que ver um estudo de 
que graças a esses acordos fiscais houve um aumento de sonegação. 
Não, há uma pena e há uma fiscalização constante, inclusive rigorosa, 
só que você tem a oportunidade de fazer acordo fiscal para quê? Para 
você pagar pelo crime, você paga pelo crime, você não deixa pagar, só 
que você não paga com detenção, você não paga com processos 
intermináveis, você resolve a questão. Então, essa... e resolve. E essa 
questão que está levantada foi de novo visto no caso, porque a Vodafone 
pagou 600 milhões de libras para resolver uma pendência judicial na 
Irlanda porque ele fez o famoso planejamento tributário na Irlanda 
então se discutiu de novo essa questão, será que o acordo fiscal não 
estimulou o planejador desta estrutura? Eu concordo que fica essa 
dúvida no ar, eu fiquei essa pulga atrás da orelha, porque fazendo a 
conta, qual foi a vedação? A Vodafone com a instrução societária para 
receber royalties na Irlanda durante anos ganhou mercado, acabou com 
a concorrência, e depois pagou 600 milhões de libras e está tudo certo. 
Ou seja, visto por esse lado, realmente é preciso ter um certo cuidado 
como os acordos fiscais, mas esse é a patologia, o cara realmente ele fez 
projeto lá da Vodafone para isso mesmo, maquiavélico, mas não posso 
com isso dizer, então não se faça acordos fiscais. Não me parece 
razoável. 

Sr. Pedro: Bom dia a todos. Meu nome é Pedro. Em cima do que o Dr. 
Fernando acabou de falar e complementando, o que acontece? Uma 
questão não impede a outra, o fato da existência da mediação 
eventualmente ele não vai impedir que o contribuinte vai na questão de 
sonegação o imposto continue a fazer, isso não vai impedir. A questão 
que se põe aqui é buscar uma efetiva materialização do direito obtido 
judicialmente, então, nos mais das vezes você vai ao judiciário, demora 
20, 30 anos num processo ou para você garantir o seu direito e depois 
você fica perdendo mais 20, 30 anos para materializá-lo, porque em 
cima de cálculos, porque como bem expos a Dra. Valdirene, você fica lá, 
apresenta um cálculo, o juiz demanda a Fazenda contra apresentar e 
fica perdendo uma infinidade de tempo com essa discussão da 
materialização do Direito. Então, assim, nós temos caso como o Dr. 
Fernando citou da própria Vodafone, mas também tivemos lá 



recentemente, para quem gosta de futebol ou não, na Espanha também 
o caso do Messi, do Neymar fizeram um acordo justamente para não 
sofrer essa ação penal, mas também para pagar a tributação que era 
devida. Então assim, os países têm ido na dianteira de aceitar essa 
autocomposição para até para entrar os cofres públicos valores e 
resolver de vez a questão, que é o que se pretende o ponto que se 
defende. Por que nós vamos ficar martelando uma questão que já 
garantiu o direito se eu posso abrir mão de alguma coisa e o Fisco 
também ali nós estávamos falando em direito indisponível, mas como 
bem constou na decisão da ministra Ellen Gracie, alguns direitos 
indisponíveis podem ser discutidos se não haveria mão de abrir para 
resolver a controvérsia mais rapidamente em atenção ao princípio da 
celeridade, em atenção ao princípio da razoável duração do processo. 
Então, assim, o ponto que a gente traz aqui, a gente, principalmente 
nós que estamos na área tributária, nós temos que começar a ver é se 
realmente essa lei em que pés o capítulo primeiro, o artigo primeiro dela 
expor a respeito da aplicação a particulares e no âmbito de 
administração pública, me parece até por conta da disposição do art. 35 
e do próprio art. 36 no capítulo 2, o art. 36 ele não está no PowerPoint, 
mas ele trata especificamente da resolução do conflito entre órgãos da 
administração pública, então me parece que o 35 ele poderia dar um 
margem para essa autocomposição entre contribuinte e o órgão público 
e o 36 ele trata especificamente da composição entre os entes da 
administração pública. Então, me parece que embora o artigo da lei 
dispõe assim, haveria uma margem para isso, cabe a gente tentar aí 
trazer isso e levar adiante. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Eu 
consulto a Dra. Elisabeth, nós temos apenas oito minutos... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quer passar para a primeira? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tiver em primeiro 
lugar na próxima, se a senhora estiver. Eu acho que é melhor, porque... 

Sra. Elizabeth: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Até a senhora expor, e 
etc., não teremos tempo para um debate adequado. Portanto... Passo a 
palavra para o Dr. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como a gente tem pouco tempo, eu só 
vou propor uma discussão. Nós temos... você estava falando de futebol, 
a gente gosta de futebol, e tem uma medida provisória 690, que acaba 
com a festa dos jogadores do futebol, não é? 

Orador Não Identificado: Dos artistas. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então ela afeta justamente o direito de 
imagem, e que é interessante para a gente propor o debate da próxima 
quinta-feira, deixar essa pauta para a quinta-feira, só lançar algumas 
ideias, que todos os jogadores do futebol atuam dessa forma, nós temos 
uma tradição desse aspecto de dividir direito de imagem e salários, né? 
Então, no caso no nosso time, aliás, no meu time do coração a gente 
tem um jogador lá mal emprestado, que ganha 800 mil reais e joga 
pouco, mas dos 800 mil reais, 500 são direito de imagem. Então, de 
acordo com a legislação atual, ele tem uma redução de base de cálculo, 
e essa redução de base de cálculo faz com que ele tenha uma tributação 
bastante reduzida sobre o maior montante da renda dele, atribuiu 500 
mil reais como direito de imagem e o resto ele deixa como salário. 
Então, o que diz a lei, né, a medida provisória 690, que trouxe algumas 
alterações na Lei 9.430. Então a ideia é que as receitas auferidas pela 
pessoa jurídica que é justamente a pessoa jurídica do jogador que 
recebe direito de imagem, optante pela tributação na sistemática do 
lucro presumido decorrentes de sessão de direitos de autor e, imagem, 
nome, marca ou voz deverão ser adicionados na base de cálculo IR sem 
redução de 32%, ou seja, aí a base vai ser 100% na jurídica. Aquela 
ideia de que todo mundo tem, tem o caso Felipão, tem o caso Donizete, 
o Pantera Negra, o Ratinho, etc., etc., desse artigo eles jogam na 
jurídica, base de cálculo reduzida a 32%, por esta nova regra a base fica 
cheia, então você tem 100% e sobre 100% você aplica as alíquotas de 
Imposto de Renda, contribuição social sobre o lucro e PIS/Cofins, etc. 
Cofins já é. Basicamente o fato é Imposto de Renda e contribuição social 
sobre o lucro, bem lembrado aqui pelo Brandão. Sempre direito de 
imagem. E aí, em seguida, as receitas auferidas pela pessoa jurídica 
optante pela tributação no lucro presumido decorrentes de sessão de 
direito de imagem, nome, marca ou voz, deverão ser adicionadas na 
base de cálculo da CSL sem redução da 32%. Isso é importante, não é? 
Então isso significa dizer que todas as pessoas jurídicas que auferirem 
receitas advindas da sessão de uso de imagem, jogador de futebol e 
artista de modo geral deverão oferecer toda a receita obtida à tributação 
do IR e da CSL nos termos da MP 690. Certo? Então haverá aí um 
aumento de carga tributária. Claro, ele vai ter opção para o lucro real, 
mas mesmo o lucro real não seria conveniente... Eu acho que vai ter 
que rever esse cálculo para saber exatamente qual vai ser a sistêmica, 
mas boa parte dos jogadores vão optar pelo pessoa física talvez, o que 
significa para o clubes um aumento efetivo de carga aí de INSS, fundo 
de garantia, coisa que eles não pagavam há muito tempo. Então aí isso 
tem um impacto muito grande sobre o futebol e sobre o entretenimento. 
Não sei se coloquei apenas o problema para depois a semana que vem 
se tiver um espaço a gente debater, né? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, meus 
caros, se alguém quiser fazer uma rápida manifestação, temos três 
minutos, mas... Pois não, é rapidinho? 



Sr. Salvador Candido Brandão: É, como ela fazia parte daquelas três 
notícias que eu ia trazer, a última dela seria o seguinte, nós estamos 
discutindo o Decreto 8426, né? Saiu um artigo de dois advogados do 
Rio de Janeiro também, no Valor Econômico, eles disseram que nós 
estamos todos os advogados estão todos zerados, nós estamos alegando 
inconstitucionalidade do decreto, assim da lei de volta e tal, a solução 
está no § 4° no art. 12 do Decreto 1.598. Está uma coisa que não 
entendi, né, mandei um e-mail para eles, me respondeu, e falou: Nós 
estamos entendendo que só entram as receitas financeiras que forem 
objeto de cálculo para reajustar o valor presente, é o diz o parágrafo 
quarto. Mas não diz só isso, a nossa interpretação é essa, que só deve 
ser adicionada as receitas financeiras... Eu trago o artigo, mas só as 
receitas financeiras que são objeto de reajuste a valor presente, essas 
que a gente aufere no dia a dia dos bancos não entra na base de 
cálculo, com isso resolve todas as questões que estão sendo discutidas 
aqui. Você viu, viu esse...? 

Orador Não Identificado: Não. Pelo o que eu entendi, ele fala que é 
somente naquela hipótese que tributaria e não das outras... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Exatamente, eles dizem que estão 
defendendo no Rio de Janeiro e que todos os advogados estão indo por 
essa tese, que a Fazenda está contra-atacando, né? Quer dizer, 
revogado, volta a lei, todas essas coisas, e ele diz, tudo é bobagem, 
basta ficar no § 4° no art. 12 que lá fala que faz parte das receitas o 
caput, né, faz parte da receita somente aquelas que estão sujeitas ao 
reajuste do valor presente, vai dizer, só aquelas que você faz uma 
alteração hoje, tem uma receita hoje e vai lá receber daqui a dois anos, 
então você reajusta, vai a valor presente, só essas receitas financeiras 
que no entender deles não entrou na base de cálculo. Essa que você 
tem no banco aplicado não faz parte da... 

Sra. Valdirene: Mesmo que o artigo diga todas as demais receitas? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu sei disso, né, eles que têm 
essa... 

Orador Não Identificado: O entendimento da Fazenda. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A Fazenda não. 

Sra. Valdirene: Fazer outra tese na verdade. A interpretação da norma, 
né? Mas é perigoso isso. 

[falas sobrepostas]. 

Orador Não Identificado: O Rio de Janeiro está dando...? 



Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não, não, todos os advogados do 
Rio de Janeiro escrevem uma tese. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, meus 
caros. Eu agradeço a presença de todos e faço, mantemos sempre o 
convite do comparecimento na próxima semana, então, teremos Mesa, 
não é? Temos a semana da Pátria. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Comemoração da pátria nós 
comemoramos na faculdade, né? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Desculpem o 
professor... Foi um excesso. Dizem eles que está prevista no... Está 
prevista que terá Mesa na próxima quinta-feira. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque senão a Elisabeth vai ficar 
chateada. Convoco a todos estarem presentes para que Elisabeth possa 
expor, finalmente, seu caso. Enfim... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito obrigado, e até 
lá. 
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