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Ricardo Mariz de Oliveira

Luís Eduardo Schoueri

João Francisco Bianco

Gerd Willi Rothmann

Fernando Aurélio Zilveti

Salvador Cândido Brandão

Luís Flávio Neto

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar
início as atividades do semestre. Creio que seja importante nós
começarmos lembrando do falecimento do nosso querido ex-presidente,
fundador do instituto, Prof. Alcides Jorge Costa. Eu proponho que nós
nos levantemos e fiquemos um minuto de silêncio.

[Um minuto de silêncio.]

É o único jeito da Mesa ficar quieta, né? O Prof. Alcides... cada um de
nós deve ter, nesse minuto, pensado nele, cada um de nós tem o seu
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Prof. Alcides na cabeça, teve a sua vivência com ele. Mas, realmente, eu
acredito que com o passar do tempo nós vamos sentir cada vez mais a
ausência dele. Aquela ausência amiga, simpática, tranquila, né?, fala
mansa, e que carregava aquela cultura, aquele ensinamento de vida e
de Direito, sempre regado também a muito humor, né? O Prof. Alcides
era aquele homem que tinha a solução simples para o Brasil: “tira papel
e caneta das repartições públicas”. Então ele tinha esse tipo de solução.
Se alguém lembrar de alguma outra, seria bom.

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ah, bom... como eu fiquei na Faculdade de
Direito, no curso de pós-graduação, com ele durante uns bons 25 anos,
eu tenho muitas, muitas observações que ainda hoje eu lembro.

Por exemplo, em relação à situação assim, do Direito Tributário,
inclusive, da administração tributária, uma das observações dele foi:
“Gerd, fique frio, não há perigo de melhorar.”

[Risos].

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só ele mesmo.

Sr. Gerd Willi Rothmann: E outras... Falando sobre questão da
democracia, da ditadura, etc.. Ele disso “Ah, também, fique tranquilo.
Pode vir ditador que quiser: da direita, da esquerda, de cima para baixo.
Nós avacalha”.

[Risos]

E o pior é que era verdade. A única alternativa que tínhamos além de
pegarmos em armas era fazer uma piada, fazer uma anedota,
ridicularizar. Então, essas foram as coisas, vamos dizer, mais
engraçadas e curiosas que eu me lembro.

E fora, naturalmente, como já falou, né?, a tranquilidade e a
generosidade com os colegas, com os alunos. Realmente, é excepcional.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu, naquele dia, fiquei órfão. Me senti sem
um pai, que era o Alcides para nós: um pai intelectual, uma pessoa
importante. Eu estava fora do Brasil, e infelizmente acabei perdendo a
homenagem que foi feita para ele.

Eu não posso deixar de registrar que ao lado de todo esse humor, tinha
uma pessoa que pensava no Brasil, uma pessoa que ajudou no Brasil.
Pensou e ajudou. Quando a gente falava que ele era responsável pela
Lei Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975, e ele ressalvava: a
parte boa. Porque, explicando, cada uma das situações, a produção dele
não foi apenas uma produção acadêmica, ele produziu boa parte do
nosso Sistema Tributário. Ele foi um homem público, jamais cobrou por
um parecer dado a algum órgão público, eu sei porque ele me disse –
isso era a visão dele, ele tinha que dar essa colaboração para o país. Era
um brasileiro. O Alcides Jorge Costa foi um brasileiro. E um professor
no sentido mais estrito.
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Da minha parte, só posso guardar o exemplo. Espero poder honrar o
exemplo que ele nos deixou.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Infelizmente, eu também não estava no
Brasil para prestar as homenagens que ele mereceria – a família dele é
muito querida. Algumas coisas eu lembrei do Prof. Alcides e eu comecei
a ler tudo aquilo que eu tenho anotado sobre o que ele escreveu. Muito
se fala dele, injustamente, que ele escreveu pouco na vida. Até pela
longevidade dele, eu posso contestar isso pelas notas que eu tenho.
Como ele escreveu! Escreveu muito na vida, mas ele escreveu muito de
forma objetiva. Se a gente fizer uma compilação sobre as notas de
Direito Tributário que ele deixou para a gente, vamos chegar a uma feliz
conclusão que sobre qualquer tema do Direito Tributário, ele tem a sua
opinião. Concisa, precisa, e com uma característica que ele tinha de não
querer escrever demais, de não escrever de forma confusa. É
impressionante a clareza com que ele se expressava, não só
pessoalmente, mas por escrito. Os pareceres dele tinham poucas
páginas, ele ia direto ao assunto, resolvia, sugeria, não se furtava ao
debate. Enfim, era um jurista completo, um tributarista que, realmente,
será difícil substituí-lo. Vai ser muito difícil substituí-lo nessa grandeza
de jurista.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho um testemunho
pessoal a respeito do Prof. Alcides, que é pessoal meu, mas também é
muito interessante sobre o ponto da vista do estudo do Direito
Tributário aqui no Brasil.

Quando eu fiz faculdade, no começo dos anos 60, não havia Direito
Tributário na Faculdade. Não havia nos curso de Direito o Direito
Tributário. E eu já comecei trabalhar em Direito Tributário no terceiro
ano da Faculdade. E eu não tinha onde estudar naquele tempo. Nós não
tínhamos sequer o livro do Prof. Rui Barbosa, praticamente não
tínhamos literatura no Brasil: o famoso compêndio do Rubens Gomes
de Souza, como uma coisa isolada, sem maior valor. Apareceu antes do
Código Tributário Nacional, o Teoria Geral do Direito Tributário, do
Alfredo Augusto Becker, que foi uma obra inaugural realmente
fantástica do estudo, da publicação dos estudos científicos do Direito
Tributário no Brasil. Pois eu, que precisava estudar e não tinha onde
estudar, fui fazer um cursinho de um semana de Direito Tributário na
FIESP. O coordenador e professor era Prof. Alcides Jorge Costa. Então,
eu sempre considerei que o Alcides Jorge Costa foi meu primeiro e
único professor de Direito Tributário, porque o resto a gente acabou
aprendendo, como todos nós, na prática, na vida, né? E depois do
Código Tributário Nacional começou haver uma grande produção
literária sobre o Direito Tributário no Brasil, e aí começou a haver
acesso para quem quisesse estudar.

Mas para mim, o Prof. Alcides foi o primeiro e único professor. Imagine,
num curso de uma semana – voltando a questão da objetividade dele –
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claro, foi um curso, curso prático, mas em uma semana, todas as
noites, ele acompanhado de dois outros colegas, mas ele era o grande
professor, ele deu esse curso. E eu aprendi muito. Foi o primeiro
momento em que, aquilo que eu havia captado no dia a dia do trabalho,
como estagiário, se tornou sistematizado para mim, pela objetividade do
Prof. Alcides.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso só chamar a atenção? Acabei de
pegar aqui na entrada do Instituto. Aqui nós temos alguns exemplares
da Tese de Doutorado do Prof. Alcides Jorge Costa – está sendo
distribuído para os membros aqui. Para quem ainda não tem essa
preciosidade, recomendo a leitura para você entender o que é uma tese
de doutorado, o quanto ele inovou sobre o estudo, compreendendo a
obrigação, compreendendo a complexidade da relação tributária,
trazendo soluções, que se tivessem sido compreendidas, evitariam
muitos dos problemas da jurisprudência. Por exemplo, nós temos hoje
um Código que fala, chama das obrigações acessórias, como se todas
fossem as mesmas, como se não houvesse algumas que compunham a
própria relação obrigacional. Exemplo que ele dá aqui: a obrigação de
preencher uma guia para pagar o tributo. Ele diz, essa obrigação surge
com própria obrigação tributária e desaparece com ela. Então, não tem
sentido eu pensar numa segunda multa por conta do descumprimento
dessa obrigação, porque ela é, realmente, da obrigação tributária,
separando de uma a outra que seria autônoma. Ele que aqui adota ou
traz para nós a novidade, naquela época, e até hoje ainda útil, da Teoria
da Dualista da Obrigação, com as consequências para a
responsabilidade, para entender quem é o contribuinte, aquele que tem
a dívida, quem é o responsável.

São temas importantíssimos, atualíssimos numa tese dessas, cuja
história, o Prof. Alcides me contou que ele não pretendia escrever essa
tese. Na verdade – essa é a parte da história que ele me contou –
quando o Prof. Alcides estava cursando a especialização – que era o que
existia na época – se criou o curso de doutorado regular. E havia
naquele tempo um prazo, para aqueles que tivessem em processo de
andamento para o curso de doutorado, para entrega da Tese e, com
isso, não seria necessário cumprir todos os créditos. E o Prof. Rui
pressionou o Prof. Alcides dizendo: “Você vai entregar a tese”. Ele disse
que, naquela resposta automática, falou: “Claro”. E tocou a vida, afinal
de contas ele era profissional, advogado etc.. Até que ele disse – eu
posso errar o mês, mas eu acho que foi em outubro mais ou menos,
porque o prazo era dezembro – ele disse que ele encontrou o Prof. Rui
no aeroporto. Ele, Alcides, na advocacia. E o Prof. Rui falou: “Alcides, e
a tese? O prazo está terminando”. Ele disse que ele ficou com muita
vergonha da circunstância, que daí ele se trancou, e num prazo muito
curto – veja, de outubro a dezembro – ele terminou a tese e protocolou
no último dia. E esta é a tese que está aqui cuja leitura eu recomendo.
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Então assim, o episódio evidencia o que era a erudição do Prof. Alcides,
a capacidade que ele teve de preparar essa tese que, dificilmente, se
encontra uma igual.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com essa história é
interessante vocês aproveitarem os volumes que ainda estão
disponíveis, porque vocês vão verificar que sequer tem um índice. Tem
um sumário, capítulo 1,2, 3, 4, 5, 6... ponto final. Não tem nome para
capítulo, não tem biografia.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No entanto...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas olha, o que vale é o que
está escrito aqui. Bianco.

Sr. João Francisco Bianco: Eu, na verdade, queria só destacar minha
experiência pessoal com o Prof. Alcides. Na verdade, eu fui aluno do
Prof. Alcides na graduação. No quinto ano da Faculdade, na minha
época já tinha aquela especialização de Direito Empresarial, e o Prof.
Alcides dava aula nessa especialização, no quinto ano, de impostos em
espécie. E eu tive aula com ele de Imposto de Renda. Então, o Prof.
Alcides, na verdade, foi a primeira pessoa assim, já no quinto ano da
Faculdade, a despertar em mim o interesse pelo Imposto de Renda. E
depois eu fui aluno do Prof. Alcides no mestrado. Nós tínhamos lá no
mestrado um grupo que era espetacular, né? Éramos o Moacir Peres,
que hoje está no Tribunal de Justiça de São Paulo; o Fernando Scaff; o
Sérgio Costa; o meu colega de Mesa aqui, que está aqui ao meu lado
direito [Luís Eduardo Schoueri]. Então, eram umas aulas com o Prof.
Alcides que, realmente, eram aulas memoráveis, eram aulas fantásticas.

E o Prof. Alcides, como já foi destacado aqui, primeiro a questão da
natureza dele, da característica dele de ser um professor. Ele era um
Professor. Ele era o advogado, ele gritava, ele tinha uma atuação
bastante intensa na advocacia, dava pareceres, mas ele era um
Professor. E aí, a gentileza dele e a bondade dele, que também foi
destacado, inclusive pelos filhos. Mas eu queria destacar também a
humildade dele. O Prof. Alcides era aquele sábio. Todo sábio, a
verdadeira característica do sábio é a humildade, né? E o Prof. Alcides
era um sábio. Ele era um sujeito fantástico, todos vocês conheceram
ele, mas quem conviveu com ele verificou que, realmente, ele era um
sujeito brilhante, um jurista fantástico, e era um verdadeiro sábio.

Então, realmente, o Prof. Alcides vai fazer uma grande falta para nós
aqui.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estava lembrando aqui ao Ricardo, do
ponto de vista de falar da sabedoria como administrador, o IBDT tem
essa sede aqui graças à gestão do Prof. Alcides. Foi ele que trabalhou,
que conseguiu os recursos para conseguir essa sede do IBDT.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos em frente,
vamos lembrando do Prof. Alcides sempre. Quem quiser escrever algum
artigo para publicar na nossa Revista sobre o Prof. Alcides, seria muito
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interessante, inclusive em torno desta tese dele. Ele não gostava muito
disso [da Tese], ele sempre falava aquilo lá eu fiz, mas...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele não gostava da extinção.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Rui é que me fez fazer,
e... Ele não considerava um trabalho digno dele, mas...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Da extinção também não gostava.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, da extinção também, né?

Bom, eu diria que ele escreveu esse livro de cabeça. Claro que ele foi
pegar o livro do Fonrouge, por exemplo, edição, editor, ano. Mas ele
sentou e escreveu, o que era bem o típico dele.

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, nesse sentido, uma observação,
relativamente interessante que ele disse para fim: eu ainda quero
escrever um livro sem citação. Exatamente. Quer dizer, o seu
pensamento e não uma coletânea de citações ou até o núcleo das
citações. Então, isso é interessante.

Agora, uma característica que eu acho que muito importante, inclusive
aqui para o IBDT, ele não foi nem para o Fisco, nem para o
Contribuinte. Foi, realmente, o advogado tributarista que constan-
temente era convidado pelas autoridades administrativas tributárias
para colaborar, tal o equilíbrio. E aqui, justamente no Instituto, nosso
intuito é esse, justamente: é pró-ciência, é pró-liberdade e não pró-um
ou pró-outro. Isso que eu acho uma característica importante que se
reflete aqui no Instituto.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa ideia de escrever o que
eu penso e não transcrever o que os outros pensam, está muito
presente na orientação do Prof. Schoueri que tem insistindo aqui para a
nossa Revista. Limitar às transcrições – pode, evidentemente, se referir
à doutrina, o que foi dito por fulano ou beltrano, mas sem transcrever.

É um vício que eu tenho de transcrever, eu gosto de transcrever. Mas o
Prof. Alcides, quando eu lancei o meu livro sobre Imposto de Renda, o
Fundamentos, ele me ligou e falou assim: só tenho uma crítica ao seu
livro, tem muita transcrição. Ele, realmente, era contra isto e vamos
herdar essa sabedoria dele, e que o Prof. Schoueri tem insistido aqui na
nossa Revista. E vamos em frente.

Eu queria comunicar aqui, ainda no pequeno expediente, a realização
do 20º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABRADT
(Associação Brasileira de Direito Tributário de Belo Horizonte), este ano,
em homenagem à Prof. Misabel Abreu Machado Derzi, que é fundadora
e presidente honorária do ABRADT. Está no site também para detalhes:
de 14 a 16 de setembro, em Belo Horizonte.

Com muita alegria também, comunico que o nosso diretor e amigo João
Francisco Bianco está trazendo para a nossa Biblioteca um livro sobre
sua coordenação. Um trabalho importantíssimo sob sua coordenação.



7

Não vou citar os autores, são todos autores de muita prática no Imposto
de Renda. É o Regulamento do Imposto de Renda 2016 anotado e
comentado. João, você quer fazer alguma referência sobre o conteúdo,
só para explicar? E por que eu estou dizendo que eu acho que é muito
importante, né?

Sr. João Francisco Bianco: Bom, eu diria que esse, realmente, é o
mais importante Regulamento anotado do Imposto de Renda,
justamente porque é o único.

[Risos].

Esse Regulamento anotado do Imposto de Renda, na verdade, nasceu
na antiga Editora Resenha Tributária. Era uma iniciativa do nosso
querido Fortunato Bassani Campos, junto com o José Maria, o irmão
dele, o Alberto Tebechrani... enfim, um grupo de profissionais da
Receita Federal, advogados, que faziam o Regulamento do Imposto de
Renda anotado e comentado – quer dizer, na verdade era só anotado,
fazia referências à legislação complementar e a jurisprudência
administrativa e judicial. Eles ficaram longos anos fazendo esse
Regulamento, mas depois eles foram se cansando, foram diminuindo e
resolveram parar. E a Fiscosoft então, teve a ideia de dar continuidade.

Não é a mesma obra, mas a Fiscosoft teve ideia de juntar um grupo de
profissionais para dar continuidade à ideia do Regulamento do Imposto
de Renda anotado. E a diferença desse Regulamento para os anteriores
é que esse é comentado também. Então tem alguns comentários. O
trabalho dos comentários são autorais, então existe a identificação da
pessoa que faz o comentário e que faz a atualização. O Regulamento foi
dividido entre os autores e os autores são identificados, como os
autores daquele comentário. Não é um trabalho de doutrina,
logicamente, mas os comentários tem por objetivo identificar os
problemas, chamar a atenção para as questões, comentar a
jurisprudência.

Eu acho que o trabalho tem a sua importância no sentido de dar
continuidade aquele trabalho que foi iniciado pelo Fortunato e por
aquele grupo. E como eu disse, eu acho que é um trabalho importante,
porque é o único. Então é uma boa fonte de pesquisa, uma boa fonte de
referência.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, eu desejo que o
lançamento se perpetue, né? O Regulamento da Resenha Tributária, ele
vivia muito em função do Tebechrani e do Fortunato Bassani Campos,
não é? O Tebechrani eu não tinha muito contato, mas o Fortunato era
uma máquina de trabalho, né? Morreu na mesa de trabalho, vocês
sabem, né? Estava numa reunião, de repente, exatamente assim me
relataram, ficou sentado com a cabeça abaixado. O cliente imaginou
que ele estava pensando na resposta, mas estava morto. Ele era um
homem que vivia para o trabalho, né? Era uma máquina de trabalhar,
com uma memória fantástica. E foi a partir do falecimento prematuro
dele, que a obra foi, realmente, perdendo esse elã.
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Eu posso dizer que é muito difícil manter uma obra dessa viva, porque
depende, justamente, dessa gana, né? Não pode perder um dia, tem que
estar constantemente atualizado. Especialmente quando eu verifico
aqui, que ela se propõe, além dos comentários adicionais,
jurisprudência administrativa, soluções de consultas, atos
administrativos. Mas sendo a única ou não, é muito importante essa
obra.

E queria lembrar que no tempo do Regulamento do Fortunato as
pessoas confundiam o Regulamento do Imposto de Renda com o livro da
Resenha, porque todo mundo usava para consultar o Regulamento
aquela publicação, né? Então, todo mundo dizia: na página tal do
regulamento. – Mas que página é essa do Regulamento que você está
lendo? É era o Regulamento do Fortunato.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na época em que eu trabalhava na Arthur
Andersen, lembro que recebíamos todo ano o Regulamento do
Fortunato. Era distribuído, e todos os profissionais recebiam um.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos à pauta.
Alguém tem mais alguma comunicação? Vamos à pauta.

A pauta tem aquele velho assunto que está em aberto, permanente, da
Lei de Regularização de Ativos. Eu, no momento, não tenho nada a
acrescentar. Nós estamos num momento de expectativa, não é, alguma
luta dentro de setores do governo. Um setor para mudar um pouquinho,
o outro para não mudar nada – pois acha que não dá tempo de mudar
nada. Poderia vir alguma resposta complementar, no Perguntas e
Respostas, alguma coisa mais simples. Grande discussão com relação
aos ativos consumidos. Sobre o ponto de vista de interpretação da Lei,
se eles devem ou não ser declarados. E sob o ponto de vista prático,
consumidos a partir de quando, né? Na hipótese mais conservadora,
dentro do período de prescrição criminal – os criminalistas, em geral,
concordam com isso também. E aí, nós vamos voltar há 12 ou 16 anos,
e a obtenção de documentação relativa a esses ativos consumidos, na
maior parte das vezes, não existe. Então, na prática, existe esse
problema.

Se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa lei antes de passar para
o CPC.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Existe outro tema que me parece também
relevante – porque este, do ativo consumido, é um problema de má
interpretação. Ou seja, infelizmente o Fisco adotou uma interpretação
que me parece questionável, em termos.

Agora, um que me incomodada e também não é tema de mudança de
lei, e existe uma questão operacional, é quando o mesmo ativo
pertenceu a duas pessoas. Imagine aquele pai que tinha um imóvel em
2012 e doou para o filho em 2013. Cada um tem o seu crime. O imóvel
é o mesmo. E hoje não há possibilidade de se fazer uma declaração
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conjunta, o que significaria cada um pagar 30%. Mais ou menos 60%.
Esse tema me parece relevante, e é uma questão meramente,
operacional, porque eu não consigo acreditar que seja escopo do
legislador que recolha 60% - 90%, se for três pessoas – para um mesmo
bem, apenas porque passou de uma geração para outra. Esse tipo de
preocupação existe também – aí, diferentemente do primeiro caso, aqui
a Receita Federal não se manifestou, não houve qualquer instrução. Era
uma questão de só falar assim: declare em conjunto, faça um formulário,
coloque o nome dos dois. Mas ao contrário, é necessário nos termos da
Lei, que cada um deles declare e pague.

Mas não há óbice que os dois declarem em conjunto e paguem em
conjunto, apenas não há modo, “modus operandi” para que haja essa
declaração em conjunto e pagamento em conjunto.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene.

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Só complementando, apenas
para atualizá-los, relembrando: a gente tem a ADIN que também, de
certa forma, pelos pedidos, pode mudar a interpretação da norma em
algum desses aspectos – inclusive a questão da prescrição e decadência,
o prazo a ser observado. Também houve notícia de um projeto de lei –
não sei vocês tiveram acesso ao texto – e que já está sendo
encaminhado internamente (o ideal é que ele saia como medida
provisória para que haja tempo), e um dos pontos que foram colocados
nesse projeto de lei é justamente isso que o Prof. Schoueri colocou.

Apenas para fins de informação, pelo que andei lendo do projeto, acho
que a ideia das mudanças propostas é, justamente, dar mais
segurança. Até porque, do ponto de vista econômico, seria interessante
o governo facilitar a regras - inclusive o Prof. Schoueri se posicionou
muito bem na FIESP, que o governo tem a faca e o queijo na mão para
melhorar a arrecadação. Portanto, poderia aproveitar esse momento e
unir o útil ao agradável. Não é nada fora do interesse da norma, mas
facilitar a regularização e não criar mais entraves e mais contencioso ou
discussões para quem realmente está a fim de regularizar.

Sobre o projeto, temos a possibilidade de repatriação antecipada do
montante necessário para o pagamento do imposto de multa, devido em
relação à regularização. Melhor definição da base de cálculo a ser
aplicada e relativamente aos bens que existia até 31 de dezembro –
então, eu acho que a limitação é a foto e não o filme. Simplificação do
procedimento de adesão por interposta pessoa que venha por sua vez
aderir – a questão é não cobrar duas vezes. E possibilidade de adoção
de regime por contribuinte vinculado a indivíduos politicamente
expostos, de modo que, somente esses últimos é que, para aderir,
devam comprovar a origem lícita – então, na verdade, tem de
individualizar um só.

Então é isso, vamos acompanhando aí, acho que a lei ainda está em
trâmite
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mauro Silva.

Apenas lembrando que quem está presente aqui fala em nome pessoal.
Nós mesmos aqui não falamos em nome do IBDT, falamos em nosso
nome pessoal. E quem representa um escritório ou companhia, fala em
nome pessoal.

Sr. Mauro Silva: Bom, só para fazer alguns comentários, até ela falou
da ADIN, né? Eu estou agora na Unafisco, como diretor, e nós
aprovamos, estamos entrando como amicus curiae nessa ADIN para
mostrar algumas falhas nesse processo todo. Entre as tantas, aquilo
que pode ter viciado todo esse processo que é a completa falta de
fundamento na previsão de arrecadação. Não há nenhum dado férreo,
científico, que comprove aqueles 100 ou 150 bilhões que na exposição
de motivo se colocou. E, enfim, isso viciou todo o processo legislativo.

Mas só para também completar a nossa oposição, sobre essas
remissões de anistias, nós há muito que viemos contra a isso. E,
recentemente, eu tive a felicidade de encontrar um artigo científico de
um professor doutor em economia mostrando o quanto o Refis – não só
o Refis como o parcelamento, mas como a anistia e as remissões que
trazem – prejudica a arrecadação, porque prejudica a disposição do
contribuinte em cumprir suas obrigações, né? Então ele estima, com
um estudo econométrico, que começaria entre 2% e 4% a mais no hiato
tributário – esse hiato tributário seria então aí, ao aumento de 50 bi.
Então, isso também, afetando a Lei da Repatriação como uma remissão,
anistia, enfim, há uma influência no comportamento de cumprimento
da obrigação tributária que é péssimo. E um dado que eu achei
interessante nesse estudo dele, que eu acho que merece ser lido, é que
a memória de um Refis, de uma remissão, de uma anistia, é de nove
anos. Ele calcula – eu não tenho condição de criticá-lo, mas eu tenho
certeza que alguns economistas podem fazer, e tem método científico,
econométrico – ele mostra então, que somente após, depois do último
Refis, passar nove anos, aí sim, para de haver influência. Achei
interessante esse dado. E se a gente vai reeditando essas coisas, como a
Lei de Repatriação, eu penso que a gente acaba agravando a situação
mais do que resolvendo. Se agora nós vamos arrecadar oito, o que isso
pode afetar, como no caso do Refis, no ano seguinte chega a 50 bi o
prejuízo, em termos de arrecadação geral, que um Refis pode trazer –
isso usando os dados do trabalho deles lá.

Então é um pouco de ilusão essa questão. É mais para registrar essas
questões. Eu acho um pouco irresponsável – eu gosto de usar essa
palavra mesmo – um jeito irresponsável de governar o Brasil é você
fazer uma proposta, de um Ministro, dizendo que a arrecadação é de
100 a 150 bilhões e não dá a fonte. Não dá a fonte. Cadê a fonte? Você
pode ir na exposição de motivos e está lá que esse projeto, do Ministro,
gerará 100 a 150 bilhões de receita. E, cadê a fonte? Como cidadão,
como parlamentar, se eu quiser criticar, eu critico como? É só
argumento de autoridade, não tem fundamento nenhum. E isso vicia
todo o processo. Então isso não é uma maneira republicana, eu acho
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assim. Porque isso vicia todo o processo legislativo, né? Uma decisão
das mais importantes é tomada em cima de um dado sem fundamento
nenhum.

Então, enfim, essa lei pode ser vista de vários ângulos, né? Eu sei que o
ângulo que vocês estão enxergando aqui é outro. E se você for olhar
tecnicamente esse retorno a mais de cinco anos, realmente, sob o ponto
restrito de Direito Tributário, aí é outra história. Eu estou falando aqui
mais de política, administração tributária e política, do que do Direito
Tributário em si. Porque, realmente, esse retorno aí, a mais de cinco
anos, fica um negócio que eu não conheço também. Mas enfim, é só
para...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado

Sr. Mauro Silva: Não sei até que ponto vocês já enfrentaram essa
discussão, mas para deixar aí pontuado alguma coisa.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todo mundo quer falar aqui
na Mesa. Pela ordem, Schoueri, Fernando Zilveti e Gerd.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Mauro é uma pessoa extremamente
querida e eu entendo o seu papel lá na Unafisco, e entendo que é uma
questão política. Eu fico imaginando, esperando que numa ADIN se
discutam questões constitucionais, e não se discuta conveniência,
oportunidade em projeto de lei, que é um tema bastante diferente. Uma
ADIN poderia discutir, sim, uma tributação de mais de cinco anos –
afinal de contas estamos falando em cobrança de tributo que não existe
mais. Ou seja, se essa lei corre o risco de inconstitucionalidade é
porque cobra tributo que não é devido. Ou seja, este é um outro tema:
quem vai aderir, adere a um pacote e aceita esse pacote. Então, é uma
questão de adesão que eu fico curioso, e eu já antecipei, estou
extremamente curioso sobre o dia seguinte. Ou seja, estou curioso para
saber que aqueles que aderirem, aqueles que pagarem, aqueles que
virem, portanto, seu crime desaparecido – porque essa lei não é
tributária, o problema não é tributário, o problema aqui é penal, o
problema é cambial e existe uma arrecadação por conta de uma questão
cambial.

Eu tenho atuado muito com isso, eu não vi contribuintes preocupados
com questões tributárias dos últimos cinco anos. Há, claro, exceções,
mas a grande maioria do que eu vi, são pessoas que tiveram seus
pecados nos anos 1990, 1980, e de lá para cá tem uma pequena receita
financeira e pagariam, tranquilamente, não teriam problema com isso; e
vão pagar um caminhão por conta de uma questão criminal. Agora, eu
dizia, eu estou curioso pelo dia seguinte para saber, uma vez
desaparecida a pena, desaparecido o crime, se será possível ou não a
repetição do indébito. E o Supremo Tribunal Federal vai ter que
enfrentar a grande questão, que nós estudamos e ensinamos que a
obrigação tributária é ex lege, e que é irrelevante – diz o Código
Tributário Nacional no seu artigo 165 – é irrelevante a razão e não é
necessária a prova do erro, basta provar que o tributo não era devido.
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E, com todo o respeito, esse tributo não é devido. Ou seja, claro,
admitindo que eu tenha prova de que o valor já integrava meu
patrimônio há cinco, seis anos, o tributo não é devido. E o Supremo
terá que enfrentar a grande questão que é saber se eu posso me utilizar
de um fato em que eu entrei pelo meu favor, portanto – permitam-me a
torpeza, afinal de contas eu me vali daquela lei para afastar uma
questão criminal, só que ao mesmo tempo eu paguei um tributo que
não é devido. O Supremo vai ter que enfrentar o artigo 165 para a
grande questão, que é saber se mesmo que a minha razão seja, se eu
paguei sabendo que não era devido, se eu tenho ou não tenho direito à
repetição. Essa vai ser a grande questão.

Com relação à sua participação, Mauro, na ADIN, se for, que pelo
menos discuta questões constitucionais. Porque eu ouvi a sua
exposição e, com todo carinho que eu tenho, eu posso lhe dizer que eu
não vi uma discussão, gostaria que citasse um artigo da Constituição
que fundamentasse a sua questão. O fato de um Ministro por na sua
exposição, uma expectativa de 100 bilhões, 150 bilhões, as razão que o
sejam – veja, esse projeto vai ao Congresso, o Congresso discute nas
suas comissões e o aprova. Eu não posso ver um vício constitucional
para uma ADIN.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu, ao contrário, reputo a
intervenção do Mauro de extrema importância.

Recentemente, tem sido estudado no Brasil um fenômeno que tem a ver
com essa fala do Mauro, fenômeno da desestruturação da base
tributária nacional. Pode parecer tema de Direito Financeiro, mas é
Direito Tributário, porque é o que a gente chama de base erosion, ou
seja, erosão da base fiscal. Está no BEPS. O que tem acontecido? Você
vem enfrentando uma queda de receita na arrecadação constante.
Então, o que se pensou? Essa queda de arrecadação decorre da crise
econômica, e decorre também do excesso de benefícios fiscais dados
pelos nossos secretários de Fazenda pródigos – tanto no âmbito dos
Estados, quanto no âmbito da União. Mas não é só isso.

Com alguns fenômenos econômicos dos últimos anos, nosso sistema
tributário entrou em colapso, justamente porque você enfrenta uma
desindustrialização, uma mudança de estruturas econômicas grave, e
que faz com que a capacidade de arrecadação diminua. Tanto é que,
nos últimos três anos, a política fiscal tem se concentrado em anistias
fiscais para completar a meta fiscal do governo. Ou seja, como ele sabe
que você não vai arrecadar com PIS, COFINS, Imposto de Renda, os
demais tributos federais – e nem se diga os tributos estaduais e
municipais – o que faz o agente de política fiscal? Ele complementa essa
receita com anistia. E aí, ele faz uma previsão de arrecadação – que aí
vem a falsidade ideológica – eu faço uma previsão de arrecadação em
cima de uma anistia cuja adesão é desconhecida e cuja a capacidade de
geração de receita é menor ainda. Então, você tem uma estrutura do
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Sistema Tributário que não está sendo tratada. Ao fazer uma proposta
como esta que nós estamos criticando, você tem, como o Prof. Schoueri
já criticou várias vezes, um imposto que não é imposto. Ah, mas tudo
bem, não faz mal. É um imposto que não é imposto, mas está valendo,
porque o que importa é a intenção. Então a intenção vai resolver o
problema do imposto que não é imposto, e você vai gerar uma
arrecadação que é um nada, é um nada jurídico.

Se é um nada jurídico, existe um problema, assim, de raiz, que em que
pese parecer que a justificação de motivos é apenas um devaneio do
administrador, pode sim, macular a iniciativa legislativa do ponto de
vista constitucional. Então, eu, realmente, entendi desta forma e
considero de extrema importância a intervenção do Mauro.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd.

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, realmente, essa questão é muito
complexa porque atinge o nosso próprio Sistema Tributário, que hoje é
mais caos tributário do que sistema.

Então, antes de verificar a conveniência ou não de uma anistia ou de
uma medida dessas, precisaria verificar por que, qual foi a origem,
como chegou a isso? Eu sempre distingo entre o bandidão e o
descumpridor circunstancial, existencial, sobrevivencial das obrigações
tributárias. Então, precisaria haver sempre essa diferença. Mas de
qualquer maneira, quanto a questão mesmo da constitucionalidade, eu
acho que essa medida não tem nada a ver, sobre esse aspecto, com as
várias possibilidades de Refis, porque aí, nós temos a base
constitucional.

Já a conveniência dentro, inclusive, de uma política fiscal, é outro
problema, não é? Quanto à conveniência, eu acho que precisa verificar
bem o porquê da sonegação. Porque normalmente, tirando sobre o
bandidão, muitas vezes a sonegação não é simplesmente algo que é
escolhido porque quer maximizar os seus lucros. Não é? Então eu acho
que precisaria haver essa distinção.

E temos, justamente, o aspecto que o Prof. Schoueri levantou,
estritamente constitucional e também o Zilveti, eu acho que, realmente,
não há base constitucional para isso, porque imposto não é. É
simplesmente uma medida que – inclusive veja as questões que estão
surgindo, em cima de uma base falsa. Eu ouvi uma frase muito
interessante agora, que é justamente a regularização é uma questão de
foto e não de filme. Então, é algo completamente diferente, é,
simplesmente, em determinada data existem ativos nas mãos de
determinada pessoa e isso alcança por intermédio dessa lei. Então, não
existem duas pessoas, passou para quem?, retroagiu acima, além do
prazo prescricional. Tudo isso é questão que dentro do Direito
Tributário não tem cabimento. Então, realmente, é questão penal e
também cambial e não propriamente tributária. Um instrumento
inadequado e que, inclusive, quanto aos valores representa o quê?
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Simplesmente o desejo de arrecadar numa situação de dificuldade. E
com isso tudo é válido. E aquela constituição, coitadinha.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos acelerar esse debate,
porque nós temos o Código de Processo Civil.

Bianco.

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dizer, Mauro, que eu entendo
esse artigo desse economista que você mencionou, e eu concordo
integralmente com ele. Essas constantes renovações dos programas de
parcelamento, do Refis, eles são péssimos para o sistema político, para
o ambiente político, e para o contribuinte é péssimo isso daí, porque ele
se sente, como o Prof. Gerd costuma dizer, é o imposto dos bobos –
quem paga imposto regularmente, corretamente, em dia, é o bobo. E eu
já participei de reunião com empresários que dizem assim: essa tese é
boa, mas os tribunais estão mais ou menos. Ah, então tá bom, vamos
esperar o próximo Refis então.

Isso cria no contribuinte uma expectativa de que: ah, o ano que vem vai
ter um próximo Refis e a gente entra. Então é péssimo isso. É péssimo.

Agora, eu acho que aqui, nós não estamos tratando de uma situação de
Refis. Esse programa de regularização de ativos é completamente
diferente do Refis. Não é um programa de parcelamento como é o Refis,
é diferente. Essa lei tem um outro objetivo. Ela tem o objetivo de pegar
aquele sujeito que na década de 1990 ganhou honestamente o seu
dinheiro, pagou o seu imposto. O Mauro em 1990, ele com certeza
ainda estava no pré-primário, ele não se lembra, mas o Plano Collor foi
um plano de muita violência, foi uma coisa muito violenta na época.
Aquele “empréstimo compulsório”, que foi feito em 1990 pelo Presidente
Fernando Collor, foi de uma agressividade, uma violência que deixou
traumas profundos na sociedade. Então o sujeito que em 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996 ganhou seu dinheiro, acumulou o seu
patrimônio, ele se sentia inseguro na manutenção dos recursos no
Brasil. Então, muita gente, de boa-fé, enviou recursos ao exterior como
uma forma de proteção de patrimônio. Mauro, é verdade isso... e de
repente ela se vê numa situação de criminoso, bandido etc.

Vamos regularizar essa situação? O ponto de vista de política fiscal, o
que o legislador pretende é regularizar a situação de um sujeito que
hoje ele é criminoso, mas na origem foi um dinheiro ganho
honestamente, que foi pago, e foi tributado inclusive. Então essa
situação específica não tem nada a ver com o inadimplente do imposto,
que está administrando o pagamento dos impostos e quer aproveitar de
um outro parcelamento. Não. O objetivo dessa norma é regularizar uma
situação de um sujeito que ganhou corretamente, honestamente,
licitamente o dinheiro e que hoje está numa situação de criminoso,
porque ele não declara esse valor.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria secundar aí--
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queira só fazer um complemento,
porque eu falei da inconstitucionalidade, mas não falei....  Mauro,
quando você estiver no plenário explica que a Lei foi criada em 2016, o
imposto é cobrado em 2016 e fala que você é inconstitucional.
Aproveita.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero só, circundando a
observação do João Bianco, a realidade que nós estamos, subjacente a
esta lei, é a realidade que o João mencionou.

Existem outras situações mais complicadas, de indivíduos que
receberam dinheiro, por exemplo, receberam dinheiro do governo
alemão quando houve a lei de reparação das “expropriações”, feitas aos
cidadãos austríacos e alemães que eram judeus – eles foram
indenizados pelo Estado, por um certo tempo, e tinham várias formas
de indenização. E isso não é tributado no Brasil. E evidentemente, até
por razões óbvias, históricas, esse dinheiro ficou absolutamente onde
estava e alguns usaram, outros não. Mas pensem em uma situação de
um indivíduo como esse, que não usou o dinheiro e que ficou lá.
Provavelmente, ele já tenha herdeiros, o dinheiro não foi usado por ele,
nem pelos herdeiros. Não declararam ao fisco brasileiro e ao Banco
Central. Uma razão perfeitamente compreensível do medo de declarar.
Se outros cidadãos brasileiros que não passaram por esse trauma do
nazismo, passaram pelos riscos, e antes do Plano Collor de 1990, já
havia também grande preocupação com a estabilidade da moeda, com a
possibilidade de sequestro de bens aqui no Brasil. Eram dias de
proteção, né? E isso não ocorre só no nosso país, ocorre em outros
países também, tanto é que outros países estão com leis semelhantes.

E subjacente a isso, está a nova realidade do acesso das autoridades as
informações que não havia antes. Então, em função desse novo acesso,
é uma oportunidade que os Estados estão dando aos indivíduos que
não querem saber se é constitucional ou não. Não querem. Eles estão
muito felizes com uma lei inconstitucional e pagar o imposto que não é
devido. E acho até meio engraçado a discussão se é tributo novo ou
não, se precisa lei complementar ou não. O contribuinte quer saber, tão
somente, se a lei vale e se o Supremo Tribunal Federal vai declarar
constitucionalidade, porque aí, ele fica tranquilo.

Esta é uma lei de salvação, né? Eu tenho insistido aqui nos nossos
debates anteriores, que as nossas discussões para as categorias
jurídicas tradicionais precisam ser colocadas sob reserva, porque nós
estamos numa situação absolutamente peculiar. Não estou
manifestando minha opinião se é constitucional ou não, se deve
tributar ou não, só estou fazendo essa observação, porque aqui
ninguém está mais fazendo observação de interpretação da lei, por isso
que eu quero abreviar até a conversa. Para encerrar, Fernando.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Para encerrar, eu queria, justamente,
voltar a esse tema da interpretação. Porque ouvindo a frase, a exposição
do Bianco eu quase me emocionei.
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[Risos].

Está entrando na mente legislatória, no estilo psicológico já, querendo
compreender a pessoa que tem bens no exterior. Quase de paizão
mesmo, aquele sentimento de paizão. Só que na minha visão, isso não
tem relação com a teleologia, absolutamente nada. O que a gente está
preocupado aqui, até com a discussão jurídica, e na anistia, pelo que o
eu tenho lido ultimamente, não existe essa percepção e nem essa ideia
de que: olha, eu vou anistiar porque, pobrezinho daquele cidadão, está
passando necessidade, teve que colocar dinheiro lá no exterior. Ele é
simplesmente um anistiado. Ela é fria, ela simplesmente dá a anistia.

E na anistia comparada, nos processos que a gente observou na Itália,
na Alemanha, na Espanha, tudo que se escreveu, que eu consegui ler
sobre essa crítica das anistias, vai para o lado da arrecadação. Ou seja,
é um viés estritamente de arrecadação, ele não é de perdão, ele não é
relacionado a tributo. Ele é ‘salvacional’, como o Ricardo falou, para
arrecadar, ele não tem ideia de falar: olha, eu vou premiar o contribuinte
que pagou o imposto e depois por algum momento se distraiu e mandou
esse dinheiro para a Suíça. Não, ele tem uma função de arrecadação
pura.

Se tem uma função de arrecadação pura, aí você tem que analisar se,
do ponto de vista legislativo, ele segue os pressupostos de lei que visa
arrecadar. Arrecadar por qual meio? De parcelamento, de anistia, de
remissão? Eu não consigo ver uma situação nisso.

E eu queria só comentar, para finalizar então, rapidamente, sobre o
tema que vem sendo debatido do ponto de vista penal. A questão da
materialidade, e se essa materialidade penal desaparece com o
encerramento da conta. Tem sido discutido isso: se você encerra a conta
a materialidade desaparece – do ponto de vista penal isto seria uma
solução para o infrator. Eu tenho discutido muito com criminalistas e a
visão desses criminalistas que eu consultei é que essa materialidade
não desaparece. Porque a materialidade desse programa de
regularização cambial e tributária decorre de uma ficção: eu crio uma
materialidade que vai para 31 de dezembro de 2014, aqueles recursos
que você tinha lá, e que se você não adere ao programa, você está
sujeito a uma materialidade penal que ela transcende a você ter a conta
ou não ter a conta, você deixar de ser residente ou outras formas de
você dar uma volta na lei. A materialidade persiste. E quando você
adere ao programa essa materialidade desaparece, pelo pagamento. E
de modo que o pagamento integral faz com que, do ponto de vista penal,
os delitos previstos em lei estariam remissos.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um detalhe. Quer me parecer que o
crime não desaparece, desaparece é a punibilidade. Porque tem
relevância com relação a coautoria e outros. Então não é a
materialidade, é só punibilidade que desaparece. Não é irrelevante a
diferença nesse ponto.
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim e não. A discussão surgiu de você
fechar a conta e você desaparecer com a materialidade penal. Então,
por que que você não tem... É mais ou menos aquela história do crime
que foi muito noticiado, de um goleiro de futebol que desapareceu com
o corpo da vítima. Sem o corpo, a materialidade desapareceria, mas
através de uma construção de provas, o Direito Penal avançou para que
essa materialidade pudesse ser construída por outras formas. E no
ponto de vista tributário, se você fecha a conta, aventou a hipótese, se
você... também desapareceria a materialidade penal, porque não
haveria mais conta. Não tem conta, o crime desaparece.

Mas o que eu entendi dessas conversas que eu tenho tido com
criminalistas é que essa materialidade não desaparece. Porque com as
perguntas respondidas pelas autoridades bancárias e financeiras, essa
materialidade permaneceria, da mesma forma como se você tivesse
mantido a conta aberta. Justamente porque a lei determina uma ficção,
que serve também para o Direito Penal, que é aquele ativo que você
tinha em 31 de dezembro de 2014. Quando você pergunta para a
autoridade tributária, autoridade financeira do país com o qual você
mantém tratados de transparência, a resposta vindo sobre esse aspecto,
a materialidade estaria mantida.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pessoal, todos nós
temos as nossas dúvidas, temos os nossos problemas com relação a
essa Lei. Vamos prosseguir. Está em aberto esse assunto para a
próxima semana também, claro. Sempre.

Nós vamos agora voltar a prosseguir às discussões em relação aos
artigos do CPC, procurando nos focalizar naqueles que têm
repercussões tributárias. No primeiro semestre nós encerramos
discutindo o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Não estavam presentes aqui nem o Marcos, nem o Henrique. Foi
suscitado aqui uma dúvida sobre se o incidente de desconsideração
poderia ser levantado no processo administrativo, ou se a
desconsideração do processo administrativo dependeria de uma plena
declaração judicial. E houve também uma indagação, uma questão que
ficou em aberto, sobre se no processo administrativo caberia o amicus
curiae. Nós aqui, tributaristas, discutimos, discutimos, discutimos, mas
sem chegar à um consenso. Hoje, nós temos dois processualistas que
não estavam presente na última semana do primeiro semestre, então eu
peço a vocês dois, Henrique e Marcos, que comentem o que puderem a
respeito dessas duas questões. Inclusive, como é que os Tribunais estão
encarando a matéria – nós sabemos que o assunto está sendo
grandemente debatido na questão do incidente nas execuções fiscal, né?

Sr. Henrique: Bom, primeiramente, quanto à questão do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, a gente teve, recentemente,
duas decisões no âmbito do TRF da 4ª Região. O TRF da 4ª Região
entendeu que não seriam aplicáveis as disposições relativas ao incidente
de desconsideração da personalidade jurídica em matéria de execuções
fiscais. Curiosamente, é um Tribunal extremamente garantista. E uma
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coisa até que me preocupa em relação a essas decisões, é porque, de
certa forma, ela se alinha com um posicionamento do STJ em sede de
recurso repetitivo – a gente tem três decisões de 1ª Seção do STJ, no
sentido de que nas hipóteses em que a gente tem um conflito ou um
aparente conflito entre o Código de Processo Civil e a Lei de Execuções
Fiscais, deveria prevalecer um entendimento no sentido de prestigiar a
satisfação do crédito tributário.

O STJ denominou essa questão de teoria do diálogo das fontes, e é
extremamente nefasta, do ponto de vista das garantias constitucionais
do contribuinte, mas o fato é que a gente pode, por exemplo, invocar
alterações que foram introduzidas no Código de Processo Civil de 2006,
que modificaram diversos dispositivos relativos ao processo executivo.
Alguns dispositivos poderiam ser aplicáveis de forma favoráveis aos
contribuintes, com uma possibilidade de oposição de embargos do
devedor sem a apresentação de garantia. Já outros, poderiam até um
entendimento diferente, com a possibilidade da uma oposição de
embargos à execução sem que fossem atribuídos efeitos suspensivos a
esses embargos à execução.

O fato, é que a 1ª Seção do STJ se debruçou sobre o tema, até em
caráter de recurso repetitivo, e manifestou o entendimento no sentido
de que deveria ser aplicado apenas aquelas normas que prestigiassem a
satisfação do crédito tributário.

Aplicando essa questão ao incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, a gente pode ter um entendimento que leve à
conclusão também de que, em matéria de execução fiscal, a gente não
vai aplicar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica –
muito embora seja um instituto extremamente salutar, já que hoje em
dia a gente tem aí diversos sócios, administradores de pessoas jurídicas
sendo alçados à figura de executado sem um prévio contraditório, e
agora, a gente tem essas decisões aí – duas decisões do TRF da 4ª
Região, e ao que se parece, também, pretende se suscitar um incidente
de resolução de demanda repetitiva aqui no TRF da 3ª Região, para
dirimir a questão, no sentido de afastar o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica para matérias de execuções fiscais.

Então assim, a gente tem, de certa forma, já um posicionamento
sinalizado do STJ no sentido de que esse incidente talvez não pudesse
ser aplicado, a medida que ele vai implicar a suspensão do processo
executivo, e mais ainda, ele vai retardar a cobrança daquele crédito
tributário, e isso, de certa forma, pode impactar diretamente no
afastamento desse incidente em matéria tributária, o que seria
extremamente prejudicial, tendo em vista, sobretudo, a prática que a
gente vê hoje em dia, no sentido de um simples despacho do juiz
autorizar esse redirecionamento do executivo fiscal sem que sejam
comprovadas as hipóteses que autorizam a execução do patrimônio e do
sócio.
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Agora, com relação à questão que o Dr. Ricardo colocou, em relação ao
amicus curiae...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes, vamos falar sobre
esse primeiro assunto. Quem quer falar?

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu entendi dessa imposição, que o
Tribunal é garantista no sentido de não permitir que a inovação do
Código Civil sobreponha sobre a Lei de Execuções Fiscais, é isso?

Sr. Henrique: Principalmente das garantias constitucionais:
contraditório, ampla defesa.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, então nesse sentido: garantistas,
garantistas é sempre assim, garantias constitucionais. Ou seja,
contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e que esta inovação
ou, forma no Código de Processo Civil poderia prejudicar o contribuinte.

E pelo o que eu entendi, a sua posição é que não, que é contrário. É
isso? Que a lei de responsabilidade, a lei fiscal ela não afeta as
garantias constitucionais do contribuinte.

Eu queria entender melhor a sua posição, até para poder criticar ou
concordar.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só fazer um
referência. Eu entendi que o Henrique mencionou que o TRF da 4ª
Região é garantista, porque ele historicamente tem se mostrado um
tribunal muito técnico e em defesa dos princípios constitucionais e isso
favorece o contribuinte.

E nesse caso, surpreendentemente, não estaria adotando essa postura.

Sr. Henrique: É, só complementando. Eu entendo que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica seria extremamente salutar
em processos de executivos fiscais, nessas hipóteses em que o sócio ou
administrador, ele é alçado na qualidade de executado e não de terceiro
– e é importante se falar que o incidente de desconsideração de
personalidade jurídica é uma modalidade de intervenção de terceiros,
mas por outro lado a lei tributária, o Código Tributário Nacional é
expresso no sentido de reconhecer que, nessas hipóteses, do artigo 135,
por exemplo, a gente está diante de uma hipótese de sujeição passiva,
então aquele executado passa a ser parte da execução fiscal, ele não é
um terceiro por força da obrigação legal, da obrigação tributária que
decorre do Código Tributário Nacional, da sujeição passiva.

Mas o fato é que é assim, eu entendo que, realmente, deveria haver um
contraditório prévio antes da inclusão do sócio na condição de co-
executado por aquela dívida tributária. E, infelizmente, isso não ocorre.
O que a gente vê, na prática, é simplesmente um despacho do juiz
determinando o redirecionamento do executivo fiscal com a pessoa do
sócio, sem que ele tenha condições de demonstrar que ele, efetivamente,
deveria responder por aquela dívida tributária.
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Então assim, o que me surpreendeu nessas duas decisões é que uma
coisa que foi extremamente elogiada pelos advogados – que foi a
introdução desse mecanismo para um incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, para viabilizar esse contraditório – ele acabou
sendo interpretado pelo TRF da 4ª Região como algo que deveria ser
afastado em matéria de execução fiscal.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Perfeito

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene.

Sra. Valdirene Lopes Franhani: A gente tem que, primeiro, considerar
os requisitos dos dois institutos, porque eles se confundem e os efeitos
são os mesmos. Na prática quem acaba respondendo é o sócio, mas a
gente tem os requisitos do artigo 50 do Código Civil, tem também o
Código de Defesa do Consumidor, mas vamos ficar no artigo 50 do
Código Civil, e o 135 do Código Tributário Nacional. São requisitos de
normas distintas, mas que, no fim das contas, chegam no mesmo
resultado, né?

Eu, particularmente, entendo que uma coisa é diferente da outra.
Porque um é o CTN, o outro é o Código Civil, mas não que não possa
ocorrer a desconsideração também numa execução, desde que
preenchido os requisito do artigo 50. O artigo 50 do Código Civil é
desvio de finalidade e confusão patrimonial. O artigo 135 do CTN trata
do abuso de poder do estatuto etc.. Nós estamos diante de uma
situação em que não é um exemplo clássico, um exemplo simples – é
óbvio, a dívida é sempre da pessoa jurídica. Eu redirecionar para o
sócio, seja por conta de uma desconsideração da personalidade jurídica,
seja por conta da responsabilização do artigo 135, tanto um como no
outro, vai fora da curva, vai fora da regra. São situações excepcionais
que eu tenho que provar. Não é por que tem incidente ou não tem
incidente. Não se pode responsabilizar por uma mera presunção,
suspeita, ainda que seja. Eu tive um processo administrativo válido que
constituiu, que gerou a CDA – vamos partir de um exemplo em que só a
pessoa jurídica era a devedora – no meio do caminho da execução fiscal
eu mudo a regra e incluo um terceiro. Olha, essa pessoa está
entrando... O direito do contraditório, mais que qualquer outro, também
é uma cláusula pétrea, um direito constitucional.

Então, a inovação que o novo CPC trouxe, uma lição para todo mundo,
porque o que acontecia em relação à desconsideração da
responsabilidade jurídica em relação às relações não executivas, mas as
relações entre pessoa jurídica e o outro credor, é que da mesma forma
que vem acontecendo nas execuções fiscais, por mero desprezo, se
desconsiderava, e isso criava problemas da mesma ordem. Embora nós
tivermos tratando, uma coisa é a execução fiscal, outra coisa é a
execução civil, mas os problemas eram da mesma ordem.
Comprometiam o patrimônio da pessoa física sem, ao menos, que ela
tivesse tido a possibilidade de defesa.
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Então eu acho assim, o que o instituto trouxe, e foi um grande passo, é
criar o incidente, dar o prazo de 15 dias. Ele até cria o incidente rápido
de certa forma, Para um pouquinho, vamos escutar o que está
acontecendo, e não simplesmente redirecionar. Né? Eu acho que a lei de
execução e tudo mais, tem que aprender com isso. De fato,
tecnicamente, dá para dizer que são duas coisas diferentes, mas eu
ainda insisto no direito ao contraditório e eu acho que ele é
constitucional e não pode ser, simplesmente, desmerecido. Vou ficar
aqui.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ao amicus curiae no
processo administrativo, Onde se tirou algum comentário também no
judicial.

Orador não identificado: Eu gostaria só de acrescentar um outro
elemento. Que esse incidente, partindo do pressuposto que ele seja
cabível do processo de execução fiscal, ele é uma demanda, né?, ele
pressupõe até uma sucumbência, há uma dilação probatória, o
contraditório envolvido. E ele pode formar aí, uma coisa em julgada.

E isso é muito importante, então tem que ser bem pensado, bem
defendido, porque isso pode ter reflexos em outros casos.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Excelente lembrança.
Vamos ao amicus, um de vocês, por favor?

Sr. Henrique: Bom, com relação à questão do amicus curiae, eu acho
que essa questão não pode ser analisada divorciada do próprio artigo 15
do Código de Processo Civil de 2015, que teve a aplicação supletiva e
subsidiária das normas do novo Código de Processo Civil aos processos
administrativos.

Então, primeiro eu preciso identificar uma lacuna na lei do processo
administrativo que rege aquelas relações no âmbito administrativo,
entre o ente tributante e o contribuinte. Havendo a lacuna, a gente está
diante da aplicação subsidiária ou também a gente pode identificar uma
hipótese em que o legislador não exauriu aquele tema na sua plenitude
– a gente tem uma incompletude insatisfatória do ordenamento. Nessa
hipótese, a gente vai estar diante de uma aplicação supletiva, com
caráter de complementaridade do novo Código de Processo Civil, em
relação à lei dos processos administrativos.

Especificamente em relação a essa questão do amicus curiae, o que eu
vejo é algo extremamente salutar também, a aplicação dessa
intervenção de um terceiro no âmbito de um processo administrativo,
porque a gente vai ter, de alguma determinada forma, a aplicação
daquele caso que está sendo julgado na esfera administrativa para
outras situações análogas. Então o que está por trás da ideia da
intervenção do amicus curiae, é, justamente, permitir uma ampla
participação da sociedade, num debate de uma questão que vai se
irradiar para além daquelas partes do processo. Então, acho que,
justamente, por conta disso, deveria ser aplicável ao processo
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administrativo também a questão da intervenção do amicus curiae como
um terceiro – muito embora, eu tenha plena convicção de que isso,
dificilmente, terá, do ponto de vista pragmático, uma aplicação,
principalmente se a gente for pensar em termos de CARF, e TIT, enfim,
outros órgão administrativos.

Mas particularmente, do meu ponto de vista, deveria ser aplicado sim.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dentro da sua convicção, já
que você foi tão enfático quanto à sua convicção perante o CARF e o
TIT, o contribuinte que não é parte e quer contribuir para o debate,
especialmente nas matérias que hoje são consideradas temáticas lá no
CARF, deveria requerer. Correto? Agora é uma questão prática: caso ele
faça o requerimento e este seja indeferido, ele poderia impetrar
mandado de segurança para ser admitido?

Você tão convencido do cabimento do amicus curiae num processo
administrativo a esse ponto de justificar o mandato de segurança?

Sr. Henrique: Bom, quando a gente fala de recurso em face de
indeferimento do ingresso do amicus curiae, a questão é um pouco
delicada no âmbito jurisprudencial e doutrinário.

Quando você analisa o caput do artigo 138 do novo Código de Processo
Civil, ele sinaliza que apenas é irrecorrível a decisão que admite o
ingresso do amicus curiae. Então, já tem autores sustentando que em
caso de inadmissão, poderia haver o recurso em face dessa decisão que
indefere o ingresso no amicus curiae. Muito embora a jurisprudência do
STF sobre a égide do Código de Processo Civil de 1973, acabou
firmando uma posição, no sentido de que o indeferimento do ingresso
do amicus curiae é irrecorrível.

Eu acho que essa questão vai ser novamente debatida, no uso do novo
Código de Processo Civil, até por conta desse grande impacto que os
recursos repetitivos passaram a ter no âmbito do nosso sistema
processual. Então, pode ser que essa posição seja revista.

Mas eu entendo que, num processo administrativo, eventual pedido
suscitando o ingresso na qualidade de amicus curiae, em que esse
amicus curiae possa, de alguma maneira, contribuir de forma
significativa para o debate, e esse debate vá se irradiar para outros
contribuintes, entendo que seria prudente, sim, o ingresso dele, e que
eventual inadmissão do seu ingresso, poderia ser atacada por um
mandado de segurança, muito embora, sujeito aos riscos que a própria
jurisprudência já traz em relação ao ingresso do amicus curiae na esfera
judicial.

Talvez, na esfera administrativa, a gente venha a ter um complicador
que seria a aplicação da figura do amicus curiae na qualidade de um
terceiro, intervir num processo administrativo.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre
isso?
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O Ricardo Krakowiak quer, né? Pois se não quer, eu quero que você
fale. O Ricardo tem a dupla vantagem de ser um dos advogados mais
atuante no CARF e é atuante também no processo judicial.

Sr. Ricardo Krakowiak: Eu acho assim, dada a premissa do cabimento
do amicus curiae no processo administrativo eu não tenho dúvida que o
caminho seria o que você colocou. Se cabe a figura do amicus curiae,
então, e se negado, não tenho nenhuma dúvida quanto ao cabimento do
mandato de segurança.

Eu acho que o grande problema que a gente vai ter é em que hipótese
isso vai caber. Eu acho muito difícil imaginar a figura do amicus curiae
num processo individual, até dada a questão do sigilo. Aí nós caímos na
questão das pautas temáticas. As pautas temáticas, pelo que nós temos
visto até o momento no CARF, elas são temáticas apenas no nome,
porque é temática, mas no fim é embargos de declaração – o tema é ágil.
Cada caso é um caso. Então não tem uma...

Agora, existe a previsão no Regimento daquela figura, uma coisa
parecida com uma repercussão geral, quer dizer, uma tese realmente
idênticas, e que ia ser levado de um caso para ser julgado, e uma vez
julgado esse caso, aí a decisão ia ser aplicada em todos os demais. Eu
acho que tivemos um único caso que, salvo engano, de uma questão de
denúncia espontânea, obrigação acessória, como uma questão que foi
julgada nesse rito.

Eu acho que nessa hipótese que falta previsão no regimento, quer dizer,
deveria ser dado uma cumplicidade prévia do que vai ser levado, quais
são os incidentes, mas nessa hipótese, eu imagino que sim. Caberia, a
gente vai ter uma discussão de pertinência temática, de que tipo de
entidade teria legitimidade para esse pleito, mas eu acho que deveria
ser cabível sim e, se negado, caberia mandato de segurança.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu também, em função do
que o Henrique mencionou, eu não vejo a discussão entre os
processualistas – se o despacho de deferimento ou indeferimento é
recorrível ou não – eu não vejo conexão com o problema do mandado de
segurança, nessa questão, especialmente, do processo administrativo.

Sr. Ricardo Kracoviak: Eu acho que eu vou até além: a premissa geral
em matéria de processo civil é quando não cabe recurso, é a hipótese
em que havendo lesão de direito você tem o mandato de segurança.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente. Ok.

Então agora eu passo a palavra ao Fernando Zilveti para prosseguirmos
os próximos artigos.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que eu, eu queria até propor, não sei
se está aqui dentro desse mesmo tema do Código de Processo Civil, se a
gente podia fazer um salto de artigos para um artigo que, realmente,
tem causado bastante discussão, e a mim preocupa um pouco – pelo
lado positivo – sobre o artigo 926, que trata da jurisprudência, e da
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uniformização da jurisprudência, de modo a mantê-la estável, íntegra e
coerente.

Este é um tema que eu gostaria de ouvir também os colegas, porque ele
traz um mandamento de uniformização que toca em três pontos
importantes: a estabilidade da jurisprudência, a integralidade e a
coerência, que devem ser analisados de forma separada, porque os três
não se confundem.

Muitas vezes a gente acha que ser estável, íntegro e coerente é uma
questão meio utópica, do ponto de vista de manifestação
jurisprudencial, quando de fato não é. Ela é visível nos tribunais
brasileiros, em que pese as críticas a uma posição ou não, e também,
esse artigo vem sendo construído ao longo do tempo, com a necessidade
de você ter, justamente, a estabilidade da jurisprudência e a
integralidade. A coerência é um pouco diferente, não foi construída
processualmente, pelo menos o que eu posso observar, dessa mesma
forma. Mas aí, claro, eu queria colocar esse tema e ouvir um pouco a
Mesa e os demais presentes para a gente avançar.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que isso é muito
importante. A colocação que eu vou fazer é de caráter geral, mas o que
me preocupa é a incoerência que nós sabemos que existe,
principalmente, nos tribunais superiores do Brasil, dentro de uma
mesma Turma e, às vezes, entre processos relatados pelo mesmo
relator.

Então, eu colocaria também a indagação, Fernando, sobre se essa
coerência, estabilidade, integridade é uma ordem ou uma recomendação
programática para os tribunais, independentemente de súmula, ou ela
visa, em função do que está nos parágrafos, ela visa a formação de
súmula? Ou seja, a estabilidade, a coerência e a integridade viriam a
partir da súmula ou se poderia requerer essa integridade, coerência,
estabilidade, independentemente de súmula?

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tinha um ponto que o Fernando
mencionou e que não é a mesma coisa: a questão da turma mudar de
opinião é um problema de estabilidade – que é um tema muito
apontado.

Íntegra é outra coisa: é a decisão ser integral, é não deixar alguma coisa
de lado.

Agora, o tema que nós não discutimos muito é a coerência. Ou seja,
partindo do começo eu chego ao fim, portanto, eu vou lendo e eu tenho
um raciocínio que me leva a uma conclusão. E não aquela decisão que
começa indicar um certo sentido e que a gente acha, puxa, então ele vai
decidir isso, e de repente desaparece, porque a decisão tem
inconsistência interna.

São três temas diversos que não devem ser confundidos aqui.
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bem lembrado,
Schoueri, inclusive eu queria até mencionar que a incoerência interna
de uma decisão é objeto de embargo de declaração. Mas coerência que
eu estou lendo aqui é a coerência da jurisprudência, é a jurisprudência,
já superada eventuais incoerências internas.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é estabilidade.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vocês têm toda a razão, são
três circunstâncias ou conceitos completamente diferentes, mas, muitas
vezes, da instabilidade você cria incoerência na jurisprudência, né?

Então, eu coloco essas questões preliminares para vocês dois aí, Marcos
e Henrique, e depois nós abrimos os debates.

Sr. Henrique: Trazendo uma curiosidade aqui. Quando esse dispositivo
foi introduzido no projeto de lei ele tinha previsão apenas da
estabilidade. A gente não tinha a integridade e nem coerência. Essa
emenda que incluiu a integridade e a coerência, ela foi fruto de uma
discussão até do Prof. Lenio Luiz Streck lá de Santa Catarina, e ele foi
muito enfático na necessidade de observância também da integridade e
da coerência, até embasando o seu posicionamento em lições do Prof.
Ronald Dworkin e até, me permitam aqui trazer, trechos dele próprio
suscitando o porquê dele introduzir a questão da integridade e da
coerência.

Quanto a coerência ele fala em casos semelhantes, deve-se proporcionar
a garantia da isonômica aplicação principiológica, haverá coerência, se os
mesmos princípios que foram aplicados nas decisões, o forem para os
casos idênticos, a coerência assegura a igualdade, isto é, os diversos
casos terão igual consideração por parte do juiz.

Quanto a integridade, ele fala que ela...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um minutinho.

Perfeitamente de acordo com o esse conceito de coerência, que é o
princípio ubi eadem ratio, não é? Que na verdade é a manifestação da
isonomia, não é?

Me desculpe pela interrupção.

Orador não identificado: Imagina.

Quanto a questão da integridade, ele coloca que é duplamente composta
em princípio legislativo e pede aos legisladores que tentem tornar o
conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional que
demanda que a lei, tanto quanto possível, seja visto como coerente nesse
sentido. A integridade exige que os juízes construam seus argumentos de
forma integrada ao conjunto do direito. Trata-se de uma garantia contra
as arbitrariedades interpretativas.

Eu acho que resumindo um pouco aqui essa questão, o fato é que a
necessidade de observância à integridade, à coerência e a estabilidade,
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ela atende as exigências, não apenas das partes de um processo, mas
do próprio legislador, porque é a partir de decisões prévias de uma
Corte, o legislador vai também se ordenar. Então, a gente vai estar
falando de uma segurança jurídica que irradiam para além das partes
do processo. A gente vai verificar que o próprio legislador, em situações
análogas, vai evitar, por exemplo, uma tributação que de alguma forma
já foi afastada por um tribunal superior.

Então, eu acho que isso que está por trás também, dessa ideia de
integridade, estabilidade e coerência das decisões e da jurisprudência.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Excelente essa colocação, bastante
didática, no sentido de esclarecer por que a gente tem que buscar os
três mandamentos que, na minha visão, não são programáticos, eles
devem ser respeitados pelo julgador.

Quando a gente fala sobre a formação da jurisprudência ser íntegra, eu
lembrei da colocação do Ricardo Krakowiak, das pautas temáticas.
Então quando você vai fazer uma pauta, você vai tratar de um tema,
esse tema tem que ser, realmente, discutido na sua integralidade, em
todos os aspectos, e aí ele entra num outro tema da coerência, porque
muitas vezes, eu acho que eu estou lidando com o tema, eu quero lidar
com o tema, mas eu me apoio – como acontece muito no CARF – em
chavões – e, às vezes, isso também acontece em tribunais superiores –
em princípios que não necessariamente estão sendo analisados. E aí,
fazendo um estudo das decisões do STF, sei que muitas vezes ele fala
em capacidade contributiva ou ele fala em proporcionalidade –
aparentemente ele está tratando de um princípio, mas quando você vai
ver a decisão, ele não tratou do princípio, ele só invocou o princípio.

Então, aquela tendência a você fazer estatística sobre o Direito, resulta
absolutamente furada, não traz nenhum benefício para o estudo do
Direito Tributário, muito menos para o Direito Tributário
Constitucional. Quando a gente interviu há pouco sobre esse assunto –
e a intervenção do Prof. Schoueri também é muito precisa – a
estabilidade é exigência para que você mantenha uma ordem de
formação jurisprudencial que não admita mudanças bruscas a
qualquer momento: vai para cá, vai pra lá, vai para cá, vai pra lá. Pois
com isso você traz instabilidade e, consequentemente, insegurança
jurídica. Porém, se você for mudar e você anunciar, você não infringiu a
estabilidade e tampouco a segurança jurídica.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo.

Sr. Ricardo Kracoviak: Eu ia só agradecer a intervenção. Eu acho que
nada como ouvir um judicialista. Para mim essa, o que foi trazido aqui,
essa exposição de motivos ou interpretação autêntica do que é essa a
coerência e integridade, jamais tinha lido o artigo pensando desta
forma, eu acho que dá uma conceito de integralidade total distinto, e
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nesse caso, como foi uma emenda é aceita, eu acho que a exposição de
motivos justifica, é fundamental para você entender.

A única preocupação que eu tenho com esse tipo de mandamento é
uma tendência que a gente vê, infelizmente, no judiciário nosso aqui,
onde o tribunal responsável pela uniformização de jurisprudência vai
pra lá e para cá, que é o STJ, e ao mesmo tempo você tem essa... –
porque isso é uma coisa que precisa ser... a jurisprudência ela se forma
de baixo para cima, até que ela se estabilize em cima, e aí sim, tem que
ser observada por baixo. E o que a gente tem visto hoje no Brasil,
infelizmente, é o contrário: você tem uma visão monocrática do STJ que
o objeto de um agravo regimental, que no caso de sustentação oral não
entra em pauta, de repente vira um acórdão, e aí sai todos os tribunais
repetindo aquilo ali, que você vai buscar a jurisprudência e não acha
mais.

Então você tem temas extremamente relevantes sendo julgado contra e
a favor do contribuinte sem nunca ter sido debatido de fato. O exemplo,
é o juros sobre capital próprio que é uma....

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Ricardo, você disse que
foi bom você ter vindo para ouvir especialista, e como nós estamos
prosseguindo nessa matéria (o novo Código de Processo Civil), semana
após semana, você está convidado, você é um sócio tão antigo, nosso
professor, também, de tantos cursos. Você está convidado, porque você
também tem muito a contribuir, como todos aqui. Por favor. Foi uma
grande surpresa e alegre surpresa, vê-lo aqui entre nós hoje.

Vamos dar a Mesa por encerrada. Henrique, se você puder voltar a
semana que vem aqui, eu queria continuar. A minha pergunta, a minha
colocação, a partir de quando se pode pleitear essa estabilidade etc.. Só
a partir da súmula ou...? Eu poderia requerer, digamos, eu vou te
provocar, digamos que, eu vou dar o exemplo máximo, a Turma julgou a
favor do contribuinte, duas semanas depois ela julga um caso igual,
não é temático, como é temático lá no CARF, é o mesmo, pode ser até o
mesmo contribuinte...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O mesmo contribuinte, outro ano.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E decidiu, aí..

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O mesmo ágio.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O mesmo ágio, outro ano e
e aí, tem uma decisão contrária. Dessa decisão contrária, com base no
artigo 926 e no ubi eadem ratio, poderia pleitear algo a mais? E aí, o que
seria também? Interessante.

Então, eu agradeço a presença de todos. Na semana que vem nos
reuniremos novamente.

Revisado por VJL.
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