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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Eu queria 
comentar que estão disponíveis aqui os fôlderes do nosso congresso. Eu 
pediria a todos que contribuíssem difundindo o congresso. Inclusive na 
secretaria nós temos uma quantidade bem razoável de fôlderes, quem 
quiser levar para distribuir para clientes, conhecidos, colegas, nós 
agradecemos. O congresso está só esperando chegar o dia 29 para 
começar. Está tudo pronto, organizado e acredito que com um conteúdo 
muito interessante na parte do Processo Civil, voltado para o Direito 
Tributário, ou melhor, para o processo judicial tributário, grandes 
professores e juízes, desembargadores e também a presença da Ministra 
Regina Helena Costa na abertura. A segunda parte, a Lei 12.973, que 
será uma análise de situações concretas que já se vivenciou, desde que 
a lei entrou em vigor, também com vários especialistas participando. 
Então, eu agradeço se puderem difundir. Para nós, o mais importante 
do congresso é a presença de um maior número possível de 
participantes. No pequeno expediente, alguma comunicação? Brandão?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não? Então, vamos em 
frente. Na pauta de hoje está aquele assunto que ficou pendente, nós 
discutimos a semana passada e que, teoricamente, não seria discutido 
hoje, porque tanto o Schoueri quanto o Bianco e eu estaríamos em 
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Brasília. O Schoueri e eu estivemos ontem em Brasília, devido às 
circunstâncias pelas quais a Câmara Superior de Primeira Instância 
acabou se reunindo, nós nem entramos em campo. Eu novamente, o 
Schoueri foi a primeira vez, mas eu, pela terceira vez fui a Brasília e 
passei o dia inteiro lá e voltei para casa sem ter sustentado. Inclusive, 
fiz um protesto/solicitação ao presidente que organizasse melhor esta 
pauta, porque ela é organizada sem nenhuma preocupação com relação 
aos interesses das partes e dos seus advogados. Ela é organizada em 
função da chamada pauta temática e é organizada em função de alguns 
casos raros, mas que existem, de determinações judiciais, para que 
coloque em pauta, e dali para frente não tem critério. Então, aconteceu, 
por exemplo, o caso do Schoueri, ontem, na pauta, estava na frente do 
meu caso que já está há três meses em pauta, mas na temática. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, o meu era pauta 
temática, então, não é por outra razão se não o tema, a temática acabou 
entrando, provavelmente, algum caso anterior ao seu, do mesmo tema, 
estava lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como eu estou dizendo, são 
essas razões que fazem com que não tenha, não tenha… Aliás, a pauta 
temática, ela não é, ela não tem nenhuma razão de existir, não tem 
nenhum sentido. Todos os advogados sobre um determinado tema 
apresentam e depois faz um julgamento mais ou menos conjunto? Não, 
não, cada um é um caso, então, não existe razão para ter pauta 
temática. O Schoueri, apesar da razão que ele deu, ele não trabalhou 
também. Gastou o seu tempo, foi lá e voltou. Pois é, o cliente, ele tem 
um cargo grande. O presidente, ontem, em função da minha solicitação 
e de um outro advogado lá presente, se prontificou a revisar, a partir do 
mês que vem, o sistema de formação de pautas. Mas, então, voltando ao 
início, a ideia era que nós não estaríamos aqui, porque esperavam que 
não entraríamos em pauta ontem e ficaríamos para hoje, mudaram o 
sistema, agora, se está na pauta da manhã e chegou ao meio-dia, uma 
hora, não chegou a tua vez, fica para o mês que vem, não fica nem para 
a tarde. Então, nós voltamos ontem, e o Bianco sim, continua lá, 
porque a pauta dele é de hoje. Provavelmente, vai voltar sem 
julgamento. Mas esse assunto, então, eu proponho que ele seja 
discutido hoje, apesar da ausência do Bianco e da ausência do Rodrigo 
Maito e também do Diego, que se prontificou a falar sobre IR fonte. 
Independentemente de pauta, nós temos um assunto proposto pelo 
Fernando Zilveti, tanto que eu passo a palavra para ele. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Começando por esse assunto. Bom, nós 
tivemos há duas semanas uma intervenção a respeito do que vem a ser 
capacidade colaborativa e os deveres instrumentais, chamada a 
obrigação acessória. E naquele momento, até houve uma preocupação 
de não antecipar o debate, porque poderia parecer uma crítica pessoal a 
um trabalho acadêmico elaborado pelo professor Leandro Paulsen. Eu 
procurei ver o livro em papel e até reler e salvo também no eletrônico, e 
ver as teses que estão saindo por aí a respeito do tema da capacidade 
colaborativa e todos os reflexos no campo prático. Se houve um 



reconhecimento no livro do professor Leandro Paulsen, um gigantismo 
dos deveres instrumentais, ultimamente, em função de uma teoria que 
vem ganhando muita força no Brasil, eu li algumas teses, não sabia que 
estava tão forte isso, que é uma corrente inaugurada pelo professor 
Casalta Nabais no seu “Dever Fundamental de Pagar Impostos”. A gente 
já fez uma crítica aqui a respeito desse assunto, já falamos muito sobre 
esse assunto, mas eu comecei a ler e rever e pensar e claro, que de olho 
nos deveres instrumentais. Como esse crescimento das obrigações do 
contribuinte interfere na própria obrigação tributária. Então, a 
obrigação tributária que, por natureza, o fato gerador é o elemento da 
obrigação tributária, nos últimos anos, o que a gente vem observando é 
que a obrigação tida como acessória ou deveres instrumentais, tinha 
essa terminologia, que a gente sempre fica perdendo tempo com debates 
terminológicos, mas o fato é que, seja a obrigação acessória, seja dever 
instrumental, vai acabar com uma responsabilidade do contribuinte por 
fazer, não fazer ou tolerar. Quando a gente olha o art. 113, § 2º, você 
observa algo que, eu mesmo quando fiz a minha tese de doutorado 
apanhei muito para entender o que é fazer, não fazer e principalmente o 
que é tolerar. A doutrina de direito alemão, ela é muito farta e me 
ajudou a, primeiro, me achar um inútil, numa fase da elaboração de 
tese, era para você, você se acha um inútil, você chega à conclusão de 
que você sabe muito menos do que você imaginava que sabia. Que até 
eu entender o que era uma obrigação de tolerar e até eu entender como 
era essa permissão para que o Estado fizesse aquilo que você não fez, 
que ele garantisse a certeza da tributação, e aquilo que a gente até falou 
na semana passada, você entender o porquê, a teleologia do art. 113, 
você entender por que você tem esse dever de garantir a tributação, mas 
no sentido de fazer, ou seja, participar do lançamento, fazendo 
operações de crédito, não tomando crédito, admitindo que o fisco 
corrigisse isto. E como isso acaba numa tese que impõe obrigações até 
terceiros, como isso acaba gerando uma responsabilidade pessoal 
daquele que cumpriu uma obrigação instrumental. Então, essa seria 
uma proposta minha, ou seja, em que medida, falando aqui na 
substituição tributária, da responsabilidade de retentor na fonte, o dia 
que a gente falou da questão do IR fonte em função da questão da Lava-
Jato, mas independentemente de ser ou não esse art. 61, Imposto de 
Renda retido na fonte, outras hipóteses de impostos retido na fonte e a 
ideia de com que medida você é mais responsável do que você já é pelo 
art. 113 do CTN e como isso impacta a sua obrigação de fazer ou não 
fazer. A proposta filosófica de transformar o dever instrumental em 
dever igual à obrigação principal ou até, exagerando um pouco na 
retórica, maior, porque você passa a ser coletor e como coletor de 
impostos, você assume um papel de Estado, qual é a responsabilidade 
daquele que assume esse papel? E como isso vem crescendo com o 
excesso de deveres instrumentais estabelecidos pela legislação 
brasileira? Essa é a proposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria complementar, 
Fernando, que essa semana eu vi no jornal, a minha cabeça está 
cansada de tanta coisa e dos embates de ontem lá em Brasília, apesar 



de não ter entrado no campo, então, eu não lembro bem a entidade que 
está prometendo para o segundo semestre, um levantamento desses 
deveres instrumentais e do custo que isso representa para as empresas 
e o que isso representa em termos de competitividade da empresa 
nacional. Há uns três, quatro anos atrás, talvez um pouco mais, o 
tempo passa rápido, a Elidie Bifano e algumas outras pessoas na Price 
e também com a colaboração de fora, fizeram um trabalho sobre isso e o 
resultado, e o resultado prático é zero. A gente tem noção da grandeza 
do problema, mas nós não evoluímos nisso. Ao lado disso, nós sabemos 
que o governo atual não criou o ministério da desburocratização, como 
foi feito na década de 70, acredito, mas criou uma secretaria especial 
para tratar desse tema. E finalmente, para complementar, nós 
passamos, pessoas físicas, a sermos obrigados a apresentar, 
mensalmente, uma espécie de uma DRF, de uma declaração de 
retenção na fonte, criado por uma instrução normativa, enfim, do mês 
passado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mil setecentos e pouco? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, é mil setecentos e 
pouquinho. Toma cuidado. Quem tiver como pagamento, às vezes você 
pode ter um funcionário que tem retenção na fonte, você é obrigado a 
prestar essa informação e sabe que as multas são... E essa abertura foi 
para dizer como é que essas questões estão sendo tratadas. Porque eu 
ia mencionar duas coisas aqui. As obrigações acessórias são previstas 
no art. 113, § 2º e aí, não fixa quem é o sujeito passivo, ela não 
determina que seja o contribuinte, o substituto tributário, enfim, ela 
diz: “obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e tem por 
objetivo as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse 
da arrecadação da fiscalização”. Quer dizer, qualquer um pode ser 
chamado, pelo menos, não tem limitação no 113. E nós vamos ao 196 
do CTN ainda, que aí, vem o dever de colaboração. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 196 diz que: “mediante 
intimação, são obrigados a prestar à autoridade administrativa, todas as 
informações de que dispõe em relação aos bens ou negócios e atividades 
de terceiros”. E aí, o último item que é o mais interessante, o 7º do 197, 
quaisquer outras... os primeiros seis itens vão listando bancos, 
tabeliões etc., mas o último é: “quaisquer entidades ou pessoas que a lei 
designe, em razão do seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou 
profissão”. Fala que qualquer um pode ser chamado, desde que não seja 
o vizinho de um que tenha a função, ou o primo dele, mas se ele tiver a 
função, ele pode ser chamado para prestar informações ao fisco. 
Mediante intimação escrita, será que isso é caso casuístico, pontual ou 
pode ser estabelecido por instrução normativa todo o mês, em caráter 
de erga omnes, né? Então são essas colocações que eu queria colocar. 
Se você também me permite, porque as coisas são muito, são muito 
vinculadas, o CTN prevê três tipos de lançamento, todo mundo conhece 
aqui. Na época do CTN, o lançamento por excelência na prática fiscal 



era o lançamento por declaração. O contribuinte declarava e recebia, 
pelo correio, o lançamento. Era assim que era, não é professor? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Era, eu recebia assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E aí foi... é a ala mais 
antiga aqui, mais experiente.  

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: A interpretação autêntica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Autêntica. E o lançamento 
por homologação existia, mas era esporádico. Então, não se dava muita 
atenção a isso e até, acredito eu, pessoalmente, que essa seja a razão 
pela qual o art. 150 tenha alguns defeitos, porque a prática não havia 
ainda trazido à consideração da comissão, que fez o código, o 
anteprojeto do código, a vivência necessária para tratar do assunto. 
Bom, de lá para cá, o mundo deu uma volta no sentido contrário, hoje, 
não existe mais declaração do contribuinte como fonte de lançamento, 
existe, eu acho que no ITR, não é? Nem o ITR mais, de forma que não 
existe mais. E o lançamento por homologação passou a ser a regra. Só 
que o lançamento por homologação deixa a repartição fiscal ao léu, 
vamos falar assim, porque ela não tem uma forma de acesso rápido e 
seguro às informações necessárias para fiscalizar e homologar o 
lançamento, como deveria fazer. A gente não homologa. O quê que isso 
gerou? Gerou a criação de uma quantidade monumental de obrigações 
acessórias, das quais, a última é essa que eu mencionei a pouco. Então, 
o quê que aconteceu? O fisco parou de lançar, obriga o contribuinte ou 
o sujeito passivo a lançar e obriga terceiros a fazer o trabalho de 
fiscalização, certo? De forma que eu só queria trazer esse pano de fundo 
aqui, para prosseguirmos. E lembrando que também, saindo da época 
do CTN para cá, as multas criadas por descumprimentos dessas 
obrigações acessórias são, muitas vezes, onerosas, de forma que o 
assunto, realmente, tem várias facetas, no jurídico, o custo Brasil, essa 
evolução. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vou provocar principalmente o Schoueri. 
Provocar no sentido da Mesa mesmo, porque me preocupou. A primeira 
preocupação que eu tive foi essa contraposição de um dever, de um 
direito fundamental a um dever fundamental. Então, essa é toda uma 
teoria criada pelo Casalta Nabais que vem ganhando força e vai chegar 
onde a gente está, no debate. Então, nas teses que tenho lido, estava 
vendo duas anteontem e eu tenho visto sim, uma preocupação quase 
doutrinária de... é lógica, doutrinária, mas, mais do que isso, é uma 
perseguição para achar uma razão disso. Então, eu tenho que entender 
que se eu tenho um direito do contribuinte, eu tenho que ter uma 
obrigação correspondente. Então, a minha primeira preocupação é essa, 
você, doutrinariamente, procurar achar nos deveres instrumentais uma 
obrigação, pelo fato do contribuinte ter um direito fundamental. Então, 
se ele tem um direito fundamental, ele tem um dever fundamental e 
esse dever fundamental pode chegar no limite de ser caracterizada uma 



responsabilidade se ele não cumprir os deveres fundamentais de 
colaboração. Então, uma preocupação doutrinária. A segunda 
preocupação que eu tenho visto, inclusive em livros de direito 
comparado é que nós estamos atribuindo a obrigação tributária, que 
era com o foco no imposto, primeiramente, no tributo, uma outra 
característica, é o foco no dever de colaborar, no dever instrumental, no 
tal do compliance. O compliance agigantou tanto que vai ser uma 
matéria na faculdade, uma matéria de direito tributária, vamos falar 
dos tributos, vamos falar da obrigação principal e agora, vamos falar da 
obrigação acessória do dever instrumental? Mas vamos falar do 
compliance como uma matéria, vai ter que ser tratada como matéria, 
tamanha a força argumentativa e a força, inclusive, legislativa, porque 
como o Ricardo já provocou e essa a observação eu faço para quem está 
no dia a dia da faculdade de Direito, ‘olha, como é que você vai se 
colocar dentro dessa questão, se você tem uma demanda crescente de 
deveres fundamentais que, não necessariamente estão relacionadas 
com o tributo em si?’. E cresce até impondo a terceiros e mais ainda, a 
terceira provocação, seria você atribuir sujeição passiva por omissão. 
Então, como fica essa questão da sujeição passiva por omissão? Então, 
se você não faz, você vira sujeito passivo? Como funciona essa lógica da 
sujeição passiva? Então, são três propostas, claro, não só para o 
Schoueri, mas para todos, que eu queria encaminhar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, o tema dos deveres instrumentais, 
do excesso, já está me preocupando há algum tempo. Eu peguei aqui 
agora de um livro chamado Direito Tributário que eu escrevi. 

[risos]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na segunda edição, páginas 514 e 
seguintes, que eu trato da matéria. E alguns elementos que eu registro 
aqui, me parecem interessantes, o tal discurso de conformidade. A 
primeira coisa que eu menciono, que não é um problema somente 
brasileiro. Eu dou aqui a notícia que o departamento de estatística da 
Alemanha calculou, para o período de 2007 a 2008, um custo para a 
economia daquele país de 47 bilhões de euros, apenas no cumprimento 
de deveres burocráticos. Eu digo que o custo não revela a parcela 
referente a obrigações, a informações tributárias, mas dá a ideia da 
grandeza de tais gastos com a burocracia. No Brasil, o dado mais 
recente que eu tenho é de 2012, da FIESP. E a FIESP, naturalmente, 
levantando apenas o custo da indústria, com custos diretos e indiretos 
incorridos para realizar o pagamento de tributos, e esses custos, 
segundo o estatuto da FIESP publicado de 2012, seria 1,16% do 
faturamento da indústria de transformação. Comparem, por favor, com 
o que é o PIS, 1,16% da indústria da transformação. O estudo mostra 
que esse valor equivale a 10% do custo anual com folhas de 
pagamentos e é 1,9 vezes, portanto, quase o dobro, 1,9 vezes maior do 
que os investimentos em atividades internas de pesquisa e 
desenvolvimento incorridos no mesmo período. Tais custos incluem 
gastos com funcionários, gestores, obrigações acessórias, 
implementação de softwares, terceirização de serviços, além de custos 



judiciais e daí, eu publiquei uma tabelinha e distribui para mostrar o 
quanto se gasta só com funcionários gestores, então, foram R$ 16,3 
bilhões de 2012; com software e terceirização, R$ 6,5 bilhões; com 
custos judiciais, R$ 1,8 bilhões, totalizando R$ 24,6 bilhões da 
indústria paulista em 2012. Eu peguei só a indústria, não peguei outros 
setores. O estudo da FIESP está nos mostrando o quanto nós temos 
desses tais dos custos de conformidade que correm solto, porque, afinal 
de contas, tudo pode. Limites nós temos? Claro que temos, o CTN fala, 
os custos de conformidade, os deveres instrumentais devem ser no 
interesse da arrecadação da fiscalização. Pescando algumas decisões 
sobre o assunto, eu encontrei uma decisão plenária no RE 603.191 de 
2011 o seguinte trecho: “Há os limites a própria instituição do dever de 
colaboração que assegura ao terceiro substituto contra o arbítrio do 
legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo 
impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou 
ineficazes.” 

Orador Não Identificado: O relator, quem foi? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ellen Gracie. Ministra Ellen Gracie. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu conheço um do Celso 
maravilhoso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Curiosamente, aparece até a expressão ‘o 
dever de colaborar’. Porque a ideia de capacidade colaborativa tem um 
pouco com isso. O Fernando olhou o lado negativo, que merece, ou seja, 
se existe o dever de colaborar, mas quando se fala em capacidade 
colaborativa, também dizer, que existe um limite, porque, veja, esse 
custo apontado como um todo, não é distribuído igualmente. Nós temos 
empresas pequenas e grandes e para algumas empresas, esse custo, 
proporcionalmente, é muito mais alto em relação a sua capacidade. Ou 
seja, exigir-se da pessoa física o que se existe hoje, já merece um 
questionamento invocando - Fernando me permita -, invocando a 
capacidade colaborativa. Perguntar o quanto se pode esperar da pessoa 
física, no seu dia a dia, que cumpra deveres instrumentais. Se existe ou 
não existe capacidade colaborativa, porque, afinal de contas, ‘ah, 
porque você tem um empregado doméstico, você paga R$ 2 mil’... numa 
situação como essa, você vai perguntar o custo, ou seja, toda a pessoa 
física passa a ter um contador, tem que manter um contador, porque, 
afinal de contas, começa a correr risco de multas. A pequena empresa, 
a média empresa, o número de deveres instrumentais impostos. O dever 
instrumental, ele é perverso, porque ele não mede a capacidade 
contributiva, não mede, então, se permitir nesse sentido, a capacidade 
econômica de poder arcar com esses custos. Porque sempre que a gente 
fala em capacidade contributiva e agora vem a colaborativa, parece que 
existe uma tendência a vê-la no seu sentido positivo. Quando, na 
verdade, o sentido negativo, o sentido de barreira, de limite, dizer: não 
há como tributar além da capacidade. Parece que a capacidade, eu 
não… eu olho a Constituição e vejo lá, claro, a solidariedade, mas não 



consigo extrair da solidariedade esse dever fundamental de pagar 
tributos ou dever de colaborar, nesse sentido de cumprir funções do 
Estado, a partir da solidariedade. Eu encontro, eu lendo a Constituição, 
eu encontro limitações ao poder de tributar, eu encontro uma 
Constituição que sim, ela é garantista, ela é garantista não do 
indivíduo, ela é garantista da sociedade, é o espaço para a sociedade. E 
aqui, vem o segundo ponto que o Fernando me provocava, que já 
falamos sobre isso e que é importante que se insista com isso: sim, a 
Constituição assegura direitos fundamentais, sim, se a Constituição 
assegura direitos fundamentais, também, por corolário, deve ser 
assegurado que os direitos fundamentais possam ser fruídos. Concordo, 
mas isso não implica deveres fundamentais, como quer essa doutrina 
iniciada por um aspecto mais político em Portugal e, lamentavelmente, 
copiada no Brasil sem a devida reflexão. Os direitos fundamentais não 
são garantidos e dados pelo Estado, no sentido de dado, no sentido do 
Estado como aquele que concede. Não é ao Estado que cabe conceder 
empregos, cabe-lhe garantir que haja empregos, o que é diferente de 
conceder empregos. Cabe-lhe garantir que haja o acesso a moradia, não 
lhe cabe dar moradias. Existe um espaço para a sociedade, essa sim, 
conferir empregos, essa sim, assegurar o acesso à moradia, assegurar o 
acesso à educação. A sociedade tem o seu espaço na Constituição e ao 
Estado cabe preservar essa sociedade produtiva. Claro, que havendo 
abusos, claro que havendo elementos na sociedade que agem contra a 
lei, cabe ao Estado punir, é o Estado que vai assegurar que esse 
mercado funcione segundo suas regras. Mas o Estado não pode sufocar 
o próprio mercado. Nós não podemos admitir que na tributação seja... e 
o termo “drosseln”, que o Gerd vai me traduzir, até agora, o melhor que 
eu achei para isso, a ideia de sufocar, a ideia... “drosseln” eu encontrei 
essa expressão quando se refere a areia movediça, que a pessoa começa 
a entrar e não começa a sair. Talvez, o Gerd possa explicar mais o que 
seria esse “drosseln”, mas essa ideia de tributação sufocante, que nós 
chamamos aqui confiscatória, mas eu gosto da expressão sufocante. A 
tributação não pode ser sufocante, porque a sociedade deve respirar, 
porque ela tem um papel importante, ela tem um papel importante na 
garantia dos direitos fundamentais e isso não pode ser negado. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Chama estrangular. “Drosseln” é 
estrangulamento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, o professor Gerd corrige para 
estrangulamento o que eu digo sufocante. É porque eu vi essa 
expressão, eu vi a expressão também no caso da areia movediça. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, na minha linguagem, 
na vossa língua aí professor, é asfixiante. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É, se estrangula, qual é o efeito? 
Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Gerd pediu a 
palavra, não para falar sobre estrangulamento. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Melhor não. Inclusive, porque na 
Constituição diz que o Estado vai cuidar da nossa saúde.  

[risos]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, no próximo resfriado, eu vou mandar 
a conta, não sei a quem o órgão mesmo, mas isso… Bom, mas de 
qualquer maneira, realmente, eu acho que tudo isso é um mal-
entendido que vem da própria Constituição, art. 37, onde existe a 
obrigação, o dever da Administração Pública, e, portanto, também, da 
tributária, de ser eficiente, o princípio da eficiência. Esse princípio está 
sendo mal-entendido, porque a eficiência exatamente se resume ou pelo 
menos se concentra em transferir ao contribuinte as obrigações 
inerentes ao próprio Estado. Como, por exemplo, no início, nós falamos 
sobre a questão do próprio lançamento, que era preponderantemente 
um lançamento por declaração e aí, a administração tributária tinha 
que fazer todo um trabalho de lançamento, que é o procedimento, 
aquela coisa toda, não é? E isso é perverso, duplamente, primeiro, pelo 
custo que normalmente ninguém mede nem menciona e segundo por 
quê? Porque numa legislação caótica, transfere ao contribuinte o risco 
da interpretação, que, no momento em que ele errar, o contribuinte, 
ainda por cima tem sanções draconianas, que desrespeitam qualquer 
princípio que se possa chamar de excesso ou proporcionalidade etc. 
Então, realmente, tudo isso é um complexo da maior seriedade que, na 
minha opinião, chega às raias de pôr em risco o Estado de Direito na 
matéria tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, eu… estava lendo um 
artigo sobre essa nova reforma que está em andamento no Código 
Tributária Nacional, a reforma abrange uma lei complementar. Um dos 
itens trata de que todo o auto de infração deva constar o nome dos 
responsáveis. Por curiosidade, a Procuradoria e a chefia da fiscalização 
ou da Receita Federal argumentaram que isso não é possível hoje, 
porque 95% dos autos de infração são feitos automaticamente, não há a 
participação do fiscal. Veja a situação que está. O contribuinte é que faz 
o lançamento, ele é autuado por que ele fez o lançamento e agora, que 
se quer colocar um elemento de defesa, que o judiciário está inclusive 
inserindo, que é colocar o nome dos responsáveis já no auto de 
infração, eles dizem que isso não é possível. Só vai faltar, quando essa 
lei for aprovada, eles dizerem que o contribuinte, ao receber o auto de 
infração, deve informar o nome do responsável pelo auto de infração na 
época. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu vou furar um 
pouquinho a fila aqui dos pedidos, porque o Schoueri tinha me feito o 
pedido e eu não havia entendido bem. Acrescentando, Schoueri, assim, 
como pano de fundo também, que há uma matéria que eu gostaria que 
nós rediscutíssemos, é a liberação por jurisprudência da reserva legal 
para a instituição de obrigações acessórias. Isso parte de uma leitura 



excludente do art. 97 do CTN, mas esquecendo de que a Administração 
Pública, em geral, pelo art. 37 - professor Gerd citou há pouco -, só age 
de acordo com o princípio da legalidade. Então, eu acho que essa 
matéria também precisa ser um pouquinho espraiada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Falar sobre isso, Ricardo? Eu discordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, fala sobre o que 
quiser. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Falar sobre alguns pontos. Primeiro, a 
provocação do Brandão, eu acho que mereceria alguma discussão, uma 
visita aos Códigos de Defesa de Contribuinte, que já existem em alguns 
estados, para a comparação com o Código Tributário Nacional, porque 
seria… é uma outra perspectiva e talvez, um debate que isso mereceria, 
até um estudo em Congresso para saber se nós não precisaríamos de 
um Código de Defesa do Contribuinte que não faz as vezes do Código 
Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, o professor 
Humberto Ávila foi muito feliz na sua aula inaugural na faculdade de 
Direito, quando, no seu discurso de posse na faculdade de Direito, 
quando ele mencionou que o Código Tributário Nacional foi escrito 
numa época do auge do Direito Administrativo, então, ele é um código 
imposto numa visão da Administração, da Administração como algo 
superior impondo algo ao contribuinte. O professor Humberto 
questionava a própria origem do código e o que ele não disse, mas que 
eu seria… que nós poderíamos tirar disso, é que precisamos de um 
outro código, não tirando o código tradicional, mas com outra visão, 
uma outra preocupação, que seria, aí sim, uma lei complementar 
também, para tratar dos direitos do contribuinte. E talvez um estudo 
que não seria hoje, Ricardo, seria estudar o que é o código estadual e o 
quanto ele vem sendo aplicado, o quanto ele pode ou não ter sido 
aplicado no âmbito do TIT, ou seja, saber se ele teve alguma utilidade 
ou não. Talvez até um convite que eu faço a alguém, algum dos 
integrantes aqui que queira estudar o Código de Defesa do Contribuinte 
do Estado de São Paulo e seus reflexos com relação a jurisprudência do 
estado de São Paulo, para entendermos essa… termos um laboratório. 
Sabermos se ele funcionou ou não funcionou, quanto ele é invocado, 
quanto ele é utilizado e qual o papel do Código de Defesa do 
Contribuinte. Seria algo interessante, só para pegar a palavra do 
Brandão. O segundo ponto, o Ricardo mencionou a questão da 
legalidade dos deveres instrumentais. Bom, eu não concordo. Eu penso 
que a legalidade tributária do art. 150 não se confunde com a legalidade 
da administração. A legalidade tributária do art. 150, a instituição ou 
majoração de tributos, a reserva legal do tributo é previsto na lei. O art. 
37 trata da legalidade em virtude de lei, ou seja, aquele que exige 
alguma coisa tem a competência para fazê-lo por lei, mas dizer que é 
necessário que a sua exigência em si, seja prevista em lei, essa reserva 
legal, não me… eu não a extraio do art. 37, é uma outra legalidade, é 
necessário que o legislador diga quem pode fazer, com que finalidade, 
porque afasta o arbítrio. Mas a discricionariedade da administração me 
parece necessária e existe no art. 37, segundo ponto. Terceiro ponto e 



que Ricardo, por isso eu que havia pedido a palavra, porque o Fernando 
tentou me provocar, eu queria, se o Ricardo permitisse, que eu 
devolvesse a palavra para que ele me esclarecesse, porque eu não 
entendi sequer a pergunta, ou seja, o Fernando me perguntou se é a 
questão da sujeição passiva por omissão. Veja, na minha leitura, eu eu 
não entendi a sua dúvida, Fernando, eu penso que existem deveres, 
assim, deveres, nós temos os mais variados. Assim, deveres a suportar, 
nós temos em muitas situações e isso não se confunde com obrigação, é 
o que se chama sujeição. Eu sou sujeito a fiscalização da Vigilância 
Sanitária, eu estou sujeito a fiscalização tributária, e isso é contínuo, é 
uma situação contínua de sujeição. Agora, dali é possível que, 
constatada uma infração, surja uma obrigação e aí sim, eu me torno 
um sujeito passivo. Não cabe falar, penso eu, em sujeito passivo e 
sujeito ativo quando eu estou na mera sujeição, porque sujeito ativo e 
sujeito passivo são categorias da obrigação e a obrigação apenas surge, 
no caso, com a infração, como sugeria com o fato da obrigação 
tributária. Então, me causou estranheza, eu gostaria que você, se o 
Ricardo permitisse, se esse for o tema, que reformulasse a pergunta, 
porque eu poder me manifestar, porque, em princípio, eu diria que não 
há sujeição passiva na mera sujeição. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A provocação foi nesse sentido de fato, 
não vejo na mera sujeição algo além do que nós já falamos. Mas o que 
eu queria provocar justamente, foi que nós refletíssemos sobre o que é 
sujeito passivo numa hipótese de sujeição tributária e o que é sujeito 
passivo numa hipótese de retenção. A provocação era essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É para mim? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É para todos. Então, essa foi a 
provocação. Eu já tinha ensaiado isso em outra Mesa e eu queria que 
você entrasse nisso. Talvez, não seja oportuno, mas por isso foi uma 
provocação, ela foi com endereço certo, porque é uma preocupação que 
eu tenho em função do que a gente está discutindo aqui. Não sei se 
errei. Talvez não tenha sido claro, agora está esclarecido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora foi claro. Como eu lhe disse, essa 
é… o termo é: ‘devo, não nego, pagarei quando eu puder’. Ou seja, estou 
estudando esse tema e prometo que eu vou ter um trabalho, um estudo 
sobre esse tema, mas não é hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Gerd aceitou a 
provocação? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu, nesse caso, eu quero fazer até uma 
ponte. A ponte é o seguinte: eu acho que as obrigações acessórias 
precisam também, quando a obrigação é estabelecida por lei, então, só 
uma outra lei pode alterar ou modificar, mas isso é um ponto que não 
está sendo observado. Teoricamente é isso, é claro, evidente, óbvio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí, desculpe só por dizer, aí é claro que se 
o legislador não precisa de lei para instituir um dever instrumental. 



Mas, se ele institui por lei, não cabe a Administração descumprir a lei, é 
uma questão de descumprimento da lei. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É, isso é lógico, portanto, não é praticado. O 
outro ponto é justamente a sujeição. Para mim é uma obrigação, é a 
obrigação de tolerar a entrada do fiscal, é uma obrigação. Bom, aí, 
realmente, eu acho que é uma obrigação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd, obrigação tem início e tem 
término. Se o senhor me disser que uma vez que o fiscal entrou, o 
senhor cumpriu a sua obrigação e ele não pode entrar de novo, porque 
o senhor já cumpriu a obrigação, eu concordo com o senhor. Na medida 
que ele entra hoje e entra amanhã e entra depois de amanhã e entra 
tantas vezes quanto quiser, a obrigação, o vínculo obrigacional tem 
início e tem término, término com pagamento, com compensação, nesse 
caso, a sujeição, porque não tem término, porque ela é contínua, ela 
não é obrigação, ela é sujeição, é dever. Eu concordo, talvez seja uma 
questão de termo. Ela é um dever, mas o vínculo obrigacional, aquilo 
que nós estudamos no direito das obrigações, tem um início e tem um 
término. E o dever instrumental não é obrigação por isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pois é, mas está posto como tal, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ele é chamado de obrigação, mas eu 
disse, aquilo que nós estudamos na teoria das obrigações, que é algo 
que tem um vínculo que tem início e tem término, não se aplica ao 
dever instrumental. Eu posso chamá-lo do que quiser, mas não é. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: O término é quando é, exatamente, atendida 
uma eventual obrigação principal, enquanto isso é obrigação acessória. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas por conta dessa continuidade que 
existe, veja, o dever também um dia pode terminar, mas é porque… eu 
não tenho como pagar. Se eu tivesse obrigação, eu poderia pagar e estar 
livre.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tolerar, vamos lá. Tolerar está separado 
do fazer e não fazer. Então, tolerar significa que você tem que tolerar 
que o fisco ajuste ou que ele entre na formação da obrigação tributária, 
ele entra na formação da obrigação tributária e você deve admitir que 
ele entre no ajuste. Toda a minha preocupação em entender o dever de 
tolerar é, justamente, porque eu estou de olho no direito privado. No 
direito privado, no direito privado eu não conseguia... isso eu enfrentei 
na tese de doutorado, eu não conseguia enxergar esta ação substitutiva 
ou supletiva do fisco na formação da obrigação tributária. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No vínculo obrigacional, eu vou pegar 
agora um contrato de locação em que eu tenho uma obrigação, eu tenho 
um sujeito ativo, um sujeito passivo e cabe ao sujeito passivo pagar o 
aluguel. Agora, o sujeito ativo, ele tem alguns deveres, inclusive, o dever 
de tolerar, durante aquele período, o imóvel ocupado, mas isso não 
transforma em uma obrigação. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No direito privado, deixa eu 
por um pouquinho… dar um ‘pitaco’ aqui. Me agride um pouco a minha 
sensibilidade falar de sujeito passivo ou sujeito passivo, porque, no caso 
específico da locação, a cláusula do contrato dá direito para as duas 
partes, um tem direito de usar e o outro tem direito de cobrar. Então, 
eu precisaria dividir um pouquinho essa consideração, para cada 
obrigação eu tenho um credor e um devedor, ou um sujeito ativo e um 
sujeito passivo, mas é uma situação muito pais complexa do que no 
direito tributário, né? Agora, voltando ao menos filosófico, menos 
teórico, a questão da legalidade ainda traz o problema da penalidade. A 
penalidade precisa ser aí, posta por lei. Então, nós temos aí a prática na 
Receita Federal, da chamada, que eu chamo aqui sempre de lei 
Omnibus, porque você tem uma lei que prevê a multa para o 
descumprimento das obrigações acessórias que nem existe, vão ser 
criadas futuramente, aí vão criando, cai lá naquela multa, vão criando, 
cai lá naquela multa. O outro problema que existe e está agora de 
ordem estritamente prática, é que nem sempre você consegue cumprir 
adequadamente a obrigação acessória, porque as obrigações acessórias, 
hoje, elas são cumpridas eletronicamente. No tempo do Código 
Tributário Nacional, era com caneta ou máquina e carbono embaixo e 
um carimbo na cópia. Hoje, elas são eletrônicas e muitas vezes o 
sistema bloqueia determinadas informações ou determinadas atitudes 
do contribuinte. E para completar esse quadro dramático, há uma 
infinidade de processos lá no CARF, de autos de infração baseados em 
declarações inconsistentes. Ele faz a Dacon declarando uma receita e a 
DIPJ declarando outra receita, por alguma razão qualquer, pode ser 
desde um erro, quanto uma razão específica de um tributo ou de outro. 
E o sistema, sabe, ele somente aponta: ó essa cara declarou a receita 
num período tal de X e aqui de Y, então, alguma coisa está errada, auto 
de infração eletrônico, sem a identificação de ninguém. Então, para 
mim, embora esse acórdão citado e o que eu mencionei também, do 
Celso de Mello sejam maravilhosos, na prática existe um abuso da 
possibilidade de obrigações acessórias, inclusive essa última que eu 
citei. 

Orador Não Identificado: Professor, eu já posso? Só para-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você já tinha pedido a 
palavra, todo mundo já...  

Sr. Alexandre: Então, professor, Alexandre, exatamente, o senhor tocou 
no ponto que eu queria trazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, então. 

Sr. Alexandre: Não, mas complementou e ajudou. O princípio da 
proporcionalidade, não é? Claramente aqui, está sendo infringido. As 
grandes empresas, que é o grande PIB nacional, proporcionalmente, 
para cumprir as obrigações acessórias, é praticamente irrelevante, perto 
dos demais contribuintes, as empresas em geral, desde a pequena 
empresa, média, pequena e microempresa. Vejamos, um empresário 



malsucedido que tem, infelizmente, ficou devendo tributos, e a empresa 
não tem mais, perde, não tem como manter a empresa em atividade, 
mas ele é obrigado a manter a contabilidade, sob pena de dissolução 
irregular, se ele não cumprir essas obrigações acessórias. E ele é 
obrigado a manter o contador, no mínimo um salário mínimo, sem ter 
renda, sem ter faturamento, quer dizer, é francamente confiscatório, 
até, se for olhar por esse ponto de vista. Ele é obrigado a entregar 
DCTF, DIPJ, até, se traduzindo até no SPED etc. etc. etc., sem ter 
renda, para evitar que ele não seja responsabilizado, pessoalmente, pelo 
seu insucesso empresarial. Eu vejo isso, isso é corriqueiro. E outro 
ponto, agora, chegando agora à pessoa física, chegamos ao cúmulo 
agora, como o professor Ricardo colocou, vai se preencher até para a 
empregada doméstica? Vai se preencher, a minha secretária tem 
dificuldade de preencher esses documentos eletrônicos. Hoje, até uma 
taxa judiciária tem que entrar na internet, no sistema do tribunal, se 
não colocar no nome, antes era assim, se não colocasse o número do 
processo, a taxa não valia etc. Eu creio o seguinte, que a construção 
jurisprudencial tem que ir no sentido, tudo bem, temos esses deveres 
instrumentais, é uma realidade, mas a oportunidade do contribuinte de 
correção sem qualquer punição. Isso é um absurdo. você ser punido 
porque errou numa informação. Então, a lei ou a jurisprudência tem 
que ser construída no sentido de, olha, dá-se a oportunidade para a 
correção sem qualquer punição, porque como nós somos, hoje, 
obrigados a contribuir com o Estado, e se eu contribuo quando não há 
uma fraude ou uma omissão, assim, dolosa e mesmo a culpa que gere 
uma culpa, vamos dizer assim, capciosa, que o estado demonstre, eu 
não vejo como a gente ser punido por isso. Temos que pensar. Como o 
professor Ricardo colocou, nem tem lei. Às vezes, a gente é punido 
porque tem uma instrução normativa que diz que eu tenho que pagar X 
reais de multa. Não entreguei DCTF, R$ 500. Então, é nesse sentido 
que eu penso. E isso aí, é francamente inconstitucional, pelo princípio 
da proporcionalidade, estamos sendo punidos de forma desproporcional 
pelo Estado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Gerd pediu a 
palavra sobre o tema, ainda. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho, justamente, eu vi um caso muito 
curioso, ultimamente, que mostra como uma obrigação que talvez 
pudesse ser obrigatória foi transformada pelo fisco em obrigação 
principal. A questão é o seguinte, a questão do IPTU pago mas teve 
algum problema de retificação, inclusive, sem obrigação de, vamos 
dizer, de complementar o tributo e até pelo contrário, a retificação dos 
registros implica, até, no caso concreto, o direito à devolução. Muito 
bem, como se resolve isso hoje na Administração tributária? Ah, muito 
bem, então, nós vamos exigir de novo o mesmo imposto que já foi pago, 
nós retificamos e aí, naturalmente, porque nós somos de boa-fé, nós 
vamos devolver o que nós cobramos duas vezes. Isso é o quê? Isso é, 
exatamente, bis in idem, solve et repete e excesso de exação, porque a 



administração está cobrando o que sabe indevido. Então, vejam até que 
ponto vai a eficiência da administração tributária nesse caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou dar a palavra para o 
Schoueri, que ele quer falar, dar a palavra para o Schoueri e depois 
para o Luís, e vamos encerrar? Porque o Diego já chegou, vamos passar 
para o assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E como nós tratamos hoje do dever 
fundamental e da questão ideológica, por uma questão, por uma 
coincidência, a coluna do CONJUR dessa semana, do dia 5 de abril, do 
Roberto Duque Estrada, é intitulada: “Julgamentos Ideológicos do CARF 
e a Certeza da Insegurança Jurídica”. Essa coluna, eu recomendo a 
leitura. Eu vou resumir alguns pontos do que o Roberto Duque Estrada 
tratou, porque tem muito a ver com o que nós estamos falando agora. 
Ele relata, num seminário que teria ocorrido na Comissão Especial de 
Assuntos Tributários na OAB do Rio e relata uma palestra feita pelo 
Procurador da Fazendo Nacional, Marco Aurélio Zortea Marques, 
intitulada: “A Jurisprudência do CARF e a Relativização do Princípio da 
Legalidade Tributária”. E que essa palestra examinaria essas duas 
visões, uma dita liberal, que enxerga no princípio da legalidade uma 
garantia constitucional dos particulares e outra que iria dar um efeito 
positivo para a capacidade contributiva, conjugação positiva com o 
princípio da capacidade contributiva. A diferença, naturalmente, é 
citada aqui a partir dos paradigmas Alberto Xavier e Marco Aurélio 
Grecco que costumam ser citados e que o Roberto Duque Estrada, sem 
surpresa, também cita. Mas continua, e agora vem um trecho 
interessante, quando ele vai falar de um acórdão específico do CARF, o 
acórdão 9101.002-429, Primeira Turma da Câmara Superior de 
Recursos Fiscais que considerou abusiva e simulada uma operação de 
reorganização societária envolvendo a cisão parcial de uma empresa 
com versão para a formação de capital de outra empresa de um 
conjunto de bens imóveis. A cisão teria corrigido em 2005, e em 2006, a 
empresa cindida teria sido tributada sobre o lucro presumido e em 
2008 essa empresa já estaria no lucro real. Ou seja, houve a cisão, ela 
ficou no lucro presumido e como lucro presumido, ela foi tributada, 
naturalmente, do modo melhor, que seria o lucro real, depois de 2008, 
ela volta ao lucro real. Então, ela fez a opção pelo lucro presumido num 
período determinado. Bom, depois conta aqui detalhes que a outra 
empresa esteve sujeita ao lucro presumido. O abuso punível pela 
tributação estaria no fato de que uma das empresas, por ser optante 
pelo lucro presumido, teria suportado um tributo menor sobre a venda 
dos terrenos feito em 2008, lembrem-se, a cisão é de 2005, que aquele 
que teria sido pago, caso tivesse sido pela outra empresa que optava 
pelo lucro real. Agora é que vem o ponto. Os fundamentos adotados pelo 
voto vencedor, estamos falando de Câmara Superior, estamos falando 
de algo que, teoricamente, não discute questão constitucional. Os 
fundamentos adotados pelo voto vencedor para manter a exigência 
fiscal se baseiam num rol de disposições da Constituição Federal: 
preâmbulo, art. 1º, inciso IV, art. 3º, incisos I e III, art. 5º, incisos XXIII 



e XXIV, art. 170, caput e incisos III e VII, art. 184, art. 193 e art. 195. E 
do novo Código Civil, art. 187, art. 421, art. 1.228, enfim, acho que 
estão todos aqui citados. De acordo com essa dita, concepção social do 
direito tributário, chegando a invocar o preâmbulo da Constituição, 
quando dispõe sobre “direitos sociais individuais”, ainda entre aspas, 
“sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” e ainda entre aspas, 
“harmonia social”, o relator considerou que aspectos fáticos do caso 
concreto revelariam uma falta de substância da empresa legitimadora 
da tributação, a saber, a sede no mesmo endereço da outra empresa, 
mesmo número de telefone, mesmo endereço eletrônico, mesmo 
responsável pelo preenchimento da DIPJ, inexistência de empregados e 
existência de dois empregados em 2008. O que, cá entre nós, poderia 
ter sido uma discussão pelo âmbito da simulação, o que estaríamos, 
talvez até pudéssemos chegar a mesma conclusão, então, não estou 
entrando aqui no mérito se a decisão acabou sendo correta ou errada, 
porque eu poderia discutir se houve ou não simulação nessa operação, 
mas não é, o mérito aqui é a questão ideológica. O acórdão, na sua 
ementa, sintetiza o pensamento da corrente vencedora. Lendo a ementa 
citada aqui: “Não se pode admitir a luz dos princípios constitucionais e 
legais, entre eles o da função social da propriedade e do contrato e da 
conformidade da ordem econômica aos ditames da justiça social, que a 
prática de operações de reorganização societária seja aceita para fins 
tributários, pelo só fato e que há, do ponto de vista formal, lisura per se 
dos atos, quando analisados individualmente, ainda que sem propósito 
negocial”. Bom, depois de falar do estarrecimento que ele menciona com 
relação a isso, para perguntar quem decide o que é legítimo, quem 
aprova ou não os efeitos tributários da operação? Quem dirá quantos 
anos tenho que esperar para vender um ativo transferido em uma 
cisão? Há ou não o direito pela opção pelo lucro presumido? Ou será 
que eu sempre tenho que optar pelo lucro real? São perguntas que ele 
coloca. Depois, para a minha alegria, para nossa alegria aqui do IBDT, 
ele cita a declaração de voto do conselheiro Luís Flávio Neto, no acórdão 
em exame, que ele diz: “Um exemplo de elegância, sensatez, equilíbrio e, 
sobretudo, elevada substância jurídica”. Ele fala da declaração de voto 
do Luís Flávio que, em síntese, se baseia nas lições de Tércio Ferraz 
Sampaio Júnior, para dizer que “o princípio da livre iniciativa, erigido 
como fundamento da ordem econômica no artigo 170 da CF/88, contém 
mandamento para que o Estado atue de forma negativa, no sentido de 
não interferir na expansão da criatividade do indivíduo e, 
ainda, positiva, de atuação para valorização do trabalho humano.” E ele 
continua citando o voto do Luís Flávio. Eu acho que vale essa reflexão e 
vale a leitura desse texto do Roberto Duque Estrada. 

Orador Não Identificado: Posso falar do negócio ideológico? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, tem… o Luís 
pediu a palavra. 

Orador Não Identificado: Depois? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria encerrar esse 
assunto, hein? 

Orador Não Identificado: É sobre ideologia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A ideologia, podemos falar 
depois. O Diego está aí, para voltarmos para a pauta. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Luiz Eduardo Queiroz. Ainda sobre a pauta, 
e eu acho que ainda pegou um pedaço da discussão aqui, sobre a 
questão de legalidade e a questão do art. 113 do CTN que o senhor citou 
até. Aqui no § 2º, ele fala que a obrigação acessória decorre da 
legislação etc. etc., quando ela for de interesse da arrecadação e 
fiscalização dos tributos. E eu estava levantando um estudo de como 
estão sendo introduzidas aquelas leis, as leis de tratados multilaterais 
do country by country e todas aquelas regras bancárias, mas que, no 
fundo, são tributárias. Como elas estão sendo inseridas no âmbito 
brasileiro, no Sistema Tributário Brasileiro e aí, quando eu li o § 2º, eu 
pensei assim: poxa, mas não tem nada a ver com a tributação brasileira 
e a obrigação acessória é pesada, a multa também é pesada e a gente 
não tem uma motivação de interesse público para a introdução dessas 
regras, dessas obrigações acessórias dentro do Brasil. Eu sei que as 
regras estão vindo por IN, por carta, por tudo que a gente imagina e elas 
estão chegando no Brasil e o contribuinte brasileiro tem que fazer o 
disclosure, toda  apresentação de cartas, chega cartas, toda a semana, 
de bancos internacionais para preenchimento de informações que a 
gente nem tem. Ou seja, a gente vai ter que construir novas 
informações, e aí, entra naquela questão dos custos, e aí é outra coisa, 
mas coisas que o Brasil, o fisco brasileiro não necessitaria para a 
tributação aqui no Brasil. E aí, aonde, como que a gente… como que o 
fisco vai suportar essa introdução no Brasil? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que vamos pautar, porque esse 
tema merece voltar. Nós tratamos disso, já, se não me engano, 
quando... mas eu acho que temos que tratar especificamente do art. 
113, o que é interesse da arrecadação. O tema para a próxima semana 
seria: o que é interesse da arrecadação ou da fiscalização? Que é essa 
pergunta aqui, ou seja: quando termina o dever instrumental? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. Vamos, então, tratar 
do art. 61. Você sabe que nós tratamos aqui, na semana passada, na 
sua ausência, nos voltamos mais para a questão da dedutibilidade ou 
indedutibilidade das despesas realizadas com alguma ilegalidade 
envolvida. Eu queria até dizer o seguinte, na semana passada, nós 
discutimos aqui a proposta do Rodrigo Maito, a partir da Solução de 
Consulta 84 do ano passado, e essa Solução de Consulta, eu fui ler 
posteriormente à nossa reunião, ela está muito bem construída. Essa 
matéria até mereceria, vai continuar em pauta e ela mereceria ser 
revista. Eu sugeriria a todos que lessem a solução de consulta. Não 
estou dizendo que eu concordo com ela, a matéria está em aberta, mas 
ela está muito bem construída, muito bem justificada. Com relação ao 



IR fonte, nós acabamos discutindo uma série de peculiaridades, se o 
sujeito passivo, se pode ou não ser exigido dele, enfim. A matéria ficou 
em aberta também. E você escreveu aquele artigo interessante, que eu 
recomendei a leitura e está aqui hoje para nos expor. Esse artigo está 
na pauta, evidentemente, de discussão e é objeto de vários autos de 
infração. Eu não sei se já tem alguma decisão do CARF, não sei, não 
conheço, mas sei que teve do DRJ já. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Estou tentando ver se está funcionando aqui, 
porque como eu vou citar uma série de artigos, eu trouxe um material 
que consolida, para evitar que o Michell tenha um trabalho grande de 
ficar entrando cada legislação.  

Orador Não Identificado: Eu já coloquei aqui. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Ah, foi. Então, eu trouxe alguns aspectos 
relacionados ao 61. Hoje, eu acho que a gente pode discutir a questão 
da cumulação entre glosa de despesa que implica lançamento de 
Imposto de Renda da pessoa jurídica e, concomitantemente, Imposto de 
Renda retido na fonte, previsto no art. 61. A primeira vez que eu 
analisei essa matéria, eu fiquei com a impressão que o desafio era 
muito grande, porque você tem a dificuldade de superar um obstáculo 
de uma conclusão quase que intuitiva do que diz o art. 61. 
Basicamente, ele diz: que todo o pagamento ou entrega de recursos sem 
causa ou sem identificação do beneficiário, ficará sujeita a retenção na 
fonte e alíquota de 35%. E isso poderia levar a conclusão de que 
qualquer pagamento que se enquadrasse nessa condição, estaria sujeita 
a tal cobrança. E lá no antigo Conselho de Contribuintes, como no 
CARF, há precedentes que afastam a cobrança concomitante, com base 
no argumento de que o art. 61 da 8.981 conviveu com o art. 44 da 
8.541, que fala: que no caso de redução indevida do lucro líquido, 
estaria sujeita a retenção também de alíquota de 35%. E teve um 
precedente lá da década de 90 que, salvo engano, foi a Ivete Malaquias 
que analisou com um pouquinho mais de profundidade e, de lá para cá, 
os precedentes favoráveis foram reproduzindo essa orientação, sem 
investigar detalhadamente. E também tem precedentes que tratam da 
natureza sancionatória do art. 61 para afastá-lo da cobrança de 
duplicidade, entre aspas, com a [ininteligível] da pessoa jurídica. Então, 
aqui eu trouxe umas… o contexto fático, eu acho que está um pouco 
desfocado ali no material, mas basicamente, o que a fiscalização 
identifica, isso no contexto, principalmente, de Lava-Jato, são operações 
que o contribuinte reconhece uma obrigação correspondente a um 
serviço que é prestado, alguma consultaria, algo do gênero e a 
contrapartida é reconhecida no resultado como uma despesa incorrida 
ou, eventualmente, contra o pagamento, o lançamento a crédito de 
caixa, a débito de caixa e ele reconhece a crédito de resultado uma 
despesa correspondente. E na fiscalização, [ininteligível] entendendo 
que não havia comprovação ou da operação ou da identificação do 
beneficiário, ele glosa tanto a despesa por considerar inexistente e cobra 
o Imposto de Renda de fonte sobre a mesma operação. E aqui, eu trouxe 
alguns precedentes, eu não vou ler a ementa, mais para informação, 



alguns recentes são, na sua maioria, desfavoráveis e vão na linha que 
diz: olha, existe um preceito que diz que tendo o pagamento sem 
comprovação da causa, sem identificação do beneficiário, aplica-se a 
cobrança prevista no art. 61, e sem maiores investigações. Esse, por 
exemplo, é da Câmara Superior, tem há, eu acho que dois ou três 
meses mais ou menos, e o voto do relator que foi o vencedor, tem, nesse 
aspecto, tem três parágrafos, existe uma previsão legal, se confirma a 
hipótese que nela está prevista, então, aplica-se o 61. E tem um outro 
precedente, também recente favorável, que afasta, olhando para o 
passado e dizendo: olha, ‘a Câmara Superior, lá atrás, já disse que não 
cabe a cobrança cumulativa’. E diante desse cenário, eu decidi fazer 
uma investigação do histórico normativo e construí essa linha do tempo 
que mostra qual foram os dispositivos legais que antecederam o art. 44 
da 8.541 que, normalmente, é citado como a causa que impede a 
cobrança em concomitância e o marco temporal que identifica onde 
surgiu o art. 61 da 8.981. Essa linha demonstra que todas as normas 
que antecederam o art. 44, que a gente verá, elas concluem para, de 
fato, demonstrar que a concomitância, ela não cabe, por uma série de 
questões normativas e de abrangência do que a legislação antecedente 
previa. Então, a primeira disposição que eu identifico, vem da década de 
50, que é o artigo seguido da Lei n. 3.480 que trata da indedutibilidade 
de despesa. Esse dispositivo, até hoje, está vigente e consta do art. 304 
do regulamento do Imposto de Renda. Tal artigo é citado, inclusive, nos 
autos de infração que cobram em duplicidade, eles citam esse para 
fundamentar a indedutibilidade em conjunto com o art. 299 e o art. 61 
para aplicar Imposto de Renda de fonte, previsto no art. 61, pagamentos 
sem causa. E o interessante notar, que esse dispositivo que trata da 
indedutibilidade de despesa quando não comprovada a causa, a 
operação ou identificado o beneficiário, ele parece, numa leitura que eu 
faço, indicar o porquê que a legislação separa operação e causa. A 
natureza dos rendimentos que ele menciona como indedutíveis, quando 
pagos sem identificar a operação ou causa, me parecem que estão no 
contexto de uma comissão, intermediação ou algo do gênero, ou seja, 
exigiria dois fatos comprovados, uma operação, por exemplo, uma 
venda de imóvel e uma comissão correspondente a essa venda de 
imóvel. Então, por exemplo, se uma pessoa jurídica declarasse que 
pagou uma comissão a um sujeito por uma intermediação, a autoridade 
fiscal deveria buscar a comprovação, tanto da venda do imóvel que 
suportaria essa comissão e um instrumento contratual que suportasse 
o pagamento. Essa é uma leitura que eu faço. E lá na década de 60, o 
art. 3º da 4.154, que tem uma redação um pouco truncada, porque ela 
faz uma série de remissões legislativas, ele diz o seguinte, naquela 
situação prevista de indedutibilidade de despesa, quando não 
comprovada a causa ou a operação, ficará sujeito a Imposto de Renda 
na fonte e será considerado distribuído automaticamente ao sócio, 
quando declarados como pagos ou creditados por Sociedade Anônima. 
Então, dizer, se for uma Sociedade Anônima que declarou valores pagos 
ou creditados e não foi comprovado a causa da operação ou o 
beneficiário, tem essa submissão ao Imposto de Renda de fonte. E 



ainda, eu citei, tinha outro regulamento anterior, mas no ano de 80, no 
570 fica clara essa previsão, que só se aplicava a sociedade anônima. E 
aí, a legislação foi evoluindo e no Decreto-Lei 2.065 de 83, a alteração 
passou a assumir, exatamente, os termos que constavam do art. 44, da 
8.541, só que mudou a abrangência e quem era o sujeito passivo dessa 
obrigação, é agora omissão de receita ou redução indevida do lucro 
líquido, ficaria sujeito a essa retenção na fonte, alíquota de 25% à 
época. E a ligação com o art. 3º da Lei 4.154, ela vem, justamente, na 
exposição de motivos, que diz o seguinte: ‘Até então, somente valores 
declarados como pagos ou creditados por excesso estão sujeitos a ser 
retenção na fonte, vamos estender o tratamento a todos os tipos de 
pessoa jurídica’. Então, a partir de 83, qualquer pessoa jurídica que 
declarasse, ou seja, a comprovação do pagamento era dispensável, 
naquele momento, valores pagos ou creditados que não comprovasse 
causa, operação ou identificasse os beneficiados, ficaria sujeito a esse 
Imposto de Renda na fonte. E aí, eu identifiquei alguns pareceres 
normativos que o objeto central não é, exatamente, identificação, a 
análise do pagamento sem causa, mas que tangenciam o assunto. 
Então, por exemplo, no Parecer Normativo 2.084, a CST foi perguntada: 
‘o que significa a redução indevida do lucro líquido?’ E aí, faz uma série 
de considerações e eu destaco ali o trecho que é “a apropriação de 
despesas ou custos inexistentes, tal como a fiscalização tem apontado 
nesses autos de infração recentes”. E também, ele destaca que para fins 
de aplicação daquele Imposto de Renda de fonte era irrelevante que 
houvesse pagamento, bastava a declaração do lucro líquido do período, 
via apropriação de despesa ou custo, e que se não fosse comprovada 
aquelas condições, estaria sujeito ao Imposto de Renda na fonte, então, 
o pagamento era dispensável. Na Lei 8.451, que reproduziu esse mesmo 
dispositivo, ele reproduziu, na verdade, por uma questão da legislação 
desse mesmo período, que foi art. 35 da 7.713, que surgiu a discussão 
se ele tinha sido revogado ou não, o art. 8º do Decreto-Lei 2.065. Mas 
basicamente, ele reproduz exatamente o conteúdo original lá do art. 8º 
do Decreto-Lei 2.065, então, passa a aplicar, não só a redução indevida 
do lucro líquido, como também, aquelas situações que o contribuinte 
deduziu despesas na apuração do Imposto de Renda da pessoa jurídica 
e não tem causa comprovada, operação comprovada ou identificação do 
beneficiário. Aqui o parecer normativo do CST de 94 reforça as 
conclusões do parecer normativo de 83 e, de novo, ressalta que tem 
aplicação no caso de apropriação de custos e despesas inexistentes e 
também reforça a finalidade do art. 44 da 8.541. Ele falava: ‘embora o 
legislador tenha instituído uma presunção de que aquela redução 
indevida do lucro líquido vai ser considerada uma distribuição para os 
sócios, que à época era tributada’, ele dizia, ‘mas, na verdade, a 
finalidade desse dispositivo é coibir aquela transferência de recursos da 
empresa para terceiros, inclusive para cobrir operações ilícitas ou algo 
do gênero’. Então, a finalidade, eu entendo, que está exatamente 
alinhada com o art. 61, da 8.981. Certo ou errado, ela, teoricamente, 
tem a mesma finalidade. E aí eu trago outras considerações do Parecer 
Normativo 4/94 e aí vem o art. 61 que eu acho que - falando de forma 



mais rápida para dar tempo para uma discussão -, ele, quando foi 
introduzido, previu, ali no texto do caput, que ele seria aplicado aos 
pagamentos ou entregas de recurso, em conjunto com o §1º, 
ressalvadas as normas especiais. Então, naquela época, existia e estava 
em vigor o art. 44 da 8.541, que se aplicava a todo o pagamento 
declarado como tendo sido pago ou creditado a terceiro, quando não 
comprovada a causa, identificado o beneficiário e tal, e o art. 8.981 pelo 
contrário, 61 da 8.981 pelo contrário, previa a necessidade de 
comprovação do efetivo pagamento e só se aplicava quando não tivesse 
uma norma especial tratando do mesmo assunto. Daí eu entendo que 
quando ele faz essa ressalva de norma especial, ele já nasceu com o 
campo de abrangência delimitado pelo art. 44 da 8.541, tanto que no § 
1º, ele também se aplica a valores entregues aos sócios, ou seja, se 
voltássemos no tempo e estivéssemos numa situação, em 95, tal como 
os autos de infrações abrangem hoje, uma empresa constituiu uma 
obrigação, apropriou a despesa, deduziu da apuração do lucro real e a 
despesa foi com o sócio, a obrigação foi com o sócio e, no momento 
seguinte, ela liquida, a autoridade fiscal, teoricamente, deveria cobrar o 
Imposto de Renda de fonte previsto na 8.541, no art. 44, porque houve 
uma presunção de distribuição de lucros e quando do efetivo 
pagamento, não se aplicaria a 8.981, ou seja, ele preservou o direito da 
fiscalização ir atrás, inclusive, do beneficiário, para fins de apuração 
do…, se houve ou não o oferecimento da tributação. E aí, surge a 
delimitação da hipótese abrangida pelo 61. Como o art. 44 da 8.541 e a 
legislação precedente exigia que os valores tivessem sido declarados 
pela pessoa jurídica, ou seja, tivessem sido contabilizados e, inclusive, 
afetados à apuração do lucro líquido, surgia a discussão, e aquela 
empresa que efetuou um pagamento e não escriturou sequer a 
transferência dos recursos ou se a empresa estivesse num regime 
sujeito a apuração de lucro presumido ou simples e que essa situação 
prevista na lei não fosse configurada? Ou seja, não teve redução 
indevida do lucro líquido e não teve interferência na apuração do 
Imposto de Renda, então, foi para essa situação que o art. 61 foi 
introduzido. Inclusive, é confirmado pelo fato do que o art. 62 dessa 
mesma lei, compatibilizou a alíquota do art. 44 da 8.541, ou seja, em 
ambas as situações que conviveram tinha Imposto de Renda retido na 
fonte, alíquota de 35%, um caso exigia o pagamento e o outro exigia a 
mera declaração de que houve o pagamento, que reduzisse o lucro 
líquido. Aqui eu mostro mais ou menos as situações em que eles se 
abrangiam. Então, eu acho que foi um pouco apressada a apresentação, 
pelo tempo, mas, eu acho que essa evolução legislativa, me parece que 
faz com que o art. 61, quando do seu nascimento, tenha um campo de 
abrangência inferior àquele que a receita hoje entende. Ele se aplica a 
todo e qualquer pagamento, desde que esse pagamento não esteja 
[ininteligível] de uma operação e tenha reduzido indevidamente o lucro 
real. Eu acho que basicamente são essas considerações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, para quem 
não leu o seu artigo, talvez tenha sido difícil acompanhar, mas eu creio 
que você foi muito claro. Nós podemos sintetizar a sua posição num 



corte que você faz, né? A partir da Lei 8.981, se nós virmos o art. 61 
isoladamente, ele tem uma abrangência muito grande, que nós 
ensaiamos uma discussão sobre o alcance dele, nas suas quatro ou 
cinco hipóteses. Agora, você está insistindo que a despeito da sua 
abrangência literal muito grande, ele tem, historicamente, uma origem 
em que essa tributação tinha um campo de abrangência menor e esse 
campo de abrangência menor sobrevive. O art. 44 que você está 
mencionando foi inclusive revogado pela Lei 9.249, conforme a sua 
própria exposição, e seria o art. 44, aquele que reduziria o alcance do 
art. 61. Eu coloco essa observação, não para dizer que estou contra ou 
a favor, mas para ficar bem claro qual é o ponto, para sintetizar isso… 

Sr. Diego Aubin Miguita: A questão central é justamente isso, é definir 
se essa ressalva à normas especiais ela só estabelecia alguma reserva 
ao 44 enquanto ele estava em vigor ou se quando da edição do art. 61, 
se o legislador fez questão de ressalvar normas especiais e quis tirar do 
campo de abrangência aquelas outras situações que conviviam na 
legislação, porque se alguém diz que é uma norma de caráter geral, que 
se aplica a todo e qualquer pagamento, não precisaria dizer que a 
norma especial se aplica quando há uma possível antinomia, porque se 
tivesse uma situação de conflito entre uma norma especial e essa 
norma que seria de caráter geral, talvez, a especialidade resolvesse. 
Então, eu acho que quando o legislador optou por falar ressalvadas as 
normas especiais, ele, talvez, de forma não técnica, tenha já tirado da 
abrangência o art. 44. É como se ele falasse: todo e qualquer 
pagamento, que não seja o art. 44. Essa é uma questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nós temos então, 
vamos colocar o seguinte. Esmiuçando um pouquinho mais. Entre a Lei 
8.981 e a Lei 9.249, o que eu sei, o que você está falando é verdade? 
Segundo, a partir da 9.249, que revogou o 44, aquela verdade deixou de 
ser verdade? E terceiro, é verdade ou não é verdade?  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A qualquer momento, a 
8.981 tem uma norma que cobre todas as situações? Lembrando que, 
nessa época, a revogação podia ser tácita, não é? Não precisaria ser 
expressa. Então, ela teria, automaticamente, revogado todas as outras 
normas anteriores sobre a mesma matéria. E, além disso, com relação a 
normas especiais, só para colocar mais uma indagação. A ressalva de 
normas especiais, ela pode ser algo que foi incluído pelo legislador, 
desde que haja uma norma especial. De repente, pode não haver uma 
norma especial. Esse é o ponto que eu também queria levantar aqui, 
parece que o Schoueri concordou. O Fernando pediu a palavra. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só o que eu queria perguntar é isso, se 
tiver uma norma especial anterior, uma norma geral posterior, a norma 
especial prevalece. Agora, a revogação da norma especial implica que a 
norma geral se aplique. Isso é Teoria Geral do Direito. Como é que, eu 



estou perguntando, antes de mais nada, como o Diego trabalhou essa 
questão? 

Sr. Diego Aubin Miguita: A minha impressão é que quando teve essa 
ressalva no caput do 61, o legislador optou por excluir dessas situações 
aquelas que já tinham tratamento específico, mas não no sentido de 
que olha, óbvio que se tiver uma norma especial, ela prevalecerá esse 
comando geral que eu estou colocando na legislação agora, mas quando 
ela previu que tinha a ciência do tratamento de outras situações, tanto 
que no artigo seguinte, no 62, ele fala: olha, do 44, eu vou colocar o 
patamar a mesma alíquota de 35, eu entendo que é uma leitura possível 
de que ele exclui no nascimento, ou seja, ele já falava: eu estou tirando 
do campo de abrangência qualquer pagamento que implique à redução 
indevida do lucro líquido ou que leve a cobrança do Imposto de Renda 
da pessoa jurídica, porque naquela ocasião, antes da revogação, geraria 
uma situação de até de uma tripla cobrança, o valor que era deduzido 
se sujeitaria tanto a glosa, tanto ao Imposto de Renda de fonte do 44 
que era via presunção de pagamento e na liquidação da obrigação ter 
uma terceira cobrança. Então, é uma situação difícil. Eu acho que, 
realmente, tem contrapontos fortes também, mas eu acho que o 
legislador optou por excluir, da abrangência dela, o 44. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para que deixe bem claro, eu não 
discordo da sua opinião ainda, eu estou perguntando para entender.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Estava indo tudo bem, até a questão da 
revogação do art. 44. Porque, a semana passada, o Ricardo fez uma 
provocação de que tinha que fazer uma interpretação teleológica. E a 
sua exposição histórica é uma das formas da gente começar uma 
interpretação teleológica, de entender de onde partiu o ato do legislador. 
Então, não é a gente entender o que está na cabeça do legislador, a 
gente tem que olhar de onde partiu, a estrutura legislativa sistêmica e a 
lógica envolvida na construção da lei vigente. Se não tivesse sido 
revogado o art. 44, a sua exposição estava perfeita, é restritiva. Mas no 
momento que houve a revogação, como o professor Schoueri já indicou, 
é o que está na lei, revogou, um abraço. Até do ponto de vista 
teleológico, a gente consegue inferir uma intenção, que é o seu discurso, 
mas quando a gente fala em revogação, aí, não é possível a gente olhar 
mais o art. 44, a gente tem que olhar o art. 61 ou o art. 674 do RIR, 
enfim, você tem que olhar o que está lá e é o que está valendo e que, 
infelizmente, nos dá essa amplitude incomoda da atividade do fisco e 
que a gente deve atacar por outros aspectos e aí, na própria lei, a 
interpretação pode ser literal, pode ser até teleológica, no sentido de 
entender o quê que este legislador, agora, da lei e do art. 61, pretendeu 
e onde ele atingiu. Ele pegou uma generalidade, realmente, ele pegou 
um monte de coisa e espremeu num artigo só, o que gera um problema 
de aplicação, no meu modo de entender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria voltar a falar um 
pouquinho sobre o art. 44. O art. 44, ele previa distribuição aos sócios. 
Por quê que ele foi revogado pela Lei 9.249? É porque a Lei 9.249 



revogou a tributação do lucro, do dividendo, está certo? Então, não 
havia razão para uma presunção de distribuição de dividendo ser 
mantida. Eu volto a colocar a pergunta, o 44, eu não tenho nenhuma 
dúvida, que o 44 ainda estava em vigor na data da Lei 8.981, que você 
muito bem apontou que até a sua alíquota foi alterada pelo art. 62, 
então, ele continuava em vigor, isso não tem a menor dúvida. Agora, a 
pergunta que eu coloco é, o 8.981, no art. 61, ele não alargou a 
hipótese, ele não passou a ser uma presunção apenas de distribuição 
aos sócios, lembrando que tudo isso, você fez uma demonstração 
histórica muito boa, até anotei aqui, embora eu tenha o seu artigo, 
lembrando que tudo isso começou no tempo em que havia ações ao 
portador, por isso que começou só com a Sociedade Anônima. Havia 
ações ao portador e elas tinham uma tributação maior, exatamente 
porque, a partir dali, o rendimento, o portador, ninguém sabia quem 
era. Então, já tinha uma retenção na fonte maior do que a retenção 
normal para as ações nominativas. Isso foi, dessa origem bem estreita, 
foi havendo um alargamento da base de incidência. A pergunta é, a Lei 
8.981, ela tem uma hipótese de incidência aí, uma normatização bem 
mais ampla do que do art. 44? 

Sr. Diego Aubin Miguita: E acho que entraria num segundo ponto essa 
discussão sobre a possível revogação ou não, e a interpretação 
sistemática, porque o art. 61, ele comporta uma série de hipóteses 
diferentes, apesar de ser um texto curto. E naquela situação, aí 
trazendo todo esse histórico em que a fiscalização identifica não só a 
fonte pagadora, que é a empresa que está fiscalizada, como o próprio 
beneficiário dos rendimentos que, em alguns casos, realmente, a 
própria inexistência é tratada como não identificação do beneficiário, 
mas, e se o próprio beneficiário existe, ela conhece, ela tem condições 
de verificar se houve ou não o recolhimento, eu acho que é justamente 
também, com esse outro ponto que você pode trabalhar com a ideia de 
que pelo menos na situação em que há o beneficiário identificado e que 
o único objeto do auto de infração é a falta de causa, eu acho que essa 
interpretação, ela fica harmônica. Porque como a revogação, como o art. 
44 reservava às autoridades fiscais a possibilidade de ir ao efetivo 
beneficiário do pagamento para identificar se ele ofereceu ou não a 
tributação, eu acho que esse é mais um ponto interessante. Naquela 
situação que a fiscalização identifica o beneficiário, ele existe de fato, ele 
ofereceu a tributação, os valores de prestação de serviço, o 61 também 
continua se aplicando? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para registrar, o que muda, eu tendo a 
acreditar que a 9.249 introduziu o sistema da negação da bitributação 
econômica, e por isso a revogação. Então, diante de uma visão 
sistemática, eu tendo a acreditar que o Diego está correto, eu tendo a 
acreditar que a 9.249 apenas veio dizer: olha, não tribute na pessoa 
jurídica e na pessoa física. A sistemática da 9.249 é, se é dedutível na 
pessoa jurídica, então, tribute na pessoa do beneficiário. Se não é 
dedutível, então não há porque tributar. Essa é a... 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A lógica, a lógica é essa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que falta um pouco de 
construção, mas eu diria que existe um caminho do Diego que me 
parece sustentável nesse sentido. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas por força da 9.249. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu digo, a 9249 não veio a mudar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ela restringe, não, eu entendi, só que ela 
restringe, a 9.249, essa em vigor, restringe o campo de aplicação do art. 
61, porque ela não... , o espírito dela não admitia a dupla imposição, 
jurídica e física, e aqui, pelo que a gente está vendo a aplicação prática 
do art. 61, você tem a jurídica, prestação de serviço, e você tem a física, 
que é quem recebeu o… mesmo que depois de identificado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, olha o Schoueri 
teve que sair a semana passada mais cedo, ele não ouviu o que eu falei 
a respeito do art. 61. Você não estava aqui, eu te convido a vir a semana 
que vem, porque nós vamos prosseguir e eu queria aproveitar aqui para 
dizer que eu falei semana que vem, mas na semana que vem nós não 
vamos ter a reunião. Estava no site por engano, é tradicional, aqui no 
IBDT nós não temos Mesa na Semana Santa, a chamado quinta-feira 
santa. Então, nós não vamos ter a reunião na próxima semana. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu preciso quebrar a história das 10h só 
para registrar uma coisa. É necessário que a Mesa manifeste os 
pêsames à família do professor Ayres Barreto pelo falecimento do 
professor O IBDT manifesta ao seu filho Paulo Ayres Barreto, o pesar do 
IBDT pela data. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrado, e eu 
aproveito para dizer que a missa de sétimo dia será amanhã, ao meio-
dia, na igreja São José, para quem quiser homenagear o professor 
Ayres, que foi muito querido e sempre participou bastante do nosso 
Instituto. Bom dia a todos. 
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