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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Hoje nós 
precisamos justificar e solicitar, inclusive, a justificativa de ausência, o Professor 
Schoueri está no exterior, Dr. Fernando Zilveti participando de um evento no Rio 
Grande no Norte, Dr. Paulo Bonilha presidirá a banca de mestrado do Salvador 
Júnior, filho do nosso diretor, Salvador, e também grande colaborador, não é, do 
IBDT, responsável pela implantação do nosso Facebook, e outras coisas mais.  

Eu quero registrar com pesar o falecimento do desembargador Osvaldo Caron, 
nosso associado, e que num passado mais distante frequentou bastante a Mesa 
de debates, e é grande amigo do professor Ruy Barbosa Nogueira. Tanto que eu 
lamento o falecimento dele e o Instituto vai fazer um registro de condolências 
para a família, não é? 

Passando do triste para o alegre, estamos recebendo hoje o número 29, da nossa 
revista “Direito Tributário Atual”, cuja edição conta com vários colaboradores 
brasileiros, nessa oportunidade não temos colaborações do exterior, que ao 
contrário, será a maior parte da próxima edição, número 30, que vai ser próximo 
ao Congresso Internacional, em outubro. Temos boas colaborações, como 
sempre. Um material sempre muito atual e de conteúdo, né, como nós pedimos. 
E de modo que eu registro, novamente agradecendo ao Zilveti, que é o 
coordenador principal da revista, como deve ser. Falando com a Eloíza, assim, 
não sei se ela está preparada para entregar, mas eu acho que sim.  

Também quero registrar o recebimento do volume 18 da coleção pesquisas 
tributárias na nova série dela, coleção essa que é relativa ao Simpósio Nacional 
do Direito Tributário do centro de extensões... Não, não é mais centro de 
extensão. É Centro de Extensão Universitária, né, o CEU? O Professor Ives 
Gandra da Silva Martins que é o coordenador desse volume.  

A nova série número 18, mas, na verdade, nós estamos indo para o 37º Simpósio. 
De modo que são 37 anos de realizações graças a essa iniciativa e ao denodo do 
Professor Ives. Esse ano a matéria é “Questões controvertidas no processo 



administrativo fiscal do Carf” especificamente. E me chamou atenção, 
comentando até o Brandão, me chamou a atenção a grande quantidade de 
participações. Há um número muito grande de pessoas que mandaram as suas 
colaborações e a qualidade das pessoas, não vou mencionar nomes aqui, mas, 
realmente, talvez seja um dos volumes mais completos e de melhor conteúdo que 
já foi, dentre todos que foram produzidos para esse evento, né? O Simpósio, eu 
não sei qual é a data, mas será em outubro também. No pequeno expediente, 
alguém tem alguma comunicação? Pois não, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acho que todo mundo deve estar bem 
preocupado com esse andamento do processo legislativo, por conta das medidas 
provisórias, né? Porque antes era uma balburdia total, porque a Medida 
Provisória podia ser replicada tantas vezes quantas fossem necessárias. Nós 
chegamos a parar no número 2.158 ou 35.  Mas nós tivemos a medida do plano 
real que foi para mais de 50 reedições. Bom, conseguimos colocar um pouco de 
ordem ao fazer a emenda de tal sorte que o prazo de caducidade delas é de 120 
dias. E a gente fica preocupado com essa insegurança que o Congresso está 
dando, porque a Câmara dos Deputados fica até o último dia com a Medida 
Provisória pendente, e já produzida efeitos jurídicos e, de repente, ela não 
perderia a validade, porque sempre o Senado corria e carimbava, né? Mas depois 
da Medida dos Portos, o senador disse que não vai aceitar nenhuma Medida 
Provisória que chegue lá em menos de sete dias e ele cumpriu essa promessa. 
Então aquela, a Medida Provisória 605... Seiscentos e cinco, né? Ela perdeu a 
validade, mas a mais importante é a 601, que cuida de desonerações das de 
empresas, reclassifica as empresa para a folha de pagamento para a contribuição 
previdenciária, prorroga o reintegra; houve uma negociação com o governo para 
que o reintegra fosse prorrogado até 2017. E, de repente, você não sabe como é 
que eles vão resolver.  

Bom, acharam uma saidinha: é incluir em uma outra Medida Provisória que vai 
ser convertida em lei. Fizeram isso já com uma outra medida, até realmente 
relativamente ao reintegra puseram no último art. Da lei 12.688, uma que não 
tinha nada a ver com essa... Porque precisamos procurar onde é que estava 
aquele dispositivo, porque era importante. Agora, nós vamos precisam procurar 
da lei que vai convertida, na Medida Provisória que vai ser convertida em lei, qual 
o ponto que vão colocar (se é que vão colocar) esse dispositivo. Mas já criou um 
outro problema, porque a oposição, é claro, não quer dar folga, a oposição está aí 
para isso mesmo: ser oposição. Já vai entrar no Supremo, porque isso é uma 
fraude legislativa. Porque não se pode emitir Medida Provisória com a mesma 
matéria dentro do mesmo exercício, né, isso aí é proibido. Então, vamos fazer 
uma conversão às avessas, como era antigamente as leis que tinham aquele rabo 
enorme [ininteligível 0:07:06], pendurava na lei de orçamento, isso foi proibido.  

E como é que ficamos nós que já aproveitamos? O Congresso não diz o que 
aconteço. Olha, a Medida Provisória surtiu efeito até agora. Ele pode fazer. Mas 
nunca, dificilmente você vê fazer alguma coisa assim. Então, estão procurando 
uma saída. Realmente, está ficando complicado porque, de repente, sai uma 



norma que foi feita dela não tem mais nenhum valor, e fica sendo uma outra 
discussão. Bom, esse é um ponto. Só para...  

A segunda coisa seria o julgamento que saiu publicado, acho que antes de 
ontem, na 4ª região, que é um tribunal excelente do ponto de vista tributário, até 
pela presença do desembargador Leandro Paulsen, não é? É no sentido de que 
esse incentivo o reintegra, ele seria imune de imposto de renda, contribuição 
Social, PIS e Cofins. Eu, apesar de saber que esse dispositivo consta da atual 
Medida Provisória, essa 601, não por origem o governo, por emenda do senador 
Armando Monteiro, coisa assim. Mas negociado com o governo, então ia se dar a 
isenção.  

Bom, se uma lei dá isenção, aí está tudo bem. Uma lei deu a isenção... Mas o 
julgamento atual causa estranheza, porque o argumento é puramente econômico, 
não tem nada de jurídico. Dizer que o governo dá com uma mão e tira com a 
outra isso é normal: ele dá um uma e tira com as duas mesmo. Isso sempre foi 
assim. Então, dizer que... Ele podia calibrar o percentual, né? A lei fala que ele 
pode dar de zero a três, se ele fala assim: “Olha, vamos fazer pelo teto”. Aí, ele, 
em decorrência da exportação, a exportação é tributada, então fica líquido 2,5, 
que é o percentual que a gente quer dar. Ao invés de dar 2,5, vai dizer que está 
de imposto de renda e contribuição, que mudaria a natureza do benefício, 
porque, na verdade, ele é decorrente de exportação. A exportação é tributada, não 
tem imunidade, nem pode dar imunidade para exportação, de imposto de renda 
para exportação, isso é proibido pela OCDE (F 0:09:20].  

Eles julgaram exatamente o argumento econômico, de dizer que se ele deu 3% ele 
não pode cobrar o imposto de renda, se os 3% é para reembolsar, é uma entre 
aspas "subvenção de custeio”, todo custeio está sendo orçamento reequilibrado. 
Então, apesar de gostar da ideia e ver que a próxima lei que se sair, vai sair com 
essa isenção de impostos de renda sobre a Contribuição Social Sobre Lucro e 
imposto de renda. Porque PIS/Cofins eu considero como não incidência desde, 
realmente, lá de traz, já discutimos aqui, mas imposto de renda e contribuição eu 
só fiquei surpreso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu preciso também fazer uma 
referência que ia me esquecendo, ao lançamento de uma nova revista. Volume 1, 
está sendo lançado a revista lá do Rio de Janeiro da Universidade Estadual do 
Rio. Chama-se “Revista de Finanças Pública, Tributação e Desenvolvimento”. Nós 
temos várias revistas, não é? Parece que a novidade desta, pelo menos pelo seu 
título é o desenvolvimento. É uma revista, evidentemente, de coletânea, de 
contribuições, vinculada ao programa de pós-graduação em Direito da 
Universidade do Rio. E um dos coordenadores dessa revista é o nosso associado 
Ricardo Lodi Ribeiro, que solicitou essa divulgação. O conselho editorial é 
presidido pelo Professor Ricardo Lobo Torres. De forma que é uma revista 
importante, o Ricardo Lodi também pertence ao conselho, assim como o 
Schoueri, e outros importantes, Humberto Ávila e outros importantes 
tributaristas. O Dr. Leonardo Buissa é, para a nossa alegria aqui, um 



participante da nossa mesa muito frequente, acho que sabem todos, é juiz federal 
do estado do Goiás; participou intensamente do nosso Congresso, juntamente 
com a Ajufe do ano passado, não somente participou do Congresso, mas também 
nos ajudou bastante nos convites, na seleção de pessoas da Ajufe, portanto, 
magistrados que aqui estiveram no nosso evento. Sr. Leonardo está concluindo, 
não é, o mestrado. O doutorado, desculpa. Está começando. Está começando a 
concluir, e daí também a sua presença intensa aqui em São Paulo. Passar a 
palavra a ele.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a convite 
para estar na mesa, Dr. Ricardo, e bom dia a todos. Eu gostaria de só... Dois 
comentários nesse pequeno expediente. O primeiro, aquilo que falou o Dr. 
Salvador, desse negócio da Medida Provisória, né? Nós já tivemos um precedente 
em 2005 da famosa MP do Bem, né? A MP do Bem era Medida Provisória 232, ela 
começou em junho, né, com esses 60 mais 60, o prazo de acabar era 13 de 
outubro, ou seja, um dia depois do feriado da Padroeira do Brasil, que deu em 
uma quarta-feira. Aí a gente já sabe mais ou menos o como quórum que tinha 
para votar lá, né? Não tinha ninguém lá para votar. Antes é um problema sério 
do nosso processo legislativo, né, que a agora nós entramos em junho, tem festa 
junina, depois julho é férias e cada dia que passa tem uma coisa, e vai 
prorrogando, e depois fica para a última hora, e na última hora, a gente sabe que 
vota-se a toque de caixa.  

Então nós já tivemos esse precedente lá também teve esse problema: não votou, 
aí tinha uma Medida Provisória passando, era 243, eu costumo dizer que era 
como se fosse um ônibus passando, aí quando quebra um ônibus você fica 
esperando o outro, aí na hora que passou outro ônibus, todo mundo entrou, 
entrou a mesma matéria. Quer dizer, era uma matéria que não tinha nenhuma 
pertinência temática, nada, mas como era favorável, não é, para todo mundo 
quem que ia ser contra aquela, tem até aquela questão que depois foi aprovada 
na lei, do ganho de capital, na venda do imóvel, né, então quer dizer, ninguém ia 
ser contra as medidas. É, poderia ser, mas também não seria contra com vigor. A 
oposição seria contra para marcar presença, né? Então, realmente, esse é um 
problema sério do nosso processo legislativo. Tanto a Medida Provisória quanto a 
falta de votação efetiva e quando não votada, a regulamentação que a 
Constituição prevê no art. 162, parágrafo 10, parágrafo terceiro e realmente não 
vota.  

Outra questão que eu estava pensando ontem à noite, eu trago, assim, só para a 
gente refletir: Nós sempre estamos aqui na mesa nas quintas-feiras, né, 
discussão profunda, científica e também política, né? É que nós temos aqui o 
impostômetro, não é, mostrando tanto a população paga, e aí o Sindicato dos 
Procuradores da Fazenda Nacional instalou, ontem ou anteontem, o 
sonegômetro, não é? O tanto que o Estado não recebe. Então quer dizer que nós 
temos aí uma discussão interessante, não é? O tanto que a gente paga é muito, e 
o tanto Estado... Então, quer dizer, o impostômetro roda aqui em São Paulo em 
valores bilionários e o sonegômetro lá em Brasília também está em valores 



bilionários. Eu acho que para a gente refletir, assim, que talvez tenha alguma 
coisa ruim, não é? Quer dizer, está com febre, dá o antitérmico e continua com 
febre. Quer dizer, não resolve nem coisa, nem outra. Quer dizer, o Estado está 
dizendo que está recebendo pouco, e nós temos convicção que pessoas físicas e 
pessoas jurídicas estão pagando muito. Quer dizer, então tem alguma coisa 
errada na estrutura do sistema. Então, eu acho que mais do que essa dicotomia, 
eu senti como se fosse uma retaliação, não direta, mas assim, os procuradores 
da Fazenda querendo mostrar: “Olha, tudo bem, paga muito, mas é porque tem 
muita gente que não paga”. Mas de qualquer maneira, é lógico que números, né, 
a gente nunca tem muita certeza nos números, não é, ainda mais do Brasil. É 
que estatística é meio no chute, né? Mas é interessante para a gente refletir que 
nós estamos aí no meio do Estado que reclama que não tem receita, né, e sempre 
com medida novas, como o senhor falou, quer dizer, dá com uma mão e tira com 
duas, e os contribuintes tendo a convicção de que estão pagando mais do que 
devem. Então é uma, uma dicotomia, uma discussão interessante. Era isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a essa estatística de 
sonegação, a gente não precisa verificar o que é incluído lá dentro, porque nós 
que militamos, sabemos que há cobranças excessivas, mesmo quando devidas, 
não é? Então, se eles se pautam por Autos de Infração, por exemplo, ou por 
meras expressões de dívidas, que têm presunção de certeza de liquidez, mas que 
não representam necessariamente sonegação, então, realmente, pode haver uma 
deturpação de dados aí.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Os números são colocados, assim, aleatoriamente. 
Bilhões sonegados, mas da onde é... Mas da ontem tirou esse número, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o dado real, entretanto, 
indiscutível é que a carga tributária em relação ao PIB é muito alta. Esse é um 
dado... O PIB está errado, mas de qualquer forma ainda é muito alta, né? Dr. 
Jeferson, um minutinho. 

Sr. Jeferson Teodorovicz: Jeferson. Primeiramente, bom dia a todos. Relativa a 
essa pesquisa, esse conflito de dados, em 2009 para 2010, eu fiz uma breve 
pesquisa no Centro da Receita Federal e havia uma pesquisa sobre o total da 
arrecadação anual, né, em relação às Receitas Federais. Foi interessante porque 
esse total de arrecadação, ele era conflitante com a uma pesquisa do IPEA, que 
foi realizada no mesmo ano. Então, o que acontecia é que o IPEA utilizava dados 
globais mesmo: pegava receita municipal, estadual e federal e a Receita Federal 
utilizava um método que acabava conseguindo estabelecer uma carga tributária 
menor, através de sua pesquisa, da sua própria metodologia. Então havia um 
conflito entre metodologia, entre IPEA e a Receita, onde o IPEA denunciava uma 
carga tributária bem mais elevada, e a Receita uma carga tributária menor. 
Então... E, constantemente, a própria Receita Federal mudava a sua metodologia, 
muitas vezes, conseguindo resultados menores. Então isso para ver como existe 
uma certa arbitrariedade em relação aos métodos de apuração dessa 



arrecadação, né? Nem sempre são totalmente transparentes. Só isso, Dr. 
Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação? Por favor. 
Essa será uma comunicação importante.  

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Na verdade, é Gilberto. Só para 
comunicar uma decisão do Carf, da turma da qual eu participo, que é a 2ª turma 
da 2ª Câmara, da 3ª sessão, a respeito da desmutualização das bolsas de valores, 
tributação PIS e Cofins. Essa matéria chegou no Carf no final do ano passado, 
tivemos algumas decisões favoráveis aos contribuintes, dizendo que não havia 
tributação pelo PIS e Cofins, depois eu vou fazer um breve histórico do que 
aconteceu nessa desmutualização. E agora, na minha turma, pelo voto de 
qualidade, não é, acabou prevalecendo a posição da Fazenda, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem é o presidente?  

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Hã? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem é o presidente?  

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Irene, Irene Torres. E prevaleceu pelo 
voto de qualidade a posição da Fazenda, a Fazenda sustenta basicamente que as 
bolsas de valores que eram associações houve uma cisão parcial dessas 
associações, criando da BMF e da Bovespa, criando duas Sociedades Anônimas e 
a Fazenda defende que, na verdade, isso não seria possível diante do que está 
previsto no Código Civil atualmente e que, portanto, isso daí ocorreu foi uma 
extinção daquela pessoa jurídica anterior, da associação, é uma criação de uma 
nova pessoa jurídica. Portanto, aqueles ativos, aquelas ações presentes lá nas 
corretoras e bancos, etc., elas teriam que ser reclassificadas do ativo permanente 
para o ativo circulante, e que, portanto, não havia isenção do PIS e Cofins na 
venda dessas ações. Essa é a posição da Fazenda que, num primeiro momento, 
perdeu, não é, em alguns julgados lá da terceira sessão, depois tivemos alguns 
julgados que separaram a questão de banco, versus corretoras e, agora, na 
minha turma, recentemente, por voto de qualidade, que teve julgamento de 
corretoras e de banco, foram quatro julgamentos - eu vou só citar uns dos 
acórdãos que é o 3202000707 -, que é o ABN, mas tiveram outros nesse mesmo, 
nessa mesma sessão. E prevaleceu essa posição. Eu fui vencido, apresentei 
declaração de voto, porque discordo dessa posição, até citei alguns Pareceres 
Normativos antigos da Receita Federal, na época da correção monetária de 
balanço em que falavam a respeito da classificação de ativo, etc., e que, na 
verdade, houve efetivamente uma cisão, não houve uma extinção, e no Código 
Civil no art. 2.033 prevê a possibilidade de cisão, etc., de incorporação para essas 
pessoas jurídicas também, para as associações também. Então, portanto há 
previsão do Código Civil, portanto, houve a cisão e não haveria necessidade de 
reclassificação desses ativos. Basicamente, são essas duas posições aí que 
tratam do assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado.  



Sra. Valdirene: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Câmara Superior ainda não julgou.  

Sra. Valdirene: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, microfone.  

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Sim, sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, microfone.  

Sra. Valdirene: Ah, desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 

Sra. Valdirene: Não, só complementando, há decisões favoráveis de outras 
turmas em relação ao PIS/Cofins, de modo que, provavelmente, isso vai ser 
resolvido pela Câmara Superior. E o imposto de renda, em relação ao imposto de 
renda e Contribuição Social e contribuição social, a sua turma julgou?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, aí é outra sessão. 

Sra. Valdirene: Ah, Tá.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na parte do imposto de renda e 
Contribuição Social a jurisprudência está se encaminhando para, no mesmo 
sentido, para entender que é uma ata tributável sim, mais valia, sujeito à 
tributação. Então, eu estava pensando que a gente poderia convidar o Professor 
Quiroga para vir falar sobre esse tema, aqui, para nós, porque ele é um dos 
advogados que mais tem atuado nessa matéria lá na Carf e, não sei se 
arquitetura, inclusive, das desmutualizações, não é de autoria dele, mas eu vou 
convidá-lo oportunamente para vir aqui, porque o tema é muito interessante. Ele 
é muito rico para debate, tanto na área de PIS/Cofins, quanto na área de tributos 
sobre a classe Patrimonial. Então seja física, seja jurídica vale a pena a gente 
usar o tema Brasil debater. Eu vou convidar o Professor Quiroga, então, 
oportunamente.  

Vou finalizar aqui as... Se ninguém tiver em mais nenhuma comunicação, o 
pequeno expediente, fazendo referência ao Recurso Extraordinário 627815. 
Provavelmente, todos já tenham tomado conhecimento dele, julgamento do fim de 
maio em que o Supremo considerou que variação cambial de exportações são 
receitas decorrentes de exportação, que é o termo utilizado pela Constituição 
Federal, para garantir a imunidade das contribuições. Eu estou fazendo 
referência a esse assunto não para dar notícia, que provavelmente seja do 
conhecimento da maioria, mas para lembrar que esse assunto foi muito debatido 
aqui na Mesa alguns anos atrás, e o entendimento da Mesa foi este: que a 
variação cambial, embora possa ter uma conotação própria perante normas 
contábeis, e até mesmo perante o imposto de renda, para efeitos da imunidade 
ela fazia parte da... Faz parte da receita de exportação. A ministra Rosa Weber, 
eu não tenho o acórdão aqui, mas tenho a transcrição, diz o seguinte: “A meu 



juízo, são receitas decorrentes de importação, do contrário de câmbio, é inerente. É 
tapa inafastável do processo de exportação de bens é serviço, pois todas as 
transações com residentes no exterior consistem em troca de moedas”. Então é 
mais ou menos é esta a ideia que nós sustentamos aqui na mesa. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, na verdade, nós não íamos, acho que nunca 
chegamos a ir tão longe quanto foi, ainda foi por unanimidade, dez a zero, não é, 
esse. Porque nós temos, tínhamos dúvida, o fisco às vezes impõe a norma, é a até 
a data do embarque. Então até a data do embarque não havia dúvida de que as 
variações cambiais positivas seriam receitas de exportação. E agora, com esse 
regime de câmbio flutuante, que no passado não tinha, as despesas seriam os 
custos, não é? Mas ela foi além, ela diz que o contrato de câmbio depois do 
embarque, o recebimento financeiro dele, a variação cambial da receita financeira 
decorrente de exportação. O que reforça muita aquela questão que está vinculado 
à exportação, quer dizer, obviamente, até foi surpreendente, né, que ela foi tão 
longe de dizer que a variação cambial financeira, depois de encerrado o processo 
de exportação... É como uma venda normal, nós temos até a venda, uma venda; 
depois da venda, se você tiver um acréscimo financeiro, é juros, é receita 
financeira, é outra coisa, embora decorrente da venda não vai haver incidência de 
ICMS, de PIS/Cofins, de nada. Às vezes, pode ser que você tenha uma coisa 
assim, estranha, né? Bom, já que é assim, então se você vendeu a prazo... Não, 
vendeu a prazo, e você vender e incluir na nota o valor das receitas financeiras 
há incidência dos tributos diretos, sim. Isso é verdade. Mas se você vendeu a 
prazo X e a pessoa lhe pede um prazo de mais 120 dias de prolongamento e você 
ajusta uma taxa de juros, pode ser que também se considera como um adicional 
àquela, nota complementar que tem emitir com incidência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, ô Brandão, a variação cambial, 
se é que existe, até a data do embarque, até a data do embarque é considerado 
preço de venda. Certo? Então, o problema existe exatamente para a variação 
cambial posterior ao embarque. Eu sei que a Receita não considerava se não 
havia o problema, não é? A Receita não considerava porque para efeito de 
imposto de renda tudo que é posterior ao embarque é receita financeira. O que 
acontece é que nós percebemos e discutimos aqui que não se trata de receita de 
venda para o exterior. A unidade fala, como diz a ministra aqui: Receita 
decorrente de exportação. Então, é uma variação cambial? É uma variação 
cambial. Mas decorre de exportação. Além do mais, dentro do objetivo da norma, 
não faz muito sentido você não... Você dá um tratamento diverso para a variação 
cambial que venha a ocorrer posteriormente ao embarque, não é? Eu, 
realmente... Pode ser surpreendente uma votação unânime no plenário do 
Supremo, mas graças a Deus, ela existiu - e existe - em caráter favorável e 
consistente com a interpretação, não é? Repercussão geral e que é consistente 
com a nossa visão da questão. Eu digo bom, porque a gente aqui procura uma 
interpretação correta da lei seja por bem, seja por mal. Dr. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu acho que a decisão foi justa, apesar de contrariar a 
Portaria, eu acho que a decisão é justa, porque aquela Portaria é que diz que a 



receita de venda de mercadoria é até a data do embarque é da época em que o 
imposto de renda, o lucro estava isento de imposto de renda. Porque, naquela 
época, era impraticável para apurar o lucro da exportação, considerar a data de 
cada pagamento. Então, foi considerada a data do embarque para facilitar. Mas a 
data do pagamento pelo importador até a receita de venda mesmo. Agora, hoje 
permite, depois de o exportador receber o valor, deixar, pode deixar até 100% no 
exterior. Essa variação cambial não há isenção, é receita financeira, não é lucro 
de exportação. Porque importador de mercadoria já pagou, e exportador pode 
deixar 100% aplicado lá para pagar as despesas lá. 

Então, eu acho que essa decisão para mim, eu acho que é correta, porque até a 
data do pagamento é, realmente, receita de exportação. Porque isso daí foi criado 
para apurar o lucro isento de imposto de renda. Naquela época, o imposto de 
renda era isento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, alguma comunicação a mais? 
Vamos para a pauta. Dra. Isabel está aí? Ela traz um assunto importante com 
prestação de imposto de renda pago no exterior sobre o lucro de acordo com o 
art. 26 da Lei 9.249. É possível evitar bitributação econômica ou jurídica? Está 
com o microfone?  

Sra. Isabel: Bom dia a todos. Eu acho que essa questão no lucro no exterior, 
todo mundo tem grande interesse; e a questão que eu levanto é com relação a 
lucros vindos de um país que o Brasil tenha tratado. E nesse país você teria uma 
tributação desse lucro na pessoa jurídica: seria uma corporate tax. Lendo o art. 
26, dá-se a entender que a gente poderia compensar esse imposto de renda da 
pessoa jurídica paga pela controlada no exterior. Mas, além desse imposto, 
quando é feita a remessa, no meu caso específico, que eu estou examinando, são 
lucros vindos da Áustria, e daí ainda tem uma particularidade no tratado. Mas 
isso, vamos deixar para uma segundo plano. Pensando só na legislação interna, 
primeiro. Então eu teria essa tributação na Áustria, desse resultado da empresa, 
da controlada lá fora, e teria que em 31/12 refletir esse resultado e tributar no 
Brasil. Só que, quando esse lucro for distribuído, pela legislação austríaca, eu 
também vou ter uma tributação na fonte, que daí é sobre os dividendos, aí teria 
dupla tributação jurídica. Só que esses dividendos aqui no Brasil, a meu ver, não 
seriam tributados. Então, a minha questão é a seguinte: eu tenho lá o imposto de 
renda da pessoa jurídica e tenho também essa retenção na fonte. Quando for 
feita a remessa dos dividendos.  

Eu posso compensar esses dois tributos aqui no Brasil ou, com base na 
legislação interna, sendo os dividendos isentos... Porque eu entendo que, quando 
ocorrer a distribuição isso lucro já teria sido tributado em 31/12, imaginando 
que a distribuição é feita a posterior. Eu tenho uma movimentação dentro do 
meu ativo: sai daquela conta de investimento e sobra para o caixa; não tenho de 
novo um trânsito por resultado. Então a minha dúvida é: Podemos compensar os 
dois tributos ou a compensação se restringe ao imposto retido, ao imposto da 
pessoa jurídica ou só o imposto de renda retido na fonte. Como fica essa 



situação? Porque o art. 26, ele não limita, ele fala em compensação do lucro, do 
imposto sobre lucro, rendimento e ganhos. Daí eu posso entender que o 
dividendo é um rendimento e também compensar esse imposto de renda retido 
na fonte?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer, para colocar a 
questão, duas indagações. Primeiro está aceitando a incidência sobre a 
disponibilização ficta, ou seja, nós temos o art. 74 na Medida Provisória 2.158, 
não está sendo questionado isso?  

Sra. Isabel: É. Esse... Então, aí a gente, bem levantado, porque a gente teria 
duas linhas de argumentação. Uma é que sendo um, o lucro vindo de um país 
que o Brasil tem tratado é, o eu tenho aquela discussão de estar no art. 7º, e daí 
o lucro em si não poderia ser tributado no Brasil. Então, aí se eu falo: “Não, não 
vou oferecer a tributação, o lucro é isento”. Cabe a questão, mas então, no 
recebimento do dividendo, eu ofereceria a tributação? Porque, mas é que daí tem 
uma particularidade, porque na Áustria, o art. 23 do tratado fala que os 
dividendos, quando pagos de uma sociedade austríaca para uma sociedade 
brasileira em que eu tenho, em que a brasileira tem mais de 25% do controle, 
todos os dividendo são isentos no Brasil. Então assim, se é que esse é um caso 
particular por esse tratado ter essas medidas, mas sem olhar a regra do tratado, 
e aceitando como o Dr. Mariz colocou, aceitando o art. 74, e aceitando essa 
tributação no lucro aqui no Brasil, posso compensar esse imposto?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segunda pergunta é, você disse que a 
distribuição do dividendo é isenta. Com base no quê?  

Sra. Isabel: A meu ver, se a gente olhar pela regra do tratado, a gente tem esse 
art. 23.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo tratado?  

Sra. Isabel: É. Agora, por outro lado, isso é outra questão que também eu tenho 
grandes questionamentos que eu não vejo na legislação brasileira uma regra 
positiva para tributação desse dividendo. Eu vejo uma regra para a tributação do 
lucro, mas o dividendo não. Isso de certa forma é coerente, porque se a gente tem 
uma regra que tributa lucro, ter uma regra que também tributa dividendo, eu 
estaria tributando de novo o mesmo rendimento, e daí entendo que, tendo em 
vista a legislação brasileira, isso não está determinado. Mas é a minha 
interpretação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos discutir a questão fora 
do tratado.  

Sra. Isabel: Tá.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos discutir a questão 
imaginando um país com o qual eu não tenho uma convenção para evitar a dupla 
tributação, imaginando que a pessoa jurídica brasileira oferece a tributação no 
ano em que ele é procurado pela controlada, o respectivo lucro, sua participação 



nesse lucro, nesse momento tem uma incidência do imposto no país de origem, 
devidamente comprovada, evidentemente, para justificar o taxes corrections. E a 
distribuição de dividendo, evidentemente, ocorrerá futuramente. Nesse momento 
haverá a incidência de uma, uma nova incidência de imposto no país de origem. 
Imposto na fonte sobre a distribuição de dividendo. Então, a questão está em 
aberta para a discussão. Quem quer falar? Ninguém se aventura. Sabia que você 
ia falar. Eu fiquei assim, esperando você se apresentar. Dr. Campos.  

Sr. Campos: Dividendo também é lucro. É o dividendo é o lucro de anos 
anteriores ou do próprio ano, devidamente apurado e distribuído. Então, quando 
se fala em tributação de lucro também está se falando da tributação do 
dividendo. Tanto quando eu saiba, na época em que nós tributávamos os 
dividendos na nossa distribuição de lucro, no Brasil, todos os demais países fora 
do Brasil, tanto os que tinham bitributação, quantos os não, eles aceitavam o tax 
credit do imposto brasileiro incidente também sobre dividendo. O único problema 
que existia lá fora é que o tax credit deles é limitado à taxa do imposto que é 
devido dentro do país. Então, praticamente, esse nosso imposto sobre dividendo 
ficava impossível de se recuperado em função da legislação do exterior. O Brasil 
adota um sistema diferente. Ele não estabelece a regra de que a alíquota devida 
lá fora tem que ser igual a nossa aqui ou do tamanho mo lucro, não é? Ou seja, 
eu tenho, lá fora tem que se apurar o imposto do mesmo jeito que seria apurado 
internamente. Isso não se aplica aqui. Portanto, quer dizer, sendo o, a não ser 
que o tratado disponha de forma diferente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos fora do tratado.  

Sr. Campos: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O da parte aqui, estamos fora do 
tratado.  

Sr. Campos: Exatamente. Então o tax credit permite que eu seja, que eu 
aproveite o imposto sobre o dividendo. Porque têm alguns casos em que o 
imposto de renda, ele não incide sobre o lucro apurado, mas sobre o lucro 
distribuído. Então, nesse caso, eu também teria o direito de tax credit. Em regra 
geral, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, essa questão da aceitação de 
disponibilização, claro, nós estamos falando no momento de um país que não 
tem tratado, portanto, a tributação enquanto o Supremo ainda não definir, segue 
a regra do art. 74. Bem, após a tributação no art. 74, que você já fez uma 
compensação do imposto, que foi pago lá sobre o uso de lucros, quer dizer, sobre 
o lucro que a companhia auferiu, não sobre o dividendo que ela distribuiu. Você, 
na fase seguinte, você tem uma distribuição de dividendo que nós não estamos 
no outro tratado, portanto, é de acordo com o país de origem. Esse tax credit não 
vai se aplicar aqui, porque a distribuição desse dividendo aqui não tem como 
haver a compensação, porque não há imposto da distribuição desse dividendo 



aqui. Embora, isso não possa ser confundido com imposto devido sobre os 
lucros. É imposto devido sobre dividendo, como sempre foi tratado aqui, quando 
você tinha uma incidência de imposto de renda sobre os dividendos e havia a 
compensação de algum dividendo recebido como tributação. Que são coisas 
completamente diferentes. A tributação de lucro é uma situação; a tributação de 
dividendo é outra situação. Até mesmo aqui é assim, não é? Nós tributamos o 
lucro e depois tributamos os dividendos. Demos a isenção, então, se você 
capitalizar não tem dividendo, não tem imposto, se capitalizar lá também, 
certamente, não haverá imposto, poderá até haver, né, de repente, a capitalização 
em algum país poderá haver incidência do imposto, porque a capitalização, na 
verdade, é uma distribuição de dividendos que você retorna no mesmo ato para o 
capital social. Mas aqui nós tínhamos uma regra de isenção, não é, de cinco 
anos, aliás, a regra ainda existe. Porque se você capitalizar e ficar cinco anos 
capitalizado você poderia retornar, distribuir aquele dividendo, isento de 
tributação, quer dizer, havia essa disposição. Então em um país que não tem 
tratado, o imposto pago na distribuição de dividendos, não tem como compensar 
aqui.  

Sra. Isabel: Agora, obrigada, Brandão. Seguindo a tua linha de raciocínio, quem 
arcou com o custo desse imposto de renda retido na fonte foi a controladora 
brasileira. Eu posso considerar pelo menos esse imposto de renda retido na fonte 
como uma despesa dedutível?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, agora, eu vou dar a minha 
opinião, mas eu gostaria que nós lêssemos a lei, porque, na verdade, a lei é que 
resolve as coisas para nós. Eu queria antes de tratar especificamente da 
compensação, fazer, não sei se precisa, mas vou falar, que você indagou se no 
aumento, o que aconteceria com o aumento da distribuição do dividendo, porque 
nesse momento não há um crédito ao resultado, você muito bem colocou que 
saia da conta de investimento de [ininteligível 0:42:33] patrimoniais e vai para o 
caixa. Então nesse momento não tem um rendimento a tributar. E realmente não 
tem rendimento a tributar, porque o dividendo participa daquele lucro que já foi 
tributado antes. Então não pode haver uma nova incidência. Agora, indo para o 
tax credit, vocês podem verificar pelo art. 26 que ele não, ele não reduz e nem 
especifica o alcance do imposto pago no exterior que é creditável no Brasil. A 
regra é o imposto pago sobre o rendimento que você confere no exterior. Pouco 
interessando que se esse rendimento foi tributado na fonte, ou antes, na 
declaração ou pelo mecanismo qualquer da pessoa jurídica de onde ele provém.  

Claro que quando você recebe um rendimento individual, por exemplo, um 
rendimento do trabalho, só está cogitando de uma eventual tributação na fonte 
no exterior. Mas como está se cogitando de participação no lucro de uma 
entidade no exterior, a norma alberga na minha maneira de ver, e acho que o 
Fisco também não discorda. A dedução de todo o imposto, toda a carga tributária 
que lá incide. Agora, nós temos dois problemas: O primeiro problema é o limite 
que está na lei. Você não pode compensar uma tributação no exterior que seja 
superior à tributação brasileira. Vamos usar um número qualquer aqui. Digamos 



que no exterior nosso imposto aqui é 34%, considerando as duas incidências. 
Digamos que no exterior seja 36%. Você já vai perder dois. Você não pode 
compensar. Tem um critério aí de cálculo proporcional até, mas que às vezes dá 
alguns problemas, mas basicamente é isso. Vamos supor, no exemplo, que não 
houve excesso ao 34%. Quer dizer, vamos supor que o país de origem tenha 
tributado apenas 25% sobre o lucro que está sendo reconhecido no Brasil. Então 
compensará integralmente os 25%. Posteriormente, tem uma tributação na fonte. 
Este é o problema, como é que eu vou compensar. Eu posso compensar em 
exercício seguinte, não é, uma tributação relativa a rendimentos que foram já 
tributados na pessoa jurídica no Brasil anteriormente? Nós não vamos encontrar 
solução para isso em lugar nenhum da legislação, inclusive, na legislação 
complementar. Mas eu penso que você tem esse direito. Até porque nós temos 
situações aqui dentro do Brasil muito semelhantes. Nós temos situação aqui 
dentro do Brasil em que você, pelo regime de competência, reconhece a 
tributação de rendimentos financeiros e aplicações financeiras, mês a mês, e a 
retenção só vai ocorrer futuramente quando do resgate. Você não perde o direito 
de compensar. Então, eu penso que, guardado o limite legal do imposto 
brasileiro, você teria o direito, sim, a compensar futuramente.  

Vamos supor que, entretanto, você tenha excesso ou porque a tributação lá seja 
da jurídica ou a jurídica mais fonte seja maior do que 34% a uma parte não 
compensável, você indaga se isso seria uma despesa dedutível. Definitivamente 
não. Definitivamente não. Porque não há autorização dessa dedução, porque em 
se tratando de pessoas jurídicas, elas devem tomar o lucro bruto, antes do 
imposto de renda, que é devido no exterior, como tributável no Brasil. E eu penso 
que essa norma tem uma razão, um racional jurídico.  

Na verdade, o imposto de renda é um ônus que incide sobre a própria base 
tributável. A base tributável é 100% do lucro. E você tem que pagar o imposto 
sobre isso. O seu lucro não é 100 menos o imposto. É 100. É por isso que até é 
perfeitamente normal e constitucional a indedutibilidade da provisão para o 
imposto de renda no Brasil e da CSLL. Porque, na verdade, essas incidências vêm 
depois, logicamente, vêm depois da obtenção do lucro. Um pedaço do queijo como 
diria o Brandão, ou do bolo, como diria o ministro Delfim Neto. Eu acho que a 
dedutibilidade como de dispensa é absolutamente impossível. Até porque tem 
uma norma que diz que o imposto de renda não é dedutível, e ela não se limita ao 
imposto de renda devido no Brasil, né? Pois não.  

Sra. Isabel: Agora, por outro lado, se havendo um tratado, aí eu entendo que o 
raciocínio seria diferentes. Assumindo que a gente está, teria a isenção disposta 
no art. 7º, o lucro não seria, não deveria ser tributado no Brasil, então daí a 
parte referente à tributação da controlada no exterior, eu nem almejaria 
compensar. Agora, aí sobraria o imposto sobre o dividendo. Daí, seguindo essa 
linha, caberia compensar só o imposto sobre os dividendos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na... Sem interpretação que você 
deu, ou melhor, sem as premissas que você está dando forem admitidas, isso 



está sendo muito discutido no Carf, você sabe, mas eu acho que as suas 
premissas estão correta, sim. Quer dizer, se o lucro não é tributado, o imposto de 
incide sobre o lucro também não vai compensado. Mas se o dividendo é 
tributado, o crédito, o imposto estrangeiro é só aquele incidido-- 

Sra. Isabel: Só aquele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diretamente sobre o dividendo. Os 
nossos tratadistas, hoje, estão ausentes, João Bianco e Schoueri. 

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

Sra. Isabel: Ele fala que seria isento no Brasil, mas ele não pelo artigo, acho que 
é o 10º, a tributação na fonte pela Áustria.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, não. Então, desculpa. Então 
desculpa. Eu estou ainda com a ideia que o dividendo seria tributado no Brasil.  

Sra. Isabel: Aí não tem nada--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que eu estou pensando na regra, 
está certo, em que não, não sei se o caso da Áustria, mas na regra geral o 
dividendo é, o lucro só é tributado no país de origem, certo? E o dividendo é 
tributável no momento da distribuição. Aí seria aquilo que eu mencionei, que eu 
concordei que haveria direito à compensação. Agora, se o dividendo é não 
tributado no Brasil, não há o que compensar.  

Sra. Isabel: E daí tendo abrangido pelo tratado, seguindo a interpretação que eu 
tenho a isenção do lucro no art. 7º, e ainda tenho essa isenção complementar dos 
dividendos pelo art. 23º, nada compensar, mas também nada a tributar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nada a compensar, nada a tributar e 
eu acrescentaria nada a deduzir também, porque você andou perguntando se 
tem direito à dedução da despesa. Hiromi, faz favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas, se no país que tem tratado que não tem imposto 
de renda na fonte, não é, nesse caso então tributa o lucro, porque a parceira do 
lucro que distribuiu tem que tributar. E não vai compensar nada de imposto? Eu 
acho que tem direito de compensar aquele imposto pago sobre o lucro, 
proporcionalmente ao valor distribuído. Porque muitos países não tem fonte. 
Então nesse caso, quando distribuiu dividendo tributa no Brasil e não tem para 
compensar, eu acho que está...  

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que colocar os quadrados nos 
quadrados, né? Se você tem a tributação sobre os lucros e ela já aceitou a 
tributação do lucro e, vamos supor, num país não tenha tributação nos 
dividendos e o Brasil não também não tem tributação de dividendo, não há o que 
se falar em compensação. Já se pagou um imposto, e nós temos um líquido aqui, 



se nós distribuirmos esse líquido, inclusive, com o lucro estrangeiro, não há 
imposto nenhum. Então não há mesmo o que compensar se houver...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma... Algum comentário?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, acontece que quando país que tem tratado e não 
imposto de renda na fonte, quando distribuiu o dividendo, o Brasil tributa não 
como dividendo, mas como lucro apurado no exterior. Então tem direito de 
compensar, o imposto de renda pago sobre o lucro. Porque não está tributando a 
título de dividendo, mas está tributando a título de lucro apurado no exterior. 
Mas porque o tratado só permite tributar o lucro quando distribuído.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para o Sr. Ricardo. 

Sr. Campos: Eu queria fazer um acréscimo apenas para lembrar, Professor 
Brandão, que o imposto de renda retido na fonte, regra geral, em geral, ele é um 
imposto a ser deduzido e recuperado do imposto apurado. O Brasil, eu acho que 
é o único país no mundo que tem o imposto de renda na fonte que só pode ser 
compensado com outro imposto de renda na fonte. Isso aí é exceção. Veja, regra 
geral, o imposto que é retido na fonte...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos com calma.  

Sr. Campos: Não. Está bom. O imposto retido na fonte, em geral, ele é 
antecipação do imposto devido. O imposto retido sobre dividendo é uma exceção. 
É só isso, quer dizer, não é que ele é assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei se eu estou sintonizando 
o que você está mencionando. Você está se referindo a tributação de dividendos 
distribuídos internamente, não internacionais, e ainda relativos a lucro 
originados até 95. Então, uma situação... Sim. Lá realmente a pessoa jurídica, 
receptora de dividendos da sua participação numa outra ficava aquele, até 
porque o dividendo para ela não era lucro tributado, está certo? Então não tinha 
como compensar com o seu imposto de renda de pessoa jurídica, mas ela tinha 
que reter o imposto ao redistribuir para os seus sócios acionistas, e a lei dizia 
que ele imposto retido lá na primeira origem ia passando de uma para a outra, 
porque às vezes tem uma(F) cadeia de participações societárias, que a gente até 
chamava de distribuição horizontal, não é? E em último momento que houvesse 
uma incidência na fonte haveria a compensação daquele primeiro retido. Mas é 
uma regra que está em vigor, mas para o resíduo de lucros gerados até... Se eu 
tiver um lucro gerado até 95 e não distribuído, é possível.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer mais falar sobre o 
assunto? Miguel. Microfone está... Aqui na mesa.  

Sr. Miguel Gutierrez(F): Só uma dúvida. O Fisco, em geral, ele não considera a 
CSLL com um imposto de renda, né? Pelo menos nos tratados. Então será que 
teria essa possibilidade de considerar a CSLL para compensação?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Ao contrário, né? Considerar a 
compensação na base de cálculo da CSLL.  

Sr. Miguel Gutierrez(F): Não, Não. Eu digo assim, para fins de compensação no 
Brasil, o senhor considerou com 34% a alíquota, né? Nove mais 25, mas eu... 
Pelo menos na maioria dos tratados que o Brasil assinou, ele não incluiu a CSLL, 
ele só considera o imposto de renda. Então, talvez a compensação fique limitada 
só os...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, a própria receita, a própria 
Instrução Normativa admite compensação, independentemente de tratado. 
Porque essa é uma regra interna que foi projetada. A compensação não decorre 
do tratado, decorre da lei. 

Sr. Miguel Gutierrez(F): Admite o Código do Processo Civil. 

Sra. Isabel: O tratado, ele só elimina a bitributação jurídica, a econômica não. 
Então, pela regra do tratado, nem o imposto de renda sobre a pessoa jurídica 
pago lá fora, nem se menciona nada, porque ele segue a regra do art. 7º, então o 
raciocínio é diverso. Mas é, eu concordo, porque a Instrução Normativa ela 
disciplina claramente, que pode compensar com a base de cálculo da CSLL.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Assunto então ainda, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Os Estados Unidos permitem compensar com a 
Contribuição social paga aqui no Brasil como imposto de renda nos Estados 
Unidos. Então está considerando como parte do imposto de renda. Tem muito 
país que permite compensar, né, contribuição paga aqui no Brasil é considerada 
imposto de renda no país.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Imposto de renda, a Contribuição 
Social é um imposto de renda com outro nome, com outra destinação. Tanto é 
que quando foi instituído houve uma redução da alíquota do imposto de renda à 
pessoa jurídica. Repartiu a alíquota em dois tributos. O Breno já declarou que 
são tributos distintos, embora tenha a mesma materialidade sujeita à tributação, 
e base de cálculos distintos, a natureza jurídica constitucional, o Supremo já 
reconheceu como distintas. Porque tem algumas outras repercussões. Inclusive, 
nesse ponto que o Miguel trouxe, os acordo firmados anteriormente à Reforma 
Constitucional de 88, que evidentemente não iriam falar de contribuição social, 
na minha maneira de ver, a Contribuição Social Sobre o Lucro está dentro desses 
acordos, porque então seria uma maneira indireta de você descumprir o acordo 
firmado antes, né? Agora, os acordos posteriores a 1988, quer dizer, quando já 
era conhecida a existência da CSLL, alguns incluem, outros não incluem. Aí, 
aqueles que não incluem, realmente, não há como tentar incluir. Nós fizemos um 
levantamento aqui, não recordo, acho que foi num curso de direito tributário 
internacional do ano passado. Não sei se foi traz aqui à Mesa de memória dizendo 
da situação desses acordos todos. Em que havia essas distinções. E, além disso, 
tem gente que quer entender que a Cide também estaria coberta pelo acordo. A 
minha maneira de ver a Cide royalties, que na verdade é um imposto de renda 



com outro nome, tanto é que diminui o imposto de renda e não incide imposto de 
renda sobre a parcela tributada pela Cide, eu acho que daria também dentro, 
mas com bastante mais dificuldade, né? Alguma... Pois não.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Então, eu concordo, eu acho que a natureza 
jurídica, apesar do Supremo ter separado, a incidência da Contribuição Social 
Sobre o Lucro do imposto de renda é basicamente sobre a mesma coisa. E essa 
aplicação do Dr. Ricardo sobre a Cide é sobre até pelo próprio histórico 
legislativo, quer dizer, diminui 10 pontos percentuais de um para jogar outro, 
então fica claro que até internamente é tratado como isso, apesar do nome ser 
diferente, aí poderíamos cair lá no art. 4º, né, que o nome pouco importa nesse 
caso. E, basicamente, eu acho que a questão que ela apresenta é solucionada 
mesmo no tratado. Se a gente começar sem o tratado aqui. É que naquele “lucros 
da empresa”, do art. 7º, né, podemos dizer os rendimentos latos senso, já está lá, 
então já vai ser tributado na residência, poderia utilizar como crédito. Mas só não 
vai usar porque não tem como pagar aqui, né, nesse “porém”, como diz o Dr. 
Salvador, não tem o que pagar dada a norma de isenção. Então na verdade o 
próprio tratado acaba por resolver a situação de quem vai receber que é, ao meu 
sentir, o de estado residência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Cide tem um complicador, né? A 
Cide tem um complicador, não é? [ininteligível] imposta em alguns países de 
destino há bastante resistência. Tirando a situação de acordo sobre a Cide. E a 
distinção é que o contribuinte da Cide é o próprio remetente e não o beneficiário 
do rendimento. Filigrama, não é, do direito tributário brasileiro, mas que parece 
que tem alguma influência. Pois não. Se identifique.  

Sra. Valdirene: Bom dia, meu nome é Valdirene. Eu não sei se eu vou sair ir 
pouco do tema, mas eu não sei se a conclusão de vocês muda muito, se a gente 
considerar o julgamento do Supremo em relação ao art. 74 da MP em relação ao 
momento da tributação. Se muda muito. Só uma questão de momento em que 
essa compensação vai ocorrer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não muda. Mudaria porque na 
origem do problema apresentado não haveria tributação no ano, só no momento 
do dividendo. Os problemas estariam bem reduzidos em quantidade, em 
dificuldade e complexidade. Vamos passar a outro assunto. Paulo, você incluiu 
um assunto que me parece ser estritamente processual. Nós temos evitado, por 
reconhecermos as nossas insuficiências, debater questões estritamente 
processuais. Eu vou colocar o assunto em aberto para você expor, porque você 
está se referindo à execução fiscal. Então, pode ser que tenha algum link com o 
nosso campo aqui de debates. Por favor. A questão é, se não dá para ler aí, ele 
considera equivocado uma decisão proferida pelo STJ no REsp 1272877, que 
negou Efeito Suspensivo aos embargos à execução fiscal.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Em recurso repetitivo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E em recurso repetitivo. 



Sr. Paulo Akiyo Yassui: Bom dia, professores.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Logo não tem, hein. Não tem Efeito 
Suspensivo. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Eu tenho, eu li esse acórdão, realmente 
não reconhecendo Efeito Suspensivo aos embargos opostos, vai trazer um 
problema seriíssimo para as nossas empresas. Porque em recurso repetitivo é 
difícil de ser revertida a situação. Mas eu acho que vale a pena discutir um pouco 
esse assunto, ainda, porque, data venia, o relator houve com equívoco. E ele fez 
uma pesquisa profunda da evolução histórica no processo de execução do CPC, 
na Lei de Execução Fiscal, do Decreto-lei de 960 de 1.938, e realmente no CPC de 
39, bem como o Decreto-lei 960 de 38, realmente não fala claramente no Efeito 
Suspensivo dos embargos. E daí sobreveio a CPC 73, de 73, também era mescla 
de Execução Fiscal com o CPC: Processo Execução Geral. E nessa incerteza 
jurídica, veio a Lei de Execução Fiscal em 1.980. E também não há dispositivo 
expresso de que embargos opostos não teriam, teria Efeito Suspensivo. Daí ele 
diz, o relator, que sobreveio a lei de 1.994, e essa lei 1.994, no art. 179(F) veio 
dizer expressamente que os embargos terão Efeito Suspensivo, no CPC. E a Lei 
de Execução Fiscal ainda vigente, ainda. E aí que muitos doutrinadores 
passaram a aceitar CPC, que dá o Efeito Suspensivo, então transplantando, esse 
aí também para execução fiscal, também teria Efeito Suspensivo. E aí... Não, 
ocorre que, em 2006, veio a lei modificando exatamente o art.179, estabelecendo 
que os embargos não terão Efeito Suspensivo. E o parágrafo 1 do art.179, 
certame, disse que: a não ser que haja relevante questão jurídica ou periculum in 
mora, aí o juiz daria Efeito Suspensivo. E nessa incerteza jurídica de ter ou não 
ter feito suspensivo aos embargos, doutrinadores do porte tal como o Hugo de 
Brito Machado diz no trabalho, excelente, dizendo que não, a lei de execução, na 
Lei de Execução Fiscal tem artigos que conduz, que é... há Efeito Suspensivo nos 
embargos, tal como nos art. 19, 24- I e 32 parágrafo 2º. E o relator não, 
desprezou a doutrina e baseou, principalmente, no entendimento de que o 
espírito da reforma processual foi no sentido de que tem que dar maior 
importância à recuperação dos créditos públicos, da Fazenda Pública. Não 
favoreceu o crédito privado. Ele caminhou mais nesse sentido. E eu, examinando 
ainda o bem elaborado voto do ministro Mauro Campbell Marques, mas data 
vênia, eu assim, eu ainda insisto que está equivocado, porque art. 19, inciso... 
Deixa eu pegar aqui o art. 19., inciso... O Art. 19 fala que sendo rejeitados os 
embargos, ou não sendo embargados... “Ou sendo rejeitado ou, no caso de 
garantia prestada por terceiro, este intimado para remir o bem”. Ora, se rejeitado 
os embargos será chamado terceiro para remir o bem, isso subentende-se que até 
a rejeição do embargo está suspenso, tem o Efeito Suspensivo aos embargos. A 
meu ver. Eu estou de pleno acordo com o Hugo de Brito Machado. E o outro 
ponto, também, art. 24, também fala nesse sentido: “a Fazenda Pública poderá 
adjudicar os bens penhorados antes do leilão se a execução não for embargada ou 
se rejeitar os embargos”. Quer dizer, só depois de rejeitado o embargo. Na minha 
opinião, ao final ainda, que pode adjudicar os bens. Quer dizer, até a rejeitar o 
embargo tem Efeito Suspensivo aos embargos opostos. E também corrobora que 



tem Efeito Suspensivo, o art. 32, quando falou depósito. Os depósitos 
[ininteligível 1:10:01] obrigatoriamente feitos, obrigatoriamente, parágrafo 2 fala: 
“Após o trânsito em julgado da decisão ou depósitos serão devolvidos ao 
depositário ou entregue à Fazenda Pública”. Isso subentende-se que até o trânsito 
em julgado os embargos são, terão efeitos suspensivos. Agora, o Ministro 
Campbell Marques, para derrubar esse entendimento da doutrina e de dois 
acordos excelentes da primeira turma, relatado pelo Teori Albino Zavascki e o 
Benedito Gonçalves, ele se apegou simplesmente no art. 21. Olha, tudo que o 
Hugo de Brito Machado, Benedito Gonçalves e o Teori Zavazcki dizem não tem 
validade jurídica nenhuma. Com base no art. 21 que diz o seguinte, Art. 21: “na 
hipótese da alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado 
em garantia da execução nos termos previstos no art.9º, inciso I”. Quer dizer, ele 
fala que não, pode alienar antes, os bens penhorados, mas acontece que, mesmo 
nesse caso, os depósitos estão depositados até o trânsito em julgado, na forma da 
lei, foi depositado com o art. 9º inciso I, serão levantados só após trânsito julgado 
E o § 2º do artigo mesmo, art. 32, após o trânsito em julgado  que os depósitos 
serão levantados. E, nesse ponto, que é o ponto culminante, nuclear da questão, 
ele diz, ele menospreza um pouco. Esse dispositivo põe uma pá... Pelo contrário, 
ele fala que põe uma pá de cal por sobre o mito de que Lei de Execução Fiscal 
incompatível com a ausência de reconhecimento de Efeito Suspensivo nos 
embargos da execução. A compatibilidade existe, basta que siga o mencionado 
art. 21, culminando com o art. 32, por interpretação extensiva, depositados os 
valores dos bens alienados no aguardo do desfecho no julgamento dos embargos 
do devedor, adotando-se no âmbito federal a sistemática prevista na Lei número 
703, que falou do decoro judicial. Eu acho que não conseguiu derrubar o Efeito 
Suspensivo dos embargos, data venia. E, mesmo lendo a exposição de motivo da 
Lei 38206, ele faz distinções entre processo execução geral e processo de 
execução fiscal. Tanto é que no art. 12, 13 da letra M, ele fala que justamente 
fala: “quanto à execução contra a Fazenda Pública, a proposta será um objetivo 
posteriormente outro objetivo de lei, e assim também será o objetivo de projeto em 
separado à execução fiscal, que igualmente mereça atualização”. Quer dizer, lei de 
execução, se tem alguma falha vai ser objetivo de nova proposta diferente da Lei 
382. Além do que, ao meu sentir, art. 16, § 1º, por sua natureza, a lei de 
execução de fiscal, por sua natureza, ela tem que garantir a execução fiscal, 
mediante depósito, fiança ou penhora. Ora, a meu sentir, só por isso, desde que 
o contribuinte cumpra seus requisitos legais de embargar, tem que receber os 
embargos no Efeito Suspensivo. Só por isso. Além, antes de citar 1924 - I. E isso, 
quem falou assim, categoricamente, foi o grande, foi juiz do TRF dessa região 
Manoel Alvarez que na obra de “Execução Fiscal” ele diz aqui ó: “Opôs embargo de 
execução deve ele ser submetido ao juízo de admissibilidade, que implica exame 
completo e detido da petição inicial. Atendido os requisitos legais, o juiz receberá os 
embargos determinando-o sobre estar no andamento da execução (suspensão), e 
mandará intimar pessoalmente o procurador da Fazenda Nacional para impugnar 
no prazo de 30 dias”. E esses são pontos que deve lembrar e colocar à questão, já 
diante vendo que é difícil, enorme dificuldade reverter a situação no STJ, porém, 
eu acho que a meu sentir, deve levar adiante essa decisão do STJ.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu mencionei há pouco que nós 
temos evitado discutir questões estritamente processuais, como esta, falei que 
reconhecendo a nossa incompetência na matéria, mas esqueci que nós temos, 
desculpa, um perito, um especialista, a quem eu passo a palavra.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Perito é por conta dele, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Perito não está bem usada, é uma 
expressão.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Não sei se é especialista, mas assim-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mestre. 

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Curioso. Vamos ver aqui. Eu acho, assim, que, eu 
concordo com a sua posição por alguns motivos. Primeiro, a gente tem que 
colocar, pontuar, nós estamos aqui diante de uma antinomia em que nós temos 
uma Lei Geral Posterior contra uma Lei Anterior Especial. Já não revogaria, como 
não revoga, né? Então quer dizer, essa nova lei de 94 não teve o condão de 
revogar a lei de execução fiscal. Por esse motivo, porque ela é geral, lei geral não 
veio revogar, apesar de posterior, não vai revogar a lei especial anterior. Então já 
por aí a gente já vê que está valendo a lei de execução fiscal. Mas, além de estar 
valendo, tem alguns aspectos agora históricos, né? Quer dizer, estávamos lá, 
todos juntos, no Código de Processo Civil, em 80, aí resolveu tirar da barca a 
execução fiscal. Para que resolveu tirar? Para dar mais privilégios à Fazenda 
Pública, não é? Dentro daquela ideia de que o crédito tributário goza de 
privilégios próprios da sua própria natureza, e outros créditos, porque, na 
verdade, a execução fiscal tem que se lembrar, sempre que a gente está aqui 
falando de direito tributário, mas é crédito fiscal e não fiscal, não é? Está escrito 
lá com todas as letras do art. Primeiro. Aí deu vários privilégios na época, como 
por exemplo, rejeitar a penhora dada pelo devedor, não é, no art. 11, a intimação 
pessoal para o procurador da Fazenda no art. 25. Então tem uma série de 
vantagens. A própria adjudicação, não é, quer dizer, se não aparecer quem dê 
numa arrematação, já na segunda o próprio procurador já poderia adjudicar para 
a Fazenda, o que era uma novidade em 80. Bom, o que era bom passado 14 
anos, em 94, ficou ruim. Porque aí veio o CPC, melhorou para os credores, à 
exceção no credor público. “Aí, não, agora nós não queremos mais ficar nesse 
bote, não, nós queremos voltar para a barca geral”. Só que aí nós estamos 
cuidando, me parece de, aí entrando já na situação, de misturar dois ritos. E aí a 
gente tem que lembrar que o rito, processo ele sirvo para a segurança, é só para 
isso. Na verdade, ele serve para dar segurança: “olha, o meu prazo é tal”.  Quer 
dizer, eu não posso ser assim: segunda-feira o prazo é de 15 dias, mas na quinta 
o prazo é de dez. Quer dizer, o prazo é para isso. E me parece o seguinte, o que é 
que acontece? A tese da fazenda e a tese que o STJ colheu aí é juntar duas leis 
para ter o melhor dos dois mundos. Ou seja, o devedor, o executado para poder 
embargar, um dos requisitos, art. 16, como o ser bem colocou, é garantir o juízo. 
Então ele é obrigado a garantir o juízo, mas não tem Efeito Suspensivo. O que 
acontece, à diferença da execução civil hoje? Na execução civil, ele não é citado 



para pagar ou nomear bem à penhora. Antigamente ele era, né? Em 24 horas não 
é assim que acontecia antes? Agora não, ele é citado para em três dias pagar. O 
devedor civil, ele é citado para pagar. Qual que foi a intenção do legislador em 
94? Melhorar a execução. Na verdade, apesar do ministro ter falado, segundo o 
seu relato, de que era o credito público, na verdade é para o credor privado 
mesmo. Para receber mais rápido para diminuir o spread bancário-- 

Orador Não Identificado: Exatamente. 

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Para dizer que: Olha, o custo dinheiro no Brasil é 
caro, porque todo mundo sabe que quando aperta, o devedor fala assim: “ah, 
você quer receber? Vai para a justiça”. Que aí vai enrolar. Então, quer dizer, para 
dar efetividade à execução. Era essa a ideia de 94. Então ele é citado apenas para 
pagar. O nosso devedor aqui, o tributário ou o de crédito público, ele é citado 
para pagar ou nomear bem à penhora. Quando ele nomeia um bem à penhora 
não pode deixar de ter Efeito Suspensivo por que é o seguinte. O Efeito 
Suspensivo aí não decorre só, tudo bem, eu vejo esses artigos do Doutor, o eu 
conheço esse artigo do Professor Hugo Brito Machado, é muito interessante, ele 
faz uma interpretação da lei de execução fiscal, ele tem que ver mesmo, que ela 
só vai prosseguir depois que é transitado em julgado o embargo. O ponto de vista 
processual, eu acordo com ele, mas eu acho que para nós aqui, aqui no IBDT, 
observar o seguinte: que um bem dado à penhora suspende a exigibilidade do 
crédito tributário, art. 206 do CTN aliado ao 151. Ora, ao estar suspenso, o 
crédito tributário, e sendo crédito tributário matéria de reserva de lei 
complementar, ou seja, está lá no CTN, há uma inconstitucionalidade com a 
devida, nesse tipo de julgado, que o Supremo vai ter que dizer, olha, do que está 
valendo? Vale o crédito... Porque o art. 146, inciso III não é assim? Letra... É a 
obrigação, letra B, né? Obrigação, crédito, lançamento, decadência e prescrição 
são matérias de reserva de Lei Complementar. Então a Lei Complementar, ela diz 
que você deu o bem à penhora está suspenso. Quer dizer, não é matéria de 
processo civil. Porque fica parecendo: “ah, suspensão decorre da lei processual 
civil”. No nosso caso, em matéria tributária principalmente, a execução não 
decorre da Lei Processual Civil, a meu sentir, a execução decorre no código 
Tributário Nacional. É isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também tem uma outra pessoa. 
Quer falar? Que conhece profundamente o processo. Fabiana Carsoni.  

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Bom dia, Fabiana Carsoni. 
Bom, eu concordo com as conclusões, eu acho que a decisão do STJ, ela é 
equivocada. A preocupação grande dessa decisão é porque ela é em sede de 
repetitivo, então, daqui em diante, embora essa decisão não vincule os juízes ou 
tribunais, é possível que, pelo menos, no âmbito no STJ as decisões não venham 
a ser diferentes. Então, é bastante preocupante, ainda mais se se pensar que em 
matéria de execução fiscal, diferentemente da execução cível, o crédito tributário 
goza da presunção de certeza, liquidez, muitas vezes o contribuinte não discutiu 
aquele crédito na esfera administrativa, e esse crédito foi, esse débito foi inscrito 



em dívida ativa, com essa presunção legal. O que ocorre, por exemplo, se o 
contribuinte declara um tributo numa declaração, numa DCTF, por exemplo, não 
paga e esse débito depois vem ser inscrito em dívida ativa. Então, é uma grande 
complicação para os contribuintes. Eu entendo, também, que a lei de execução 
fiscal, ela não diz expressamente desse Efeito Suspensivo dos embargos, mas 
isso se colhe das entrelinhas dá lei quando ela não admite a execução imediata 
dos bens oferecidos à penhora. E também entendo que essa... Se você analisar 
historicamente era muito comum, antes dessa reforma do Código de Processo 
Civil, quando os contribuintes apresentavam embargos à execução fiscal, era 
muito comum se invocar o art. 739 do CPC para atribuição de Efeito Suspensivo. 
Numa aplicação, tal como se fosse analógica. Quando, na verdade, esse efeito já, 
de alguma forma, já estava na Lei 6.830. Então, talvez a primeira, quando veio 
essa reforma, o que muitos pensaram sem analisar detidamente a matéria foi: 
Revogou aquele dispositivo, agora tem uma nova regra, que não tem Efeito 
Suspensivo automático, portanto, essa regra também vai se aplicar para 
execução fiscal. Mas não é bem verdade, a execução fiscal tem um rito próprio, 
especial que está contido numa lei especial, então são questões diferentes. E 
tanto são questão diferentes, que o rito da execução civil, hoje, está totalmente 
diferente, desapegado do rito da execução fiscal a ponto de você poder embargar, 
não precisar oferecer bens à penhora e se você pretender o Efeito Suspensivo, 
você mostra a relevância da sua fundamentação, periculum in mora ou fumus boni 
iuris, como a gente conhece, e aí se for o caso também apresenta uma garantia. 
Então são ritos realmente totalmente diferentes. Agora, eu só discordo de um 
ponto em relação à questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
Quando se oferece uma garantia em juízo, à exceção de um depósito judicial, 
mas quando se apresenta uma fiança ou um bem à penhora, o art. 151, ele não 
trata isso como suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas o art. 260 
do CTN, ele admite que o contribuinte tenha numa situação como essa certidão 
positiva com efeito de negativa. A todo rigor não é uma causa de suspensão da 
exigibilidade, não nós termos no art. 151. E tem uma complicação, que o art. 151 
ele deve ser interpretado restritivamente, segundo o próprio CTN. Então, isso 
sempre foi uma discussão, é uma suspensão da exigibilidade ou não? Porque, a 
todo rigor, ter a certidão positiva com efeito de negativa é uma efeito de 
suspensão da exigibilidade. Então, interpretando conjuntamente o 151 com o 
206 poderia se entender que é uma causa de suspensão da exigibilidade, mas 
não está arrolada nos incisos dos 151. Então eu não sei se daria para interpretar 
com um Efeito Suspensivo automático, a partir do 151 como sendo uma causa 
de suspensão da exigibilidade. De qualquer forma, eu acho que a Lei de 
Execução Fiscal, por si só, ela resolve o assunto nessa interpretação dela por si 
própria, e numa interpretação dela também no próprio CPC, quando se verifica 
que a gente tem uma lei geral, com um regime totalmente peculiar, que é 
bastante diferente do regime próprio da lei de execução fiscal.  

Sra. Valdirene: Completando. Concordo também, eu acho que é uma matéria 
legal para se levar para o Supremo. O Supremo tem prevalecido CTN quando em 
relação à decadência, que em outras matérias tem o 146 vem sendo considerado, 



o CTN tem sido, a colocação dele é importante, eu acredito que tem tudo a ver o 
206 com o 151. O que a Fabiana colocou na prática é um absurdo do ponto de 
vista para você colocar para os clientes, que você consegue a certidão, mas não 
suspende a execução. Mas como assim? Se tem os mesmos efeitos? Uma certidão 
positiva com efeitos de negativa? Ora, se eu tenho direito à certidão, se para os 
olhos do Fisco eu não tenho dívida, por que a minha execução não está 
suspensa? Então não faz muito sentido. Agora, se você levar tecnicamente a 
questão 151de é a questão até de discutir. Mas acho que dá para defender e dá 
para ganhar no Supremo. Estou torcendo por isso. Mas, na prática, efeito 
prático: “Ah, vai ficar difícil a situação”. Concordo, você protocola o embargo e 
não espere, que automaticamente tem o Efeito Suspensivo. Isso não já não 
acontecia, independente da decisão do Supremo. Tinha muitos juízes de 
execução fiscal que não dão esse efeito. Na prática, a gente, obrigatoriamente, 
como praxe, na militância pleiteia o Efeito Suspensivo. Mas, você vai falar, qual é 
o periculum in mora e fumus boni in iurus? É óbvio, exceto nos embargos 
meramente protelatórios, que não há qualquer fundamento, que não é o que a 
gente vai tratar aqui, não é objeto aqui, é óbvio que o periculum in mora execução 
imediata de uma dívida antes das minas razões serem apreciadas. Então, isso é 
muito fácil de ser colocados. Então é uma questão de você colocar, pedir e ele 
deferir. E colocando e apresentando o bem à penhora também. Mas o que eu 
queria complementar é que há situações em que eu não preciso nem apresentar 
bem à penhora e muito menos outras garantias, eu consigo suspender a 
exigibilidade do crédito tributário não no 151, garantia, até pela tutela, pela 
liminar, que é o quarto, né? Em situações de exceção de pré-executividade, que 
passa por cima disso tudo aí, você consegue cancelar a dívida, mas aí você tem 
que agir antes, você tem que fazer as coisas antes, você tem que evitar a penhora. 
Isso daí, na verdade, é mais uma perseguição em cima da gente que quer 
defender o crédito tributário e tem que se antecipar, porque há uma busca 
ferrenha da Fazenda em executar as finanças antes do trânsito, em levantar os 
depósitos antes das defesas serem apreciadas, de requerer penhora online, de 
requerer penhora de bens. É mais um ingrediente nessa batalha. É isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só, antes da passar a 
palavra para o Paulo, fazer duas observações aqui, talvez para se pensar na 
matéria em discussão, porque talvez seja a única via que resta para debater essa 
questão, é no Supremo Tribunal Federal, então eu quero fazer duas 
considerações. A primeira, onde fica o direito de defesa, não é, direito de defesa 
com garantia do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Aqui o Supremo já 
julgou quando foi apreciada a questão dos depósitos no processo administrativo, 
cuja norma é a mesma para o processo judicial. E a segunda questão que eu 
queria apontar aqui é que há uma diferença muito grande entre o crédito civil e o 
crédito tributário. O crédito civil passivo de execução, ele é um título judicial ou é 
um título feito pelo devedor. O devedor se declara, não é? O devedor reconhece o 
sua dívida. O caso do crédito tributário, a maior parte das vezes, ele é o título 
constituído pelo credor, que tem apenas uma-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Unilateralmente. 



 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Apenas tem uma presunção, apenas 
relativa, passível de prova em contrário. Uma execução imediata é quase que dar 
a condição de efeito de uma presunção absoluta, não é? De modo que eu acho 
que esse ponto é fundamental para justificar o que já foi feito aqui, de todos que 
falaram, a distinção entre a Lei Geral do Processo Civil e a Lei Especial da 
Execução Fiscal. Paulo, esse assunto, há uma unanimidade incrível de opinião, 
então vamos ser breves agora.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Sim, sim. Como a Fabiana lembrou, doutor, pelo art. 
150 e 206, com base na Lei Complementar, eu estou achando, sentindo difícil de 
levar para o Supremo. E eu acho que nós temos que levar para o Supremo 
alguém do devido processo legal, e contratar ampla defesa, nesse caso, o art. 5 da 
Constituição Federal. E na última cartada, com base no devido processo legal, 
em sentido material, não é, [ininteligível] arguir a violação do princípio da 
razoabilidade e da proporcionalidade e de vamos ver se leva a para o Supremo 
Tribunal Federal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu dou por encerrado esse 
assunto. É vimos que afinal foi uma matéria exclusivamente processual mesmo. 
Apesar da excelente lembrança de que a matéria é, por ser tributária, é reservada 
à Lei Complementar, é um ponto importante a mais aqui. A pauta está 
encerrada. Eu coloco a palavra para quem quiser apresentar algum assunto. Nós 
temos ainda seis minutos. Pode. Estou solicitando. Já foi discutido, não é 
mesmo? 

Sr. Hiromi Higuchi: É a decisão do Supremo que diz que repercussão geral diz 
que na base de cálculo no lucro real não pode deduzir a Contribuição Social 
Sobre o Lucro, né, lucro líquido. Eu acho que para mim é uma barbaridade, 
porque o art. 34 do CTN, que é Lei Complementar diz que a renda da empresa é 
aquela que está disponível. Agora, no voto do Relator Joaquim Barbosa diz que 
não, Contribuição Social é parcela do lucro da empresa. Mas eu acho que aí me 
parece que é uma barbaridade, porque não é parceira no lucro, porque vai para a 
União. E o art. 34 do CTN lá fala que é: especialmente que a renda é aquele que 
está disponível para a empresa. Eu, para mim acho que, eu não...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O que é imposto de renda para o senhor?  

Sr. Hiromi Higuchi: Imposto de renda?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É.  

Sr. Hiromi Higuchi: Imposto de renda, eu concordo que não pode deduzir o 
imposto de renda na base de cálculo do lucro real.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas é a diferença entre a Contribuição 
Social e o imposto de renda?  

Sr. Hiromi Higuchi: Ah, é diferente! Porque o imposto de renda tinha o artigo 
específico 34, dizendo que a renda da empresa é aquele que está disponível para 
a empresa, e a parcela da Contribuição Social Sobre o Lucro não está disponível, 



ela tem que, a empresa vai pagar, não está disponível para a empresa. Eu acho 
que é fundamental.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós tivemos uma discussão anterior aqui, onde 
o senhor concordou com várias regras do sistema tributário em que a 
Contribuição Social nada mais é do que um adicional com a mesma base, com 
pequenas variações que, cada vez mais, o Fisco procura através da legislação 
trazer alguma pequenas diferenças, agora, sempre, intensamente, hoje 
praticamente, nós temos uma, quase igual a base de cálculo, um dia vai ser 
exatamente igual, acho, se não houver mudança, até pelo E-lalur, se fala E-lalur 
é imposto de renda. Não controla a Contribuição Social Sobre o Lucro. E 
realmente, eu não vejo diferença da parte em que o senhor tem o seu resultado, o 
lucro, e desse lucro o senhor tenha que tirar o imposto de renda que pertence à 
União e a Contribuição Social que pertence à União. Não é? Que incide 
exatamente sobre quase a mesma base, não é? Com pequenos ajustes, mas a 
mesma base.  

Sr. Hiromi Higuchi: Hiromi. Não, mas essa criação de Contribuição Social Sobre 
o Lucro foi para dar calote para estado e município. Reduziu em 10% o imposto 
de renda e criou 9% de contribuição social. Quer dizer que a União fica 
integralmente com aquela parte de Contribuição Social e não é obrigada a 
distribuir para estado e município. Mas foi especificamente com essa finalidade. 
Agora, na realidade, se considerar que a Contribuição Social é uma adicional do 
imposto de renda, aí eu concordo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas mesmo não sendo adicional, eu 
mencionei a pouco que, na verdade, numa sequência lógica eu adquiro o lucro, 
tenho o lucro, tem a disponibilidade do lucro e depois eu tenho a incidência. 
Exatamente sobre a disponibilidade. A disponibilidade do lucro vem antes da 
incidência. Eu não poderia jamais imaginar que pelo fato de incidir a tributação 
sobre o lucro, eu perdia a disponibilidade, porque senão até o imposto de renda 
também não poderia ser considerado tributável, não é? E nós aí adentramos 
também numa outra questão mais ampla, que é a possibilidade da lei ordinária 
fixar regras para a apuração da base de cálculo do imposto; regras que declarem 
determinadas despesas como não dedutíveis. Não é só o imposto de renda que 
não é dedutível. Tem outras. Então se eu pensar só em termo de art. 43, não tem 
a disponibilidade da renda, porque foi diminuída por uma despesa, e essa 
despesa não é admitida como dedução. Eu acho que é altamente questionável a 
possibilidade da lei deduzir, sob o ponto de vista constitucional(F), conceitual, 
deduzir, impedir a dedução de despesas quaisquer, mas isso, infelizmente, é 
discussão acadêmica, superada nos tribunais. Eu vou encerrar a reunião, hein, 
Paulo, seja rápido, por favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Posso falar duas palavras?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre o assunto?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: No caso, eu e entendo que a Contribuição Social é 
calculada sobre o resultado. Fora da base de cálculo. Então, não pode ser 
Contribuição Social jogar como dedutível a apuração [ininteligível]. Isso é um 
ponto, é o principal ponto. Mas é que calcular— 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Primeiro vem o lucro. Depois vem a 
incidência simultânea num plano lógico, simultânea das duas ações.  

Eu, nós estamos chegando ao fim. Eu agradeço a presença e já antecipadamente 
justifico na próxima semana, dia 13 a minha ausência e do Professor Schoueri. 
Nós iremos à Recife junto com o Professor Quiroga para fazer uma espécie assim 
de uma apresentação do IBDT em Recife, na Universidade Federal de 
Pernambuco, a convite da diretoria da faculdade e por iniciativa no nosso 
associado Eric Silva Castro(F), que está organizando um seminário com a 
presença, nossa presença em nome do IBDT e de alguns professores e juízes lá 
de Recife. Então, na próxima, Schoueri e Ricardo não estarão presentes, mas a 
mesa continuará. Muito obrigado. 

 

 

 
 
 
 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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