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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Bem-
vindos à primeira reunião do semestre. Comunicando aqui a doação 
de dois exemplares do livro da Fabiana Carsoni Alves Fernandes da 
Silva, nossa associada, sobre “Consórcios de empresas aspectos 
jurídicos relevantes”. Já fiz referência a esse livro anteriormente, mas 
chegou para doação para a nossa biblioteca. É um livro que a autora 
escreveu sob a orientação Bianco, analisa todos os aspectos do 
contrato em si, do tipo de sociedade, do direito privado e os aspectos 
tributários, seus vários tributos envolvidos. Muito interessante. E 
também o livro do Dr. Professor João Dácio Rolim, Proportionality and 
Fair Taxation, muito obrigado, Rolim, livro este que será inclusive 
lançado, não é, durante nosso congresso dia 19, 20 e 21. Lembrando 
a todos que 19, 20 e 21 será o dia do nosso congresso na faculdade 
da direito, Congresso Brasileiro, VI Congresso Brasileiro de Direito 
Tributário Internacional. Estamos também abertos para receber as, 
recebermos as contribuições de artigo para o número 34 da revista. 
Por favor, quem tiver interesse que mande e observem os requisitos 



formais e de conteúdo que estão divulgados no nosso site. E por fim, 
no pequeno expediente, eu quero comunicar com muita alegria que 
dois associados nossos foram nomeados conselheiros do CARF. 
Professor Luís Flávio Neto que aqui está, e o colega Carlos... Carlos... 
fugiu o nome. Carlos Daniel. Ao que me consta, ambos foram 
nomeados vice-presidentes de turma. Acho que sim. Bom, de 
qualquer forma a nomeação foi em atenção inclusive à solicitação 
nossa aqui, nós temos todo o interesse, toda a comunidade jurídica 
tem o interesse que o CARF volte a se qualificar adequadamente, de 
forma que pessoas desse nível lá é muito importante para todos. 
Parabéns também pela nomeação, Luís. 

Sr. Luís Flávio Neto: Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E obrigado também por 
ter atendido ao chamado. Comunicar também aqui a ausência do 
professor Paulo Bonilha, com pesar, pelo falecimento do irmão dele, 
ele nos comunicou agora a sua ausência por essa razão. Alguma 
comunicação mais? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Talvez, além do nosso congresso no dia 
19 a 21, espero que todos já estejam inscritos, se não tiverem, favor 
passem na secretaria porque é fundamental que estejam todos 
presentes, informar que no dia 14 de agosto, sexta-feira, o Instituto 
dos Advogados de São Paulo fará um evento em homenagem ao 
nosso querido professor Alcides Jorge Costa e inclusive com 
lançamento de um livro em homenagem a ele. É um comunicado, já 
são feitos em vários Institutos de Advogado e eu posso só comunicar 
isso e, claro, toda vez que alguém pensa em homenagear o Alcides 
Jorge Costa eu só posso me ficar de pé e me juntar a qualquer 
homenagem como essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrado, até 
porque o aniversário do professor é dia 11 agosto, 11 de agosto, 
como é o aniversário dos cursos jurídicos. Aniversário do professor 
Alcides Jorge Costa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: São 90 anos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 90 anos do professor 
Alcides. Vamos à pauta. Pela ordem... ordem de chegada dos 
assuntos, mas também de importância, obviamente, Medida 
Provisória 685. A gente tinha colocado na pauta por ex officio e o 
Matheus Viana, o Matheus está presente? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Matheus colocou o 
assunto, eu acho que deixo para você relatar. 

Sr. Matheus Viana: Eu estava pensando em fazer o mesmo, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Chegou aqui a autora 
do livro que eu acabei de anunciar. 

Sr. Matheus Viana: Bom, acho que todos tiveram a chance de dar 
uma olhada já na Medida Provisória 685 a partir do art. 7, deixando 
de lado um pouco PRORELIT, interessa para nós a discussão é a 
Deplat. E na verdade eu tenho muito mais dúvidas do que qualquer 
espécie de solução em relação ao assunto, mas com isso me chamou 
a atenção e podemos conversar a respeito. O Art. 7º, os critérios de 
enquadramento. Em especial o II, né, aqui apareceram todos aqueles 
critérios que a gente estuda há bastante tempo já, então, de forma, 
abuso de direito, abuso de forma e por aí vai, mas me parece que 
houve uma necessidade bastante grande de colocar subjetivismo 
dentro do Art. 7º, então, a gente não fala só em motivos, razões 
extra tributárias, não é um business purpose, mas é um relevante 
business purpose e, então, é uma ação tributária relevante. E aí eu 
fico me perguntando o que seria uma razão tributária relevante e 
qual seria irrelevante, nesse caso. De outro lado, no inciso II, o que 
me chamou mais atenção também foi a cláusula que diz a forma 
adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou 
contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos 
de um contrato típico. Aqui me parece que o correto seria dizer, que 
desnature os efeitos tributários do contrato típicos, não é? Mas isso 
não está escrito também. E o três, que é tem muita gente falando a 
respeito, que é, são os atos previstos na instrução normativa, 
suponho eu, que vai ficar um pouco uma carta aberta. E aí, para 
conceituar esses critérios todos, acredito que isto, na ideia da MP 
seria um decreto, tenho dúvida se poderia ser por conta de estar 
conceituando exatamente a forma como essa, esse negócio jurídico 
indireto se dá, como se apura a relevância e por aí vai. No Art. 8º me 
chamou a atenção porque eu acho que, aqui ele fala o seguinte, se eu 
fizer a declaração em relação a fatos não ocorridos será tratada como 
consulta. E eu fiquei em dúvida do que isso quer dizer também. Pode 
ser alguma coisa relativamente boa ou algo muito ruim. Pode ser 
bom se eu considerar que uma exceção à regra da consulta, então 
nesse caso a consulta em relação a fatos não realizados não é 
ineficaz, ou eu posso dizer o seguinte, olha, na verdade é a mesma 
coisa que a consulta, de modo que a Deplat contem um fato ainda 
não realizado, também é ineficaz em relação a esse fato. Também 
poderia ser. Não li nada na MP que indique qual a posição que se vai 
seguir. No Art. 9º, basicamente são as hipóteses, não é, então o fato 
é o seguinte, aqui seria melhor reconhecer que o planejamento é 
legítimo, então ok, senão abre-se o prazo de 30 dias para pagar sem 



multa. Agora a sua maneira, claro, não fixa prazo para 
reconhecimento, e não deixa claro que haverá um reconhecimento 
expresso. O que me indica que poderá ser tácito e aí nesse meio 
tempo a minha pergunta é a seguinte, enquanto a Deplat não for 
avaliada formalmente, eu estou protegido por fiscalização como uma 
consulta, ou não? Porque é nesse artigo não há referência à consulta 
do Art. 8º. E no Art. 11, de novo, um pouco de subjetivismo e aí duas 
regras que me chamaram a atenção é do Inciso I, Inciso II. A do 
Inciso I porque fala, para mim ficou claro que é o seguinte, nós dois 
fazemos um negócio jurídico, se eu sou o contribuinte, mas você 
declara um negócio, a sua declaração supre a minha, isso parece que 
está claro. E no inciso II, omissa em relação a dados essenciais para 
compreensão do negócio jurídico. Também não tenho certeza de 
como será aplicada essa questão dos dados essenciais, o que será 
entendido como tal. Também parece um pouco subjetivo. Até porque 
o efeito dessas coisas não serem cumpridas é ineficaz da própria 
Deplat. E aí finalmente o Art. 12, ele dá frio da espinha, e eu acredito 
que seria a alegria dos nossos amigos criminalistas, que criou o 
seguinte, olha, que em caso de ineficácia do Art. 11 ou de não 
apresentação, eu tenho uma omissão dolosa do sujeito passivo com o 
intuito de sonegação ou fraude, ou seja, uma presunção de 
sonegação. Ou fraude que caracteriza descaminho também, no caso 
de descaminho, outros crimes tributários. Ou seja, acabamos de ter 
uma presunção de dolo para fins penais na esfera tributária. É... 
então, a alegria, alegria. É isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Matheus. Eu 
acho que é uma boa apresentação dos problemas, não é? Antes de 
discutir essas questões específicas, me parece que é muito mais, 
muito mais, não porque é muito mais, mas é essencial nós definirmos 
a natureza jurídica dessa obrigação. E da norma realmente. Esta é 
uma norma anti-abuso ou é um norma que simplesmente cria 
obrigação acessória destinada a permitir a fiscalização de 
planejamentos tributários abusivos ou não. Essa minha pergunta 
induz também a indagação sobre se, eu vou tomar um exemplo para 
não ficar me repetindo nas palavras, vou me referir sempre a negócio 
jurídico indireto, mas evidentemente qualquer das hipóteses do Art. 
7º, a pergunta é dirigida a qualquer uma delas. A prática de um 
negócio jurídico indireto, inequivocamente um negócio jurídico 
indireto, ainda que a gente venha a discutir se é ou não é um negócio 
jurídico indireto, é ineficaz perante o Direito Tributário? É motivo de 
lançamento para o contribuinte, independentemente do que o 
negócio jurídico indireto seja válido no direito privado? Portanto, seria 
uma norma antielisão? Ou simplesmente uma norma, que olha, se 
houver negócio jurídico indireto eu fiz, eu quero fazer para analisar a 
questão e verificar se existe alguma legalidade ou ilegalidade. A 
minha pergunta também induz a outra pergunta, havendo a prática 
de negócio jurídico indireto, ou qualquer uma das outras hipóteses, o 



Fisco pode não reconhecer os efeito desse ato com fins tributários 
somente pelo fato de ter sido negócio jurídico indireto? A expressão, 
o verbo utilizado no Art. 9º, ”não reconhecer", evidentemente, eu 
estou convencido que o legislador não quis usar o verbo 
desconsiderar para não haver a trazida para este ambiente de todas 
as discussões que o Art. 116, parágrafo único criou, mas também me 
parece que nós podemos entender que esse desconhecer de uma 
maneira simples e fugindo da questão semântica, o resultado de 
desconhecimento é lançamento tributário, lançamento ex officio, e 
que o desconhecer ou desconsiderar é mesma coisa afinal de contas. 
Mas a pergunta fundamental mesmo, essencial... agora, os primeiros 
lugares, os primeiros que sentarem aqui vão ter também que os 
próximos tem que sentar no colo. 

>> Pela ordem de chegada, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, o fundamental é 
saber se o Fisco pode ou não pode simplesmente lançar com base 
nessas razões, negócio jurídico indireto ou por outras razões. Aí a 
norma seria uma norma anti-abuso, antielisão, ante o que quiser. Ou 
esta é uma norma pura e simplesmente de criação de uma 
obrigação acessória? No aspecto de legalidade, depende de nós 
respondermos esta primeira pergunta. Porque se for simplesmente 
uma norma que exige criação, está criando uma nova obrigação 
acessória, não precisaria nem de lei, bastaria uma instrução 
normativa, ou ato administrativo. É claro que a penalização e as 
outras consequências podem entrar no campo de regime legal ou da 
reserva legal. Entretanto, se for uma norma anti-abuso, teria que ser 
uma lei complementar, teria que ser uma lei ordinária. Então, antes 
de saber o que é que é negócio jurídico direto, o que é razão extra 
tributária relevante nós temos que passar por este teste, definir esta 
natureza da norma com todas essas consequências. Fernando Zilveti 
já pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria esclarecimento, até para 
saber, onde se leu no texto, alguma autorização para que se 
desconsiderasse, onde existe no texto, ainda que implicitamente, um 
antecedente, ou consequente dizendo que, na hipótese, não sei o 
que, poderá ser desconsiderada, nesta lei? Assim, porque para 
começar a discussão eu precisaria pelo menos ver um texto que 
minimamente diz, olha, na hipótese disse fica autorizada, poderá 
desconsiderar ou coisa parecida. 

Sr. Matheus Viana: Eu sou intimado a recolher no Art. 9º. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você está intimado a recolher, na 
hipótese a desconsiderar, mas onde está dizendo que está autorizada 



a não reconhecer? Ou outra norma autorizando, eu não estou 
enxergando esta norma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria também, 
Fernando dá licença, mas eu acho que é bom também 
preliminarmente lembrar a todos que no direito comparado a 
obrigação do disclosure de planejamentos tributários considerados 
agressivos não é necessariamente uma norma anti-abuso. As duas 
normas podem existir, inclusive no mesmo ordenamento. Então, o 
116, parágrafo único pode ser uma norma, e todas as questões que 
ele suscita, e essa pode ser outra, as duas podem conviver. A 
pergunta também se estende a isso, não é, existe ligação entre o Art. 
7º e seguintes da Medida Provisória e o Art. 116, parágrafo único? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, essa dúvida que me intrigou 
logo no primeiro momento. Eu não vejo que essa seja uma norma 
anti-abuso. Pareceu-me. Tentando responder, claro, com a mesma 
dúvida de todos aqui, esta não é uma norma anti-abuso. Se fosse, 
precisaria ser pela via correta, em primeiro momento, que não é 
essa, segundo, precisaria ter uma determinação expressa para 
autorizar o Fisco a requalificar o negócio jurídico, o que não está, em 
tudo que eu li da norma, eu não achei autorização para requalificar, e 
para que houvesse essa autorização, precisa ser instrumento legal 
próprio, e tão pouco é, então não me parece um negócio, não me 
parece uma norma anti-abuso, e Schoueri, eu não achei na lei 
nenhuma autorização para requalificação. É uma nova forma de 
consulta? Parece. Pelo o que a gente lê no Art. 7, parece uma nova 
forma de consulta. Uma consulta prévia. Aí vamos ver se ela é 
compulsória ou não, é outro ponto. Estabelece uma forma de 
consulta. Porque na Alemanha você consulta, em outras jurisdições, 
você consulta... Fisco sobre planejamento ou que você pretende 
fazer, até se você quer abrir uma empresa, você consulta o Fisco 
sobre o que você quer fazer, e ele te diz como fazer. Se esta é uma 
determinação para que você faça uma estrutura com motivação extra 
tributária, então consulte o Fisco. Então estaria estabelecido um novo 
tipo de consulta administrativa. Se você não entender que deva fazer 
a consulta, aí você assume o risco dos artigos subsequentes. Então, é 
uma dúvida que todos compartilhamos, mas num primeiro momento 
eu tendo a concluir que não é uma norma anti-abuso, até li alguns 
artigo que já saíram apressadamente falando que estaria sendo aí a 
regulamentação da lei complementar 104, do antigo código, não me 
parece. Se for a intenção, aí fica fácil para nós advogados. Mas 
também não é uma requalificação, e claro, o que acontece se não for 
uma consulta? Aí fica pior ainda a vida dessa MP, porque seria uma 
série de normas com definições novas como a questão da extra 
tributária, conceito extra tributário, e as consequências previstas na 
lei parecem absolutamente impróprias. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra está 
concedida para quem quiser. Matheus. Quem pediu? 

Sr. Matheus Viana Primeiro, colocar que também, assim como o 
professor Ricardo e Zilveti colocaram também, não me parece 
comunicação do 116, então até aí acho que estamos juntos. Em 
relação à ser uma espécie de consulta, eu tenho minhas dúvidas, 
especialmente considerando o próprio ponto comparado. Embora eu 
consiga também com muita boa vontade enxergar especificamente o 
8º um ensaio de trazer para o Brasil os advanced tax rulings da União 
Europeia, ou Estados Unidos, me parece que a compulsoriedade 
desse advanced tax ruling é, no nosso caso, no Art. 8º, por conta dos 
efeitos dos seguintes artigos, atrapalha um pouco o intuito. 
Especialmente o Art. 12. Em relação aos entes tributários disso aqui, 
pouco ou nada se mudou. Porque veja, se o negócio já era indireto, 
se o negócio já existia alguma espécie de simulação envolvida com 
fraude, a multa gravada ela seria aplicada. Então, esse já não seria o 
problema. A questão maior para mim é essa mesma presunção de 
omissão dolosa com intuito de sonegação ou fraude, por conta do 
reflexo criminal que isso gera. Quando eu falo que a consulta, a 
consulta, mesmo no direito comparado e até onde me consta, claro, 
ela é voluntária, e ela tem esse caráter de consulta. Fisco, diga-me se 
o que estou fazendo é correto ou não? Na medida em que eu falo, 
olha, você é obrigado a me consultar senão você vai ser tratado como 
sonegador fosse, especialmente considerando os critérios subjetivos 
que condicionam a própria consulta, eu só poderia, eu teria que 
declarar sobre as operações com aquelas características do Art. 7º 
me parece um pouco perigoso. Então não tenho certeza de que é um 
pedido novo de consulta ou não, especialmente porque a MP não é 
clara em relação aos efeitos durante a Deplat. Se eu tenho os efeitos 
da consulta assegurados ou não, enquanto não reconhecida a 
validade do planejamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho um pouco... 
pode passar Daniel, mas eu acho um pouco forçado pensar que é 
consulta forçada, porque a consulta pressupõe uma dúvida do 
consulente, quem não tem dúvida não consulta. Então, se o 
contribuinte está convencido de que o seu negócio jurídico direto, 
sempre usado como exemplo é valido de um direito privado e foi 
praticado sem nenhuma irregularidade, ele não está encobrindo outro 
lado, quer dizer, não dissimula nada, ele é real, e inclusive pode ter 
razões tributárias relevantes e extra tributárias também, ele está 
convencido que não ocorreu nenhuma obrigação tributária, ele não 
precisa consultar. Especial se o seu consultor jurídico já disse para 
ele que o que ele está fazendo é válido. Por outro lado, se fosse um 
consulta, não haveria razão para apenas nas hipóteses em que a 
declaração é feita com relação a fatos a serem ocorridos futuramente 
ser tratada como consulta. Não é que é consulta, é tratada como, não 



é? Eu também não vejo muita importância nessa definição, se ela não 
é consulta. 

Sr. Daniel: O professor Mariz, eu vejo uma coisa mais simples de 
obrigação, obrigação acessória como tem, por exemplo, nos Estados 
Unidos, o “reportable transactions” o Fisco aqui estaria incluindo na 
obrigação acessória de falar, olha, você, na sua declaração de 
imposto de renda, tem a base de cálculo, e aqui eu quero um detalhe 
a mais, quer dizer, esse tipo de transações aqui que tem 
potencialmente o intuito elisivo, eu quero que você me apresente 
antecedentes, você não vai mudar em nada, eu só vou ter ciência 
que, na tua apuração do lucro real, de com as ações e exclusões, 
além disso, você participou de uma operação que eu quero ter ciência 
para ver se eu vou fazer uma auditoria em você ou não, mas não 
significa necessariamente que ela é antielisiva ou não, eu só, o 
meu, só um “report obligation”, está gerando uma obrigação 
acessória de abrir operação e aí vai caber ao Fisco decidir em cada 
caso se ela ou não é abusiva. Eu vejo uma coisa mais simples como 
uma criação de obrigação acessória. E aí vai ver a questão da 
legalidade se existe ou na a lei, pode delegar isso à receita ou não, 
fazer essa regulamentação, se lei para isso, se essa é a lei. Mas uma 
visão um pouco mais simples, simplesmente de fazer uma abertura 
da apuração da base de cálculo. Essa que é... obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma tendência 
muito forte em entender dessa forma. Emanoel, depois Fernando. 

Sr. Emanoel: Eu queria só fazer uma observação em relação ao Art. 
8º, a compulsoriedade, não me parecer ser compulsório, porque você 
é obrigado, conforme o Art. 7º, a declarar as operações ocorridas no 
ano anterior. O Art. 8º me parece ser facultativo. Não teria essa 
obrigatoriedade, então esse caráter que você mencionou não estaria 
se configurado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez aí seja uma 
explicação para o Art. 8º, não? O fato ocorrido, eu tenho obrigação 
de declarar depois e com prazo determinado, setembro do ano 
seguinte. O fato ao ocorrer esse prazo não se aplica, ele não ocorreu 
o fato. Se eu quiser apresentar antes a declaração, será tratada como 
consulta. Evidentemente que nesse caso não se aplica multa, não é? 
Porque não há obrigação. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A questão de ser uma consulta ou 
não, realmente intriga, porque não tem cara de consulta, mas no 
nosso direito administrativo, sendo por meio de comunicar o Fisco de 
alguma coisa, não me parece que tenha respaldo no direito 
administrativo para esse tipo de atitude. Claro, o intuito desde que se 
estuda aqui no BEPS e tudo que está se recomendando, 



planejamentos tributários agressivos, é justamente você dar ciência 
ao Fisco do que você está fazendo, e ao dar ciência você tem a 
certeza do que você está fazendo, você não está consultando, eu 
estou fazendo este movimento de economia tributária. E não estou 
praticando um ato um contrário à lei, que é justamente a discussão, 
se você vai não comunicar nada contra a lei, você está comunicando 
um ato jurídico que você pretende praticar, ou já praticou, passado, e 
que você tem certeza que ele é lícito e que ele foi feito para economia 
de impostos. E aí entra a questão de ser negócio jurídico indireto ou 
ser qualquer forma indevida de supressão de impostos. Não é, ou 
seja, você já tem a certeza disso. Ora, se você tem a certeza disso, 
você comunicar seria uma obrigação tributária acessória pura e 
simples, e que na hipótese do Fisco discordar ele já pode fazer uma 
interpretação diversa, só que aí entra a dúvida subsequente, ele não 
pode requalificar. E aí tudo que está dito depois fica fofo, fica... Como 
diria o Eurico, fica fofo, não dá para a gente pegar nada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Elizabeth. 

Sra. Elizabeth: Eu concordo com você. Eu vejo também no Art. 7º a 
introdução de uma obrigação acessória. Eu até, tomando a liberdade 
de ler o § 2º do Art. 113, ele fala: "A obrigação acessória decorre da 
legislação tributária e tem por objetivos as prestações positiva ou 
negativa nela previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização 
dos tributos" então eu acredito que a ideia original da Medida 
Provisória tenha sido efetivamente instituir com obrigação acessória. 
O que eu vejo de problema nessa tentativa de introdução é o Inciso 
III do Art. 7, porque aparentemente, nós temos agora, nós teremos, 
não é, uma relação já dos negócios jurídico que serão de certa forma 
listados pela Receita Federal, e se o contribuinte estiver diante de um 
desses, de uma dessas situações previamente elencadas, ele estará 
sim obrigado a prestar essa informação. Passa-me a impressão de 
que o Inciso I e o Inciso II ficam um pouco vazios se comparados 
com o Inciso III, quer dizer, eu não acredito que um contribuinte vá 
espontaneamente, e também acredito que não haja nesse aspecto a 
obrigatoriedade de apresentar essa declaração acessória no que se 
refere ao Inciso I e ao Inciso II porque aí nós temos um caráter 
bastante discricionário. O ponto é, o que virá em relação ao Inciso 
III, e se isso guarda em relação com outros aspectos relacionados à 
constitucionalidade e à legalidade para a gente levar à frente a 
natureza jurídica da obrigação acessória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar o 
assunto, na minha lista da Elizabeth, o Inciso III, por um lado, ele 
elimina a discussão, se I e II permite discussão se é ou não é 
relevante o motivo tributário, extra tributário, a lista da Receita que 
podia ter vindo independentemente de lei, teria que ser baixado um 
instrumento normativa dizendo, olha, quem tiver ágil é obrigado a 



informar. A questão da multa que é... bom... então eu acho que o III 
ele tem esse lado vantajoso, esse lado positivo. E eu não acredito, 
portanto, que ele em si induz a questão da ilegalidade, porque 
a obrigação acessória, como você muito bem disse, pode ser 
instituída por, tem uma finalidade, como você bem disse, e pode ser 
instituída sem lei, não está sujeita à reserva legal. Então, realmente 
ao ler a primeira vez o Art. 7º eu fiquei com essa impressão, não é, 
negativa do Inciso III, mas eu já superei isto. Microfone, por favor. 
Pediram a palavra pela ordem aqui, Alexandre, Bianco... 

Sr. João Dácio Rolim: Eu acho que a primeira crítica que poderia 
ser feito à Medida Provisória, é a forma com que o Fisco fez, 
insistindo até com relação à aprovação do Congresso, falando que o 
Brasil se comprometeu com os países da OCDE, com o plano BEPS, 
etc., só que o Matheus já levantou ali essa obrigação, a 
obrigatoriedade, por isso não é, isso não há consenso nos órgãos do 
BEPS, muitos países europeus não têm, e a consulta, advanced 
ruling é facultativo já foi comentado. Então, esse share picking que o 
Fisco brasileiro está fazendo, não é, eu vou aproveitar, pegar um 
carona aqui no BEPS e tentar um aprovação forçada no Congresso, 
eu acho que isso precisa ser questionado, embora possa ser no nível 
mais político, mas me parece relevante em função do compromisso 
que o Brasil teria assumido com o BEPS, não há consenso no BEPS 
sobre essa obrigação, obrigação obrigatória, desculpa o pleonasmo, 
não é, uma obrigação acessória mandatória. Então, essa é a primeira 
crítica. Porque em outros assuntos, preço de transferência, não, o 
Brasil está bem, preço de transferência, arm´s lenght, estamos 
bem, nós sabemos que não é verdade. Então, a primeira crítica. 
Depois, a segunda que poderia ser feita é que o Fisco também não 
parece de uma maneira inteligente até, por via transversa ele está 
regulamentando, ainda que não formalmente, ele está 
regulamentando lá a norma geral antielisiva, que é a norma geral 
antielisiva pode conviver, como já foi dito, Ricardo, muito bem, mas 
harmônica, mas deve conviver com a norma obrigatória do advanced 
ruling em harmonia. Isso é experiência dos outros países também 
comprova. Quer dizer, essa harmonia. Então, o Fisco é lógico que as 
razões extras tributárias aqui relevantes, devem ser as mesmas 
razões extra tributárias relevantes que seriam previstas na norma 
antielisiva, e se não for, temos um problema aí de antinomia no 
ordenamento jurídico que deveria ser afastado. E terceira crítica. O 
Fisco brasileiro me parece que não está preparado para analisar o 
que são razões tributárias relevantes. Quer dizer, não são 
exclusivamente tributárias, não é? Então, isso é, tem uma carga de 
subjetivismo que muitos países já superaram isso pela jurisprudência, 
então já está bem mais sedimentado, agora, ficar nas mãos do Fisco, 
aí vai ser regulamentada, mas quem vai decidir, vai ser o auditor 
fiscal? Não tem preparo nenhum para dizer se um ato jurídico, o 
negócio jurídico tem razão tributária extra tributária relevante ou 



não. Então, eu tenho até um exemplo que eu vivi, até da Inglaterra, 
que o Fisco, não é, teve que decidir se, o contribuinte consultou 
antecipadamente a isenção de ganho de capital para reaplicar o 
produto da alienação daquele ganho de capital, e outros 
investimentos, mas também teria uma substanciosa distribuição de 
dividendos e o contribuinte falou, olha, distribuição de dividendo é 
um ato negocial, é um propósito negocial. O Fisco inglês aceitou, sem 
dúvida alguma. Eu quero saber até que ponto o Fisco brasileiro 
estaria preparado para responder essas consultas, ou tratar, não é, 
analisando essa declaração obrigatória em que o contribuinte vai 
relatar as obrigações. Então seriam três críticas que me parecem 
relevantes para levar para frente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Bom dia. Eu, superada duas garantias 
constitucionais, seria quebra de sigilo fiscal e ao direito de não se 
auto-incriminar, porque superado isso fica difícil para o contribuinte 
dizer que o Fisco não tem direito à informação, porque hoje é um 
mote da sociedade moderna o direito à informação, tanto de uma 
parte como da outra, não só do contribuinte, também do Fisco, de ser 
acesso a essa informação. E aqui ele diz, me dê a informação, se eu 
entendê-la que eu não reconheço ela como válida, você tem 30 dias 
para pagar sem multas. Até o mix de... a consulta é isso, não é, eu 
faço a consulta, eu fico sujeito aos juros e não tenho a multa. Caso 
eu não parcele ou não pague, aí eu vou ser autuado, e esse auto de 
infração virá com as consequências das multas agravadas. Ao mesmo 
tempo cria-se... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não necessariamente. 

Sr. Alexandre: É, não necessariamente, mas eu vejo se o Fisco 
entender que houve abuso, etc., isso seria o antielisivo. Partindo do 
pior cenário, seria ou a multa de mora, a multa de mora não, a multa 
que esta multa se chama multa de auto de infração, a multa não é de 
mora, a multa é de ofício. Então... mas o problema maior é que se 
essa norma é válida ela tem uma obrigação acessória, uma obrigação 
como se queira entender, de declaração, e a lei de sonegação é clara 
ao dizer no seu Art. 1º, não lembro o número da lei, que omitir 
informação, declaração falsa ou omitir informação tem um dolo. 
Evidente que o contribuinte não será apenado se ele ganhar a defesa 
porque o crime é material, é de resultado. Então o que o Fisco 
pretende com isso é criar certo desconforto aos contribuintes nesse 
momento e ao mesmo tempo ter uma grande arma contra eles que é 
o processo penal e que o empresário não dorme direito e qualquer 
Refis ele adere. É isso que eu vejo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a 
palavra para o Bianco, como foi falado aqui em auto-incriminar, eu 
também queria colocar aqui um pressuposto, um pressuposto para se 
saber se há ou não há a violação da proibição constitucional do auto-
incriminamento. O fato de ter sido praticado negócio jurídico indireto 
ou qualquer outras das hipóteses e daí ter reduzido algum tributo, 
não é necessariamente crime, nem necessariamente ilegal, não é 
nem necessariamente lesivo ao Poder Público. Está certo? Então, a 
declaração, eu estou falando isso porque o mote, o centro de uma 
discussão no outro grupo em que alguém insistia neste esse ponto, 
eu estou sendo obrigado a declarar atos lesivos. Não, não há uma 
presunção legal. As hipóteses do Art. 7 não são hipóteses de 
presunção legal, a norma de presunção seria redigida de forma 
diferente, inverteria o ônus da prova citada. Não são presunções, 
então não há nem uma presunção jurídica ou não jurídica de que 
desses atos, ainda que tenha havido uma redução tributária, haja 
lesão ao Fisco ou alguma ilegalidade. Então, falar em auto-
incriminação pressupõe que eu sei que pratiquei um crime e sou 
obrigado a me denunciar. Não é isso que está ocorrendo aqui. 
Inclusive, o não reconhecimento dos efeitos do ato jurídico declarado 
para efeito tributário do não reconhecimento pelo Fisco que vai se 
manifestar através de um lançamento ex officio, esse lançamento 
pode ser feito, como você disse, com a multa de 75%, não com a 
multa qualificada, porque não se viu nenhuma, no ato em si, 
nenhuma das qualificadoras da Lei 4.502, e o Fisco até poderá dizer 
não, não há o que lançar. Eu reconheço o que foi feito. Ou o Fisco 
poderá dizer, não, não reconheço, lanço com 75%, e o processo 
administrativo judicial diz: Não, foi feito, a economia tributária é 
válida. Então, não existe um pressuposto, estou pensando assim, não 
existe um pressuposto que esses atos são todos lesivos. Não, a multa 
é se eu não declarar. Não é? A multa a gente precisa discutir um 
capítulo à parte. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu ia dizer exatamente isso. 
Concordo integralmente com o Ricardo e o Daniel, não sei se eu 
entendi bem a posição da Elizabeth, mas eu acho que eu estou 
discordando um pouco de você, Elizabeth. Eu acho que isso aqui é 
simplesmente uma obrigação acessória que a legislação está 
determinando um cumprimento. A questão que o Rolim levantou 
sobre a preparação do Fisco, infelizmente isso é uma coisa que nós 
vamos ter que lidar em cada caso, nos casos concretos, o Fisco vai 
continuar lavrando autos de infração, desqualificando os atos 
jurídicos praticados, como ele tem feito, ele aceita para o Direito Civil 
e não aceita para os fins tributários, como ele tem feito, o CARF vai 
continuar mantendo esses autos de infração como ele tem feito e o 
judiciário vai ter que se manifestar, vai ter que decidir se pode haver 
ou não pode haver uma desclassificação dos efeitos tributários do ato 
lícito para fins de Direito Privado. Então eu acho que, concordo 



integralmente, 100% com aquilo que o Ricardo disse. Agora, o que 
eu queria colocar, justamente a questão da penalidade, não sei se é o 
momento da gente discutir. Porque, o que está me preocupando essa 
questão da penalidade. Porque obviamente os Inciso I e II do Art. 7º 
me preocupam também, por causa de sua indeterminação, desses 
conceitos, isso preocupa um pouco, o ideal seria eliminar os Incisos I 
e II e manter só o III, eu acho que inclusive é o que é na experiência 
internacional que traz, o que a gente traz da experiência internacional 
é isso, é uma lista taxativa de situações que o contribuinte tem que 
declarar o Fisco. Agora, o fato de o contribuinte deixar de cumprir 
uma obrigação acessória é relevante suficiente para presumir o 
intuito de fraude, presumir a omissão com o intuito de sonegar 
imposto? Então se eu deixar de entregar uma DCTF é por que eu 
estou querendo omitir uma informação, eu estou querendo sonegar, 
praticar uma fraude? Então, pelo simples fato de eu não entregar um 
DCTF eu vou sofrer uma pena de 150% e a abertura de um processo 
crime? Eu acho que aqui é um pouco de exagero no legislador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem várias pessoas 
aqui. Fernando. Fernando, Miguel, Elizabeth. Todos são rápidos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, de fato parece uma obrigação 
acessória? Parece. Mas uma obrigação de simples de informação não 
dá ao Fisco a condição de refutar aquilo que você está comunicando. 
Eu comunico o que eu fiz um determinado ato jurídico, e aí o Fisco 
vai, com base na minha comunicação, julgar se ele é ou não válido e 
pode então dizer ele é inválido e requalificar? Essa é uma dúvida que 
eu tenho. Se ele pode requalificar, aí ele, aí é uma norma geral, não, 
é uma norma antielisiva. Agora, também me preocupa a presunção. 
Se eu considerar que não é um ato com finalidade extra tributária, e 
aí ele entendendo que eu não comuniquei, ele vai considerar isso um 
crime? 

Sr. Alexandre: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O problema está no 12. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, o 12, e o 12 é o caso, com uma 
presunção. Aí é muito grave no meu modo de entender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. Eu queria dizer 
que o Professor Schoueri com sua via mesa, ele está concedendo a 
palavra a todos para falar depois. Ele está esperando a vez dele, mas 
está difícil de se segurar. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, bom dia a todos. Para mim exatamente 
o grande problema está no Art. 12. Porque, veja, dos Inciso I e II ali 
tem operações bastante subjetivas, né? O que é negócio indireto, o 



que são razões extra tributárias relevantes? Muitas vezes o 
contribuinte ele faz um planejamento tributário que é totalmente 
legal, se é um planejamento tributário pressupõe a legalidade, que 
ele não vai ter que incorrer num multa, e pelo fato de ele não fazer a 
declaração, o Art. 7, isso já se transforma numa presunção de uma 
sonegação, de uma fraude contra o Fisco. Então aí eu acho que essa 
norma é um tanto quanto abusiva, porque a presunção é de que o 
ato e negócio jurídico praticado é um ato sério, regular. Essa é a 
presunção. Eu acho que quem tem que provar o contrário é o Fisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você fez uma 
observação importante aqui, que alguém já mencionou a Lei 8137, 
acho que o Matheus. Lá existe a qualificação penal da omissão ou 
prestação de informação falsa, mas lá o dolo tem que ser provado em 
cada caso. Aqui é uma presunção legal, absoluta, ou ficção, se 
quiserem, de que há dolo na simples não declaração, até quando o 
contribuinte achar que tem razões tributárias relevantes como no 
exemplo do Rolim. 

Sr. Miguel Gutierrez: Sim, exatamente. Porque às vezes o 
contribuinte acha que tem razões extra tributárias relevantes ou não 
tem, mas está praticando um negócio jurídico indireto que ele acha 
que é legal e mesmo assim ele vai se apenar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Elizabeth. Depois é 
Matheus. 

Sr. Matheus Viana: Depois é o Schoueri. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sra. Elizabeth: Rapidamente, Ricardo. Só para dizer que estamos na 
mesma página sim, quer dizer, em minha opinião, isto é efetivamente 
uma obrigação acessória, e a única questão que eu levanto, que eu 
acho que estamos de acordo com relação a isso, é simplesmente o 
que virá no que se refere ao Inciso III. Realmente, o que vier no 
Inciso III será simplesmente uma lista onde se diga se você praticou 
isso, aquilo ou acolá, você tem que informar o Fisco, ok, nenhum 
problema. O meu único ponto que eu vou além, por não entender que 
isso diga respeito a uma regulamentação do Art. 116, eu acho que 
não é uma regulamentação, é se efetivamente esta listagem já parte 
de uma prerrogativa original do Fisco de que se trata de situações 
jurídicas que não devem ser de certa forma praticadas pelo 
contribuinte. Só essa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós, nós 
estamos aqui no terreno da interpretação teórica, procurando 
encontrar a verdade jurídica contida da norma, e não como o Fisco 



vai agir, o que está na cabeça de quem fez e que não descreveu, não 
podemos partir do pressuposto que todos os atos que foram listados 
necessariamente serão ilegais, ou não oponíveis ao Fisco, para usar a 
expressão que eles usam, não é? Ou que todo negócio jurídico 
indireto é não oponível ao Fisco, não podemos partir desse 
pressuposto, senão o Fisco não poderia reconhecer. A fiscalização 
está autorizada a reconhecer ou não reconhecer. Por isso é que o 
Fernando colocou muito bem, não é um complemento ou uma norma 
antielisão, ao complemento 116 ou outra norma separada, mas uma 
norma antielisão, porque não existe autorização pura e simplesmente 
para lançar com base nesse fato, desconsiderar o fato pura e simples. 

Sra. Elizabeth: Eu concordo, Ricardo. O único aspecto que eu 
ressalvo é o seguinte, que o Inciso III diz é, nós não sabemos que 
listagem virá, talvez valha a pena voltar na discussão quando essa 
listagem vier. Mas o ponto é, dessa listagem, quando ela surgir, ela 
vai gerar a obrigação acessória de informar. Ponto. Agora, vamos 
aguardar o desdobramento disso, é só esse comentário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho certeza que 
vai aparecer na lista, se vier alguma lista, ágio, incorporação em 
geral, emissão de debêntures. A emissão de debêntures, nós todos 
aqui sabemos, evidentemente abusivas, evasivas, criminosas, e 
existe emissão de debêntures absolutamente legais, com efeitos 
tributários consequentes. Agora, o Fisco ele quer saber. Todas as 
emissões de debêntures, fica mais fácil para mim se estiver 
declarado, e aí eu vou verificar uma a uma quais é que são corretas e 
que não são corretas. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A minha intervenção vai ser 
somente nesse ponto. Exceto as empresas que não são obrigadas a 
publicar os balanços, tudo isso que ele está pedindo hoje é 
obrigatório constar as notas explicativas. Eu vejo, um é um 
passatempo que eu tenho, né, é ler notas explicativas de balanço. E 
está relacionado... Mas é comum você ver na mídia, nós 
estruturamos, fizemos uma incorporação, mudamos de nome, 
trocamos o CNPJ, fizemos o tal, abrimos debêntures, estamos com 
ágio certo, isso é obrigado a ser feito pela lei das SA, até para que as 
empresas que estão listadas na Bolsa de Valores tenham essas 
informações. O que está sendo feito aqui, como diz o Schoueri, não é, 
é no conforto ou no interesse da arrecadação? Porque o fiscal poderia 
pegar essas notas explicativas, alguém sentado, estão muito mais 
confortáveis. E você, uma coisa, não é, quer dizer, tem uma 
vantagem e uma desvantagem, a vantagem é que se você informar 
isso, que é absolutamente legal, você está tudo bem. Se não tiver, 
você assim, hoje você fica no risco, se não me pegarem dentro dos 
cinco anos, eu estou, beleza, se me pegaram eu estou com a 
autuação, e vou para discutir o caso, às vezes o CARF tem uma 



posição contrária, favorável, nesse caso de incorporação às avessas, 
não é, ou seja, na verdade agora está praticamente sendo obrigado a 
informar, comunicar e sujeito a uma homologação tácita daquele ato 
que você praticou. Mas, assim, hoje, exato, né, claro tem grandes 
empresas limitadas que fazem isso, tipo montadoras que fazem 
planejamento, e lógico, não tem balanços comunicados, mas a 
maioria está, só... Havia um espaço para colocar a declaração das 
notas explicativas, o Fisco tem tudo lá, ou pelo menos deveria ter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora o professor 
Schoueri. Não, ele novamente está sendo bondoso. 

Sra. Mara: Eu só tenho aquela dúvida que eu acho que é muito 
importante que é, se nós não temos no Brasil uma norma antielisiva, 
e não temos na Medida Provisória nenhum artigo, se ela é 
considerada como uma obrigação acessória, e nós não temos na 
norma nenhum ato, nenhum artigo que diga que o Fisco está 
autorizado a desconsiderar aquele ato, para mim, esta previsão de 
ato doloso e etc., não teria base legal para ser, para poder subsistir, 
e também reconhecer como devido imposto e etc., para mim me 
parece um pouco temerário, porque você teria que ter uma base legal 
para poder fazer esse reconhecimento, porque o reconhecimento se 
faz após a desconsideração do ato, porque se isso não é consulta, se 
você pode fazer uma consulta prévia de um ato que você 
formalmente ainda não tem que declarar pelo prazo e você tem que 
declarar todos os atos já ocorridos até setembro, não é, quer dizer, 
relativamente ao exercício anterior, e só sob aqueles que você está 
praticando naquele exercício em, vamos dizer assim, incurso, ele tem 
a faculdade ou não de declarar naquele momento, me parece 
estranho você tratar isso como uma norma acessória, uma obrigação 
acessória e poder desconsiderar ato se você não tem uma norma 
antielisiva que dê base a essa obrigação acessória e dê base a tudo 
isso. Então esta é uma preocupação que eu tenho, onde está a base 
legal para desconsiderar atos se isto é uma obrigação acessória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora é... o professor 
Schoueri. Ele quer a palavra final, por isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero ouvir muito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando ele acabar de 
falar, ninguém mais fala. 

Não identificado: Para complementar meu caro colega, 
sinceramente, eu acho que isso não é um complemento e nem a 
regulamentação da norma antielisiva porque a gente não tem a 
menor condição, o Fisco vai ter que estar dizendo para a gente 
informar, só. E aí ele vai deferir ou ele vai decidir se isso está certo 



ou não, se é contra a lei ou se não é, mas de qualquer forma se a 
gente não tem uma norma antielisiva, proibindo um ato, mesmo que 
seja, que tenha a natureza pura e simples, fiscal, como é que ele vai 
dizer que a gente não poder fazer aquilo se a gente está dentro da 
Receita fazendo tudo de acordo com a legislação. Então, parece, e aí 
a gente vai entrar numa outra questão, parece que só uma obrigação 
acessória, mas tem o problema do Art. 12 que de alguma forma ele 
penaliza quem, não declara. Então, está uma bagunça para falar a 
verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quis falar, obrigado, Ricardo, no 
final, falar mais tarde, até porque eu tinha muito que aprender e 
tentar verificar que existem alguns consensos evidentes, ou seja, isso 
aqui não é um Lei Complementar, esta não é uma norma anti-abuso, 
não mudou nada do ponto de vista do direito material. Pelo menos 
até o Art. 12, o que nós temos aqui é uma dever instrumental, uma 
obrigação acessória, se você quiser, introduzida por lei, 
curiosamente, oi? Medida Provisória, desculpa. Medida Provisória. E 
cuja técnica também é ruim em muitos aspectos, ou seja, eu espero 
que essa Medida Provisória venha ser a modificada. Quando você 
olha, começando aqui, o Art. 7º, já começa com um requisito que eu 
não tenho visto as pessoas chamarem a atenção. Não é qualquer ato 
ou negócio jurídico, é um ato jurídico que acarrete supressão e 
redução ou deferimento do tributo, que já começa no primeiro ponto. 
Esse requisito já é em si difícil de aplicar se eu quiser ser rigoroso. 
Afinal de contas, todos os meus atos acarretam ou não alguma 
supressão ou não, quem é que vai, havia uma situação anterior e 
outra posterior, ou seja, essa linha supressão e redução de 
deferimento, requisito já é em si de causar estranheza, o seu ato 
jurídico direto ou o que seja, ele causou ou não causou supressão. 
Quando eu pago um salário, pagar o salário ao meu empregado, por 
acaso eu causei um redução do tributo devido? Qualquer ato meu, o 
que é isto, já falta, ninguém tem falado muito sobre o caput, mas 
avançando aqui, o Inciso I... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma 
pergunta? O caput também induz a seguinte questão, um ato isolado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é o ponto. Um ato isolado não 
está no caput, porque já fala em conjunto de operação, conjunto 
implica mais do que uma, o que já mostra também aqui uma 
infelicidade com relação, é um expressão de filmes e fotografias que 
tem uma infelicidade por traz e acabou sendo reproduzida aqui. A 
fotografia não é problemática, agora só o filme que é problemático. 
Enfim, eu não posso desconsiderar somente um fato. Ou seja, uma 
falha técnica. O Art. 7º, inciso I é de uma irrelevância total, porque 



razões extra tributárias relevantes, todos os atos possuem alguma 
razão extra tributária também, o que é relevante o que não é 
relevante, ou seja, esse dispositivo não tem base na nossa tradição, a 
razão extra tributária em si não é por si motivo para qualquer efeito 
tributário, exceto o CARF vem aplicando outro entendimento, mas 
isso ele tem que ser muito claro, muito firme com relação ao inciso I. 
O inciso II é diferente. O Inciso II nós estamos tratamos de várias 
situações, negócio jurídico indireto que o Ricardo chamou atenção, 
que nós sabemos que enquanto tal, o negócio jurídico indireto tem a 
sua causa presente, ou seja, ele produz todos os efeitos aqueles que 
se presta. O contribuinte, aliás, conta com aqueles efeitos também 
dentro do seu planejamento tributário, por isso mesmo não há 
qualquer ilicitude. Agora, a segunda parte que contiver cláusula que 
desnature os efeitos do contrato típico, aí eu posso sim ter um 
problema de simulação e um negócio sem causa. Então ao Inciso II, 
em parte trata de uma situação que do ponto de vista tributário é 
neutro, e em parte trata uma simulação do negócio sem causa, ainda 
que parcialmente, se eu anulo o efeito, eu pelo menos aquele 
negócio, aquele efeito, chamado aqui, os efeitos de um contrato 
típico, eu já não tenho pelo menos aquele contrato típico, eu posso 
ter outro contrato e talvez esse outro contrato também seja lítico 
enquanto tal, mas não terei contrato típico. Aqui o legislador está 
partindo da hipótese naturalmente que eu terei um efeito tributário 
por um contrato típico e que na ausência do contrato típico, aquele 
efeito tributário não acontece. De fato algumas vezes o legislador 
vincula um efeito tributário a um contrato, a um contrato típico. Nem 
sempre, mas muitas vezes ele se vincula isso, ou seja, eu dou a 
isenção desde que haja tal contrato, se esse contrato não existe, eu 
não tenho porque aplicar a isenção. Então o Inciso II, puseram num 
inciso situações bastante distintas. Já o inciso III, foi dito aqui, é 
claro que ele, assim, seria bastante positivo que a Receita queira 
olhar com lupa algumas circunstâncias que na experiência da 
fiscalização podem gerar problema. Nós conhecemos, eu acho que foi 
divulgado que existe uma posição, eu cheguei a ver isso em power 
point, apresentação da Receita com relação aos casos mais 
problemáticos, aqueles que de algum modo tem gerado mais 
autuações, ou seja, é algo que a inteligência da Receita já conhece e 
a inteligência da Receita já há muito tempo determina que a 
fiscalização cuide daqueles casos. Então, é até de bom tom que se a 
inteligência percebe estes fatos, essas situações, e quer uma atenção 
da fiscalização, é até positivo que diga, olha, vocês contribuintes 
digam quem são aqueles que eu devo fiscalizar com mais cuidado. Eu 
não vejo qualquer problema nessa terceira hipótese. Mas insisto, eu 
não manteria o inciso III sem a modificação do caput. Porque, 
quando o requisito é que acarrete supressão, ou redução de 
diferimento, a minha tendência como contribuinte é dizer nenhum 
caso, jamais aconteceu uma supressão, uma redução. Então, tem um 
problema aqui, o pressuposto, eu preferia ter a hipótese do inciso III, 



as operações listadas pela Receita devem ser informadas. Ponto. 
Independentemente se causaram ou não causaram. O requisito, que 
causaram a supressão, me parece problemático também. O requisito 
de informar em si não me parece problemático. Quer comentar? Eu 
vou continuar, mas fique à vontade. Eu só peço perdão porque eu 
quero continuar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu espero você acabar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se você me permitir, Ricardo, porque 
de repente, como eu vou trazer outros assuntos com outras 
polêmicas, eu acho que melhor esgotar um tema, avançar, nem que 
seja para manter o tema em pauta na outra semana. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vejo no Inciso III 
uma grande vantagem, aliás, eu vejo no Art. 7º uma grande 
vantagem. Hoje sem ele o contribuinte que pratica determinados atos 
ele já sabe que vai ser fiscalizado. E ele pode esperar que ele vai 
receber multa qualificada. E ele pode esperar que ele vai ter uma 
representação para fins penais. Agora, ele sabe que ele vai ter que 
declarar, mas declarar algo ele vai ser que vai ser fiscalizado. O que 
ele tem de vantagem é que ele não perdeu nada, porque ele seria 
fiscalizado, a vantagem é que ele não poderá ser autuado com a 
multa de 150%. Essa é a grande vantagem derivada desta lei. O 
Fisco declarou que não vai poder. A não ser que exista embutido no 
ato, alguma razão realmente, enfim, qualificadora. Mas pela simples 
razão de ter praticado os atos, como hoje ocorre, não poderá ser 
qualificado. Eu acho que essa é uma grande vantagem que nós temos 
nessa norma. E a segunda questão que eu poderia abordar é a 
seguinte, é a questão da inexistência de razões extra tributárias. Se 
eu sou obrigado a declarar, no caso de não haver razões extra 
tributárias relevantes, e o Fisco não está obrigado, isso eu acho que é 
um consenso, não está obrigado a efetuar o lançamento, mesmo nas 
circunstâncias, nós temos aqui por vias indiretas uma ratificação de 
que a existência ou não de business purpose não é relevante para a 
economia tributária. Deu para entender o que eu falei? 

Sr. Alexandre: Mais ou menos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se toda vez que 
houvesse a inexistência de proposta negocial relevante, o Fisco fosse 
obrigado a lançar, e ele não está obrigado a lançar, esta seria uma 
causa de ilegitimidade de planejamento tributário. Como ele não está 
obrigado a lançar, o fato de eu ter declarado que pratiquei um 
determinado ato principalmente por economia tributária, e ele não 
está obrigado a lançar, significa que o fato de eu ter praticado um ato 
por economia tributária, em si, e somente por si, não é 
necessariamente requisito para a elisão fiscal. Então essa é outra 



vantagem subjacente aqui, é mais uma confirmação além da 
revogação da não conversão em lei da MP 66, mais uma confirmação 
por outras razões de que esta não é, ao contrário da teoria, não é 
uma causa necessária para planejamento tributário. Alguém pediu a 
palavra... 

Sr. João Bianco: Eu queria registrar que eu não concordo com a 
primeira afirmação do Ricardo. Porque eu acho o seguinte, o sujeito 
faz um casa separa, ele informa que fez o casa separa, então ele foge 
da consequência do Art. 12, mas aí o Fisco autua, e autua com multa 
qualificada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti:  Não. Aqui, você comunica. 

Sr. João Bianco: O 150% da multa não vai ser baseado no Art. 12, 
vai ser no Art. 74, art. 44. 

Sra. Elizabeth: Eu acho que não. 

Sr. João Bianco: Como não? 

[Falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, eu queria dizer 
que, esta eu ouvi ontem de uma pessoa que teve um reunião na 
Receita Federal, a cabeça da Receita a multa será sempre de 75%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João tem razão, o texto da lei, não 
existe um artigo na lei dizendo que já afasta os 150%. Vamos admitir 
que eu declare, mas que pela minha declaração fique evidente o meu 
intuito de fraude. Por hipótese, na minha declaração, aliás, eu 
declaro, aliás, eu quis fazer isso, era isso mesmo que eu quis fazer. 
Delação Premiada. Não é um artigo. João, obrigado por isso. Não é 
um caso de Delação Premiada porque está faltando um dispositivo, 
que eles queriam fazer, Ricardo, mas o João está apontando um 
ponto importante, não há um dispositivo aqui dizendo que, se você 
declarar, aquele seu ilícito já fica afastado, não há como aplicar 
150%. Há o inverso, ao se você não declarar seria 150%. Mas se 
você declarar, não terá, e aí é aquela que também foi a minha 
primeira leitura, a chamada de atenção do João me causa aqui, eu 
acho que é um ponto importante... 

Sr. Matheus Viana: E se isso vai estar em algum lugar, vai estar 
aonde, no regulamento? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim, eu pergunto assim, só para a 
gente avançar nesse ponto do João, talvez, se o Ricardo me permitir. 
Alguém encontrou em algum lugar alguma fundamentação no texto 



da lei para essa hipótese que eu pus, eu sei que é absurda, mas em 
que, pelos fatos narrados fique evidente o intuito de fraude que se 
afaste os 150% já que afinal de contas houve a declaração? Ou seja, 
há alguma ideia de delação premiada, denúncia espontânea, algum 
prêmio ao contribuinte que declare? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está no 136. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? Não, desculpe-me, não está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos que voltar 
atrás e lembrar que não há uma presunção do que está sendo 
declarado é ilícito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há presunção. Nada impede de 
você abrir um processo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A observação tem toda 
a razão, claro. Não existe na lei a exclusão da possibilidade da 
qualificar. Está certo? Até eu mencionei, a menos que durante o 
próprio ato tenha havido alguma coisa. Mas o que eu mencionei é que 
na realidade essa é uma vantagem pragmática, hoje a fiscalização 
autua com 150% e representação penal. Agora, quando o 
contribuinte fizer a declaração desses fatos, estes fatos em si, não 
poderão ser considerados como... quando você fez a declaração. O 
contribuinte é obrigado a declarar e ele fica com a mesma 
consequência que ele teria se ele não declarasse? Que lógica jurídica 
é essa? Não existe isso. 

[Falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Existe uma potencial armadilha neste 
texto legal ao contribuinte. Ou seja, potencialmente, por trás desse 
termo legal por atrás do lobo, pele de cordeiro, é o caso. 

>> E tem... só um comentário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não terminei ainda. 

[Falas sobrepostas]. 

Sr. Matheus Viana: Assim, eu tenho lido uns textos que saíram 
agora já sobre esse assunto, essa mesma apresentação que eu vi, 
todo mundo viu, não é? Lá, eles têm um fluxo, olha, declarou, 
reconheceu, verdinho. Declarou, não reconheceu, multa normal de 
5%, quem teria que pagar e etc., só que o problema é que, o que 
está naquela apresentação, não está aqui. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos fazendo 
uma interpretação do Direito e não do que o Fisco vai fazer, senão 
nós... nós queremos saber o que nós podemos fazer se um fiscal, 
apesar de não fazer a declaração, apesar de eu não ter praticado 
nenhuma ilegalidade, apesar de eu pratiquei um ato jurídico indireto 
e não foi com intuito doloso se ele poderá dizer que foi, como hoje 
ele diz. Bruno. Se ele disser, como nós vamos responder por ele? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Só para contribuir com o debate, 
também, sem adiantar nenhuma opinião, talvez em uma  
interpretação sistemática, o Art. 11 ajude, porque ele trata da 
ineficácia da declaração, e alguma das hipóteses de ineficácia são 
próprias da declaração e as outras a gente poderia entender que são 
próprias do negócio declarado. A princípio, também estou só 
pensando junto com todos. O Inciso III, por exemplo, quando ele fala 
de hipótese de falsidade de material ideológica, pode ser na 
declaração, mas também possa ser no negócio praticado, e aí você 
faz a declaração, a declaração é ineficaz e você toma multa de 150% 
dos Art. 71 a 73. Agora, se ela não, se a sua declaração for eficaz, a 
consequência não expressa na lei, mais extraída, seria da aplicação 
da multa de 75%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não teria multa? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não teria multa se você pagar no prazo de 
30 dias, mas se for autuado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Onde? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Está no Art. 44 da Lei 9.430. Multa de não 
pagamento de tributo de 75%. A Medida Provisória não regulou esta 
nuance. Mas é, se você não pagar no prazo de 30 dias ou parcelar 
sem multa, como prevê o Art. 9º, você vai ser autuado, e aí nós 
vamos para o ordenamento juridicamente, se houver fraude, eu acho 
que só cabe a questão de fraude se a declaração for ineficaz. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, a pergunta que eu 
fiz é a seguinte: quando eu declaro os fatos e informo todos, no meio 
das coisas eu conto, por hipótese, que eu tive uma nota fria. Eu 
contei ali, foi fazer um planejamento, achei que cabia uma nota fria, 
ou o que seja. Relato tudo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A declaração não se presta para isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que não é bem essa situação. 
O que eu estou, o que eu estou propondo aqui é o seguinte, eu fiz um 
casa separa e eu descrevi o casa separa perfeitamente. Eu não omiti 
nada, não tem falsidade, eu descrevi completamente. Não a minha 



declaração é eficaz. De acordo com a Câmara Superior,  o casa 
separa é apenado com multa de 150%. Decisão da Câmara Superior 
do CARF. Então, eu estou diante de uma situação que a consulta é 
eficaz, a jurisprudência do CARF diz que é sujeita à multa de 150%. 
O fato de eu ter entregado a declaração, me afasta automaticamente 
da aplicação da multa de 150%? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Empresta o microfone. 
Vou passar a palavra para o Schoueri para ele terminar, mas eu 
queria dizer duas coisas. Bruno, a falsidade material ideológica é na 
declaração, não no fato declarado. Bianco, eu pratiquei um casa 
separa que a Câmara Superior acha que independentemente do caso, 
todos são criminosos, todos são sonegativos, utilizei uma expressão 
nova, eu posso fazer uma denúncia espontânea e nem recolher multa 
nenhuma. Aqui eu estou me submetendo a uma prévia análise do 
Fisco, e em troca eu estou recebendo a possibilidade da recolher 
depois de 30 dias, só com juros, ou até 30 dias, está certo, e se eu 
não recolher a multa será de 75%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu mandei o Ricardo permitir a dúvida 
com relação ao termo que o Bianco colocou, eu realmente não tinha 
pensado sobre isso, e ainda, no que expuseram, ninguém me trouxe 
um argumento que me convencesse sobre o plano de que a multa 
seria só 75% e não 150%. Gostaria de ouvir isto, que alguém me 
diga, se é essa resposta, então, por favor. 

Sr. Bruno Manuel: Talvez seja. Quando ele fala que vai aplicar a 
multa, no parágrafo primeiro do Art. 44, se a gente for ler o 
parágrafo primeiro ele se reporta ao 71, 72, e 73, e lá é omissão 
dolosa, no 71 e no 72, no 73 é conluio, não faz questão. Então, se for 
aplicar só o valor da multa é uma coisa, se for aplicar o próprio Art. 
44, parágrafo primeiro, aí tem que ser omissão dolosa, e eu não 
tenho omissão dolosa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se permitir, o Art. 12, que já foi 
esclarecido, se aplica a hipótese de eu não declarar, se eu não 
declarar eu tenho isso. Não está dizendo nada sobre a hipótese que 
eu declarei. Desculpe-me, esse seu raciocínio, com todo respeito, eu 
não estou... eu gostaria muito de que o legislador tivesse dizendo 
isso, ou seja, vai haver 150%? 

Sr. Bruno Manuel: Não, vai para o 44, parágrafo primeiro, que 
exige a omissão dolosa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas nada impede, o ponto é o 
seguinte, nada nesse texto legal, e, por favor, eu gostaria que 
alguém dissesse o contrário para nós aprendermos juntos, mas o 
texto legal não está dizendo que o aplicador da norma vai deixar de 



aplicar o 150% pelo mero fato de que o os fatos foram trazidos ao 
conhecimento pelo próprio contribuinte. Se alguém tiver um respondo 
a isso eu vou ceder a palavra, senão eu vou continuar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Minha resposta é a 
seguinte, o contribuinte que declara, ele compulsoriamente, por 
exemplo, ele declarou que o entendeu que ele estava olhando a 
norma, ele está eliminando completamente o dolo dele, ele não tem 
dolo nenhum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O dolo já aconteceu. O dolo é no ato. 
Se hoje eu me arrependo, houve em arrependimento eficaz. Na época 
eu tive o dolo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele sabe que ele vai ter 
que declarar, não é? Ele sabe que vai ter que declarar. 

Sr. José Luís Ribeiro Brazuna: Não houve omissão dolosa. Se ele 
declarou, não houve omissão, ele não se omitiu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passa o microfone para 
o, por favor, depois o Schoueri vai continuar porque nós temos muita 
coisa para ver ainda e faltam 15 minutos. 

Sr. José Luís Ribeiro Brazuna: Minha sugestão, na minha visão, o 
Art. 9º contém um prêmio para quem faz a declaração. Ou seja, você 
fez a declaração, se o Fisco discorda você é premiado pelo Fisco com 
lançamento por declaração, ou seja, ele emite, como se ele emitisse 
um carnê de IPTU para você efetuar o pagamento do que ele acha 
que você deveria ter recolhido, e você tem uma multa de mora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem dúvida. 

Sr. José Luís Ribeiro Brazuna: Certo? Ponto. Não fez o 
recolhimento dentro do prazo, dados de 30 dias, vai para inscrição 
em dívida ativa, em minha opinião. E não tem multa, nem de 75%, e 
nem de 150%. Em minha opinião não precisa. Já houve um 
lançamento, acabou o lançamento... em minha opinião, o Art. 9º... 
bom, então tem multa de lançamento. Então existe um lançamento 
de ofício numa situação que já há multa de mora. Se já há multa de 
mora, é porque já houve mora, se já houve mora é porque já houve 
lançamento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O argumento é bastante interessante, 
ou seja, o Art. 9º está falando que o contribuinte será intimado a 
recolher um valor. Isto se chama, até onde eu aprendi, lançamento. 
O tributo estará lançado pelo valor do tributo, e este lançamento, 
agora, este argumento é interessantíssimo, e este lançamento é feito 



sem multa por dicção legal. Vem a pergunta, e essa pergunta que 
o Brazuna está colocando é bem interessante, eu não recolhi, seria 
possível um segundo lançamento anulando o primeiro? O Brazuna 
está dizendo, não, este lançamento é definitivo, e não há. O Brazuna 
está trazendo uma questão dizendo que, sequer a multa de 75% 
seria cabível. Eu não tinha lido desse modo, mas o Brazuna está 
trazendo um argumento muito interessante, se eu tenho um 
lançamento, se eu tenho um tributo lançado, data ocorrida e por 
dicção legal não há multa, isso é dicção legal, e eu não recolho, a 
consequência não é um segundo lançamento, não há um texto legal 
dizendo aqui, haverá um segundo lançamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou ler diferente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é um lançamento. Lançamento é 
apuração do an debeatur, do quantum debeatur, aliás, só para 
lembrar, gente, até para um detalhe, é muito importante lembrar 
Teoria do Lançamento, Professor Rui Nogueira, completa neste ano, 
de 2015, seus 50 anos. Há 50 anos o professor Rui Barbosa Nogueira 
nos ensinava o que é um lançamento e vem trazer agora. Foi a tese 
que ele conquistou a cátedra de Direito Tributário, a primeira cátedra 
no Direito Tributário no Brasil foi o professor Rui Barbosa Nogueira 
conquistada com a Teoria do Lançamento que explicava exatamente 
que o lançamento é o ato pelo qual se apura o an e o quantum 
debeatur, desculpe, todos estão pedindo a palavra. É evidente que eu 
vou continuar, eu vou devolver porque como eu sou, assim, 
prudência sempre é bom, eu devolvo a palavra ao presidente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não dou a palavra 
mais para ninguém, eu vou usar os 15 minutos. Eu vou usar os 
últimos 15 minutos em homenagem ao professor Rui Barbosa 
Nogueira. Eu vou ler diferente do José Luís, se ele me permitir. Na 
hipótese da Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer 
para efeitos tributários as operação declaradas, o sujeito passivo será 
intimado a recolher ou a parcelar no prazo de 30 dias, os tributos 
devidos acrescidos apenas de juros de mora. O que ele está dizendo 
é que será intimado a recolher, e que se ele recolher nos 30 dias, ele 
será acrescido, a pena, o recolhimento será apenas de juros de mora, 
não está dizendo que não pode aplicar a multa aqui. Como todo 
lançamento, se o recolhimento se ele fizesse será feito, o 
recolhimento será feito apenas com o juros que se ele recolher no 
prazo de 30 dias. Como da mesma forma, o lançamento normal, se o 
contribuinte desistir de se defender e recolher no prazo de 30 dias, 
ele tem uma redução da multa, mas tem a multa. Aqui ele não terá 
multa, ele terá apenas os juros. Fernando. 

Sr. Matheus Viana: Vão a intimação viria com a multa e condiciona 
a 30 dias ao pagamento a exclusão da multas. É isso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Carlos. Microfone? 

Sr. Luís Carlos: A proposta do José Luís é bastante interessante, 
mas ela me parece que ela vai um pouco, ela salva um pouco a ideia 
de que a gente está diante de uma obrigação acessória. O 
descumprimento de uma obrigação acessória em si ela implica a 
multa, não necessariamente o lançamento da obrigação principal. 
Então foi descumprida a obrigação acessória e aí levaria a... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, pela ordem. A hipótese 
só para esclarecer, é que foi cumprida, foi cumprida a obrigação 
acessória e os fatos levaram ao lançamento. Só para esclarecer o 
fato, a hipótese não é essa. O que o Bianco está trazendo, só para 
esclarecer aqui, o Bianco traz outro argumento. O Art. 9º manda que 
se faça um lançamento, ou manda que apenas o contribuinte recolha? 
Um exemplo claro, na minha consulta, vai trazer elementos 
suficientes para que o Fisco faça esse lançamento? 

Sr. João Francisco Bianco: Não necessariamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque se não necessariamente, então 
o Art. 9º não implica lançamento, e a sua tese cai por terra. Se a 
consulta traz os números e o resultado é um lançamento, seu 
raciocínio está corretíssimo. A pergunta é se há um lançamento. 

Sr. João Francisco Bianco: Como o Fisco vai fazer um lançamento 
baseado só nessa declaração aqui? Tem que investigar, tem que 
confrontar com os documentos, tem que ver se aqueles números 
declarados estão corretos. Ele não pode lançar só com base naquelas 
informações, calcular o quantum debeatur... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não se esqueça que 
essa parte será objeto da regulamentação e ela poderá exigir tudo 
isso. E entre as hipóteses de ineficácia, está a omissão em relação a 
dados essenciais para compreensão do ato ou negócio jurídico. Quer 
dizer, poderá ser necessário declarar o ato em sua completude, 
inclusive valores. 

Sr. Alexandre: Aí cai na outra norma. 

Sra. Elizabeth: Só um minutinho. É importante também a gente 
observar o parágrafo primeiro do Art. 9º. Porque o parágrafo primeiro 
diz que não se aplica o caput, ou seja, não haveria isenção de multas 
e etc., se o sujeito estiver em fiscalização quando da declaração. 
Então, aí vai ter lançamento de ofício. A minha dúvida é se esta 
notificação, porque o sujeito vai receber uma notificação para pagar, 
ele não tem um lançamento de oficio. Então, ele ainda não tem o 



lançamento. Por isso que o Fisco, eu acho, que se ele não pagar, ele 
vai poder autuar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nessa 
altura do campeonato, a gente já falou e o tempo está se esgotando, 
nós não sabemos como vai vir a regulamentação. Eu acho que nós 
podemos colocar da seguinte forma, tem duas possibilidades. A 
primeira possibilidade o Fisco se prende assim, olha, discordo, é 
devido tributo e você é obrigado a fazer o recolhimento pelo 
regimento de lançamento por homologação e aí ele vai verificar se 
você tem ou não tem razão e poderá efetuar o lançamento 
futuramente. Outra possibilidade, não, ele vai lançar, ele tem todos 
os dados e faz o lançamento. Aí voltamos à primeira questão, a multa 
aí necessariamente terá que ser de 75% ou poderá ser voltar a ser, 
de 150%. Schoueri, agora você. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fica a interrogação então se há ou não 
há o lançamento, mas eu penso que se houver o lançamento o 
Brazuna está corretíssimo ao dizer que não há nem 75%, nem 150% 
já que o lançamento efetuado apenas com juros me parece 
suficiente. Se houver o lançamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso...? Desculpe-
me, Schoueri. Se a lei reserva ao recolhimento apenas a hipótese, só 
conclusão, pela hipótese de ser recolher no prazo de 30 dias, como é 
que você pode dizer, depois se ele não recolher ele continua 
beneficiado pela mesma oneração apenas de juros. Não faz nenhum 
sentido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Continuando aqui. O Art. 7º ainda tem, 
eu ainda não terminei a discussão do Art. 7º. Tem outro problema 
dele, que com relação ao período. Porque nós estamos falando em 
cada ano, só que isso introduz agora em 2015. A pergunta que existe 
importantíssima é o que dizer de operações similares ocorridas em 
outros anos? Ou seja, claro, algumas empresas, incorporação é um 
ato único, agora, se eu for numa instituição financeira, 
provavelmente operação como Swaps e que tais, bastante comuns, 
ocorrem com muita frequência e vem ocorrendo com muita 
frequência. Então, eu pergunto, se se trata de uma operação 
corriqueira no meu negócio, um planejamento que eu já faço com 
alguma frequência, como ficam anos anteriores? Parece-me que 
também um problema desta lei, ou seja, eu confesso 2015, mas eu 
tenho 2014, 2013, e 2012 e outros anos tais que não estariam 
cobertos. Então, temos um problema também nesse Art. 7º. 
Avançando aqui no nosso tema, eu me incomodo também com 
relação à ineficácia dada pelo Art. 11 da Medida Provisória. Sim, sem 
dúvida se houver falsidade material ideológica, não vai ter posição 
fraudulenta, não há porque se cogitar ineficácia. Agora, com relação à 



omissão dados essenciais, causa uma insegurança brutal, porque eu 
sou obrigado a informar, e se eu não informei completamente eu 
tenho uma ineficácia. Ou seja, na verdade o mesmo problema que 
nós temos hoje com a consulta e dada a ineficácia, tornou-se de 
instrumento válido e ótimo do ordenamento tornou-se algo inútil, o 
nosso legislador, a nossa Medida Provisória incorre no mesmo erro 
aqui, de fadar a inutilidade, um detalhe, que desta vez com 
consequência. Ou seja, eu não tenho certeza se eu ficaria confortável 
em orientar um cliente a dizer, olha, declare ou não, os dados 
essenciais podem ser muito importantes. Falta aqui, talvez em dizer, 
que se intime o contribuinte a dar novos dados, complete, etc., antes 
de se dar essa ineficácia, isso aqui me parece bastante preocupante 
com relação ao Art. 11. O Art. 12 já foi dito bastante com relação a 
esta confissão que eu teria que fazer ou não. Até porque fica uma 
situação muito curiosa, e que, se o ato não é de sonegação ou de 
fraude, o que eu vou declarar? E se é, eu vou obrigado a confessar 
algo próprio. Eu tenho só uma dúvida que eu gostaria de na verdade 
mais de ouvir aqueles que têm experiência com isso. Porque ninguém 
pode se auto-incriminar, isso é sabido, mas aqui eu não tenho uma 
obrigação de auto-incriminação, eu tenho apenas um presunção de 
dolo sem o fato pelo declarar. É a mesma coisa. Eu gostaria de ouvi-
los também porque me lembrou o paralelo como algo que seria o 
bafômetro. Ou seja, o bafômetro ninguém é obrigado a soprar o 
bafômetro, no entanto, desculpem-me, digo o que eu sei só de jornal 
porque eu não sou penalista e nem conheço o texto da lei, mas até o 
que dizem o jornal, haveria uma presunção, a recusa implicaria a 
presunção de que haveria um grau elevado de álcool ou coisa 
parecida. Eu não sei se isso é verdade. Eu pergunto como é, como 
seria a jurisprudência, se há diferença entre o bafômetro, a recusa do 
bafômetro é a presunção de dolo neste caso. Eu não venho diferença. 
Segundo, não havendo a diferença, como vem sendo tratada essa 
presunção aí no campo do Direito Penal para nós sabermos como 
seria tratada aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Concedo a palavra. 

Sr. Alexandre: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na ausência de 
penalista, eu entrego a palavra para o... 

Sr. Alexandre: Porque a gente trabalha em muitos campos, mas no 
caso, me parece que a lei exige que na recusa, o policial ateste com 
autoridade no caso tem que ter, não é assim, tem que descrever, o 
cara está cambaleando, etc., porque não é uma mera presunção, 
você não soprou e está bêbado. Não, você não quis soprar, então eu 
estou vendo o seu estado, então no caso aqui seria, o agente vai 
dizer, olha, presumiu-se então que, porque ele não declarou, há uma 



omissão, essa omissão está na lei 8.117/90 no Art.1º que diz: Não 
declarar ao Fisco. Por que você não declarou? Então eu estou 
presumindo que você está cometendo algum ilícito penal. Mas o crime 
é de resultado, repito, no auto de infração ou na defesa que essa 
não... como é? Como é que diz o termo a lei? Não reconhecimento, 
esse é um ato que caberá ao recurso. Se isso, esse crime de 
resultado fica suspenso até que se decida o recurso administrativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o tempo está 
esgotado. Luís Carlos e Valdirene, vocês apresentaram dois temas 
importantes, ficam para a semana que vem. Infelizmente não houve 
possibilidade. Agradeço a presença de todos. Eu acho que o debate 
foi bastante esclarecedor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero lembrar, já que o quórum é 
altíssimo. Quem não está escrito no congresso de Direito Tributário 
Internacional, por favor, inscreva-se. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aproveitando o quórum, a primeira 
leitura do livro, aos que são sócios do IBDT, devem ter recebido o 
livro do Piovesan, que fala desse assunto, ou seja, fala não só desse 
assunto, mas trata da interpretação do CARF sobre o tema, que vale 
leitura, é um excelente trabalho. 

Sr. Luís Flávio Neto: Ainda aproveitando o quórum. Irá iniciar no 
sábado o nosso curso de atualização, nós temos cerca de cinco ou 
dez vagas ainda. Então vocês estagiários, recém-formados, que é o 
público alvo, se você conhecerem alguém, ou tiver algum presente, 
aproveitem porque tem poucas vagas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso aproveitar o quórum? Tirar foto 
do quórum. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar o quórum. Nós aqui 
temos, nas nossas mesas, registrado uma média de 40, 42 pessoas 
por semana, hoje nós temos lotação esgotada, mais de 60 pessoas 
participando aqui da nossa mesa. Eu queria registrar, hoje é uma 
mesa histórica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais uma virtude na 
Medida Provisória 685. 
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