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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Obrigado 
pela resposta. Pensei que estava desligado o microfone ou que não tinha 
ninguém na sala. Nós tivemos a semana passada um grande evento no 
estado da Flórida e foi um grande evento para o IBDT, tivemos um 
grande desempenho da nossa equipe que foi convidada a estar aqui 
presente, mas que, por razões várias, só poderá estar aqui na próxima 
semana. Então, eu convido todos na próxima semana a virem aqui para 
nós homenagearmos os alunos que foram vitoriosos nesse evento, nos 
quais João Bianco e Luís Eduardo Schoueri tiveram uma participação 
muito grande, presencial, inclusive. Vocês querem falar agora ou deixar 
para a semana que vem? Vamos deixar para a semana que vem. Então, 
na semana que vem, nós teremos a presença de toda equipe, do 
coaching da equipe, e aí então será dada mais detalhes sobre o 
acontecimento. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, sobre o... Na verdade, como houve 
algumas, alguns eventos ali na Flórida, um deles é essa história do Tax 
Moot, vamos tratar semana que vem, mas eu acho que é bom noticiar 
também que houve mais um encontro do Observatório Ibero-americano 
de Tributação Internacional, o OITI, do qual nós somos membros 
fundadores. Esse observatório vem crescendo bastante, para até dar 
uma ideia, agora nós já tínhamos nesse evento representantes da Costa 
Rica e da Bolívia, que são estados que não tinham participado 
anteriormente; fora que nós temos sempre que, além da própria 
Espanha, nós temos México, Chile, Argentina, Colômbia... Bom, claro, a 
Flórida, o estado mais ao norte da ibero-américa... Acho que são esses 
os países. E os eventos têm se caracterizado por ser diversos daqueles 
que costumam assistir pela participação intensa dos que vão, ou seja, 
os eventos têm um perfil mais acadêmico; a ideia é que todos os que vão 
a um evento como esses vão porque tem algo a contribuir, ou seja, não 
existe aquela ideia do palestrante falando e de o público fazendo 
anotações. A ideia é de que haja um diálogo, interrupções, conversas. 
Ou seja, na verdade, o observatório tem se caracterizado um encontro 
anual de amigos, amantes do Direito Tributário. No fundo, algo, 
Ricardo, devo dizer com certo “quê” de orgulho paternal, de dizer que é 
um bom filho do IBDT, ou seja, aquilo que nós aprendemos a fazer aqui 



nas Mesas de debates, esse espírito que todos participam, acabou sendo 
emprestada ao observatório e hoje no âmbito internacional nós temos... 
O que está se caracterizando, o João pode testemunhar isso também, 
são grandes Mesas de debates de tributação internacional. Temas que 
são divulgados com antecedência, existe alguém que traz o tema, mas 
todos são convidados a conversar, discutir. Não existe hora para 
acabar, existe uma hora oficial, a ideia é sempre a mesma coisa. Nós 
divulgamos um horário oficial, uma agenda oficial, mas existe um 
código não escrito que nós não viajamos tantas milhas para chegar lá e 
ficar só meia hora ou ficar seis horas e terminar. Ou seja, a ideia é 
continuar o que puder. Isso vai continuando, ano que vem vamos ter 
um encontro, vai ser no México; no ano seguinte, na Colômbia. Então, 
já existem dois anos agendados e está crescendo esse filhote dileto do 
IBDT. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom. O IBDT tem 
uma participação muito grande no observatório, já houve uma reunião 
aqui dois anos atrás. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, a primeira foi aqui. Na verdade, 
assim, a fundação foi na Colômbia; a primeira reunião oficial foi aqui 
em São Paulo, depois nós tivemos em Quito, depois nós tivemos em 
Santiago, esta vez foi na Flórida. E, como já disse, já Bogotá... Não, 
México. Seria México e Bogotá já inscritos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo! E tão importante 
para nós que está na nossa página de abertura, no nosso site tem a 
página relativa ao observatório, nossa colaboração em termos de notícia 
foi feita pelo Ramon Tomazela, de forma que, realmente é um filhote 
importante, se é que nós podemos ter esta pretensão, não é? Mas a 
Mesa está realmente causando, inspirando outras entidades, como o 
IET, lá no Sul, que está sempre participando [ininteligível]. Só para 
mostrar aí. Então, vamos a... Pequeno expediente, você tem uma 
notícia, por favor? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A título de pequeno expediente, mas eu 
acho bastante interessante. Foi noticiado no jornal Valor Econômico 
uma matéria chamada: “STJ poderá estabelecer prazo para o processo 
administrativo”. Nós fomos atrás desta informação e temos o seguinte... 
Estamos nos referindo ao Resp 1411301, do Rio de Janeiro. O Resp não 
foi conhecido. Na verdade, havia sido conhecido, depois voltou-se atrás 
e não foi conhecido. Então, não se pode dizer jurisprudência do STJ, 
mas temos uma coisa julgada, porque o Resp não foi conhecido, de uma 
decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com o seguinte teor: 
“Agravo de instrumento, direito tributário, prescrição intercorrente no 
processo administrativo, art. 151, III, do CTN. Duração razoável do 
processo. Inteligência do art.5º, inciso LXXII, da Constituição Federal. 
Garantia constitucional de observação obrigatória. Ah, LXXVII. Durante a 
impugnação ação ou recurso administrativo está suspensa a 
exigibilidade do crédito tributário, não correndo a prescrição, continua a 
ementa. Contudo, o prazo para a conclusão do processo administrativo 



não é indefinido, havendo de ser reconhecida a prescrição ao crédito 
tributário quando decorridos quase 12 anos de sua tramitação sem que 
para isso tenha concorrido o contribuinte, sob pena de se aceitar a 
própria da imprescritibilidade da exação, conhecimento e provimento do 
agravo de instrumento”. A notícia me parece auspiciosa e, é claro, 
lembra o nosso saudoso Brandão Machado, eu diria. O Brandão 
Machado escreveu artigos memoráveis, mas, se me pedissem assim: 
“Olha, escolha um. Diga aquele sem o qual um tributarista não se pode 
dizer minimamente pensador”. Eu diria: O artigo do Brandão Machado, 
publicado na nossa “Direito Tributário Atual”, em seguida uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal, que versava sobre decadência e 
prescrição, em que Brandão Machado explicava o erro do Supremo ao 
se referir a uma decadência de um crédito dizendo: Não existe 
decadência de crédito, existe apenas prescrição. E insistia na tese em 
que, uma vez ocorrido um fato gerador, não existe um direito formativo, 
ou seja, não há... Veja, só para lembrar, o que Brandão Machado nos 
ensinava naquele artigo memorável, ele dizia: “Falar em direito, em 
decadência, cabe quando existe um direito formativo, o direito de ter um 
direito. Então, caducou o meu direito de ter aquele direito”. O exemplo 
que ele dava, assim, de muita didática para dizer: Eu tenho um prazo 
para converter debêntures em ação. Vencido o prazo, caducou, 
desapareceu, e isso é decadência. Agora, nos direitos de crédito, não 
cabe falar em decadência, porque o crédito já existe, o que existe é a 
prescrição, explicava Brandão Machado. E dizia que o Supremo se 
enganara ao falar em decadência porque reconhecera, no fato gerador, 
mero direito de ter um direito de crédito, que suavemente surgiria com 
o lançamento, e o artigo, eu insisto, é memorável não só pela lição de 
direito privado, na diferença entre prescrição e decadência, como 
também pela lição para mostrar essa questão da natureza constitutiva 
ou declaratória do lançamento. Recomendo a leitura. Mas concluía 
Brandão Machado dizendo do erro do Supremo, para dizer que, uma vez 
que o crédito está formado, há que se falar em prescrição, e passados os 
cinco anos dessa formação no crédito há que se reconhecer a prescrição 
intercorrente no caso, já que o crédito já estava formado. Isso era um 
artigo doutrinário apontando um erro da jurisprudência. A novidade 
que Brandão não chegou a viver é o fato de nesse interesse(F) introduzir 
um mandamento constitucional da razoável duração do processo, que 
eu diria, sem querer parafrasear o professor Alcides, mas se ele 
estivesse aqui ele ia dizer como se antes o processo não tivesse que ter 
uma duração razoável. Então, eu tenho certeza que essas palavras não 
foram dele, mas seriam se ele estivesse aqui agora. Claro que deveriam. 
Ou seja, o constituinte apenas explicitou algo que era... sairia da 
razoabilidade de dizer a razoável duração do processo. Mas como no 
Brasil funciona desse modo, quando nós temos uma introdução no 
dispositivo por mais óbvio que o seja, parece uma grande oportunidade 
para se corrigir em erros, e talvez tenha surgido aqui uma brecha para 
dizer: “Ah, antes o processo não tinha que ter duração razoável, agora 
tem”. Que seja. Talvez, de qualquer modo, uma notícia auspiciosa, um 
momento bom, embora, insisto, não podemos nos referir ainda à 



jurisprudência do STJ sobre a matéria, o mérito não foi examinado 
nesse caso. Obrigado. Eu vou repetir o número do Resp a pedido da 
Mara. O Resp 1411301, do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa notícia realmente é 
importante por duas razões: além da lembrança do Brandão Machado, 
[ininteligível] também tinha postura bastante dura com relação a essa 
imprescritibilidade no processo administrativo, mas eu acho que é 
muito importante porque o artigo citado, o art.5º, LXXVIII, é o último 
inciso do art.5º, dá uma ideia de que se cansa de ler os direitos de 
garantias individuais, não se chega até ele, não é? Ele fica perdido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele fica perdido lá na... 
Estão me dizendo aqui que é ementa... Sim, mas é a emenda de 2004. 
Apesar disso, passaram-se quase dez anos e ele fica lá escondido, no 
finzinho, a gente lembra do 2, lembra de tantos outros. E esta inserção, 
apesar do que foi dito aqui, ela pode realmente exercer um papel 
fundamental, não é? Lembrando que isso não vale apenas no âmbito 
tributário, mas no âmbito administrativo. Nós temos alguns problemas 
com órgãos de proteção ambiental, de processos que ficam anos, anos, 
porque há uma defesa da pessoa, e ela simplesmente não vê o 
julgamento do seu pedido, fica lá largado, ela fica o resto da vida com 
aquela espada na cabeça, e às vezes multas elevadas. Inclusive aquele 
que vos fala, que tem um processo corte de árvores na sua própria 
casa... Aliás, corte não, poda, em que houve uma violência, um pedido 
de propina, em bom português, houve uma extorsão, não aceita, houve 
uma multa baseada em um dispositivo legal que se refere à poda de 
árvores em áreas públicas e não em áreas privadas. A defesa foi feita, 
evidentemente que o autor sabia que a autuação era indevida, e a 
defesa não tem perspectiva de resposta. Já há oito anos. Então, eu 
estou satisfeitíssimo pessoalmente com a prescrição que acabo de ouvir. 
Mas, no campo tributário, nós temos evidentemente, todos sabem, 
todos têm processos que se arrastam e que as empresas, especialmente, 
precisam de solução para limpar as suas pendências em balanço e as 
coisas não andam. A Lei 9.784 já garante esse direito há bastante 
tempo, mas é em âmbito constitucional, portanto, é muito importante; e 
fora também do âmbito estritamente federal, como é no caso da lei 
ordinária. Mais alguma comunicação? Ah, Plínio, por favor. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu me 
sinto de certo modo confortável para falar sobre esse assunto, primeiro 
porque em 2002 tive a oportunidade de escrever um artigo sobre perda 
de eficácia do lançamento tributário, publicado na Revista Dialética de 
Direito Tributário. Eu chamava a atenção ali para o fato de que não se 
pode confundir dois institutos com o outro terceiro, que eu passei a 
demonstrar como sendo diferente. Não temos aí nenhum caso de 
decadência, e nem um caso de prescrição. Nós temos aí, isso sim, um 
caso de caducidade do lançamento tributário por decurso de prazo. 
Chamei a atenção na ocasião, e inclusive esse artigo meu foi... esse 



trabalho meu foi encaminhado à Brasília, a vários deputados, e depois 
veio... com a Emenda Constitucional 45, veio a inclusão desse artigo... 
esse último inciso, o inciso LXXVIII, no art. 5º, da Constituição. Por que 
eu falo em caducidade, e como algo diferente de decadência? Primeiro 
porque, na decadência, o direito não nasce exatamente pelo decurso do 
prazo, decaiu, não nasceu. Já a caducidade só pode estar relacionado 
com aquilo que um dia surgiu em algum universo, no universo jurídico, 
digamos, se surgiu, evidentemente, só caduca aquilo que um dia 
nasceu. Se o crédito tributário um dia nasceu, surgiu, evidentemente é 
porque não houve decadência. Se de outra parte houve a impugnação 
por parte do contribuinte, nós temos um caso sim de início do prazo de 
prescrição. Mas o prazo de prescrição favorece... A suspensão do prazo 
de prescrição favorece ao Fisco, mas isto não quer dizer que o Fisco 
possa deitar-se diante desse favorecimento e ali ficar, como ficou em um 
caso nosso em que levou 12 anos para vir a ser decidida, a ser decidido 
o processo administrativo em que... E sobreveio depois a execução fiscal 
em que levantamos essa linha de argumentação. Ora, o que ocorre aí? 
Por que há que se falar em caducidade, diferentemente de decadência e 
de prescrição? Porque a perda... A caducidade é uma consequência da 
perda de eficácia do lançamento tributário, ele existiu, mas perdeu 
eficácia em razão exatamente da caducidade, a exemplo do que ocorre 
com a caducidade das medidas provisórias quando não são convertidas 
em lei no prazo constitucional. Ora, se ela perde eficácia, evidentemente 
não há mais que se falar em cobrar o crédito tributário, porque o crédito 
tributário atingido pela caducidade é um crédito tributário que 
praticamente deixou de existir. Consequentemente, nós não temos que 
falar em confusão, não há que se confundir caducidade, prescrição com 
decadência. São três institutos jurídicos distintos entre si. E, por outro 
lado, nesse artigo, na época como ainda não havia a Lei 11.457, art. 24, 
eu dizia o seguinte: que o prazo para efeito de... O Fisco ao decidir sobre 
os processos administrativos e os recursos administrativos não poderia, 
portanto, ser superior àquele dos cinco anos do Código Tributário 
Nacional. Mas sobreveio depois o art. 24, da Lei 11.457, que 
estabeleceu um prazo de 180 dias. Ora, qual a consequência? Essa lei 
não pode ficar vazia, sem efeito prático. Há 180 dias para o Fisco 
decidir; se não decidiu, o que aconteceu? Perdeu o efeito ou sobreveio à 
caducidade do lançamento tributário. Essa é a pena que se impõe ao 
Fisco pela sua inércia. Isso que eu poderia dizer a respeito desse 
assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse assunto 
merece um estudo um pouquinho mais profundo. À medida que estou 
ouvindo aqui, Schoueri e Plínio, algumas coisas me ocorreram na 
cabeça. Todos aqui sabemos que o Código Tributário adotou aquela 
teoria, podemos chamar de dualista, em que o crédito é constituído 
depois de um débito ter nascido, e isto é a origem daquela discussão, 
origem até da posição que o Supremo tomou contrária a toda a pureza 
doutrinária, e também interfere nessa questão o fato de que o... Na 
verdade, o poder público, ele exerceu dentro parados de decadência o 
direito de lançar e o contribuinte exercer o direito de defesa; a partir do 



que não se fala mais em decadência e não havia previsão, não há 
previsão legal de prescrição enquanto o processo administrativo está em 
curso, pelo contrário. A prescrição começa a ocorrer a partir da 
[ininteligível] definitiva, e entende-se que [ininteligível] definitiva seria a 
última decisão administrativa. Mas esse é o pano de fundo. Agora, acho 
que é importante nós verificarmos que o art. 5º, inciso LXXVIII, 
assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade. Aí eu trago aqui à baila... aqui existe uma norma urgente, 
uma norma que possa ser autoaplicável, ou ela depende de leis, como 
existe no âmbito federal, que fixe ou que seja razoável o prazo. Os meios 
que assegurem esse direito à celeridade. Aquela discussão entre normas 
programáticas ou não, ao qual nós temos algumas referências 
interessantes de Rui Barbosa, Geraldo Ataliba, que a Constituição não 
contém conselhos, mas normas, não é? Ao passo que temos outras 
classificações das normas constitucionais, que eu não quero entrar 
nesse momento nos detalhes. Mas, enfim, tudo isso está embutido aqui. 
O Tribunal do Rio de Janeiro é importante se verificar que o tribunal 
teve uma posição ousada, corajosa, ele considerou que essa norma é 
autoaplicável. Ela, na cabeça no juiz, oito anos é mais que razoável, 12 
anos é mais... Oito anos é meu caso, também acho. Mas aí é questão de 
eu achar ou o juiz achar, mas de qualquer forma, realmente, 12 anos 
ninguém tem dúvida que não é razoável. Então, eu não sei se não vale a 
pena. Só para terminar o que eu quero dizer, eu acho que vou dar uma 
olhada nesse acórdão, no acórdão do Tribunal de Justiça, é bom 
verificarmos como é a legislação cogitada, ordinária cogitada, que é do 
Rio de Janeiro, para sabermos qual é a extensão que podemos fazer 
desse precedente no âmbito federal e de outros estados. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lei falou 11.487? 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: É 11.457, art. 24, prazo de 180 dias 
para decidir sobre processos administrativos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, isso aí sim. É claro, no 
âmbito federal, já existe essa norma em... Praticamente complementa o 
78, e as disposições que têm surgido, várias, mandado de segurança, é 
para que se decida nesse prazo, ou vencido o prazo para que seja dada 
a decisão. Mas também aí a gente precisaria verificar se o simples 
decurso desse... Trazendo então essa lei federal para o âmbito dessa 
discussão, como foi vista pelo tribunal do Rio de Janeiro, se vencido o 
prazo de um ano, já automaticamente haveria a prescrição. Plínio, por 
favor.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Ok, eu não quero... 
Veja bem, eu não estou aqui... Eu estou só pondo a questão, não estou 
dizendo que é caducidade, prescrição, nem decadência, nem quero 
entrar na diferença conceitual entre as três hipóteses, não é? Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Existe um outro elemento nessa questão 
toda, embora há um pequeno expediente, mas só para refletir. O Plínio 



disse a caducidade, eu vou poder discordar dele, e tenho total 
discordância, mas existe um elemento de qualquer modo que deve ser 
considerado, isso, assim, choca um pouco e certamente chocaria o meu 
querido Brandão Machado, mas mais e mais os institutos de direito 
privado não se revelam institutos da teoria geral do direito e sim do 
direito privado, e o direito tributário pode dar nomes próprios a 
institutos que têm também nomes de direito privado, especificamente 
prescrição e decadência que são institutos conhecidos de direito 
privado, surgem no direito tributário com características diferentes, isso 
que incomodaria, mas a gente tem que assumir isso. Primeiro que são 
regulados por lei complementar, e, portanto, aquilo que a lei ordinária 
venha tratar sobre o assunto para a matéria tributária é irrelevante, já 
que nós precisamos de lei complementar. Segundo, o STJ já se 
posicionou no sentido de que ambos são formas de extinção do crédito 
tributário, basta lembrar - e já existe jurisprudência nesse sentido – 
inspirada pelo Hugo de Brito Machado, e correta, dizendo que no direito 
tributário está instinto o crédito pela própria prescrição ou decadência. 
E, portanto, se no direito privado a prescrição - aprendemos nós - não 
me impede que um eventual pagamento a posteriori seja um bom 
pagamento, já que o débito continua existindo, então aquela situação 
clara que o débito está prescrito, eu paguei, não há o que repetir, 
porque eu devia. No direito tributário, o STJ inspirado pelo Hugo de 
Brito Machado, disse isso no início e corretamente, diz não. Uma vez 
que houve a prescrição, o crédito tributário está instinto, e não 
interessa a razão pela extinção; instinto o crédito tributário, qualquer 
pagamento implicará repetição do indébito. Essa é uma diferença 
fundamental dos institutos. Então, nós temos que tomar cuidado de: 
sim, saber que são institutos inspirados em outros ramos do direito, 
mas que não são os mesmos institutos. Então, dali em diante, cada vez 
que nós fizermos um raciocínio, olhemos para o direito privado, mas 
testemos a hipótese no direito tributário, sabendo que o direito 
tributário chama de prescrição algo que extingue um crédito, e isso não 
ocorre no direito privado. 

Sr. Plínio Gustavo Prado: Plínio. Veja só, essa questão da prescrição 
intercorrente não está no art. 156 do Código Tributário Nacional, 
porque é obra da jurisprudência, e, no entanto, está aí, prevalece. Quer 
dizer, uma coisa que está lá é a prescrição, não a prescrição 
intercorrente. Do mesmo modo, o que eu chamo de caducidade não está 
lá no Código Tributário Nacional, mas também pode ser obra da 
jurisprudência. Eu me refiro à caducidade como forma de extinção do 
crédito tributário exatamente por um motivo, porque a inércia do 
administrador público, da autoridade tributária, em decidir sobre o 
processo administrativo, digamos, uma impugnação ou recurso, não 
pode ficar sem consequência. Ora, como eu disse, assim como a perda 
da eficácia da medida provisória, que não é convertida em lei, 
exatamente porque o prazo não foi cumprido, há a perda da eficácia do 
lançamento tributário efetuado no devido prazo, mas, caso contrário, 
nós nunca teremos um fim de um processo administrativo. Portanto, eu 
repito, viu, Schoueri? Não é a questão aqui de se falar em decadência 



ou prescrição, mas é caso de perda de eficácia do lançamento tributário 
por decurso de prazo, porque o art. 24, da Lei 11.457, não é 
simplesmente uma norma programática, tem que ter uma 
consequência; a sanção advém pela interpretação, portanto, vamos 
[ininteligível] a lei como um todo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria... Eu vou 
passar a palavra para o João Bianco, nós vamos rever esse assunto. Eu 
só queria destacar que a norma constitucional se refere ao processo 
judicial também. Então, eu quero ver se o Poder Judiciário terá a 
mesma coragem quando se tratar da sua própria lentidão. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria lembrar aqui que o Supremo, 
nesse caso, o processo foi relatado pelo ministro Moreira Alves, foi 
acompanhado pela unanimidade dos ministros na época, e eu me 
lembro que ele usou uma expressão para justificar o seu raciocínio, a 
sua opinião, ele disse que a gente não pode raciocinar pelo patológico, 
como se esses prazos muitos longos da duração do processo fossem 
alguma coisa excepcional e não a regra. Não sei se naquela época foi... 
É o volume 5, do Direito Tributário Atual, de capa azul, realmente é um 
volume histórico. Eu não sei se naquela época os processos andavam 
mais, eram julgados mais rapidamente do que agora, mas também não 
sei se o ministro Moreira Alves mudaria o seu voto se a patologia fosse a 
regra e não a exceção. Mas, de qualquer forma, esse é um assunto que 
merece ser reestudado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:: Sim. Até à luz da norma 
constitucional, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa foi uma das vezes que eu vi o 
professor Rui Barbosa Nogueira emocionado, quase chorando, foi 
quando ele analisou o acórdão do Supremo Tribunal Federal na nossa 
reunião aqui, ele ficou muito emocionado, chorando, quase que às 
lágrimas. Mas, de qualquer maneira, aquela decisão do Supremo 
Tribunal Federal, em que pese as críticas encontraram, ele pelo menos 
pôs uma ordem na casa, que havia toda aquela confusão. Então, pelo 
menos agora, esses anos todos, a gente ficou sabendo que, feito 
lançamentos, cessa a decadência, interrompe-se o prazo de prescrição e 
começa a contar novamente a partir do término da decisão. Mas ele não 
decidiu a respeito da duração razoável do processo, isso nós temos em 
vários casos no Judiciário, tem aí, inclusive, base legal na Lei de 
Execuções Fiscais, diz lá assim: “Ficar parado por mais de cinco anos 
vai para o arquivo”; e tem o art. 219, do Código de Processo Civil, 
também, que a Fazenda tem usado com especial segurança, que é o 
tempo da citação. Ela não pode, ela não pode ficar inerte durante cinco 
anos, além do que a citação se deve depois; se der dentro daquele prazo, 
retroage a data do protocolo da execução, mas, se passar cinco anos 
com a inércia da Fazenda, isso já está tranquilo. Mas eu acho que o 
assunto... Esse assunto aí da [ininteligível] 78 vai ser levado ao 
Supremo, mas aquela decisão acho que não vai ser modificada, vai se 
dar realmente com uma forte direção à duração razoável do processo, o 



que é verdade. Eu acho que todos aqui se lembram, no ano 2000, a 
Receita Federal mandou uma enorme quantidade de autos de infração 
eletrônicos, sob diferença de DCTF, ela fez uma... Está lembrado disso, 
não é? E até hoje não foram julgados. Então, há 12 anos que se 
apresentou defesa, você olha lá está em primeira instância. Realmente 
você fica sempre olhando. Agora, ainda ela mandou uma cartinha para 
nós: “Olha, saiu a lei da anistia, você está enquadrado, você não quer 
pagar?” 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, para encerrar 
esse assunto... Bom, ele vai querer falar também. Mas, então, antes de 
encerrar, eu queria dizer o seguinte, nós estamos raciocinando aqui 
porque nós vivemos nesse ambiente, contribuinte contra Fisco; se a 
demora é do Poder Público, seja o Poder Judiciário, seja o processo 
administrativo, nós achamos que o problema é decadência, prescrição, 
caducidade do direito do Fisco. Suponha que Ricardo e Schoueri 
estejam litigando em um processo civil, a norma se aplica também ao 
processo. Passa-se dez anos, o juiz não dá decisão, o tribunal não dá 
decisão. Qual é a solução? Quem que ganhou, Ricardo ou Schoueri? 
Então, veja, por isso que eu coloquei aqui de início a pergunta: Qual é a 
extensão de eficácia imediata desta norma? Que o tribunal, no caso do 
Rio de Janeiro, entendeu que era prescrição. Mas, se houver uma 
discussão em um âmbito privado, que a responsabilidade é do Estado, 
pela demora, que prejudica as duas partes - ou talvez uma delas - qual 
é a vencedora? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não vou conseguir responder tanto, 
Ricardo, eu só queria... Eu queria ler o inciso LXXVIII: “A todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 
meios que garantam a celeridade, aí sim os 180 dias. Mas assegurada a 
duração razoável do processo - e esse é o tema específico que nós temos 
aqui. Lembrando que nós estamos nos direitos individuais, então é bom 
lembrar, pelo menos na relação Fisco e contribuinte, Ricardo, eu te diria 
qual é o lado que pode invocar, porque é um dos direitos, um dos 
direitos assegurados pelo indivíduo, assegurados ao indivíduo diante do 
Estado; o indivíduo pode exigir isso. E eu gostei da história dos... Eu 
tenho umas... Eu gostei muito dessa decisão do Tribunal de Justiça, 
porque ele trabalhou com o conceito indeterminado, mas não foi dizer: 
“Olha, isso é algo a ser concretizado pelo legislador”. Ele olhou para o 
conceito e disse: “Não cabe eu definir se são oito anos, seis anos, sete 
anos, mas doze anos é demais”. É algo parecido com a questão do 
confisco, que muita gente diz: “Ah, mas eu não sei o que é uma 
confisco”. E, no entanto, o tribunal na Adin 1551, uma vez disse. Eu 
não sei qual é o prazo do confisco, mas certamente isso na minha frente 
é um confisco. Ou seja, não é o fato de o constituinte utilizar conceitos 
indeterminados que implica inexistência do mandamento, cabe ao 
julgador, diante do caso concreto, identificar e dizer: “Eu estou diante 
de um confisco. Eu estou diante de um processo com duração 
irrazoável”, ou seja, é a positivação do mandamento independentemente 



de uma lei. Então, eu não convivo com a ideia de que, enquanto não 
houver lei, isso seria uma norma em branco, uma norma 
principiológica, algo que vá valer. Não! Eu tenho direito, eu vou pleitear 
diretamente esse direito e cabe ao tribunal se posicionar. E ele diz, ele 
não está dizendo que 11 anos seria menos, dez não. Ele diz: “Doze, para 
mim, neste caso, foi demais”. Ou seja, olhou o caso concreto e 
concretizou aquele termo que aparece, citando bem o professor Eros, 
conceito determinado. É termo indeterminado de conceito determinado. 
O termo pode ser indeterminado, o conceito é muito claro. Hoje, nós 
todos temos na cabeça o que é algo irrazoável, o que é uma duração 
razoável do processo; e, na visão do tribunal, 12 anos foi tempo demais. 
Então, eu gostei bastante dessa decisão, achei auspiciosa, espero que 
continue. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo menos para dar 
discussão aqui na Mesa, não é? Um minutinho. Eu queria dizer que, se 
requerermos alguma coisa ao tribunal, a primeira coisa que ele precisa 
fazer para dar eficácia é decidir rapidamente. Vamos passar para a 
pauta... Ah, um assunto do pequeno expediente ainda. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria só ainda, no pequeno 
expediente, registrar um recurso extraordinário que foi decidido em 
sede de repercussão geral, foi reconhecido pelo Plenário do Supremo, é 
a questão da exigência de regularidade fiscal para inclusão de empresa 
no Simples. Essa questão, essa norma, essa regra está previsto no 
inciso V, do art. 17 da Lei Complementar 123. E o Supremo, no Recurso 
Extraordinário 627543 decidiu que essa regra não fere os princípios da 
isonomia e do livre exercício da atividade econômica. Esse processo foi 
relatado pelo ministro Dias Toffoli, e ele sustentou que: “Admitir 
ingresso no programa daquele que não possui regularidade fiscal é 
incutir no contribuinte, que se sacrificou para honrar as suas obrigações e 
compromissos, a sensação de que o dever de pagar os seus tributos é 
débil e inconveniente, na medida em que adimplentes e inadimplentes 
acabam por se igualar e receber o mesmo tratamento. O dispositivo 
questionado não viola o princípio da isonomia, pelo contrário, acaba por 
confirmar o valor da igualdade uma vez que o inadimplente não fica na 
mesma situação daquele que suportou seus encargos”. E essa decisão 
teve um voto contrário, o voto do ministro Marco Aurélio, que afirmou 
que “A regra estabelece um fator de discriminação socialmente 
inaceitável e contrária à Constituição. A micro e pequena empresa, já 
atravessando uma dificuldade, ao invés de ser socorrida, vira alvo de 
exclusão do regime mais benéfico”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:: Eu acho que esse assunto 
também merece. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se permitirem, eu percebi que o João não 
gostou da decisão. Eu tenho dúvida nesse momento e quero... Por isso é 
uma Mesa de debates, para a gente pensar juntos. Não me parece, à 
primeira vista, absurdo que eu condicione o ingresso em um regime 
melhor a alguém que cumpra também algumas condições. Eu só quero 



lembrar, no regime aduaneiro nós temos o canal verde etc., ou seja, a 
ideia de a relação fisco-contribuinte, com base em lei - é bom lembrar - 
com base em lei, que sejam oferecidas algumas vantagens, e o SIMPLES 
nada mais é do que um regime vantajoso, seja oferecidas sanções 
premiais a contribuintes que se disponham a alguns procedimentos, em 
si eu tenho alguma simpatia pela ideia. Ou seja, não me parece que o 
critério de discrímen em si seja absurdo. Talvez, e esse é um ponto 
curioso, é que a mesma questão pode ser vista sobre vários ângulos. Só 
para dar um exemplo e para entender o que eu quero dizer com isto. Se 
eu apresentasse essa questão como sendo uma cobrança indireta, se eu 
falasse aqui, o que estou tendo aqui é um meio indireto de cobrança de 
tributo, certamente se invocariam três súmulas do Supremo Tribunal 
Federal que diriam que eu não posso me utilizar da sanção como no 
sentido - chamada sanção política, da sanção tributária - como meio de 
forçar o pagamento. Então, seria se eu dissesse o seguinte: Olha, o 
Fisco tinha outros modos de cobrar tributo, mas invés de cobrar pelos 
meios ordinários, que seria execução, ele me põe uma sanção política e 
me impede o regime, o acesso ao regime do SIMPLES. A mesma 
questão, portanto... Eu só quero dizer que são vários modos de se 
enxergar, mas existem algumas diferenças. Primeira diferença, e me 
parece clara, é que nas chamadas sanções premiais, aquelas que foram 
simuladas, impediam o próprio exercício da atividade, ou seja, era 
interdição de estabelecimento, era proibição de emissão de nota fiscal, 
eram medidas em que o fator livre iniciativa era levado a zero em função 
da própria sanção. Aqui, é um pouco diferente. Aqui, na verdade, nós 
estamos dizendo o seguinte: “Olha você vai passar a sofrer, você 
continuará exercendo suas atividades, mas não vai gozar do privilégio 
de ser uma empresa do Simples, vai passar a recolher seus tributos” - 
que teoricamente, é bom lembrar o seguinte, do ponto de vista teórico, 
pelo menos como modelo, o Simples não seria uma tributação menor, 
ela é uma tributação simplificada, ou seja, o Simples não é um regime 
de menor tributação. Por que eu digo isso, Ricardo? Por que eu gostaria 
de insistir com isso? Porque mesmo a empresa com prejuízo paga. 
Então, não é verdadeira a premissa de que no SIMPLES, eu pago menos 
imposto. Eu pago menos ou mais imposto conforme a situação que 
aconteceu. Eu pago diferente, eu pago segundo outra forma, eu faço 
opção por um outro regime, mas não é dizer: “Eu tenho... No Simples, 
eu tenho um abatimento de tributo”. Não. No Simples, eu tenho um 
regime de apuração global em que Fisco e contribuinte, com base em 
lei, acertam uma outra forma de apuração dos tributos, que pode ser 
mais ou pode ser menos, caberia fazer um levantamento contábil para 
saber, porque eu chego a ousar dizer que, se fossem feitas as 
contabilidades e tudo mais, talvez o recolhimento de muitas empresas 
que estão no SIMPLES fosse até menor que o que fazem, eles 
simplesmente não sabem, recolhem pelo SIMPLES e pronto. É uma... 
No Alemão, chama-se [ininteligível], [ininteligível] esta generalização, 
totalização, de algum modo que vai um pelo outro. Então, essa ideia da 
[ininteligível] é que parece forte aqui no SIMPLES. Então, insisto: não, o 
argumento da sanção política forte, no caso da interdição do 



estabelecimento, parece menos forte, bem menos forte, na vedação a 
um regime simplificado de apuração de tributos. Me parece mais 
próximo de dizer: um avanço na relação fisco-contribuinte, um avanço 
na relação de transparência, que se chama também na literatura 
internacional, já se fala em enhanced relationship, uma relação 
avançada, em que Fisco e contribuinte adotam um outro... Vamos 
assim, agora nós estamos em um outro padrão, você contribuinte passa 
a agir de modo diverso e eu passo a agir de um modo diverso. Você, 
contribuinte, coloca os seus pagamentos para o Fisco com a 
importância que eles têm, e eu também, por outro lado, volto a 
reconhecer que você tem custos muito grandes para apurar seus 
tributos e eu vou aceitar esse valor. Essa enhanced relationship exige 
que os dois lados se comportem como tal. Então, eu não vejo assim, de 
pronto, uma inconstitucionalidade flagrante. É algo a raciocinar, é algo 
para debate, mas eu gostaria de trazer esses elementos para antes de 
nós dizermos: “Que absurda essa decisão do Supremo!” Talvez, ela 
tenha o seu fundamento, eu tendo a gostar dela, embora esteja aberto 
para ouvir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em função disso, esse 
assunto fica na pauta com a relatoria do Dr. João Francisco Bianco, 
nos trará na próxima semana o acórdão, as considerações. Esperamos 
que tenha havido judiciosas declarações de voto. E, Bianco, eu queria 
que você também levasse em conta, em continuidade com o que 
Schoueri falou, na verdade o que o Tribunal fez foi ponderar esses tipos 
constitucionais, da isonomia e da liberdade de iniciativa privada, que 
não pode ser tolhida por sanções políticas. Mas queria que levasse em 
conta também que o art. 146 garante, determina um tratamento 
diferenciado e favorecido para as microempresas e pequenas... 
Empresas de pequeno e médio porte, de forma que nós teríamos que 
levar em conta também até que ponto esse dispositivo não toleraria 
uma restrição desse tipo. Lembrando também, João, para você ter 
bastante trabalho, lembrando também uma discussão que nós tivemos 
aqui há várias semanas a respeito da discriminação de atividades no 
SIMPLES, que é outro grande debate que está ocorrendo. Quer dizer, 
esse pode, esse não pode. O legislador complementar tem essa liberdade 
ou não tem essa liberdade? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, se eu pudesse pedir que você, seu 
estudo considerasse também que o argumento que parece ter sido 
utilizado, que é o da livre concorrência, é bastante preocupante. Porque 
voltando às sanções políticas, a livre concorrência vem sendo utilizada 
para validar até mesmo interdição de estabelecimento, no que se chama 
na doutrina “nova vertente”. Ou seja, naquela hipótese do sonegador 
contumaz, argui-se com base na livre concorrência que seria necessário 
fechar o estabelecimento. Esse é o passo que eu não posso apoiar. Por 
quê? Admitindo-se a hipótese de que exista prejuízo à concorrência, nós 
temos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, com sanções - e 
agora eu falo em sanções - próprias do direito econômico contra aqueles 
que atuam de um modo contrário à concorrência. Utilizar-se da lei 



tributária como sanção pelo ato ilícito, e não ilícito tributário, o ilícito 
concorrencial, aí me parece um passo intolerável. Notem-se... Vocês 
estão falando com o autor de um livro que falou sobre o tributo como 
nome indutora, que o tributo pode ser utilizado, sim, como indução 
econômica. Este mesmo autor está dizendo algo diverso, dizendo que 
não é o caso. Nós não estamos falando em tributo indutor, nós estamos 
falando em sanção de direito econômico, o tributo como sanção, como 
medida de direito econômico sancionatória. Este passo me parece 
extremamente preocupante, até porque, vale lembrar, a competência 
tributária é federal, estadual e municipal, enquanto direito econômico 
essa aí é federal. Então, seria admitir que um município possa adotar 
sanções de direito econômico de proteção de mercado, e o que é uma 
invasão clara de competência. Então, o argumento que me preocupa, 
insisto, não tive antipatia pela conclusão, não tenho antipatia de dizer: 
Olha, vamos falar em [ininteligível] relationship, etc. Mas quando o 
argumento é: Puxa, alguns estão pagando e outros não, e isso afeta a 
concorrência, me incomodada muito a argumentação porque isto está 
levando a essa nova vertente e eu não quero endossar a nova vertente 
por conta disso. Eu acho que a discussão está mal colocada também 
nesse ponto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos para a pauta, então, 
porque senão nós não saímos do pequeno expediente. Temos dois 
assuntos importantes trazidos no pequeno expediente que redunda em 
pautas próximas. Miguel Gutierrez, já começamos a abordar o seu tema 
de... Introdutoriamente na semana passada, vamos agora aos debates. 
Mas, se quiser repor de novo... 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia a todos. O tema então é sobre a 
tributação do ganho de capital na sessão de precatórios. Então, a 
questão é a seguinte, aquele que cede um precatório, e quando eu 
comecei estudar a questão aparentemente era um... Me pareceu uma 
questão simples, uma questão de a tributação de uma cessão de 
direitos, porque quando você cede um precatório nada mais é do que 
uma cessão de direitos. Mas aí eu comecei a ver que existem várias 
questões que complicam a matéria, porque o que acontece? Os créditos 
de precatórios são de natureza adversa. Então, você pode ter diversos 
tipos de crédito. Por exemplo, aquele que cede o precatório pode ceder 
um precatório de uma verba não tributada ou pode ceder o precatório 
de uma verba tributada. O que cede o precatório, pode ser uma pessoa 
jurídica, sujeita também a regimes de tributação diferentes, ou uma 
pessoa física. Então, basicamente, a ideia inicial, quando a gente vê que 
há uma cessão de precatório com deságio, é entender que há uma perda 
de capital. O nosso entendimento é que há uma perda de capital. Mas 
isso não sempre ocorre, e, inclusive, eu trouxe aqui um acórdão da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais em que o Carf, a Câmara 
Superior de Recursos Fiscais, decidiu que não teve perda de capital, e 
realmente eu concordo com a decisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, qual é o acórdão? 



Sr. Miguel Gutierrez: O acórdão é...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, relata um pouco desse caso, porque 
está muito curioso. 

Sr. Miguel Gutierrez: Tá. Está certo. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Miguel Gutierrez: Eu vou... O número do recurso é 104133864. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não pode ser. 

Sr. Miguel Gutierrez: O processo... Posso...? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O número de dígitos no 
máximo são seis. 

Sr. Miguel Gutierrez: Ah, não, o acórdão. Perdão. Câmara Superior de 
Recursos Fiscais 0400265. E o Processo é 10166003808/2001. Depois 
eu posso até deixar para vocês.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Miguel Gutierrez: [ininteligível] ementa então: “Imposto de Renda 
Pessoa Física - ganhos de capital - cessão de direitos - precatório judicial. 
O contribuinte que cede a terceiros o direito de crédito previsto em 
precatório judicial sujeita-se à tributação do Imposto de Renda sobre o 
ganho de capital, cujo custo é zero, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 
7.713, de 1988”. Então, o que aconteceu? No caso, o contribuinte, ele 
tinha uma verba trabalhista para receber de uma empresa pública. 
Certo? E ele vendeu essa verba, esse precatório, com 82% de deságio. 
Ele cedeu o precatório com 82% de deságio. Então, o que ele alega? Ele 
alega o seguinte: no presente caso - eu estou lendo aqui uma parte do 
acórdão - o precatório no valor de R$ 689.929,03 foi cedido por R$ 
105.386,02, ou seja, com deságio de 82%. Então ele alega, o 
contribuinte, ele alegou que ele teve uma perda de capital, porque ele 
vendeu com deságio e logo ele não teria que ser tributado. Já o Fisco 
entendeu o seguinte, que nesse caso o custo de aquisição com base no 
art. 16, da Lei 7.713, o custo de aquisição seria zero e que, portanto, ele 
teria que ser tributado em 15%, o ganho de capital, sobre o que ele 
recebeu, sobre esses R$ 105.386,00. Isso com multa, porque ele não 
ofereceu a tributação na declaração dele. Enfim, analisando a questão, 
existem várias questões diferentes. Porque, por exemplo, na verdade, se 
a gente for verificar, na verdade quando ele tem um precatório, ele não 
tem um valor efetivo, ele tem uma expectativa a receber aquele valor. 
Então, ele tinha uma expectativa de receber 689 mil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O crédito. 

Sr. Miguel Gutierrez: Ele tinha o crédito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O termo expectativa é mal empregado, ele 
tem um crédito. 



Sr. Miguel Gutierrez: É, um direito de crédito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito! Ele tem um direito. 

Sr. Miguel Gutierrez: Um direito, mas não realizado ainda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ele tem um direito de crédito, ele não 
tem em dinheiro, mas ele tem um direito. Ele tem um ativo crédito--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em decorrente de uma 
decisão transitada em julgado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --que não é tributado. Por conta do regime 
caixa e competência, ele não é tributado enquanto crédito, mas ele tem 
um crédito, não vai dizer que não tenha. 

Sr. Miguel Gutierrez: É, ele tem um direito de crédito, exatamente, um 
direito de crédito transitado em julgado contra o poder público. Só que 
esse direito de crédito ainda não sofreu tributação. Então, e aí tem 
outras questões também. Então, eu pergunto: Por exemplo, se ele 
tivesse um direito de crédito referente a uma indenização que não seria 
tributado, então, ao ceder esse crédito, o crédito dele, que não seria 
tributado, se transforma em um crédito tributado? Essa é uma questão. 
Eu entendo que não. Se ele tinha um direito de crédito, que, ao receber, 
ele não seria tributado, ao ceder, esse crédito ele também não poderia 
ser tributado. Essa é uma primeira questão. Outra questão: é um 
direito de crédito que seria tributado, como esse caso. É um direito 
trabalhista, seria tributado a 27,5%. Ao ceder, então, esse direito de 
crédito que se ele recebesse, o contribuinte recebesse, ele seria 
tributado a 27,5%, por essa cessão então isso vira um ganho de capital 
e ele tributa a 15%? Ou pelo contrário, isso se torna uma perda de 
capital e ele não seria tributado, não é? Enfim, a decisão foi pela 
tributação como ganho de capital a 15%. Ou seja, poderia até, numa 
outra interpretação, se entender que seria tributado a 27,5%, não total, 
logicamente, mas os R$ 105.386,00 recebidos. Então, há várias 
discussões, aparentemente a coisa é simples, mas cria várias 
discussões. E como o Brandão lembrou na semana passada, se fosse 
uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ela seria já tributada pelo 
regime de competência ao ser, digamos, não pago, mas expedido o 
precatório, transitado em julgado, e aí sim teria uma perda de capital, 
aí concordo que teria uma perda de capital. Mas, no caso da pessoa 
física, não sei se dá para dizer que houve um ganho de capital, porque é 
um ganho não realizado ainda. Então ele seria tributado lá, os 689 mil 
reais a 27,5% quando ele recebesse, e que a gente poderia pensar na 
seguinte situação: eu tenho um valor alto para receber de uma verba 
trabalhista, um mês antes de eu receber eu cedo esse precatório por 
99% do valor e aí eu recebo uma tributação de 15%. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pondo de lado acertos 
desse tipo, arrumações, eu acho que vamos ficar no conceito. Eu queria 
lembrar duas coisas aqui: uma é que o Brandão falou uma coisa 
absolutamente certa, tem ato da Receita, a hora que é transitado e 



julgado a conta de liquidação, ele tem o direito, tem que reconhecer o 
crédito, mas há alguns acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes 
aplicando a teoria do Bulhões Pedreira no sentido que não basta ter o 
direito à renda, precisa ter a disponibilidade da renda, e a doutrina o 
acompanha... Citei Bulhões porque ele foi objeto de referência nessas 
decisões. O entendimento, na verdade, e acórdãos muito cultos, no 
sentido de que a despeito de haver o crédito não tem disponibilidade, 
portanto, em se tratando de uma situação como esta em que a 
disponibilidade é reconhecidamente postergada indefinidamente, a 
tributação só pode ocorrer pelo verdadeiro regime de caixa. Então, eu 
posso ter uma empresa que tem uma pessoa jurídica, que tem o crédito 
reconhecido, mas ainda... Até pode ter contabilizado no termo oferecido 
da tributação, fica na situação de pessoa física. A segunda questão que 
eu queria lembrar aqui, trata-se de uma situação muito parecida, 
tratando de PIS/COFINS na cessão de créditos de ICMS, porque existem 
duas correntes de pensamento: uma entendendo que se trata de um 
novo ato, um ato de negociação de um ativo financeiro, e, portanto, gera 
receita tributado por PIS/COFINS; e a outra corrente, que é vitoriosa, 
inclusive, no processo administrativo é que não, é uma mera forma de 
realização do crédito anterior que não seria tributado. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: O artigo que fala aqui, que tem que dar 
custo zero na... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o artigo não é... 

Sr. Miguel Gutierrez: O art.16... 

Sr. João Francisco Bianco: Fala isso mesmo, tem que ser custo zero? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele fala nos demais casos 
isso. 

Sr. Miguel Gutierrez: É o § 4º, desse art. 16, da Lei 7.713. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só se aplica à pessoa física, 
hein. 

Sr. Miguel Gutierrez: É, só se aplica à pessoa física. O que ele diz... É 
aqui: “Custo é considerado igual a zero no caso das participações 
societárias resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros 
e reservas, no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, 
assim como de qualquer bem cujo valor não possa ser determinado nos 
termos previstos neste artigo”. Então, eles entendem o seguinte, como... 
Assim, o custo, vamos supor, do crédito trabalhista não dá para ser 
avaliado, eles entendem que é igual a zero. 

Sr. João Francisco Bianco: Exatamente essa questão dos regimes 
vigentes, para a facilidade, para a comodidade... Aliás, eu estou falando 
sem pedir a palavra. Comodidade e justiça de uma pessoa física se 
criou o chamado regime de caixa. Mas isso não quer dizer que você não 
deva colocar no seu patrimônio, até para fins de herança, não é? Certo? 
Com o seu direito já consignado em juízo. Já ganhou, já calculou, não 



recebeu ainda, aí você tem umas verbas lá, você tem salários de vários 
meses que você pode fazer a divisão por vários meses, você tem 
indenização de Fundo de Garantia, tem uma série de coisa, inclusive, as 
vezes, até indenização. Por que eu não posso registrar isso na minha 
DIPF como patrimônio e dar o destino a cada uma das verbas; 
indenização: isento; aviso prévio: isento; Fundo de Garantia: isento; 
salário: distribuo tributos daquela forma. Eu tenho um direito, eu vou 
vender esse direito com prejuízo? Não sai mais nada, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O custo a rigor é o valor do 
direito. 

Sr. Miguel Gutierrez: É, o custo a rigor é o valor do direito. Então, 
exatamente. Aqui, a Câmara decidiu que não, que o custo é zero. E o 
que chama atenção aqui é uma parte do acórdão em que ela fala o 
seguinte: “Primeiramente importa salientar que, no julgado colacionado à 
guisa de divergência, parte-se da premissa de que se trata efetivamente 
de operação de cessão de direitos, portanto já não cabe a discussão 
acerca da natureza dos rendimentos em questão, mas tão somente sobre 
o custo de aquisição a ser considerado na operação”. Então, ela 
entendeu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, ele se filiou à 
corrente se fosse PIS/COFINS, que geraria receita.  

Sr. Miguel Gutierrez: É, geraria receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma nova operação de 
disposição de um ativo financeiro. 

Sr. Miguel Gutierrez: Exatamente. Pelo que eu entendi aqui no 
acórdão, eles disseram o seguinte: não importa que seu crédito seja um 
crédito trabalhista; a partir de momento que você cedeu o crédito, isso 
torna-se.. como se fosse um ganho de capital. Você tem um crédito, no 
caso que eles entendem que o custo é zero, e aí o custo de... o ganho de 
capital é sobre o valor total recebido. Eles entendem dessa forma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. Quer falar ou não? 
Eu estou obrigando ele a falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, só ia...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está dormindo aí. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente teria que diferenciar 
essa situação de uma outra situação, em que esse cessionário desse 
crédito, depois de um certo período, ele cede novamente aquele crédito. 
Então, esse sujeito que adquiriu o crédito e depois cedeu, esse 
realmente, ele tem um custo de aquisição e depois tem um valor pela 
segunda cessão. Esse apurou um ganho de capital. Agora, eu acho que 
o primeiro titular desse direito, de uma reclamação de um crédito de 
natureza trabalhista, quando ele cede o crédito, ele está recebendo. 
Qual é a natureza jurídica do valor que ele está recebendo? Apesar de 
não estar sendo pago pelo empregador dele, ele está recebendo uma 



verba de natureza trabalhista, que teria que ser tributada a tabela 
progressiva de 27,5%. Se fosse indenizatória, não seria tributada, seria 
isenta de tributação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de prosseguir o 
debate, assim que o João terminar, eu quero só fazer uma referência. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu já terminei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta é uma decisão de 
2006, de uma turma de Câmara Superior que não existe mais, cuja 
competência era apenas pessoa física, e de composição altamente 
preparada, foi uma decisão que teve apenas um voto contra, o recurso 
era do contribuinte, de modo que já vinha uma decisão de Câmara 
anterior contrária ao contribuinte - e eu não vou citar nomes aqui - mas 
tem, no mínimo, cinco nomes de grande conhecimento da matéria de 
tributação de pessoa física. O que me leva à consideração de que o 
tribunal deu uma decisão equânime, pelo seguinte: nós podemos 
criticar sobre o ponto de vista da interpretação e da teoria, mas sobre o 
ponto de vista prático, o contribuinte recebeu um lançamento de 15%, 
esse que é o objeto, senão... A Câmara não criou o lançamento, ela não 
criou isso. O lançamento era este, está certo? E o contribuinte deve ter 
lá se defendido com as razões dele. Mas a verdade é que ele nunca 
chegou sobre o ponto de vista tributário a reconhecer esse patrimônio 
que daria custo para ele. Está certo? Ele nunca chegou a reconhecer, 
porque, se ele tivesse reconhecido, ele teria... Uma parte pelo menos 
teria sido tributada. Nós não sabemos os detalhes aqui, quais são as 
verbas, não é? Ali, ele negociou o direito, que já existia sem dúvida 
nenhuma, e caiu no campo da normatização do ganho de capital, cuja 
alíquota é 15%. Saiu ganhando até, porque um dia eu pagaria 27,5%. 
Então, só para fazer essa observação, é uma situação peculiar que 
precisa ser considerada nas suas peculiaridades. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho bastante simpatia, ou não 
simpatia... Até tenho simpatia pelo resultado, só que não me parece, 
Ricardo, correto, de qualquer modo. Ou seja, não existe a possibilidade 
de eu alienar algo que não é meu. Ou seja, se existe ganho de capital, 
existe antes algo que eu alienei, algo que foi entregue. E, se eu 
entreguei algo e tinha direito de crédito, esse direito de crédito não 
tinha custo zero, ou seja, me parece que houve sim a disponibilidade 
daquele valor. Aliás, disponibilidade não, houve a disposição daquele 
crédito naquele momento. Então, me parece, são dois momentos 
diversos, um é reconhecimento do crédito com todas as consequências 
tributárias; para uns, verba indenizatória isenta; para outros, verba 
remuneratória, porque eu poderia também imaginar uma situação de 
um precatório que eu tenha verba remuneratória, não necessariamente 
indenizatória, ou seja, eu tenho créditos trabalhistas atrasados e, com 
certeza, tributáveis a 27,5%.  

Sr. Miguel Gutierrez: Que é o caso. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você me diria o seguinte: Espera aí, então 
você está me dizendo que, se eu tiver uma verba remuneratória, eu 
deveria primeiro tributar os R$ 600 mil a 27,5% e depois chorar a 
minha perda de capital? Sim. Sinto muito, mas é exatamente isso que 
eu estou dizendo. Eu acho que são dois momentos diversos. Se eu 
dispus de um crédito, é porque eu o tinha. Gosto do resultado, acho 
simpático, coitadinho, é um absurdo, ou o que seja, mas são dois 
fenômenos jurídicos diversos. Esse cidadão trabalhou, esse cidadão teve 
direito a uma remuneração, foi necessário que ele fosse a juízo para 
receber a sua remuneração e, no final, teve reconhecida a sua 
remuneração por um trabalho efetuado, onde ele teve uma renda. O 
fato de posteriormente ele ter uma perda de capital com relação ao ativo 
que ele tinha é a mesma história de um cidadão que trabalhe, tem uma 
renda, adquira um bem, um imóvel e no ato subsequente venda o 
imóvel com perda de capital. É lamentável que o nosso ordenamento 
jurídico não reconheça as perdas de capital, de tal modo que neste caso 
sejam reconhecidas perdas de capital somente em casos excepcionais, 
em bolsas, sejam reconhecidas. É isso de lege ferenda me parece 
preocupante, mas, de acordo com o direito posto, são dois fenômenos 
que não se podem confundir. Então, gosto do resultado, sou simpático. 
No inglês existe uma expressão maravilhosa para isso, não é assim: 
estar simpático. Eles usam sympathetic. Sympathetic é isso, é gostei, 
mas sinto muito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, queria... Pois não. 
Agora eu estou com o acórdão aqui, você quer ele? 

Sr. Miguel Gutierrez: Não, pode ficar. Eu tendo a ter a seguinte 
conclusão, concordando com o Bianco. Eu acho que é o seguinte, se a 
verba é trabalhista e ela é cedida ela mantém a natureza, se ela é uma 
verba isenta ou não tributável ela manteria a natureza e eu tenderia a 
pensar o seguinte, a tributação a 27,5%, mas só do valor recebido, só 
do valor realizado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Escuta, o contribuinte, 
agora eu estou lendo o acórdão aqui, o contribuinte pegou... Não. Nem 
pegou a parte que ele recebeu, colocou na declaração de rendimento, 
provavelmente a 27,5%, e compensou em imposto de renda na fonte 
que não tinha sido pago. Está certo? Logo ele deve ter zerado a 
tributação. O fiscal chegou lá e fez assim: Não, isso está errado, isso 
aqui é ganho de capital, como você não tem custo, é 15%, sobre o total 
recebido, não 27, 5%. Então a história da discussão, por isso eu fiz 
referência aqui à qualidade da composição dessa turma de julgamento, 
a história desse caso é peculiar. 

Sr. Miguel Gutierrez: Ele descontou a tributação na fonte integral, que 
não tinha acontecido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que não tinha acontecido. 
E o custo para ele é zero sim. O custo fiscal dele é zero, porque ele não 



tinha ainda reconhecido, não tinha oferecido a tributação. Aquela verba 
seria tributada, está certo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer dizer que o custo varia conforme eu 
ofereça, não a tributação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o custo fiscal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe, Ricardo, o custo, a 
condição para ser custo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, é o seguinte, 
então, vamos lá. O ganho de capital, ele decorre da cessão de qualquer 
crédito, de qualquer direito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E a perda também? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a perda também, claro. 
Só que a perda não é dedutível em pessoa física. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o que eu disse é que houve uma perda 
de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, aí a lei define o que é 
custo. Certo? Existem várias regras, nenhuma delas se aplica 
especificamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por quê? Falou de aquisição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não tem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O custo de aquisição sai ao 
preço do valor pago, e na ausência deste. Ele não tinha pago nada. E na 
ausência desse, vem um, dois, três, quatro, cinco, nenhuma delas 
bateu. 

Sr. João Francisco Bianco: O que o Schoueri está sustentando é que 
aqueles 680 mil já teriam ingressado no patrimônio do contribuinte e 
ele já teria adquirido aquele direito. Só que ele teria que... Se for 
verdade isso, ele teria que ter tributado esse valor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse que é o ponto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas deveria mesmo. Vou esclarecer, na 
minha opinião, no momento em que se tornou possível a sua 
disposição, ele teria que tributar. 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, mas acontece que tem uma lei, a 
7713, que diz que as pessoas físicas serão tributadas pelo regime de 
caixa somente no recebimento do valor. Então, quando ele transitou, 
quando transitou em julgada a decisão judicial, ele tinha um direito 
líquido e certo só que a lei permitia que ele só fosse tributado no 
recebimento. Quando é que houve o recebimento? Houve o recebimento 
de uma parte do valor, que foram 100 mil. Naquele momento, ele tinha 



que tributar tabela progressiva, os 100 mil, o valor que ele recebeu. O 
resto, ele não recebeu e nunca vai receber porque ele deu quitação. 
Logo, ele não vai ser tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O contribuinte foi 
beneficiado pela postura da Câmara. Na verdade, não é da fiscalização a 
postura, assim, eu posso até dizer que equilibrada, realista, que 
divorcia-se do que nós estamos falando aqui no plano da teoria, sem 
dúvida nenhuma. Se fosse aplicado o plano da teoria, ele teria que 
pagar 27,5%. Queria lembrar, o Brandão está aqui me dizendo que 
cede-se muito precatório de desapropriação, cujo recebimento é zero. 
Recentemente, o STJ entendeu que a operação de cessão de crédito do 
precatório é tributada porque não está abrangida pela imunidade 
constitucional. Não é mais, não é mais; cessão de crédito é uma nova 
operação, não é mais a...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desapropriação? A tributação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o ato jurídico originário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A desapropriação ocorreu no momento 
anterior. É a mesma coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí tem custo também, não 
é?  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não sei se terminou o 
assunto. Alguém quer falar? Nós vamos passar para o assunto da 
Valdirene, ainda há tempo. Está em pauta ainda. Luís(F), sobre o 
assunto, não é? Pois não. 

Sr. Luís(F): Fazer uma pergunta, eu não sei se isso ajudaria na 
discussão sobre esse assunto, mas se esse titular do precatório, se ele 
tivesse morrido, e aí obviamente ele colocaria isso na herança dele. 
Como que isso... Primeiro, como que isso entraria na herança e como 
seria tributado pelo ITCMD? E aí como que o herdeiro dele receberia 
isso? Eu estou perguntando isso porque eu tenho dúvida se isso teria 
de fato custo zero. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, no caso aí, a base, 
para efeito de ganho de capital, é o valor do ITCMD. Aí é um dos incisos 
do art. 13, salvo engano. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o de cujus não tem 
interpretação nenhuma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O de cujus pode... Em um ganho de 
capital, se houver, é do de cujus. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera aí. 



Sr. Luís(F): A pergunta é um pouco diferente. É que, na verdade, isso 
tem um tem valor, tanto que, se isso fosse entrar em herança, isso seria 
inclusive tributado por outro imposto. Quer dizer, não é bem custo zero. 
Isso não foi... E a gente está falando do precatório em si sem nenhuma 
realização. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas veja ali, o valor... O 
primeiro inciso que está aparecendo ali, o valor da avaliação do 
inventário para o herdeiro que um dia vai realizar esse ativo que o de 
cujus não chegou a realizar. Vamos supor que para ele era 
desapropriação, era não tributada; se ele recebesse, era imune. Certo? 
Agora, o herdeiro recebe uma herança não tributada, tem um custo a 
herança, é o valor do crédito, suponho. Se ele vender por mais ou por 
menos, o ganho de capital será apurado em função do valor do 
inventário; provavelmente, se ele alienar, ele vai ter prejuízo, aí não vai 
ter tributação, porque tem custo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, esse é para o de cujus... Eu quero 
falar do de cujus, vamos tirar o precatório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De cujus, coitadinho, 
morreu sem receber. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deixa eu tirar o precatório, eu vou tirar 
todos os absurdos... Eu vou falar o seguinte: Olha, o de cujus morreu e 
ele tinha o salário daquele mês que ele estava trabalhando; o salário do 
mês, a empresa ia pagar no dia seguinte, ou coisa parecida. A empresa 
paga dali há dois ou três dias, ou que seja, eu acho que a situação é 
muito equivalente no sentido, pouca interessa se é um precatório ou se 
é um crédito; a caso alguém diria, cogitaria a falar em ganho de capital 
ou coisa parecida, ou diria que houve um rendimento do trabalho 
tributável na declaração do espólio normalmente, tabela progressiva, 
igualzinha? Ou seja, o fato de não ter recebido me parece irrelevante 
nesse ponto. Ele tem um crédito. E se a empresa atrasasse para pagar e 
depois o crédito fosse passar, como diz o Luís(F) Carlos, ou seja, agora 
essa empresa que ia pagar, como o de cujus morreu, e a empresa não 
sabia como fazer, no fim a empresa não paga, e ocorre, acaba o 
inventário, no fim do inventário aquele crédito trabalhista, crédito 
trabalhista, vai para os sucessores. Como é que fica a situação? Será 
que eu vou poder dizer então, o sucessor vai ter o custo equivalente ao 
crédito, não paga Imposto de Renda, e o de cujus não tem mais que 
pagar? Vejam, fica uma situação meio esdrúxula. Ninguém vai pagar 
Imposto de Renda sobre isso? É essa a posição, Ricardo? 

Orador não identificado: Não, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou a ideia é que houve disponibilidade? 
Ou seja, se eu posso... Se é possível... Se o espólio consegue... Se o de 
cujus, espólio, consegue passar um crédito para alguém é porque ele 
tinha o crédito, e houve uma realização naquele momento final. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acabou o planejamento 
tributário, hein! 

[risos]. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No caso aí não se 
configurou o fato gerador de Imposto de Renda para o de cujus. Ele 
faleceu, continuou fiscalmente vivo durante o inventário, terminou o 
inventário, foi feita a declaração final, ainda não recebeu, não tem que 
pagar Imposto de Renda mesmo. O herdeiro recebe esse crédito como 
crédito não tributado.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou adotar na minha...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é tributário, é planejamento 
mortuário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Horácio, é o assunto, 
mesmo assunto? 

Sr. Horácio: Sim. Eu tenho uma dúvida, continuando essa... por essa 
decisão que teve da Câmara Superior, então teria o ganho de capital e a 
partir do... O crédito mantém a sua natureza. Quando for recebido pela 
empresa que adquiriu esse crédito, qual é a tributação disso aí? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma tributação... Se for 
uma pessoa jurídica, é uma receita financeira... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ela pagou um ativo. Desculpe-me. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ela pagou 20 e vai 
receber 100. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É ganho de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É ganho de capital. Não, no 
dia que receber tem um ganho de...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para ela esta fácil. É ganho de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoa física é a mesma 
coisa, não é? Seria a mesma para a pessoa física. Valdirene. 

Sra. Valdirene: Bom dia, pessoal. Bom, o assunto é um assunto 
recorrente, porque diz respeito ao acórdão que foi publicado, cuja 
íntegra foi publicada mês passado, dia 17, diz respeito à utilização de 
depósito judicial para pagamento de débito no Refis, justamente o 
mesmo Refis que foi... cujo prazo foi reaberto agora com a Lei 12.865, 
agora no final do ano. A discussão diz respeito, o caso concreto é de um 
contribuinte que tinha um trânsito em julgado, porém o seu depósito 
ainda não havia sido convertido em renda, e esse depósito foi feito no 
vencimento, portanto é só o depósito do principal, não havia juros e 



multa. O que dispunha a lei? Os depósitos existentes... Eu vou ler aqui, 
porque, apesar de estar ali, minha miopia... "Os depósitos existentes 
vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta lei 
serão automaticamente convertidos em renda na União após aplicação 
das reduções para pagamento à vista ou parcelamento. Na hipótese em 
que o valor depositado exceda o valor do débito, após a consolidação de 
que trata esta lei, o saldo remanescente será levado, levantado pelo 
sujeito passivo”. Aí veio a Portaria, isso, diga-se de passagem, 20 dias 
antes do prazo de adesão, lá em meados de 2009, já com a redação 
alterada, teve uma redação alterada no seu curso. Bom, o que interessa 
aqui é o Parágrafo Único: “Os percentuais de redução previstos nesta 
Portaria serão aplicados sobre o valor do débito atualizado à época do 
depósito e somente incidirão sobre o valor, das multas de mora, e de 
ofícios das multas isoladas dos juros de mora e do encargo legal 
efetivamente depositado”. Logo, o contribuinte que depois depositou 
somente o principal não teria direito nenhum à anistia. O contribuinte 
foi para o Judiciário, TRF 4ª região, deu ganho de causa, basicamente 
analisando a lei, acho que a portaria extrapolou a lei, mas ele invocou 
também o princípio da isonomia. Somente a Fazenda entrou com 
recurso, e só entrou com recurso especial, porque ela perdeu, optou por 
analisar somente sobre o enfoque infraconstitucional. O que a decisão 
do STJ... Ela é grande, aconselho a leitura, ela traz vários pontos, mas 
selecionei alguns, o que não impede de tratarmos outro até em 
continuidade em outras reuniões, se for o caso. Houve uma decisão em 
2011 contra, um acórdão simples, é muito objetivo, porém com efeitos 
de repetitivo. Causou uma reação dos contribuintes, obviamente por 
conta do efeito repetitivo, foi objeto de embargos de declaração, 
pareceres memoriais, inclusive eu estive no STJ despachando, e entrou 
em pauta, diga-se de passagem, mais de oito vezes, e culminou neste 
acórdão, embora seja em sede de embargos de declaração, muito mais 
fundamentado do que o original. Em suma, destaquei algumas coisas, 
fundamento... A turma... O STJ, a Primeira Seção, entendeu como 
fundamento suficiente à própria lei, falando que a isonomia, ela não 
precisou chegar à isonomia para justificar que analisando o próprio art. 
10, pela qual a remissão não alcança juros remuneratórios 
compensatórios, apenas os juros de mora, ou seja, a anistia recai sobre 
o crédito tributário, não sobre o depósito. Depósito equivale a 
pagamento, que gerou disponibilidade imediata para a União, ele invoca 
a 9.703, e pertence ao contribuinte apenas se restar vencedor na 
demanda; referida lei acabou com o instituto da conversão em renda. 
Essa expressão consta no acórdão: “O depósito de bem fungível 
transfere a propriedade desse bem”. Bom, o que eu proponho para 
debate, a decisão está dada, tem efeito de repetitivo, foi dada no âmbito 
do STJ, Primeira Seção, já há notícia de que foi proposto o recurso 
extraordinário em cima dela. Mas o que eu trago a discussão: de fato 
houve ofensa ao princípio da legalidade, a Portaria extrapolou o 
comando legal do art. 10? Haveria aí mesmo ofensa ao princípio da 
isonomia, ou não estaria... Estaria ou não tratando de forma desigual o 
contribuinte que não pagou, não depositou, e por isso teria direito aos 



juros, em face do contribuinte que depositou no prazo de vencimento? 
Direito de propriedade. A quem pertence esses juros bancários? Aí é a 
questão que o acórdão, ele vai e volta; CTN, que é lei hierarquicamente 
superior, com status de lei complementar, versus a 9.703, do Código 
Civil. O que prevalece? Teria o poder a 9.703 de tornar letra morta o 
156 e outros dispositivos do CTN? E, por fim, é de fato uma matéria que 
o STJ tem que analisar? Porque é anistia, anistia é dada pelo legislador, 
preenchendo os requisitos, ou por conta do contexto é possível que o 
STF revisse. Obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Valdirene, obrigado pela questão bastante 
interessante. Existe uma, assim, nós temos uma ideia de que tudo o 
Supremo tem a última palavra, e nós temos que aprender a conviver 
com o fato que nem em tudo o Supremo tem a última palavra. Ou seja, 
no que se refere à interpretação da lei, a última palavra, gostemos ou 
não, é do STJ. Portanto, como você diz, por recurso repetitivo, o 
conteúdo da lei é aquele que foi lido no STJ, e a Portaria é legal porque 
ela é legal, ou seja, seria inconstitucional... A questão da legalidade 
desaparece porque existe uma lei cujo conteúdo foi dado em última 
palavra pelo STJ. Eu não gosto desse último conteúdo, mas o STJ é 
quem diz o que está na lei, então não é a minha interpretação mais ou a 
sua, é a interpretação do STJ em recurso repetitivo. E, com isso, me 
parece que boa parte da sua revolta, eu entendo, porque você diz: “O 
STJ errou”. O STJ errou em recurso repetitivo. Talvez houvesse espaço 
para embargos de declaração, ou seja, no próprio âmbito do STJ, não 
sei, para discutir porque me preocupou muito. Volta, por favor, João. A 
segunda afirmação é de um erro grotesco, ou seja, a segunda afirmação 
é catatrófica a ideia de dizer que depósito é pagamento. Depósito é 
depósito, o fato de depósito de bem fungível transfere a propriedade? 
Sim, depósito de bem fungível transfere a propriedade, nem por isso se 
confunde com pagamento. São coisas, assim, existe um erro 
catastrófico, que exigiria algum embargo de declaração para esta 
matéria específica, para que ele explicasse o que ele quis dizer. Agora, 
como eu não conheço o acórdão, como você diz, ele grande, e eu não li, 
talvez você pudesse nos informar apenas qual é a relevância desse 
argumento para a conclusão, porque poderia haver uma contradição 
aqui que justificaria no âmbito do STJ a discussão. Agora, levar essa 
questão ao Supremo, invocar a legalidade me parece perda de tempo, 
não tem que falar em legalidade se existe uma lei. Goste da lei ou não, 
legalidade não é. Isonomia tampouco me convence; propriedade muito 
menos. Ou seja, eu não acho que essa questão vai ser resolvida no 
Supremo. Acho que, assim, ou pensa em trabalho no STJ, continuar ali, 
não sei se dá espaço para alguma discussão ali, mas se acabou... Sinto 
muito, é esse o direito brasileiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria fazer uma 
referência... O Brandão podia falar também. Brandão. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse assunto é bastante... Todas as 
vezes que sai uma norma de anistia sempre surgem essas questões. 
Mas o que é básico é o seguinte, não foi só nessa decisão que o STJ 
disse que o depósito corresponde a um pagamento. Ele vem dizendo 
isso já há muito tempo em razão daquela alegação de que se a empresa 
faz o depósito e a Fazenda não faz o lançamento para prevenir a 
decadência, quando termina o processo, o contribuinte perdeu sem 
auto de infração, ele poderia levantar. O STJ tem entendido, com base 
na doutrina do Hugo de Brito Machado, que fazer o depósito 
corresponde a você fazer o lançamento do imposto devido, portanto, o 
lançamento você já fez, o Fisco não precisaria fazê-lo. Isso eles alegam 
quando eles não fazem um auto de infração. Assim, a todo o momento, 
eles estão infernizando a vida do contribuinte, fazendo auto de infração 
para prevenir a decadência. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, não 
é uma posição isolada essa de dizer que o depósito corresponde a um 
pagamento. O que vem realmente a [ininteligível] é a questão da 
natureza dos efeitos do depósito judicial de acordo com o art. 151. 
Porque já houve épocas em que a própria Fazenda reclamava, assim, 
fazia o depósito e a Caixa Econômica Federal pagava TR como uma taxa 
mínima, não era nem poupança. Quer dizer, vamos ficar pelo mínimo, 
que é a poupança, que é muito inferior ao juro que a Receita Federal 
tem para cobrar. Então, ela dizia o seguinte, quando ela ganhava, ela 
queria receber os juros correspondentes ao débito. Não, o 151 tem esse 
efeito, ele suspende a legibilidade(F) e a remuneração não é problema; 
se suspende o quanto vai ser pago, vai ser uma outra história, talvez 
seja essa a razão da Lei 9.703, que trouxe todos os depósitos para a 
conta da União, porque aí ela fica com o dinheiro, ela que se 
autorremunera. Então, ficou: Não, você depositou o valor principal no 
vencimento, aquele jurinho 0,1 enquanto a Fazenda cobrava 1, você não 
tem que recolher essa diferença, está certo? Você está... Então, ficou 
sacramentado isso. Bom, agora vem uma regra, vem uma lei de anistia, 
e que diz que você faz o cálculo de um débito, e você fala assim: “Eu vou 
desistir do débito”, e lá tem um valor e não tem juros para calcular no 
débito, porque, se você depositou, não tem juros; mas, se você calcular 
os juros, com a redução que o governo dá, o que está depositado hoje é 
maior do que o valor do débito. Por quê? Porque você tem 1% de juros, 
ou menos até - a Selic chegou até 0,49% esse ano, chegou a 0,50% - e 
você ainda tem 75% de redução. Então, se você soma o principal, que 
não tem correção, é só o juros Selic, e sobre o juros Selic você dá uma 
redução de 75%, então lá na Caixa Econômica tem um valor muito 
maior, e daí a razão de dizer que você só tem direito de estar na anistia 
quando você, no caso, ou foi autuado, aí você tem, ou no processo de 
execução que você deposita o principal, os juros, a multa, os encargos. 
Nessas hipóteses, então, você realmente está com uma discussão do 
todo, e vem uma anistia, você está equiparado ao outro contribuinte, 
que vai pagar com redução de juros. Se você depositou, você teria 
direito de levantar essa parcela dos juros da parcela da multa e 
dispensa dos encargos de 100%. Me parece adequada essa decisão a 
esses termos, não é? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. O Schoueri quer 
falar sobre isso; a Valdirene. O Ricardo quer falar também, mas... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, quer falar então? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu só queria observar 
o seguinte, o STJ, você mencionou aí que ele não é isolado dessa 
manifestação, mas ele tem manifestações no sentido contrário, que está 
depositado, e o contribuinte tem que reconhecer a variação monetária 
do depósito porque diz que ainda é crédito dele, ativo dele. Quer dizer, o 
STJ não sabe o que ele diz. Conforme o caso, ele diz uma coisa, ou diz 
outra. E uma bobagem muito grande é se referir ao art. 645, do Código 
Civil, o depósito transfere a propriedade desse bem, se for um bem 
fungível, é dinheiro, é claro. O dinheiro material, ele transfere a 
propriedade, mas isso não libera aquele que adquiriu a propriedade da 
obrigação de depositário. Não, ela não... Essa transferência de 
propriedade, não é uma transferência de propriedade em pagamento, 
em quitação, está certo? Não extingui obrigação nenhuma. Então, tudo 
isso está fora, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, é exatamente no mesmo sentido, 
o Ricardo utilizou um termo forte, chamado bobagem, mas eu estaria 
próximo disso, para dizer o seguinte... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não usei o que eu 
pensei, eu baixei um pouquinho o nível. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, 
lembrar... Desculpe, Brandão, também. A obrigação tributária, o crédito 
tributário tem várias formas de extinção, uma delas, até primeiro lugar 
lá, o pagamento. Só que existe uma outra forma de extinção, que é a 
conversão do depósito em renda. Ou seja, pagamento é uma forma, 
conversão é outra. Quando eu faço... E o depósito suspende as 
atividades do crédito. Portanto - e é esse o raciocínio - na medida em 
que existe a conversão do depósito em renda está extinto o crédito 
tributário não por pagamento, mas por conversão. Então, cogitar qual 
seria o valor do pagamento ou não se torna completamente irrelevante, 
já que a conversão do depósito em renda, por valor menor a maior, não 
interessa, o crédito tributário foi extinto. Essa é a explicação, porque o 
depósito pode ser maior, menor. Isso é completamente irrelevante, já 
que existirá uma segunda via. São várias as vias para a extinção, 
prescrição e decadência; cada via tem o seu regime legal próprio. Então, 
nós estamos confundindo, Brandão, se me permite, a hipótese de 
pagamento, em que eu devo saber qual o valor atualizado, qual o índice 
adequado para pagamento, com outra hipótese, que é a de conversão, 
em que índice é irrelevante, já que o crédito vai ser extinto pelo 
depósito. O que existe, e essa pergunta me parece interessante aqui no 
meio - e essa pergunta não está respondida com toda clareza - é que, se 
eu fizer... Não é hipótese de conversão, não é hipótese do caso. Agora, 
se o contribuinte, por hipótese, no prazo do Refis fizesse o total 
pagamento do valor, com outros recursos, e, portanto, se tivesse extinto 



o crédito tributário pelo pagamento, se ele poderia ingressar em juízo 
com outro tema, dizendo: Olha, não cabe agora conversão de depósito, 
já que o crédito tributário já está extinto pelo pagamento de forma 
definitiva. Ou seja, na falta de uma proibição legal de um pagamento, 
dissesse o seguinte: O pagamento não é permitido a quem tem feito 
depósito. Em princípio, qualquer um pode pagar. E, se houvesse um 
pagamento com as reduções, com outros recursos, não seria este o caso 
aqui, aí parece bastante interessante a argumentação dizendo que, se o 
crédito está extinto, não cabe... Assim, não cabe conversão em renda 
para um crédito já extinto pelo pagamento. Esse seria outro mérito e 
talvez tivesse sido uma alternativa interessante para o contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene. Rapidinho, por 
favor. 

Sra. Valdirene: Só na linha do Schoueri, é o seguinte: tem uma luz no 
fim do túnel que a Constituição permite recurso extraordinário de 
julgado que julgar válida a lei contestada em face de lei federal, ou em... 
E o CTN é lei federal. Quando ele usa argumentação, fala da 9.703, ele 
diz contextualmente que está extinto, acabou o instituto da conversão e 
renda. Ora, pode uma lei ordinária revogar o CTN? E o Supremo já 
analisou, eu sei, eu entendo, tanto que eu apostava todas as fichas no 
STJ. Mas ainda numa luz no fim do túnel, voltando, eu posso dizer que 
houve aí... a interpretação passou por cima de lei federal, e a 
Constituição Federal, de certa forma, permite extraordinários nessas 
hipóteses. Vamos rememorar que a prescrição e decadência, que é 
matéria de lei complementar, que para a gente sempre seria o STJ a 
palavra final, foi revista os dez anos pelo STF. Tudo bem que é sobre 
outro enfoque, mas acabou indo. Bom, é uma tentativa. Segundo, em 
relação a tua opinião, eu acho que com certeza, se eu tiver de pagar à 
vista e levantar o depósito, ninguém poderia me impedir, só que 
sistematicamente o novo Refis, quando você clica hoje a tela atual – 
antigamente, em 2009, não tinha essa tela, mas os clientes já estão 
tentando - você aperta o botão e diz: “Você fica ciente que esse processo 
tem depósito vinculado, será automaticamente convertido em renda”. O 
sistema converte automaticamente, você não tem opção de pagar à 
vista, o que também seria questionável, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí seria um ponto interessante, uma 
consignação em pagamento dizendo “eu quero pagar...” Porque 
consignação e pagamento é outra forma de extinção. Aí você poderia 
cogitar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o credor não quer 
receber. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, você consignar em pagamento, que é 
outra forma... Gente, são formas... É estudar o art. 156 do Código, e 
lembrar que pagamento é só uma das formas. Eu faço a consignação... 
Depósito em consignação, eu faço a consignação em pagamento e, 



sendo procedente a consignação em pagamento, não cabe o depósito... 
Seria um caminho interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, agradeço a 
presença. Valdirene, obrigado por ter trazido esse assunto, muito 
interessante. Está debatido, acho, não é? Podemos retirá-lo da pauta. 
Semana que vem prosseguimos. 
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