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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. Descobrimos 
um erro de contagem no número de sessões nossas. Nosso secretário voltou para 
trás. Descobrimos... A próxima semana será a número 1300 e aí, e no livro, está 
registrado mil, cento e alguma coisa ainda. Nós voltamos 100 para trás. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na última informação, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, em relação à última. Não, vamos 
subir, vamos subir.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe. Só queria mencionar sobre essa 
história das 1300. Eu não tenho notícia de alguma entidade científica, no 
mundo, que possa contar com 1.300 reuniões para discussões de temas da sua 
área, no mundo. Cada vez que eu vou ao exterior, falo do IBDT e mencionava 
1.200, doravante será 1.300, eu posso lhe dizer que eu deixo muita gente 
boquiaberta. Quando, em seguida, eu falo das nossas atas e sempre faço 
questão, naturalmente, de abrir na internet onde estiver e mostrar o que nós 
temos é algo para nós, associados, termos orgulho do que o nosso Instituto vem 
fazendo nesses anos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida, a manutenção dessa... 
Eu ia falar esforço dessas reuniões de Mesa, mas não é um esforço, é um prazer 
estarmos aqui. Eu acho que todos nós aproveitamos bastante, mas não deixa de 
ser uma continuidade da permanente homenagem ao nosso fundador e 
inaugurador da Mesa, o Professor Ruy Barbosa Nogueira. Ainda no primeiro 
expediente? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar sobre isso, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Já que nós estamos na fase de autoelogio, eu queria 
aproveitar. A semana passada eu ia fazer um autoelogio, mas passou a 
oportunidade em função do calor dos debates. Então, eu vou aproveitar aqui que 
nós estamos falando do IBDT e eu queria fazer um comentário. O Ricardo 
mencionou, na semana passada, um acórdão do CARF, sobre o... Não sei se vou 
citar o nome do caso, mas é aquele caso, é um caso de preço e transferência, que 
foi citado aqui pelo Ricardo. O fato é que no corpo do acórdão há uma nota de 
rodapé e é feita a referência a uma palestra, que foi proferida aqui pelo 
Conselheiro Claudemir, em uma das nossas Mesas. Na nota de rodapé consta: 
“Palestra proferida pelo Conselheiro Claudemir, no Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário, endereço número tal do site”. Então, queria registrar esse fato, dizer 
da importância e da repercussão dessas conferências que têm sido proferidas 
aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João... Desculpe, Ricardo, mas isso me obriga a 
sempre insistir com esse ponto, não devem ser citadas como fonte confiável as 
palestras ou as reuniões aqui do IBDT. Todos nós aqui que falamos não 
revisamos o nosso texto, as discussões surgem no calor de um debate e não são 
fruto de uma pesquisa científica. Claro, podem ajudar, podem ser o início para 
uma pesquisa, mas nós não podemos recomendar e nem autorizar que sejam 
citadas as reuniões do IBDT como sendo a opinião seja de algum dos seus 
membros e muito menos do próprio Instituto. Apenas, eu insisto, é uma boa 
ferramenta para o início de uma pesquisa, para saber: “Bom, talvez essa ideia 
seja interessante”. Mas, por favor, não tomem como opinião dos diretores ou do 
IBDT, porque não é esse o escopo dessas Mesas de Debates.  

Sr. João Francisco Bianco: Logicamente, esse caso da palestra do Claudemir é 
diferente, porque ele veio aqui, manifestou a opinião dele, trouxe as 
transparências e o que foi citado é um texto da transparência dele. Então, eu 
acho que é um caso diferente, mas o objetivo do meu comentário aqui é 
justamente mostrar a divulgação do que é dito aqui e a repercussão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda na fase de elogios a nós 
mesmos, não é elogio, estamos constando fatos positivos do Instituto. Semana 
que vem, vamos ter o início do curso Direito Tributário Internacional, que 
reconhecidamente é o melhor curso, para não dizer o único curso com esta feição 
em Direito Tributário Internacional, no Brasil. O lado auspicioso é que nós temos 
todas as inscrições esgotadas e pessoas querendo ainda se inscrever e o mesmo 
está ocorrendo com o tradicional curso de atualização, que começa neste sábado, 
depois de amanhã, lá na faculdade. Nós temos 100 inscritos e uma previsão de 
mais 50 esperando apenas a disponibilidade de sala na faculdade, porque o 
nosso auditório, onde nós iríamos fazer, só comportam 100 pessoas. Então, 
estamos realmente cumprindo a função estatutária do Instituto. Já aviso 
antecipadamente, também, que no dia 12 de abril, nós vamos mandar a 
convocação legal, mas no dia 12 de abril vamos fazer assembleia anual de 



aprovação das contas do ano passado, apresentação das contas e aprovação, e 
vamos propor uma alteração estatutária, para modernizar um pouquinho o 
estatuto do Instituto, sem que ele perca a sua feição original.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Acrescentando alguma notícia 
boa, também, em relação ao que o Instituto vem fazendo. Recentemente, eu 
estive em contato com um editor do Financial Times, que se interessou bastante 
em saber o que era o IBDT e soube disso através das atividades, provavelmente, 
direcionadas por nossos alunos, pela propaganda que os nossos alunos fazem 
boca a boca do curso, para chegar em um nível de um periódico dessa relevância, 
no campo das relações internacionais. Então, esse é mais um mérito, que precisa 
ser registrado aqui. Parabenizar o Bianco, Schoueri, Ricardo e todos da direção 
por essa iniciativa vitoriosa, que está se perpetuando.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, não vamos abrir um pequeno expediente, 
como foi na semana passada, que o pequeno ficou muito grande, não é? Mas de 
qualquer maneira, gostaria de comentar uma notícia que saiu no Valor sobre um 
julgamento do STJ, que parecia uma coisa que eu e o João temos conversado, 
assim, aqui no instituto muito, é aquela questão da natureza jurídica do juro 
sobre o capital próprio e a incidência do PIS/Cofins. A manchete que saiu, com 
certeza um merchandising, mas de qualquer maneira a manchete dizia: “STJ 
isenta o PIS/Cofins sobre os juros do capital próprio”. Na verdade, não aconteceu 
nada disso, não é? Ele, simplesmente, fez um julgamento de algo anterior à não 
cumulatividade, onde o Supremo já disse que toda a receita extraoperacional não 
está sujeita ao PIS/Cofins. Então, a impressão quando você lê a notícia, 
realmente, ela não... O outro julgamento do Supremo é que parece que 
consolidou, realmente, a situação da repetição no indébito no sentido de que as 
ações que foram propostas até 09 de junho de 2005 podem retroagir dez anos e 
as ações propostas após 09 de junho de 2005 só cinco anos a contar de cada fato 
gerador, acabando com toda aquela questão de actio nata, resolução do Senado e 
a outras “bobagens” que saíram por aí, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Sr. Alexandre: Alexandre. Inclusive, eu provoquei o Presidente do STJ e hoje 
saiu a primeira decisão já admitindo do Supremo pelo trânsito em julgado e já 
está baixando. Todo mundo que quiser já peticiona, que já vai julgar. Já julga 
prejudicado o recurso extraordinário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é o que está na pauta? Esse 
está na pauta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que é o seguinte: na undécima hora da 
semana passada, o Schoueri lançou um desafio e ficou sem resposta. Eu não sei 



se podemos apenas responder, porque talvez o assunto vai prolongar. A questão 
da necessidade de lei estadual frente ao convênio firmado pelos estados.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, dá licença. Então, esse--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque ficou sem resposta, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se for o caso, colocamos na pauta. 
Ainda para... Acho para que finalizar o pequeno expediente. Dr. Hiromi, muito 
obrigado pelo livro: 37ª edição do Imposto de Renda das Empresas - 
Interpretação e Prática. Autoria do Hiromi, nosso querido Hiromi, e a Editora IR 
Publicações Ltda. Ele está doando aqui para a nossa biblioteca e, evidentemente, 
todos nós vamos ter nos nossos escritórios essa obra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu lembro sempre do Professor Brandão 
Machado, que mencionava o Professor Hiromi como um dos autores brasileiros 
que seguia aquilo que se faz muito na Alemanha, que é produzir manuais 
práticos, de uso obrigatório para os advogados, que não existem muitos no Brasil 
da categoria do manual do Professor Hiromi. Se vocês visitarem os jurídicos das 
empresas internacionais lá nas prateleiras estão todos os manuais de uso 
cotidiano. Esse é um dos nossos manuais de uso cotidiano obrigatório, de quem 
quer que se julgue prático em matéria tributária.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com a grande virtude dessa 
atualização permanente, não é? É religioso o--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aliás, essa era a crítica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --o lançamento a cada ano. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Era a crítica do Brandão, a única crítica do 
Brandão, que ele dizia: “O Hiromi devia fazer folha solta”. Como é na Alemanha, 
porque você já recebe-- 

Orador Não Identificado: Não precisa comprar todo ano. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você na compra da editora, faz a assinatura, você 
só atualiza as folhas soltas e elas até vêm em um outro formato, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, vamos para pauta, então? 
Já tem muita comunicação aqui. O primeiro assunto é do Paulo Akiyo Yassui, 
era um assunto que estava na pauta da semana passada e não houve tempo. 
Paulo, obrigado por ter concordado com a manutenção do assunto para hoje.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo. Bom dia, professores. Esse tema é referente à 
dedutibilidade de materiais obsoletos, danificados, invendáveis e deteriorados, 
que devem ser baixados do estoque, e como deve proceder para a dedutibilidade 
dessa baixa. Esse tema está prescrito no art. 291, do RIR/99. O art. 291 
descreve o seguinte: “Integrará também o custo o valor: II - das quebras ou 
perdas do estoque por deterioração, obsolescência. Inciso, letra c: mediante laudo 
de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens obsoletos 



invendáveis ou danificados”. Então, para que possa assegurar a dedutibilidade 
dessa baixa tem que ter laudo da autoridade fiscal e sabe-se que são muitos 
materiais que devem ser baixados. É sabido que a Receita Federal não tem 
equipe suficiente para atender toda a demanda. De qualquer forma... Não 
obstante, a empresa, creio que deve tomar uma providência de requerer o 
comparecimento do agente fiscal para certificar a destruição. No caso, a empresa, 
muito sabiamente, requereu e colocou a data para que o fiscal venha certificar a 
destituição. Foi protocolizado em 11 de novembro de 2011, para que 
comparecesse um mês depois, no dia 12/12/2011, e, no caso, o agente fiscal não 
compareceu para certificar a destruição. Examinando um pouco mais o tema, 
verifiquei que na comunicação de serviço n°. G 80.000-05/73, do ano 73, no Item 
X tem um ponto que dá a entender que se não comparecesse no prazo de 90 dias, 
poderia destruir sem o comparecimento do... Não, se o fiscal não comparecesse 
dentro dos 90 dias poderia destruir. O Item X diz o seguinte: “Nenhum pedido 
novo, com o mesmo objeto, será atendido antes de decorridos três meses, pelo 
menos da data, de acordo com a legislação do anterior”. Isso tudo está 
subentendendo que passados 90 dias, só depois de 90 dias é que pode requerer 
novo pedido. Então, o pedido anterior poderia ser destruído nesse sentido. Se não 
comparecer no dia que a empresa requereu para que o agente fiscal 
comparecesse, além do que passados os 90 dias, na forma do Item X da G 
80.000, eu estou sentindo que estaria assegurada a dedutibilidade, sem a baixa 
desse estoque e sem que comparecesse o agente fiscal. Eu gostaria de ouvir a 
Mesa sobre esse tema. É muito relevante o seu emprego para empresas que têm 
estoque já sobrecarregando os galpões.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um esclarecimento. 

Orador Não Identificado: Paulo, você disse, não entendi, o pedido anterior pode 
ser destruído. Isso que ficou meio no...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu explico. O que o Paulo disse é: 
existe um comunicado de serviço antiquíssimo da Delegacia da Receita Federal 
de São Paulo. Não está no regulamento e não está em lugar nenhum. Eu 
pessoalmente não conheço nenhum outro órgão da Receita Federal que tenha 
alguma regulamentação interna quanto a esse processo de destruição. Aqui, em 
São Paulo, essa antiga comunicação de serviço, entre outras coisas, ela disse que 
só pode apresentar outro pedido, com o mesmo objeto, depois de 90 dias da 
protocolização do anterior. Você não pode toda semana pedir a presença do 
fiscal, você poderia pedir a cada três meses. Ele está interpretando essa norma 
no sentido de que depois de três meses, se o fiscal não comparecer, ele está 
autorizado não somente a fazer um outro pedido, mas destruir aquela 
mercadoria objeto do pedido anterior. Essa é a colocação que ele está fazendo. 
Alguém quer comentar na Mesa?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do que você explicou, do que o Paulo explicou, pelo 
menos, eu não vejo ali qualquer autorização. Acho que eu posso até discutir se 
haveria um princípio da razoabilidade, se haveria algum outro limite, mas não 



me parece que essa ordem de serviço tem algum dispositivo do que você relata 
dizendo: “Pode destruir”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem toda a razão. Eu acho que 
nós temos uma norma legal, porque essa discussão do regulamento tem 
fundamento na lei e vocês verificam que existem outras variações de estoque. A 
primeira, por exemplo, quebras e perdas razoáveis ocorridas em qualquer fase da 
manipulação dos bens, seja matéria-prima, produto acabado, seja o que for. As 
quebras e perdas são aquelas diferenças de contagem e não existe prova 
requerida pela lei. A jurisprudência entende que caso a caso vai se verificar a 
razoabilidade. O Item II, que é deterioração, obsolescência ou riscos não cobertos 
por seguro, é exigido laudo da autoridade sanitária ou do corpo de bombeiros.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é o artigo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Art. 291 do regulamento. O último 
item é que é o que gera problemas. Algumas empresas não se trata de bens que 
você pode pura e simplesmente dizer assim: “olha, eu vou me descartar desse 
bem”. Eu preciso destruir o bem, por questões até de segurança e, hoje, os 
problemas ambientais. Há processos, inclusive de destruição, conforme cada 
item. Neste caso, a lei exige a presença da autoridade fiscal para atestar a baixa 
do estoque que, evidentemente, representa um custo dedutível, uma perda 
dedutível. O grande problema é que não adianta pedir a presença da fiscalização, 
que ela não comparece. Esse é o problema trazido pelo Paulo. Eu concordando 
com a observação do Schoueri, proporia um procedimento diferente, eu faria o 
requerimento, estabeleceria a data, porque até a destruição não é uma coisa, 
assim, que o fiscal chega: "olha, vim aqui destruir o estoque". Aquilo tem um 
processo técnico de destruição, não é simplesmente: faz uma montanha e toca 
fogo. Existe um processo que precisa ser preparado. Então, marcaria data, hora 
e, se o fiscal não comparecer, eu daria como cumprida a exigência legal, através 
de um segundo comunicado ao Fisco dizendo: "Olha, esperei o fiscal, ele não 
apareceu, por força das necessidades de espaço, seja o que for, eu procedi a 
destruição”. Eu acho que esse é o caminho prático para resolver esse problema 
que vem se estendendo desde 1973, quando essa comunicação de serviço foi 
baixada, não é? Eu, pessoalmente, trabalhei em uma empresa onde a destruição 
de produtos e sua fabricação era uma constante, produtos que perdem a 
eficiência pelo tempo, passa o prazo de validade e ela tinha que fazer a 
destruição. Então, nós convivíamos com esse problema praticamente todo o mês 
e o procedimento era este. Alexandre?  

Sr. Alexandre: No âmbito federal, como ali é um pedido administrativo, teria a lei 
federal que diz que em 360 dias ou um ano tem que ser decidido. Considera-se 
precluído ou aprovado se não... Se o fiscal não comparecer. Para ter segurança, 
se nos 90 dias o fiscal não comparece também há um ato omissivo coator, não é? 
Mandadinho de segurança, que aí pede para o juiz: “Olha, o cara não veio posso 
destruir?”. Para antes do prazo da lei federal. É isso que eu entendo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só fazendo um comentário rápido 
sobre esse prazo da lei federal. Eu pessoalmente não estou achando que ele seja 
aplicável, porque ele é um prazo para processos administrativos. Aqui é uma 
medida de fiscalização, que precede até a instituição de um processo no sentido 
técnico formal.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu concordo com o Ricardo, 
aliás, era isso que eu ia intervir e acrescento, também, o seguinte: esse 
procedimento sugerido pelo Ricardo já foi seguidas vezes, nessa Mesa, levantado 
pelo Dr. Paulo e respondido na mesma opinião pela Mesa de forma quase 
unânime, ou muitas vezes unânime. Você propor medidas judiciais, com 
mandado de segurança, para forçar autoridades a cumprirem a sua obrigação, 
tem se comprovado um meio pouco eficaz, burocrático e rejeitado por muitos 
juízes. Eu entendo aqui que o meio mais prático e mais aconselhável é esse 
mesmo que o Professor Ricardo mencionou, que diante disso as empresas 
tenham, elas próprias, o risco, mais um risco, que é minimizado. Quanto mais 
proativas forem as suas diretorias, quanto mais dirigentes forem os seus sócios e 
administradores.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer?  

Sr. João Francisco Bianco: João. Dentre as medidas acautelatórias, eu iria 
sugerir também o convite a uma entidade externa para acompanhar a destruição, 
talvez uma empresa de auditoria, que possa depois fornecer um atestado, ou 
uma entidade do tipo IPT, não sei, mas convidar um terceiro, externo, 
independente para também participar do processo de destruição. Uma outra 
sugestão, também, seria, nos casos em que for possível, vender o bem, vende 
para um terceiro com o objetivo de destruição. Aí o terceiro compra, você 
contabiliza a perda pelo valor da venda e o terceiro... Aí você teria que 
supervisionar o processo de destruição. Mas nos casos em que for possível talvez 
seja uma saída, também.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E ainda do ponto de vista prático... Schoueri. Do 
ponto de vista prático, de 64 para cá o tema ambiental cresceu muito. Então, eu 
lhe pergunto se eu necessariamente preciso estar na letra c, ou se eu posso ler a 
letra a, a questão da segurança, entender também segurança ambiental e 
chamar uma autoridade... Ou seja, mudar de fórum. Chamar uma autoridade 
ambiental para presenciar, tendo em vista a segurança ambiental, porque hoje 
em dia resíduo é um problema ambiental. Isso não havia em 64 e hoje existe. 
Então, talvez alargar a alínea “a” possa ser uma saída prática e bem defensável 
para o caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser que... Eu acho que é um 
caminho, realmente, pode ser apenas que a gente mude de endereço, não é? 
Solicite a presença da autoridade sanitária e ela não aparece. Evidentemente, 
que eu não sou obrigado a ficar na letra c. Como disse o Bianco, se eu vender 
como sucata, eu não vou ter necessidade de provar nada, simplesmente eu tenho 
a nota fiscal de venda da sucata e com prejuízo, claro. O problema é quando a 



empresa não quer assumir o risco até de utilização indevida dos seus produtos 
que têm a aparência de serem eficazes, eficientes ainda e vão perder rapidamente 
a sua possibilidade de uso. Então, ele pode ser mãos de mau-caráter, podem se 
apossar desse bem e voltar para o mercado. Então, muitas vezes as empresas 
recolhem produtos que estão no mercado, exatamente, para proteger a marca. 
Então, aí ela... Não é que ela legalmente seja obrigada à letra c, mas faticamente 
ou factualmente ela não tem como, a não ser proceder a destruição e não é o 
caso de chamar uma das demais autoridades: a sanitária ou a de segurança. 
Agora, claro, se chamar, se conseguisse é uma solução prática que cobre a que 
foi dita anteriormente. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas isso é coisa de 50 anos atrás, que eu acho que a 
maioria não está mais cumprindo, não é? Porque, por exemplo, no setor de 
alimentação tem prazo de vencimento. Fábrica de pão de forma, por exemplo, é 
um tipo de consignação. Eles entregam, o que não vender e passou o prazo de 
vencimento devolve, aquilo não dá para... Diariamente, diariamente e, então, não 
há a possibilidade de seguir exatamente. Então, eu acho que essas empresas não 
estão mais seguindo. Eu acho que o fato de na nota de devolução dizendo que o 
prazo está vencido, eu acho que é suficiente para a dedutibilidade. Eu não... 
Porque isso daí, talvez se fosse um material de matéria-prima, ou grande 
estoque, que precisa destruir, aí talvez aquele, mas no caso de fábrica de 
alimentos, em geral, que é um tipo de consignação. Eles entregam e o que não 
vendeu devolve.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, microfone. Tem uma 
pedida de... Por favor, pediu a palavra tem-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por causa da ata.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Centenas de pessoas querem ouvir, saber o que 
você falou. Teu nome.  

Sra. Andrea: Primeiro, bom dia a todos. Eu queria só perguntar, que os 
senhores... Oi?  

Orador Não Identificado: Vê lá. 

Sra. Andrea: Agora está? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você se identifica, por favor.  

Sra. Andrea: Meu nome é Andrea. Eu queria fazer uma pergunta: os senhores 
falaram que de repente poderia fazer... Esperar o prazo de 90 dias, caso o fiscal 
não comparecesse, marcasse hora e data, e caso ele não comparecesse 
considerasse como cumprido. Nesse caso teria que esperar os 90 dias, dar o 
prazo e esperar os 90 dias?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi o que foi dito aqui em uma 
atitude conservadora, evidentemente, no âmbito da Delegacia Regional de São 
Paulo, capital. Para falar a verdade, eu não sei se é o estado, eu acho que essa 
delegacia, na época, era estadual, ou 8ª região, não sei, precisaria voltar um 
pouquinho para trás. Para quem quiser ser conservador. Agora, estão sendo 
trazidas situações aqui que precisa destruir todo dia e, então, aí entra o 
problema da razoabilidade de furar esse esquema. Até porque esses 90 dias é 
uma tentativa da repartição local de disciplinar o trabalho, porque senão tem que 
deixar fiscal todo dia, toda hora à disposição de milhares de contribuintes que 
queiram cumprir a lei. Então, eu acho que é uma sugestão para não trombar 
com a ordem de serviço e cumprir a lei, porque a exigência da presença da 
fiscalização é legal. Agora, pode ser adotado outro mecanismo, acho que cada 
caso poderia ser estudado com bastante cuidado. 

Sra. Andrea: Está, mas-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, mas... Tudo bem, eu sei que é de 
São Paulo, eu não sei se a competência dele, na época, era estadual ou só na 
capital. Isso precisaria dar uma... 

Sra. Andrea: Só complementando, eu queria... Eu estive em contato com o INT, 
com o Instituto Nacional de Tecnologia, e eles falaram que eles fazem um laudo. 
Eles fazem esse laudo e, de repente, não sei se os senhores entendem que eles--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Laudo de destruição? 

Sra. Andrea: Laudo de destruição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque o INT-- 

Sra. Andrea: Os senhores poderiam-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O INT, é muito comum o laudo dele, 
que nesta atividade a perda... O inciso I, lá em cima. A perda, a quebra por 
manipulação, não é que o produto está lá, você está vendo o produto e ele está 
destruído. Eu faço recontagem e está faltando dois. Isto aí, essa é que é a perda 
razoável e depende do tipo de produto. Eu acho que lá em uma fábrica, em uma 
montadora de automóvel perder um veículo é quase que impossível, mas perder 
alguns quilos em uma embaladora de arruela ou de arroz é normal que aconteça. 
Então, o INT, ele costuma, o IPT também, dar laudos quanto a essa razoabilidade 
da perda. 

Sra. Andrea: Mas não-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, se ele for lá e atestar: “Eu 
verifiquei a destruição”. É como foi sugerido pelo Bianco há pouco. 

Sra. Andrea: Isso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há uma presença de alguém, em 
última análise até de um auditor externo, porque o contribuinte tem que tentar, 
viver e conviver com a norma legal. Por favor, você-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sidney. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sidney Stahl. 

Sr. Sidney Stahl: Não, a única-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só se identifica, por favor.  

Sr. Sidney Stahl: Sidney Stahl. Só para falar, porque a única questão com 
relação aos pães, etc. e tal é decorrente da própria natureza. Quer dizer, essa é 
uma operação normal, os pães vão se deteriorar mesmo e é assim que funciona. 
Obviamente, a Receita Federal não vai ficar buscando pelo em ovo neste tipo 
coisa, não imagino que aconteça. Eu conheço fábrica de pão e destroem mesmo 
por livre iniciativa, digamos assim. 

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

Sr. Alexandre: Brandão... Alexandre. No caso da contabilidade, quais são os 
critérios, hoje, com essa questão do Ifirs e dessas normas, como é que vê esses 
laudos? Como é que você veria esses laudos para você, na parte contábil, admitir 
essas perdas e lançá-las.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Na verdade, não muda muito em 
relação ao que já se vinha praticando, mesmo porque nós temos a norma legal 
sobre isso. O que se deve, realmente, tomar cuidado e ele levantou essa questão, 
o Sydney, é o seguinte: a quebra, que se refere o inciso I, pode abranger a 
hipótese que ele levantou e isso é prova para efeito de dedutibilidade do imposto 
de renda. Você tem uma nota de devolução de produtos com prazo de validade 
vencida, evidentemente, a presunção é que esse produto vai ser destruído, certo? 
Não vai ficar chamando realmente fiscal todos os dias e nem esperar 90 dias com 
o pão lá no pátio, ou os ratos chegando lá, etc., para destruir. Eu acho que aí já 
faz parte do processo. A diferença que tem é com referência aos impostos 
indiretos, que estão aqui vinculados. Então, essa primeira palavra quebra, do 
inciso I, ela permite que a quebra, que seja razoável que é esse que o INT faz, 
dizendo que durante o processo industrial do pão para cada saco de farinha se 
produz 80 quilos de pães. Se a empresa comprou mil sacos de farinha e produziu 
60 mil quilos de pães, tem uma quebra, que já é considerada razoável. Se ele não 
comprovar a perda efetiva por essa questão de prazo, etc., ele vai ter uma 
“operação de venda sem notas fiscais”. Quer dizer, então, esses são os cuidados 
que o Paulo, inclusive, trouxe aqui, que nós até já discutimos e que tem que se 
levar em conta. A quebra razoável do processo industrial, essa quebra, esse pão 
destruído, da forma como você disse, ele não permite a manutenção dos créditos 
de ICMS e de IPI, mas a quebra do processo industrial, cujo laudo é feito pelo 
INT, dizendo que durante o processo se perde arruela, se tem limalha, se 



quebra... Tem pedaço de ferro que é jogado fora como sucata normal, que isso é 
5% da produção. Se o fiscal federal fizer o levantamento e dizer que em uma 
indústria se adquiriu tantas toneladas de material, deveria se produzir tantas 
toneladas de arame e deu uma diferença básica de 5%. Essa quebra é 
considerada normal, não precisa comprovante e não precisava nada. Mesmo que 
tenha nota fiscal de saída de sucata, porque em geral tem quando é material 
desse tipo é normal e, inclusive, permite a manutenção dos créditos indiretos: 
PIS/Cofins, IPI e ICMS. Essa outra quebra, não, essa outra quebra já é diferente. 
É só para efeito de imposto de renda e, claro, bem documentada para propiciar 
um levantamento específico, que hoje se faz por presunção. Dizer que a 
quantidade adquirida e a quantidade produzida está adequada, você não vai ter 
problema, como tem muita gente que hoje, depois da Lei 9.430 para o imposto de 
renda, foi introduzida a presunção de saídas sem documentação fiscal, desde que 
se faça essa prova. Então, realmente, esse procedimento pode ser o seguinte: 
olha, eu nem daria tanta importância se eventualmente o fiscal me glosasse a 
quebra, que é “ridícula”. Vamos supor, aconteceu o procedimento que o Paulo 
disse, considerou isso como custo, o fiscal veio e glosou. Olha, é muito melhor ter 
uma glosa desse tipo do que ele considerar esse material incluso no produto 
vendido, que a diferença é muito grande, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, esse é o outro lado, não é? Nós 
estamos analisando a questão probatória, no fato específico da distribuição. 
Qualquer variação de estoque, inclusive, levantamento de consumo de matéria-
prima tem presunção legal de omissão de receita. Se nós analisarmos a 
jurisprudência lá no Conselho de Contribuintes, estou falando do Conselho de 
Contribuintes de propósito, porque a jurisprudência é antiga, o CARF 
provavelmente está seguindo a mesma linha. Nós vamos encontrar uma 
infinidade de casos de omissão de receita, de apuração de produção trabalhando 
com o primeiro inciso e quase nada a respeito da questão da destruição. Então, 
realmente, nós estamos aqui preocupados com o assunto, mas na prática eu 
acho que as empresas vão se ajeitando, não é? Eu, inclusive, estava lembrando 
aqui de um parecer do Professor Miguel Reale, há muitos anos atrás, a respeito 
de uma questão de zoneamento, em que ele demonstrava nesse parecer que uma 
determinada lei estava em vigor, como essa está, mas tinha perdido eficácia pelo 
decurso do tempo e pela prática, até consentida pela autoridade, em relação ao 
descumprimento daquela norma. Evidentemente, é um parecer de alta indagação 
jurídica dificilmente possível de se sustentar em um processo administrativo ou 
judiciário fiscal, mas de qualquer forma é o que a gente está notando aqui, não 
é? A gente está notando aqui a obsolescência não da mercadoria, mas da norma. 
Mais alguma... Vamos para o segundo assunto, salvo engano é o meu, não é, 
João? Nós tratamos deste assunto aqui rapidamente, na semana passada, mas 
sob a forma de notícia, em função de um acórdão da primeira turma do Supremo 
Tribunal Federal, que teve bastante repercussão pela imprensa, em que foi 
admitido... Vou ler, você pode colocar aí, João? Habeas corpus 108.037, em que 
foi dito o seguinte: “Processo administrativo - persecução criminal – necessidade. 
Caso a caso, é preciso perquirir a necessidade de esgotamento do processo 



administrativo fiscal para iniciar-se a percussão criminal. Vale notar que, no 
tocante aos crimes tributários, a ordem jurídica constitucional não prevê a fase 
administrativa para ter-se a judicialização”. Esse acórdão foi relatado pelo 
Ministro Marco Aurélio, a decisão contou com o voto contrário do Ministro Toffoli, 
se não me engano, e contraria a Súmula Vinculante 24. A Súmula 24, eu não 
tenho o texto dela aqui, mas ela diz que não há tipificação dos delitos do art. 1° 
da Lei 8.,137 antes do lançamento definitivo do tributo. Entendendo-se como 
lançamento definitivo do tributo o término do processo administrativo. Este 
acórdão, ele não tratou da questão que está regulada na Lei 9.430, segundo a 
qual quando a autoridade fiscal faz um lançamento, emite um auto de infração e 
constata a possibilidade de enquadramento criminal, ela deve fazer uma 
representação para o Ministério Público. Essa representação fica represada, 
suspensa na repartição de origem, em processo à parte, até o julgamento 
definitivo no processo administrativo, quando então é encaminhada. Caso a 
última instância administrativa confirme o lançamento, a representação é 
encaminhada ao Ministério Público para verificação, se oferece ou não denúncia. 
O Supremo já tinha julgado, no passado, que isto não impede o Ministério 
Público de exercer as suas atividades. Porque o Ministério Público tem a 
possibilidade de fazer investigação, tanto quanto a Receita Federal. Entretanto, a 
Súmula 24, de certa forma sintonizada com o art. 74? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: 83. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 83, da Lei 9.430, ela diz aqui, 
recuperamos aqui o texto dela: “Não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária - que são os do art. 1°, inciso do art. 1° - não se tipifica crime material 
contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo”. É o que o 
Ministro Toffoli mencionou aqui: “Não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária, previsto nos incisos I a IV, do art. 1°, da 8.137, antes do lançamento 
definitivo do tributo”. Isso é o que diz a súmula. No caso concreto, precisa ser 
dito que quando o julgamento ocorreu o processo administrativo já havia 
terminado, a dívida confirmada na última instância administrativa tinha sido 
inscrita em dívida ativa. Daí o Ministro Marco Aurélio dizia que é caso a caso, o 
que não quer dizer que não está se chocando frontalmente com a súmula, porque 
toda a persecução criminal começou antes desse fato. O que poderia acontecer 
seria, ao ser oferecida a denúncia, o contribuinte já estar, inclusive, como eu 
conheço um caso concreto, já estar vitorioso na instância administrativa. Eu só 
estou apresentando o caso, para que tenham então um fato mais concreto para a 
discussão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O fato-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera, eu não acabei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O fato é do contribuinte mesmo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para compreender, o fato, ou seja, o delito é do 
próprio contribuinte?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o delito é do próprio contribuinte. 
Era uma questão de omissão de receitas, ele havia declarado movimento de R$ 8 
mil e se havia verificado, por movimentação bancária, uma movimentação 
superior a R$ 40 milhões. Ele não fez prova absolutamente do diferencial. Então, 
tudo leva a crer que ele, realmente, tinha sonegado. Talvez seja por isso que o 
tribunal, no caso, entendeu que era o detalhe de “aguardar” o término do 
processo administrativo poderia ser colocado de lado. O Ministro Marco Aurélio 
chega a dizer que: “Descabe potencializar a construção jurisprudencial - ele está 
se referindo à súmula. Descabe potencializar a construção jurisprudencial a 
ponto de chegar-se, uma vez prolatada sentença condenatória, confirmada em 
âmbito recursal, transitada em julgado, ao alijamento respectivo, assentamento a 
falta de justa causa”. Na verdade, se discutia se havia justa causa ou não para a 
denúncia. Então, esse é o quadro fático. O Ministro Toffoli, ele fez uma referência 
muito... Não, não é o Ministro Toffoli, é em outro recurso. Ele faz uma, alguém 
fez uma referência muito interessante. Eu não sei se é nos debates desse habeas 
corpus mesmo. Ele faz uma referência muito interessante. O contribuinte que 
está incurso nas sanções criminais, ele pode ter extinta a punibilidade, caso ele 
efetue o pagamento antes do oferecimento da denúncia. Se for oferecida a 
denúncia, antes do término do processo administrativo, o contribuinte perde, 
formalmente ao menos, a possibilidade de se livrar da sanção criminal pagando. 
Então, esse é um dos pontos contrários à discussão que foi travada aqui neste... 
E a decisão que foi afinal dada. Não há nenhuma dúvida que sob o ponto de vista 
formal há contrariedade com a súmula Já vou terminar, para não ser um chato, 
inclusive na exposição. Mas foi esta decisão, pela qual se deve fazer a avaliação 
da aplicação da súmula, caso a caso. Eu, ontem, estava lendo um outro acórdão, 
que nós discutimos aqui a semana passada, aliás, o Bianco trouxe aqui e eu não 
vou tratar dele ontem, que é o Inquérito 2.482. O que o Bianco trouxe semana 
passada era a questão da ausência do elemento subjetivo de dolo e ele citava, 
citou aqui que no caso não era problema tributário, era problema de dispensa de 
licitação, então o crime era da responsabilidade fiscal do administrador. Um dos 
elementos fundamentais da decisão do Supremo foi que o Prefeito, que é o que 
está envolvido aqui, ele contava com o parecer jurídico favorável da Procuradoria. 
Só fazendo referência a esse caso aqui, porque na discussão travada nesse outro 
caso foi transcrito um voto do Ministro antiquíssimo, não é o Gallotti, em que ele 
dizia o seguinte: “A súmula não deve ser interpretada. A súmula existe, a 
finalidade da súmula é terminar a discussão”. O assunto já foi debatido e foi tão 
debatido que virou súmula, não era nem súmula vinculante. Então, esse 
Ministro, ele não admitia interpretação de súmula. Súmula é súmula. De modo 
que nesse particular, também, esta recente decisão do tribunal contraria a 
posição do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso, evidentemente, nos coloca 
em uma situação de extrema insegurança. Se uma súmula vinculante pode ser 
desconsiderada pelo Supremo, poderá ser por outras autoridades, não é? 



Atropela a norma constitucional e, com isso, nós voltamos à barbárie jurídica, 
pelo menos no que diz respeito à segurança. Então, é isso, em aberto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para compreender um pouco mais da decisão 
que você leu inteira. Não é dizer que a súmula teria sido menor, ou seja, não é 
que os Ministros entraram no mérito dizendo o seguinte: “Embora a súmula diga 
tal coisa, os acórdãos que lhe deram base não chegaram a tal ponto”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse tipo de discussão não houve, ou seja, 
claramente eles estão afastando uma súmula vinculante deles mesmos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, estão dizendo que a súmula, 
nas palavras do Ministro Marco Aurélio, a súmula não pode ser potencializada, 
seja lá o que isso quer dizer. No mínimo significa: “Quando nós acharmos e, em 
caso, que ela pode não ser aplicada, ela não será aplicada, no mínimo por nós 
mesmos, autores da súmula, Ministros do Supremo Tribunal Federal”. Os 
demais, ele não disse: “Podem, também, não potencializar”.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti. Eu estava um pouco 
ansioso de falar sobre esse assunto. Porque eu telefonei, recentemente, para um 
grande amigo de todos aqui, um jurista de escol chamado Humberto Ávila, que 
defendeu uma tese sobre segurança jurídica e produziu o melhor livro dos 
últimos anos, dos meus últimos 24 anos de formado, sobre segurança jurídica. 
Nesse livro, ele analisa com muita precisão, inclusive, com o uso de Direito 
comparado, criticando o posicionamento das Cortes Constitucionais e Cortes 
Superiores de outras jurisdições sobre a questão da segurança jurídica afetada 
por movimentações de posicionamento entre seus Ministros, movimentação, 
inclusive, de Ministros, quando Ministros entram, Ministros saem e como fica a 
questão da segurança jurídica. Trata, também, da nossa Corte, obviamente, 
porque ele é um especialista nesse assunto, ele entende muito de Supremo 
Tribunal Federal e trata das súmulas vinculantes. Não precisa dizer, porque 
senão é melhor vocês comprarem o livro e lerem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todo mundo leu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Todo mundo já leu, não é? Provavelmente, todo 
mundo já leu. É que ele nem imagina uma hipótese ou ele analisa e critica, 
também, a hipótese de descumprimento de súmula vinculante e considera que a 
súmula vinculante foi uma necessidade do nosso sistema, de tornar mais perene 
e mais lógico todo o Judiciário brasileiro. Porque a súmula não funcionava, a 
simples súmula não funcionava, vinha essa questão de potencializar, 
despotencializar e interpretar súmula. O que houve com a súmula vinculante foi, 
realmente, tirar deste rol de discussão a súmula em si e, então, não permitir um 
novo questionamento da súmula. O que não quer dizer que a Corte Suprema, o 
Supremo Tribunal Federal não possa nunca mais tratar do tema, nem nunca 
mais mudar de ideia. Porém, deve haver um procedimento interno muito rigoroso 
para alterar o procedimento, que levaria a uma mudança de posicionamento e 



que depois, então, justificaria uma súmula vinculante em sentido contrário. As 
Cortes Constitucionais, tidas como sérias, modificam o seu entendimento de 
tempos em tempos, só que elas tomam o cuidado de dizer que até hoje se decide 
assim. Doravante poderá ser revista a posição desta Corte, em função de fatos 
que já vêm sendo analisados, que já vêm evoluindo entre os Ministros da Corte e 
na jurisprudência das Cortes Inferiores. O que não me parece ser o caso que nós 
estamos tratando. O que me chama atenção, porque em um sistema que vivemos 
de insegurança jurídica total, um Ministro dessa relevância, em um caso também 
bastante relevante, permitir uma discussão sobre uma súmula vinculante, tratá-
la como potencializada ou menos potencializada tem um efeito sobre as Cortes 
Inferiores, Ministério Público e outras autoridades policiais devastador.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Um pequeno parágrafo inicial, eu sou, 
realmente... Claro, não acho que a súmula seja, como esse Ministro disse, uma 
pedra irremovível. Evidentemente, se fosse assim nós estávamos parados na 
Súmula 45 quanto à repetição de indébito, que felizmente ela evoluiu para a 
Súmula 545 e foi adiante. A súmula 239, também, que é um absurdo de dizer 
que o tributo lançado em um ano não pode ser cancelado no ano, pode ser 
discutido no ano seguinte, quer dizer, um monte de súmula que escritas e mal 
interpretadas mesmo, que depois mereceriam o esclarecimento. Bom, com 
referência a esse caso aqui, eu tenho impressão, Professor Ricardo, depois que eu 
li o acórdão, que o Ministro, ele podia ter tido tudo o que ele disse daquela forma 
que ele costuma falar. A gente vê ontem ele falando, com aquela linguagem 
rebuscada, achei como está escrita aqui, mas ele quis dizer o seguinte: “Olha, é 
pura economia processual”. Porque o que aconteceu nesse acórdão, os advogados 
pediram a nulidade da ação criminal, porque a Receita Federal comunicou o 
término do processo administrativo. Não, não, comunicou ao Ministério Público o 
término do processo administrativo e ainda não havia sido publicado, nem tinha 
sido escrita a dívida, demorou seis meses. Nesse ínterim, o Ministério Público 
abriu ação criminal. Então, eles quiseram trancar a ação criminal, sendo nula e 
dizendo que ainda não havia terminado, porque ainda não havia sido publicado. 
Não havia sido transitado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é importante esclarecer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é bastante importante para esclarecer que é um 
fato bastante diferente, ou seja, a materialidade do crime já existia. Olha, é muito 
importante essa informação do Salvador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A materialidade já existia. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, um aparte, porque é importante aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois não. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É bom lembrar, o raciocínio do Supremo 
questionável, ou não, é que o tipo do art. 1° exigiria tributo e só haveria tributo 
uma vez “constituído” o crédito. Agora, o que o Brandão nos diz é: o crédito já 
estava constituído, o processo administrativo já havia sido terminado e já houve 
a comunicação. Então, isso é bastante diferente da notícia que nós temos, via 
jornal, ou daquilo que tínhamos ouvido até esse minuto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Continuando, então, com a coisa. Isso eu senti 
exatamente da leitura do acórdão. O que os advogados não insistiram: “Olha, a 
ação é nula, porque ainda não estava constituído o crédito tributário, porque 
faltava esse detalhe da comunicação”. Ele não disse isso, mas disse em outras 
palavras, o que é pior, aí ele foi além e piorou a situação. Ele relembrou aquele 
antigamente, na constituição anterior, que exigia-se... Quer dizer, exigia-se... 
Teve um ano ou dois, que alguém levantou a questão de que antes de fazer uma 
repetição de indébito você tinha que esgotar o processo administrativo. Havia 
uma previsão, na constituição anterior, no sentido do contencioso administrativo. 
Ficamos uns dois anos nessa história e acabou, falou: “Não precisa esgotar via 
administrativa nenhuma”. Na constituição atual, o Supremo já disse que os 
recursos administrativos têm a mesma, devem seguir a questão do duoprocesso, 
igual ao processo judicial, com ampla defesa, os recursos inerentes, tanto que ele 
excluiu a necessidade de garantia de depósito para os recursos administrativos. 
Esse é o perigo do que o Ministro disse. Ele fala que a constituição não exige que 
haja um processo administrativo tributário. Ele fala assim: “Diante do contexto, a 
ausência de lei exigindo o processo administrativo...”. Mas como? A constituição 
não exige. Ele fala no último parágrafo: “Diante desse contexto, a ausência de lei 
exigindo o processo administrativo para apuração do indébito, não bastasse a 
existência do auto de infração, a ordem natural das coisas não está a direcionar 
à insuficiência – aqui é aquela linguagem – de dados capaz de levar à 
necessidade de formalização do processo administrativo. Descabe potencializar a 
construção...”. Aquelas coisas. Então, esse obiter dictum dele pode parecer 
estranho, porque nós estamos hoje em um regime em que... É claro, o processo 
administrativo contencioso do que o contribuinte tem direito na sua defesa, 
evidentemente, ele não precisa esgotar o processo administrativo nas ações de 
repetição de indébito, mandado de segurança e essas coisas, não é? Isso, 
realmente, não há necessidade e não está previsto um contencioso administrativo 
mesmo. Portanto, claro que com muita cautela, nessa decisão, eu vejo que ele 
não está afastado da súmula, não é? Como ele quis dizer: “Olha, já estava 
configurado e anular para quê? Anular para voltar?”. ainda mais diz ele, assim: 
“Não havia sido ainda proferida a sentença”. Então, não havido proferida a 
sentença, a sentença seria anulada. Essa outra questão, que eu acho que foi o 
Schoueri, ou o Professor Ricardo, na verdade, a lei atual, ela permite o 
pagamento não só até a denúncia, ela permite o pagamento sempre. Até a 
denúncia é para pedir parcelamento, quer dizer, se você vai parcelar, você tem 
que parcelar até a denúncia, mas se você quiser pagar, você pode pagar em 
qualquer fase do processo administrativo e judicial. Encerro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  



Orador Não Identificado: Na prática, não é? Habeas corpus, eu já fiz alguns e o 
primeiro ponto que se coloca é que antigamente se fazia muitos pareceres 
jurídicos para a recuperação de créditos de ICMS. Aí tinha a dúvida e o Estado 
de São Paulo entrava com a representação, até que criou-se uma lei estadual 
impedindo a representação, enquanto pendesse o processo administrativo, para 
evitar a coação dos contribuintes. Isso uma questão, então, relevante que se 
aplica. Outro caso é na formação quadrilha ou bando, fraude, nota repristinada, 
nota espelhada, em que há uma grande investigação preliminar e se prende as 
pessoas por formação de uma quadrilha, por fins de sonegação fiscal. Aí penso 
que engessar, porque a... Agora, como advogado a gente usa isso, óbvio. 
Engessar o processo criminal, porque a pessoa entrou com um recurso 
administrativo, apesar de a materialidade delituosa estar configurada de maneira 
cabal é engessar, também, é criar uma falsa segurança. A sociedade aí tem que 
pesar qual é o melhor, o que é mais importante para a sociedade: permitir a 
bandidagem tributária, dos crimes tributários, ou criar formalismos para evitar o 
processo criminal. Ficar 10, 15 anos esperando o julgamento do processo 
administrativo, ou nos casos, o Judiciário olhar aquela situação, como o Ministro 
disse, que eu já defendi com consciência, e falar: “Olha, esse caso aqui a gente 
precisa permitir a persecução criminal desde logo. Porque isso vai... Tem o efeito 
na sociedade de reprimir cada vez mais os crimes”. Mas, na verdade, o que eu 
percebi aí, nós alegamos nos habeas corpus, que por força de várias 
representações criminais terem sido iniciadas, até denúncias, processos 
criminais, o teu caso inclusive, o que acontece, os clientes da gente podem 
acontecer, não é? Omitir uma receita ali, essas coisas que acontecem. O Fisco aí 
procura o advogado de confiança, melhor com o advogado de confiança do que 
um outro advogado fazer a defesa. Então, o Direito Penal Tributário ou Tributário 
Penal está aí para a gente também advogar. O que acontece na prática? O que 
nós alegamos e o que parece que vai acabar? Olha, eu perdi o processo 
administrativo, no curso do processo penal, mas pela teoria da árvore 
envenenada ou da nulidade do processo criminal, por força do processo 
administrativo, porque tem a súmula tal e tinha um processo administrativo 
pendente. Então, joga fora o processo criminal, o inquérito policial e começa tudo 
do zero, aí está até prescrito, às vezes, porque é uma nulidade. Esse é o 
argumento que agora aparece, dependendo da situação, confirmou-se o crédito 
tributário, então, vamos analisar com mais detensa, ver se nesse caso concreto 
vamos jogar fora o processo criminal, já instaurado, toda a investigação feita e 
voltar para trás, no zero. Essa é a discussão que os advogados levam. Esse é o 
ponto, Dr. Ricardo, que eu queria colocar, esse é o ponto eu queria colocar. Na 
prática, é isso. Como advogado, a gente defende uma técnica por questões 
processuais ou formalistas, mas no fundo, como membro da sociedade ou como 
um cidadão, a gente percebe que talvez alguma coisa não vá dar muito certo se 
for por esse caminho formalista. Quanto à revisão da súmula, não vou me 
estender muito, tem um caso concreto, que está no Supremo Tribunal, da 
Súmula Vinculante 17, da questão dos juros na repetição do indébito, em que 
momento se cessam os juros na ação judicial de repetição do indébito, se a 
Súmula 17 já sacramentou que só no prazo entre o precatório e o pagamento não 



incide juros. Eu tenho duas reclamações já no Supremo. Uma, o Ministro Gilmar 
Mendes só mandou processar, até saiu no noticiário aí e eu entrei com outra, 
porque os juízes de primeira instância, na ordem final... Na segunda, o Ministro 
Joaquim Barbosa disse: “A súmula não chegou a esse ponto”. Não disse se antes, 
entre a data da conta e a data da expedição, aí eu falei: “Ministro, é questão de 
autoindagação, vamos discutir isso, se é ou não, porque o Judiciário do tribunal 
regional já está discutindo. Então, ele permitiu, ele se retratou e determinou o 
processamento. Então, a própria lei federal que criou a súmula vinculante 
permite a revisão da súmula. Como é que se iniciaria essa revisão de súmula? Eu 
creio que esse acórdão demonstra como se poderia iniciar uma revisão de 
súmula. A própria discordância dos Ministros do Supremo gerando uma 
discussão nova sobre uma súmula e, aí sim. Porque como é que eles vão se 
reunir em uma sala e falar: “Vamos mudar a súmula?”. Porque se a súmula é 
vinculante e eu não posso nunca mais discutir aquela questão, então, como é 
que eu vou discutir? Então, como é que pode? Então, os Ministros começam a se 
convencer que aquilo precisa ser revisado e tem que ser como? Através de um 
julgamento. Cria-se uma polêmica, vai-se à revisão da súmula e o seu caso, 
conforme a própria lei prevê. Obrigado, era isso que eu entendi.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dois esclarecimentos. O primeiro, eu 
preciso retificar uma informação que eu dei há pouco a respeito da manifestação 
de um Ministro, cujo nome na hora eu não achei aqui, que é o Ministro Victor 
Nunes, que se referiu que súmula não é para ser interpretada, súmula é para ser 
aplicada até acontecer isso, ela ser revista, mas enquanto isso ela está em vigor. 
Não foi naquele inquérito, não foi no Recurso Extraordinário 244.003. Se alguém 
tiver interesse nesse detalhe. Segunda questão, voltando ao termo específico 
aqui, é que aqui não houve revisão de súmula, aqui simplesmente disse: “Não 
vou aplicar em caso”. Está muito claro isso aqui. Diga-se de passagem, o 
impetrante aqui, o paciente que chama, já estava preso. Ele foi condenado pela 
justiça criminal. O que o Supremo diz é: “Quando houve a sentença condenatória 
já tinha terminado o processo administrativo, mas a persecução começou antes”. 
E outra coisa que eu quero esclarecer é o seguinte: o ministro enfrentou, sim, a 
súmula, porque... E não é só no fato, porque ele está justificando por que deve 
caber a persecução criminal antes de terminar o processo administrativo. Ele se 
fundamenta no fato de que a constituição requer, previamente ao processo 
judicial, o esgotamento da via administrativa na justiça desportiva, em questões 
trabalhistas relativas ao acordo coletivo de trabalho e não o faz com relação ao 
Direito Tributário. Então, ele é contrario sensu e diz assim: “A constituição não 
exige esgotamento da instância administrativa”. Mas, entretanto, nós sabemos 
que no art. 55, do art. 5°, existe garantia do devido processo legal administrativo 
com todos os seus recursos. O Supremo tem incessantemente dito que esse 
direito tem que ser resguardado e, inclusive, pode ser exigido sem necessidade de 
garantia a qualquer um. Então, ele está, sim, enfrentando o mérito da súmula 
baseado neste fundamento. Muito curioso é que ele cita o RE do Plenário... No 
meio da minha papelada aqui, o RE que firmou a jurisprudência... Não é RE, é 
habeas corpus, também, 81.611, do Distrito Federal, em que foi relator o Ministro 



Sepúlveda Pertence. Nesta decisão está dito o seguinte: “Lançamento do tributo 
pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa 
para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a 
sua propositura pela falta do lançamento definitivo. Embora não condicionada a 
denúncia à representação da autoridade fiscal - isso foi decidido na Adin 1571 - 
falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1° da 
Lei 8.137, que é material ou de resultado, enquanto não haja decisão definitiva 
do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento 
definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de 
tipo 2. Por outro - é aqui que consta a menção que eu fiz há pouco. Por outro 
lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do 
tributo devido, antes do recebimento da denúncia, princípios e garantias 
constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura de 
ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para 
questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se 
devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo 
criminal. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho bastante importante o que o Brandão nos 
trouxe, porque realmente eu estava preocupado se eu estivesse diante de um 
caso em que a súmula não seria aplicada, não obstante o fato estivesse, se 
subsumisse à súmula. No caso de tudo o que eu escutei agora, eu vejo que eu 
estou diante daquilo que nós chamamos obiter dictum, ou seja, o Ministro 
manifestou uma opinião, questionou, etc., mas a razão de decidir não é: a 
súmula não se aplica ao caso. A razão de decidir é: o caso não é o caso da 
súmula. Então, é bastante importante que nós não tomemos esse... Temos 
informação da opinião de um Ministro que está repensando o assunto e que 
poderá até ser revista a súmula, mas eu acho bastante relevante sabermos que a 
turma do Supremo Tribunal Federal não afastou a aplicação da súmula, não 
disse que a súmula seria inviável e não questionou a própria súmula. 
Simplesmente, o caso não era da súmula, o resto é obiter dictum.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, é muito estranho esse 
pensamento. Ele simplesmente diz: “Tem casos que a súmula não se aplica”. E 
ele disse por quê. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É obter dictum-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, bom, todo mundo tem que 
fundamentar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, digo, isto é-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Disse por quê? Porque a constituição 
não exige processo administrativo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, isso é obiter dictum. Eu quero dizer o 
seguinte: não faz coisa julgada. É simplesmente, o Ministro pode ter “n” opiniões 
e no julgamento ele fala, fala. No entanto, ele vem, decide a situação e aquilo faz 



a coisa julgada. Ou seja, eu não posso chamar isso de um precedente que afasta 
a súmula, porque a situação concreta era de um crédito constituído. Desculpe-
me, eu estou insistindo com essa informação, eu estou partindo da premissa que 
o Brandão nos deu aqui, que parece não ter sido contestada até agora-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas aí precisa contestar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --de que o crédito estava constituído.  

Orador Não Identificado: Formalmente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí precisa contestar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, então eu vou dar as--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso dar o voto do Toffoli?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. Vou dar as datas depois para 
parecer-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Ministro Toffoli, que parece estar calibrando a 
sua pena nos últimos julgamentos, ele disse: “Olha, o paciente está sendo 
processado pelo art. 1°, inciso I, e II, da Lei 8.137. A súmula vinculante diz que 
não há tipificação material do delito do artigo 1°, inciso I a IV, antes do 
lançamento definitivo do tributo”. Encerrando: “A denúncia foi apresentada e 
recebida antes desse momento do processo administrativo. Por isso, peço vênia 
para discordar do Ministro e conceder a ordem”. Então, essa é uma opinião e é 
preciso olhar o caso concreto. Aqui está, antes a denúncia foi recebida, 
apresentada e recebida antes do momento do encerramento do processo 
administrativo. Então, isso é o x da questão, porque se não fosse assim, não 
haveria nem o que discutir.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, desculpe-me, o Brandão nos deu uma 
informação diversa.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas eu não sei onde ele colheu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está aqui no relatório. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas está com o relatório do Ministro-Relator.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o que é importante... Desculpe-me, o relatório 
é o fato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O relator é o relator. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O relator informa o fato, talvez o Brandão possa 
esclarecer isso, porque isso é fundamental para nós daqui para fora termos uma 
opinião sobre esse caso. Afinal de contas, o crédito estava constituído e apenas 
não havia sido inscrito é uma situação. Outra situação: não, não havia nem 
decisão do tribunal, não havia tribunal administrativo, não havia discutido nada, 
estava em pleno processo administrativo. Ou seja, essa pergunta nós temos 



conhecer esse fato para sabermos: estava encerrado o processo administrativo? 
Estava, nos termos do Código, definitivamente constituído o crédito tributário, ou 
não? Essa pergunta, Fernando, me parece importante e se o Brandão nos 
informa que viu isso do relatório, talvez, possa nos demonstrar isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso, dando as datas, ficar mais 
claro para todo mundo. Em primeiro lugar, o Supremo está considerando como 
constituição definitiva do crédito, porque não tem notícia de quando terminou o 
processo no Conselho de Contribuintes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que é o fundamental. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na minha opinião seria o 
fundamental, mas o Supremo está considerando que a constituição, no caso, que 
a constituição definitiva se dá com a inscrição da dívida. Então, o relatório diz 
assim: "O recebimento da denúncia – quer dizer, não é nem o oferecimento, é o 
recebimento - ocorreu em 16 de maio de 2003, a inscrição da dívida em fevereiro 
de 2004, quando estava em curso a instrução criminal, e, a sentença 
condenatória do juízo criminal em 04 de agosto de 2005. Então, aqui o tribunal 
está dizendo é: “O débito foi constituído, foi inscrito, não foi pago e nós estamos 
julgando. Ele foi julgado depois desse fato, embora a persecução, que é o 
oferecimento da denúncia, tenha começado antes”. Isso que a súmula diz que 
não pode acontecer. Então, o que está acontecendo aqui é tentativa de justificar 
uma decisão, não estou nem questionando, o Ministro pode até estar certo, a 
maioria da turma pode até estar certa, mas é em caso mesmo e a súmula não se 
aplica. Essa é a conclusão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque se for por uma razão ou por 
outra, de caso para caso, o afastamento da súmula fica complicado. O fato 
concreto é este. Mara.  

Sra. Mara Caramico: Mara. Eu acho que nesse caso, eles estão julgando mais 
por uma questão de economia processual, para não jogar todo o processo fora e 
não para justificar, efetivamente, uma decisão. Porque realmente de acordo com 
as datas, tudo, o caso em si estaria dentro da súmula e não tem outra razão. Eu 
acho que para não perder o processo penal, que já houve a condenação e que se 
demonstrou efetivamente que era um caso efetivo de criminalização do ato é que 
estão tentando justificar dessa forma. Agora, a grande questão é: se analisar que 
a súmula deveria ser aplicada e que o caso, efetivamente, era de nulidade da 
ação penal, a única justificativa que se teria para isso é porque, como disse o 
Brandão, ele teria o direito de extinguir a punibilidade com o parcelamento. Ele 
poderia extinguir a penalidade depois com o pagamento, mas ele teria perdido o 
direito de extinguir o crédito com o parcelamento. A sua punibilidade, vamos 
dizer assim, com o pagamento. A questão da inscrição em dívida precisaria se 
verificar melhor, mas pelo o que eu entendi a dívida não foi inscrita e foi feita a 



denúncia. Então, o crédito não estaria legalmente constituído nesse caso. Esse é 
um pouco a... Você quer falar?  

Sr. Sidney Stahl: Sidney Stahl. Deixa eu só levantar uma coisa--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem uma ordem aqui, Sidney, por 
favor.  

Sr. Sidney Stahl: Desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só rapidamente, eu tinha pedido a palavra para 
dizer o seguinte: que realmente o que eu vejo nesse acórdão é o que a Mara disse, 
o Professor Ricardo disse e o que eu estou lendo. Quando se trata de liberdade, 
de restrição à liberdade, não se fala em economia processual. Não se fala em 
economia processual e não tem nem jurisprudência em contrário, não existe 
jurisprudência em contrário, não existe. Então, o que choca neste acórdão é uma 
tentativa de argumentação jurídica de um Ministro muito bem feita, diga-se de 
passagem, levar os demais Ministros a entenderem algo que a súmula não 
permite e que coloca a segurança jurídica do contribuinte em risco, sim. Esta é a 
minha posição.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, depois Sydney.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, diante dos fatos relatados, porque a gente 
depende muito do fato relatado, ou seja, se houvesse informação de que o 
processo administrativo teria terminado, antes do recebimento da denúncia, a 
questão da constituição do crédito seria irrelevante. Nós não temos essa 
informação. Então, fazemos crítica com base nos fatos que são relatados e não 
mais do que isso, até porque à Mesa de Debates cabe trabalhar a doutrina 
tributária a partir disso. Então, vamos admitir que não houvesse a constituição, 
nos termos da súmula, gostemos ou não, não havia materialidade do crime. O 
raciocínio que a Mara e o Brandão trouxeram sobre economia processual, seria 
como dizer o seguinte: “Bom, fulano deve matar mesmo? Vai acontecer? Vamos 
começar já o processo criminal, porque daí quando matar já começou, já tocou a 
situação, a materialidade do cadáver vai aparecer. Deixa estar que o cadáver 
aparece”. É o mesmo raciocínio. Não, desculpe-me, o fato, a materialidade do 
crime, eu quero ser técnico com isso. Do ponto de... Se vocês me perguntarem se 
eu acredito que a materialidade do crime depende do lançamento, eu vou lhes 
dizer que não, não é minha opinião. No entanto, é o posicionamento do Supremo 
Tribunal Federal quando editou essa súmula, ou seja, é a posição da súmula da 
qual eu discordo doutrinariamente, mas que eu reconheço como Direito 
Brasileiro já posto, só há tributo após a constituição do crédito tributário. Então, 
se não há a materialidade do crime não há que se iniciar qualquer procedimento, 
o cadáver ainda não existe, Mara, porque eu cruzei com o cadáver ontem. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sydney pediu a palavra.  



Sr. Sidney Stahl: Não, já falaram o que eu tinha que falar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Microfone para o Hiromi, por favor. 
Eu vou fazer mais uma referência, não sei se o assunto já está suficiente 
debatido, mas eu quero fazer uma referência ao Ministro Luiz Fux. 

Sr. Hiromi Higuchi: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala, Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, tem um decreto, porque nesse caso aí é tributo 
federal, imposto de renda. Tem um decreto dizendo que a representação criminal 
só pode ser mandada depois de terminada a fase administrativa. Nesse... Aqui 
em São Paulo mesmo, de vez em quando ocorre, feito o auto de lançamento, auto 
de infração já manda a representação criminal e isso daí provoca nulidade, ou 
não. Se o decreto está proibindo de mandar a representação, antes de terminar o 
processo administrativo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, eu não vou me aventurar, 
você fez uma pergunta e eu não vou me aventurar aqui a fazer uma análise 
jurídica se há nulidade ou outro tipo de irregularidade. O fato é que há uma 
contrariedade clara com o art. 83 da Lei 9.430. Eu acho que seria o caso de 
trancamento de qualquer ação do Ministério Público, a partir desta 
representação. Mas eu quero dizer para você... Eu, na minha prática de 
advocacia, toda vez que acontece representação criminal, em auto de infração 
que o nosso escritório está defendendo, nós acompanhamos com a mesma 
preocupação o processo de representação, para ver se ele está quietinho lá na 
repartição de origem ou se ele teve andamento. Porque qualquer andamento que 
ele tenha terá que ser tomada uma medida. Eu queria dizer que o Ministro Luiz 
Fux, que votou junto com o Ministro Marco Aurélio, ele diz assim: “Estou 
adotando esses fundamentos do Ministro Marco Aurélio, acrescendo que, no 
curso da ação penal, houve a constituição definitiva do crédito tributário”. Então, 
este é o ponto, quando julgamos, ou quando foi julgada, porque ele estava na 
cadeia, inclusive, o indivíduo. Ele entrou com o habeas corpus e foi denegado. 
Quando ele foi julgado, já tinha sido constituído no curso da ação criminal. 
Então, é uma afronta total. Agora, para que nós todos aqui saibamos como as 
coisas ocorrem, adita ele: “Inclusive, estou aplicando analogicamente; Código de 
Processo Penal, art. 462”. Bom, é isso aí. É obiter dictum, hein? Mas... Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria apenas, dentro do tema dito, foi noticiado 
ontem um outro habeas corpus, cujo julgamento está suspenso e que pede para 
arquivar a ação penal proposta, antes de lançar crédito tributário. Agora, este 
tem uma característica interessante que eu gostei de olhá-lo e eu vou ler a 
matéria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O número dele? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: "Foi adiado, por um pedido de vista do Ministro Luiz 
Fux, o julgamento de um habeas corpus n°. 108.159, no qual a Primeira Turma 



do Supremo Tribunal Federal discutirá se uma ação penal pode ser proposta 
antes do lançamento definitivo do crédito tributário. O habeas corpus foi 
impetrado por M.A.P. – agora ouçam a característica interessante do caso - 
auditor fiscal do Estado de Rondônia, condenado pelo crime de sonegação fiscal à 
pena de três anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito e perda 
de função pública. O objetivo do habeas corpus é o arquivamento da ação penal, 
por falta de justa causa, em razão da... - agora, olha outra característica - em 
razão da inexistência de crédito tributário definitivamente constituído contra os 
réus. A defesa alega que a jurisprudência é firme no sentido...”. Enfim, a súmula. 
Agora, o que vem dizer aqui: “Conforme os autos, em julho 99, próximo à agência 
fiscal da cidade de Cacoal, em Rondônia, M.A.P. e outro corréu teriam fraudado a 
fiscalização tributária, mediante violação do sistema de controle de trânsito de 
mercadorias, suprimindo o ICMS devido ao Estado de Rondônia. De acordo com 
o Relator, Dias Toffoli, o caso tem peculiaridades e, por isso, votou pela 
concessão do habeas corpus. Segundo ele, os delitos previstos no art. 1° são de 
natureza material, exigindo para a sua tipificação a constituição definitiva do 
crédito tributário. Diz ele: “Carece de justa causa qualquer ato investigatório ou 
persecutório judicial antes do pronunciamento definitivo da administração 
fazendária no tocante ao débito fiscal de responsabilidade do contribuinte”. 
Segundo ele, o STJ indeferiu o pedido com base na premissa de que, embora o 
crédito tributário tenha sido desconstituído nos procedimentos fiscais - em 
outras palavras, o tributo não era devido por alguma razão - aquelas decisões 
foram dadas em relação à empresa proprietária do caminhão que transportava as 
mercadorias. Contudo, o relator analisou que no julgamento administrativo há 
verificação de qualquer irregularidade no procedimento administrativo pelos 
réus. - ou não há deve ser, não é? - Além disso, há certidão de que contra os 
réus, pessoas físicas, não há crédito e, portanto, não haveria procedimento 
algum em desfavor deles. “No caso em exame, é incontroverso que não houve a 
constituição definitiva do crédito, uma vez que o próprio Tribunal Administrativo 
de Tributos Estaduais de Rondônia reconheceu a inexistência de ilícito tributário 
apontado pelo Fisco”, avaliou o relator. Com o pedido de vista do Ministro Luiz 
Fux, fica mantida a liminar”. Então, qual é o ponto aqui interessante? Eu tive um 
claro ilícito, ou um dito ilícito, da parte do fiscal que adulterou o sistema do 
ICMS. Segundo o que relata aqui, não me perguntem como, o contribuinte em 
questão ganhou o processo administrativo, não sei, não conheço dado disso. 

Orador Não Identificado: Lá em Rondônia? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas o fato é que o contribuinte não era... Qual é a 
tese interessante? O contribuinte não era parte... Desculpe, o réu não era parte 
do processo administrativo, não existia processo administrativo contra ele. 
Então, a pergunta que está sendo lançada aqui é: uma ação penal contra o fiscal 
depende do término do processo administrativo do qual ele não é parte e que ele 
não tem o que se defender? O caso é interessante, pelo menos. Do ponto de vista 
formal é bom lembrar, se não houver tributo, o art. 1° não se aplica. Pelo o que 
nós temos aqui, verificamos do histórico dessa notícia, ninguém cogitou a 
aplicação do art. 2°, quer dizer, que ainda exigiria isso. Então, tem essa 



característica curiosa, porque o cadáver é de outro, o cadáver vai ser constituído 
por outro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Nós não temos 
tempo para iniciar outro assunto. Vamos deixar os dois na pauta para a próxima 
semana e mais uma vez nós vamos ter o desprazer de analisar, desprazer 
mesmo, no caso, no acórdão do Supremo Tribunal Federal, que é uma 
barbaridade a fundamentação para chegar a uma conclusão absolutamente 
inviável perante a constituição. Infelizmente, hoje não dá tempo ou felizmente, 
para não termos o dissabor hoje. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Deixar para a semana-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação àquele Inquérito 2.482, 
que o Bianco mencionou na semana passada, era compra pelo poder público sem 
licitação. Houve dispensa da licitação por ser serviço especializado, no caso era 
contratação de bandas musicais, em que os vários votos aqui proferidos, 
contrários ao Relator Carlos Ayres Britto, entenderam que era justa, sim, a 
contratação sem licitação, porque não há como comparar um cantor com outro. 
É uma questão de opção da produção. Há aqui outros fatos muito detalhados, 
que não vem muito ao caso. Agora, o importante é aquela questão que foi 
destacada aqui, que o Prefeito obteve parecer favorável da Procuradoria. Aí foi 
lembrado pelo Bianco, que no Carf tem sido discutido se é possível haver a 
caracterização do dolo quando o contribuinte tem pareceres de juristas 
respeitados a respeito do que ele fez. A ordem aqui, não é habeas corpus, mas a 
decisão foi fundamentada, também, no fato de que o Prefeito se cercou do 
parecer jurídico. É claro que era um parecer jurídico de Procuradoria, no serviço 
público isso é obrigatório e no serviço privado isso não existe, mas eu acho que 
esse detalhe não muda muito o aspecto fundamental. Porque o aspecto 
fundamental é dizer: “Bom, o indivíduo agiu sob orientação jurídica e isto afasta 
a caracterização do dolo”. O Ministro Fux, em uma certa passagem, diz assim: 
"Ora, um executivo sem formação jurídica, que confia no parecer da consultoria, 
no sentido da inexigibilidade da licitação, no meu modo de ver, efetivamente não 
pretende cometer o ilícito. Ele pode até ter cometido um erro de inépcia, mas isto, 
segundo a lei de improbidade administrativa, não é crime”. Em alguma passagem 
ele fala que seria o crime de inépcia, então, e não o de dolo. O Ministro Ayres 
Britto ficou vencido, essa decisão é plenária de forma que é uma decisão muito 
importante. Sim, Bianco? Não fala em erro de proibição, mas vai na linha que 
ilustra o princípio do erro de proibição, que o meu amigo aqui, ele diz que não 
tem nada a ver com o assunto, mas não vamos discutir hoje.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que é bom informar que a semana que vem 
não vai ter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A semana que vem, os dois assuntos 
que estão na pauta ficarão para a semana posterior, porque na semana que vem 
nós temos a presença do Professor Wim, que vai nos falar sobre os tratados 



internacionais. O Professor Wim é considerado um expert no assunto. João, pode 
fazer alguma referência sobre ele? 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, é rapidinho. O Professor Wim, ele é professor 
convidado, visitante da Universidade LUISS Guido Carli, de Roma. Ele tem uma 
longa e profícua atividade no IBFD, atualmente, ele é Conselheiro do Diretor 
Acadêmico do IBFD. Ele também é Juiz meio período, não é? Juiz convidado para 
participar de algumas decisões da corte de apelações de Hertogenbosch e, 
também, é Diretor Executivo da Internacional Association of Tax Judges. Então, 
é um... Além de tudo, ele foi... Isso é o que ele é atualmente, mas agora, no 
passado, ele foi, ele era membro da administração tributária da Holanda, do 
governo da Holanda e ele foi, durante muitos anos, negociador de tratados, em 
nome do governo da Holanda. Aliás, nós temos aqui recebido, já é o segundo 
negociador de tratados da Holanda que a gente recebe aqui no IBDT. Na ordem 
cronológica, o Wim foi o primeiro negociador e depois o Wim foi substituído pelo 
Yam Derruda(F), que também tem vindo várias vezes aqui participar dos nossos 
cursos no IBDT. Então, a característica do Wim é que ele foi o negociador do 
tratado entre a Holanda e o Brasil. Então, eu pedi para ele que ele comentasse 
alguma... Fizesse alguns comentários, não falei de fofocas, mas falei de alguns 
comentários sobre como foi o processo de negociação do tratado entre o Brasil e a 
Holanda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outro detalhe importante, que o 
Schoueri está lembrando aqui, a vinda do Professor Wim é particularmente 
interessante para nós, devido ao “convênio” que nós temos com a IBFD, que nos 
disponibiliza, todo mundo acho que sabe aqui, já foi dito várias vezes, nos 
disponibiliza todo o seu material para leitura, além de vários livros e publicações 
do Instituto que nós adquirimos. Existe uma disponibilização da publicação por 
via eletrônica, das publicações por via eletrônica, aqui à disposição na nossa 
biblioteca. Mais algum detalhe desse convênio, ou não?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E nós mandamos os nossos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pessoal, muito obrigado. Nos 
veremos, então, na próxima semana e eu convoco todos a virem, para prestigiar o 
Professor Wim. 

Orador Não Identificado: Em português ou em alemão? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em inglês. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Inglês. 

 

 

 

 



FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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