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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. É muito bom 
estarmos de volta para mais um semestre que será bastante trabalhoso. No mês 
de outubro, nós teremos dois eventos internacionais, aos quais agregaremos um 
terceiro, o professor Schoueri já os exporá rapidamente, dentre outras coisas da 
vida do Instituto que todos aqui conhecem. Eu queria no pequeno expediente 
fazer referência a uma Moção de Aplauso que o IBDT recebeu da OAB de 
Pernambuco, através do nosso associado o Dr. Eric Castro e Silva, em relação ao 
seminário sobre questões atuais do direito tributário, que foi promovido em nome 
do IBDT, mas na verdade pelo Dr. Eric, lá em Pernambuco, ao qual 
compareceram, professores locais, magistrados, o professor Schoueri, professor 
Quiroga e eu, tendo sido um dia muito agradável, produtivo e interessante, 
realmente. A OAB encaminhou a nós, através do Dr. Eric, uma Moção de 
aplauso, aliás, o Dr. Sr. Presidente da Seccional esteve presente no dia, o qual foi 
uma alegria tê-lo recebido ali. A segunda comunicação, é uma explicação talvez 
um pouco mais detalhada sobre os eventos de outubro, que será feita neste 
momento pelo professor Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, por favor, Ricardo, agradeço, mas eu 
gostaria de considerar essa uma pré-explicação, já que alguns detalhes ainda 
serão divulgados. Por enquanto, a primeiro coisa é: abra a sua agenda, vá no dia 
30 de setembro até 04 de outubro, bloqueie estas datas. Nesta semana, não 
existe audiência, nesta semana não existe viagem. É a semana para você falar, eu 
vou aproveitar esta oportunidade para viajar para o Direito Tributário 
Internacional. Por quê? Porque nós vamos ter três eventos. O primeiro evento que 
nós estamos chamando aqui de um Seminário de Direito Tributário 
Internacional, é um seminário que vai ser patrocinado pela IFA, e nós estamos 
juntos nisso, na segunda e na terça-feira, é um seminário com um perfil mais 



acadêmico, que será no auditório do primeiro andar do prédio antigo da 
Faculdade de Direito- USP, por muitos chamada sala Pedro Conde, que tem 90 
lugares. O João Bianco e o João Dácio Rolim, que estão organizando este evento, 
o qual estamos falando de mais ou menos 18 palestrantes estrangeiros. O evento 
terá, para mostrar o perfil acadêmico, já faz uns dois meses que o IBDT lançou 
um chamado internacional - que a gente chama Call For Papers -, para 
pesquisadores até 35 anos que quisessem fazer monografias sobre os temas, já 
recebemos quase, em torno de 20 monografias que estão sendo examinadas, 
inclusive, serão selecionadas pelos speakers de cada um dos eventos, esses 
speakers escolherão uma monografia, e este jovem pesquisador em cada um dos 
painéis, é aquele que começa o painel dez minutos em que ele fala sobre o seu 
paper, que foi escolhido; e, a partir dali, os speakers que já conhecem o paper e 
que de algum modo o selecionaram, este estudo motivará o painel, o painel 
começará por aí. Então veja o perfil acadêmico. Mas também sendo muito claro: 
para este evento, que serão 90 lugares, os organizadores vão precisar fazer uma 
certa distribuição dos lugares. Porque veja, já começaremos reservando de 18 a 
20 lugares para os estrangeiros presentes, num um auditório com 90 lugares. 
Sobram apenas 70 lugares, dos quais nós vamos tentar colocar alunos do curso 
da graduação, alunos de pós-graduação e profissionais. Haverá uma certa 
distribuição. Então, devo explicar aos associados que, não é o fato de você ser 
associado ou não, que lhe assegurará ingresso no evento. Não é possível fazer 
isso. Num evento como esse, as pessoas interessadas deverão fazer suas 
inscrições, apresentando o seu currículo, onde, não necessariamente, todos 
poderão ser admitidos. Eu peço a compreensão de todos, já que, nós só temos 90 
lugares. Então, será um evento puramente acadêmico, terá este perfil. Na quarta-
feira, da mesma semana, teremos a Jornada de Tributação Internacional. A 
jornada tratará de uma pesquisa que vem sendo realizada entre oito 
universidades, a USP é uma das oito, nós estamos envolvendo Bogotá, São Paulo, 
Montevidéu, Cidade do Cabo, Uganda, não sei qual é a cidade, mas a Uganda 
também, Salerno, na Itália, Viena e Oslo, Noruega, são oito universidades que 
estão fazendo uma pesquisa de 5 anos sobre Transparência Fiscal e Globalização. 
E no mesmo âmbito, desta pesquisa, aproveitando até a presença de tantos 
palestrantes estrangeiros, nós vamos fazer um evento que ocorrerá o dia inteiro, 
o ingresso será livre. Esse vai ser um pouco mais tranquilo, quanto ao ingresso. 
Também na faculdade, provavelmente na sala Pedro Conde, no auditório do 
primeiro andar, do prédio antigo. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? Não, ali a minha ideia, a ideia em princípio, 
diferentemente do outro, é deixar o acesso livre, ou seja, não haverá inscrições 
para quem quiser ir. A ideia não é ter inscrições, a idéia é divulgar, e se tiver 
lotado as pessoas vão ter que compreender que está lotado e pronto, faça o que 
for possível. É que no primeiro, dado o compromisso com esses palestrantes, tem 
que haver restrição, não tem outro jeito. Na quinta e sexta, finalmente, vai 
acontecer o 5º Congresso de Direito Tributário Internacional, uma década que o 
IBDT vem se envolvendo com a Tributação Internacional. O temário não está no 



site, mas acho que daqui a pouquinho estará ali, como já foi definido. Só para 
lembrar, há dez anos, o nosso primeiro congresso foi no salão nobre, Ricardo, 
nós conseguimos ali ter 100 pessoas participando, interessadas em Tributação 
Internacional. Dois anos depois, o segundo congresso, tínhamos 200 
participantes. O terceiro, tivemos 300 participantes. No quarto, beiramos os 400. 
Eu não preciso dizer-lhes qual é a expectativa com relação ao 5º Congresso de 
Direito Tributário Internacional. Será um grande evento, uma grande festa e para 
essa espero poder contar com a participação de todos.  

Quero dar esse resumo, por enquanto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Eu me confundi, 
com o quarto e o quinto, já que, são tantos congressos. Eu mandei o meu 
trabalho para o meu companheiro de painel e pus 4ª Congresso, por isso que na 
hora eu...  

Queria ainda comunicar o recebimento nesse momento aqui, esse pesado 
volume, pesado em todos os sentidos pelo o que eu já vi, do nosso companheiro 
Gilberto de Castro Moreira Júnior, que é um dos autores do volume 3 do 
Planejamento Fiscal. Organizado pelo Pedro Anan Júnior. Inúmeras colaborações 
de pessoas conhecidas. Não conheço todos, mas muitos conselheiros, todos não 
são, mas muitos são conselheiros do Carf, salvo engano, comentando casos 
concretos, não é? Você quer falar alguma coisa, Gilberto?  

Sr. Gilberto De Castro Moreira Júnior: Bom, bom dia a todos. Na verdade, são 
casos julgados pelo Carf de todas as seções estão aqui, 1ª, 2ª e 3ª, então vamos 
encontrar aí questões envolvendo o ágil, lucro exterior, incorporação de ações, 
PIS e Cofins, insumos, a parte aduaneira também com interposição fraudulenta. 
Então são vários temas aí bem atuais, que estão no Carf hoje em dia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gilberto, eu queria aproveitar essa 
oportunidade para dizer o seguinte, eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião 
a esse respeito... Nesse Congresso que nós, no seminário que nós participamos 
em Recife, o meu trabalho foi Planejamento Tributário. E eu fiz uma referência 
que depois, no aeroporto, fui contestado pelo Quiroga a respeito da postura do 
Carf. A minha maneira de ver, o Carf, até mais rapidamente do que eu 
pessoalmente esperava, ele passou de uma postura absolutamente avessa ao 
Planejamento Tributário, postura essa que vigorou, vamos dizer, lá pelos anos 
2005, 2006, um pouquinho antes também... É por aí mesmo, não é? Quando 
uma infinidade de casos de abuso de Planejamento Tributário, abusos ou 
planejamentos abusivos mesmo chegaram ao Carf, aquilo criou uma pré-
disposição contra o Planejamento Tributário que virou palavrão dentro do antigo 
conselho de contribuintes. Eu sempre achei que com o tempo isso iria se 
equilibrar. Eu acho que, mas eu pensei que esse tempo para se equilibrar era um 
tempo muito mais longo do que foi. Eu tenho visto uma série de acórdãos de 
várias turmas e de várias seções também, com aberturas com relação a coisas 
que eram sagradas no Carf contra o Planejamento Tributário. Isso com relação a 
aspectos específicos, não é? Por exemplo, só para ilustrar a questão da 



necessidade da motivação negocial, além da fiscal, que ficou sendo assim, o 
principal requisito de Planejamento Tributário, não é, e nunca se encontrava o 
verdadeiro propósito, o aspecto negocial nos acórdãos daquela época que eu 
mencionei. Hoje, isso continua a ser falado: a necessidade do propósito negocial, 
mas já é de uma maneira muito mais equilibrada, porque a existência ou não de 
negócio dentro do planejamento é da essência, não é? Você não cria do nada uma 
economia tributária como ocorre nos planejamentos abusivos em que se faz um 
monte de papel e, na verdade, não cria nada. Todo Planejamento Tributário 
pressupõe a existência de alguma ação negocial, de alguma ação empresarial. 
Parece-me que o Carf, hoje, embora existam determinados conselheiros ainda 
muito radicalmente contrários, o Carf tem uma visão muito mais positiva, muito 
mais aberta com relação a essa questão. Você que também vivência lá, concorda 
com isso ou não?  

Sr. Gilberto De Castro Moreira Júnior: Concordo, Ricardo, concordo com você, 
sim. É óbvio que o primeiro semestre é em pouco turbulento por conta daquelas 
ações populares, a não recondução de alguns conselheiros fazendários, que 
haviam votado a favor de contribuintes, não é? Isso eu acho que o primeiro 
semestre houve um pouco de, o pessoal ficou com um pouco de medo até de 
colocar em pauta os processos maiores, etc., mas eu acho que isso parece que 
passou agora, não é, deu uma melhorada e a impressão que eu tenho é essa 
também. É óbvio que existem casos e casos, mas a gente vê algumas decisões 
bem interessantes lá recentemente, não é, que exploram outros pontos, não 
ficam só na questão da proposta negocial como você falou. Eu concordo com 
você, sim. Concordo. Eu acho que, espero que isso caminhe, melhore com o 
tempo também, não é? Que realmente haja uma, assim, uma análise, óbvio, 
criteriosa dos casos, mas também não haja só aquela ideia simplesmente de se 
querer cobrar por cobrar o tributo, não é? Acho que isso não seria, isso acabaria 
por até fazer com que o Carf passe a não ter função, não é? Qual seria a função 
do Carf, não é, se não houvesse essa revisão do ato do lançamento, do ato 
administrativo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, evidentemente que nós ficamos 
muito felizes com essa postura, não porque temos perspectivas como advogados 
em ganhar alguns casos ou porque alguns dos nossos clientes possam ser 
beneficiados, mas porque finalidade, como você pontuou, a finalidade do Carf é 
julgar, é julgar imparcialmente por bem ou por mal, e que não estava 
acontecendo.  

Eu até queria me referir, sem citar nome, aqui a um conselheiro muito destacado 
da Fazenda, que num julgamento em que havia Planejamento Tributário, mas 
havia um negócio efetivo, ele, ao votar, ele mencionou: “nós aqui no Carf 
precisamos parar de pensar que todo Planejamento Tributário é crime”. Foram as 
palavras que ele citou ao justificar o voto dele. Achei muito positivo isso, partindo 
da pessoa específica de que partiu, que é uma pessoa muito rigorosa e vindo da 
Receita Federal.  



Pois não. Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, eu só queria aproveitar que justamente no outro 
Congresso do IBDT estava exatamente o tema: “Pode o Planejamento Tributário 
ser crime?”, não é? E aí justamente eu tive a oportunidade de dar a minha 
opinião no sentido de que Planejamento Tributário, para mim, é sinônimo de 
economia lícita, e até para o empresário, obrigatória. O que não é lícito, 
normalmente, é um plano criminoso, isso é outra coisa. Inclusive numa 
coletânea de casos concretos de Planejamento Tributário estava o caso de um 
cidadão fazer o Planejamento Tributário que consistia no seguinte: ele descobriu 
que é muito chato pagar ICMS sobre as vendas internas e simplesmente 
falsificou as notas fiscais, declarando como exportação. Quer dizer, isso não é 
planejamento. Aliás, eu fiz o prefácio dessa coletânea e coloquei isso no 
planejamento, o planejamento é ilícito.  

No momento em que é ilícito já é abusivo, como acaba de falar o Ricardo, não é? 
Então, essa coisa que ele diz, parece que o Planejamento Tributário é palavrão, é 
palavrão evidentemente para o Fisco. Para o empresário, para o contribuinte é 
uma obrigação. Não é?  

Inclusive, até falando sobre isso agora eu me lembro, ocorreu o seguinte, para o 
contribuinte é importante o business purpose , para o Fisco é só importante o 
taxing purpose.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar, primeiro no 
pequeno expediente? Pois não. Uma notícia aí. Dr. Alexandre.  

Sr. Alexandre: É que transitou em julgado o recurso extraordinário... Ai, meu 
Deus! 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém tem um óculos disponível? 
Eu vou providenciar e deixar na mesa igual o microfone, os óculos para a 
próxima semana.  

Sr. Alexandre: Eu estou resistindo...é o 33.680, em que o Estado de São Paulo 
concordou com o trânsito e, há um embargo de declaração no IRE relatado pelo 
ministro Teori Zavascki, e que admite a restituição do ICMS na diferença entre o 
fato gerador presumido e o real, que é a grande discussão que hoje está no 
Supremo, empatado em cinco a cinco, na ADI(F), que eu não me recordo o 
número, mas que trata desse assunto. E aqui nesse caso particular transitou em 
julgado dizendo que é possível a restituição ao contribuinte, ou seja, há uma 
grande indicação de que o Supremo vá, inclusive com o novo ministro Teori 
Zavascki, que vá dá esse direito da restituição aos contribuintes. Oxalá, seja 
assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Alguém quer falar 
alguma coisa? Vamos à frente...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É porque o Estado de São Paulo tem lei para 
isso, não é? Então essa é a questão.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Convém pôr na pauta para a semana 
que vem, você coloca. Vamos à pauta, então? O Dr. Luiz Carlos, que tem o 
terceiro assunto, pediu para retirá-lo por impossibilidade de estar presente hoje, 
retirá-lo para deixar para a próxima semana.  

Se alguém por acaso viu o terceiro item e deseja fazer algum comentário a 
respeito do assunto, faça agora, por favor. Se não, estará na pauta da semana 
que vem.  

Fábio Lemos Cury está presente? Ah, Fábio, por favor. “Anulação de decisões do 
TIT em função de participação de advogados”. Eu estou bastante curioso a 
respeito dest tema... Do conteúdo desta questão.  

Sr. Fábio Lemos Cury: O Tribunal de Justiça de São Paulo, foi bastante 
noticiado recentemente, proferiu várias decisões anulando julgados do TIT por 
entender que isso violaria o Estatuto da OAB, se não me engano, no art. 28, uma 
vedação de participação dos advogados em conselhos de julgamento. Acredito até 
que ontem, tenha tida uma manifestação da OAB por meio de uma, teve uma 
consulta que foi submetida pelo Movimento de Defesa da Advocacia, e ontem a 
OAB se pronunciou no sentido de que isso evidentemente não teria qualquer tipo 
de problema no sentido de causar nulidade, quando muito seria, acredito que 
tenha sido essa a resposta, um problema de impedimento. Mas nem isso. Essa 
também é a posição da própria Comissão de Direito Tributário da OAB, e enfim, o 
tema ainda está sob discussão, acredito que não tenha sido essas novas questões 
trazidas ao Tribunal. Também é um absurdo, e teve a questão do Carf também, 
né, que foi superada acredito por uma nova lei, mas no TIT ainda não, e o 
enfoque é diferente, porque no TIT as decisões de São Paulo estão ligadas à 
participação do advogado e no Carf não era bem esse o contexto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando eu li aqui, eu não entendi 
bem que tipo de participação seria, eu temi que fosse a participação do advogado 
como defensor de alguma das partes, ou ausência do advogado, não é? Bom, essa 
matéria aqui, talvez a Mara possa falar alguma coisa também, mas lá no Carf 
essa questão foi levantada há uns dois ou três anos atrás. E a OAB Federal 
manifestou que, pondo de lado essa questão de impedimento, não é, em casos 
concretos, que o advogado não sendo remunerado pelo órgão ele poderia 
participar.  

Houve naquela ocasião, inclusive, por parte de certos setores do Ministério da 
Fazenda, a propositura de então passar a remunerar os conselheiros para que 
com isso afastasse os advogados. Não foi adiante essa ideia por razões evidentes. 
Mas a posição da OAB já está definida, não é, acredito, a partir daquela 
manifestação no Carf. Mara, quer falar?  

Sra. Mara Eugênia B. Caramico: É, o que eu sei, o que a gente sabe lá no TIT é 
que realmente, o Tribunal de Justiça está decidindo, cancelando decisões que 
foram proferidas, onde houve a participação de advogados no processo, 
evidentemente não se trata do advogado onde o caso era patrocinado por seu 



escritório, não se trata de impedimento do profissional, mas é pelo fato do 
advogado ser membro da Câmara Julgadora ou da Câmara Superior, quer dizer... 
Então vale dizer, que alguns acham que o advogado que milita como advogado 
autônomo, vamos dizer assim, ou que tem escritório, não poderia estar 
participando do TIT. E o Tribunal de Justiça infelizmente tem dado guarida a 
esse posicionamento.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Só uma informação, já que o escopo é muito mais 
de informação. No caso em que a Fazenda perde, ela tem trazido esse caso ou é 
só quando o contribuinte perde?  

Sra. Mara Eugênia B. Caramico: Não, o que eu sei não é a Fazenda que está 
propondo essas ações.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: São os contribuintes que perdem?  

Sra. Mara Eugênia B. Caramico: São aos contribuintes que perdem que estão 
fazendo esse tipo de coisa. Tanto é que outro dia o presidente do... Como fala? O 
vice-presidente da Câmara Superior se deparou com o julgamento, onde esse 
advogado estava militando, e enfim, bom, disse assim: “o senhor vai pedir a 
anulação desse julgamento? Porque se não nós não vamos julgar.” Porque 
realmente parece que é uma coisa que um escritório especificamente, eu não 
tenho certeza, mas isso daí é a informação que eu tive, é que seria um advogado 
que estaria promovendo contra as causas que eventualmente ele teria perdido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa última parte é importantíssima, 
não é? Mostra aí sim o mau exercício da advocacia, o imoral exercício da 
advocacia. E o Tribunal lamentavelmente, eu não conheço o caso, mas data 
venia, portanto, com todo respeito ao egrégio tribunal, há uma inversão das 
coisas, porque a consequência da participação do advogado não seria a nulidade 
da decisão, é o impedimento legal para ele exercer a advocacia. É exatamente, a 
consequência seria exatamente a contrária, se houvesse o impedimento do 
advogado continuar no TIT, seria o impedimento de continuar advogando. No TIT 
ou no Carf ou qualquer outro tribunal.  

E lá no Carf, inclusive, a comissão lá, não se chama bem comissão, de seleção, 
aquela que aprova previamente os indicados pelas confederações para ocupar 
cargos, não é, nas vagas novas, tem dado muito preferência exatamente a 
juristas, porque é uma matéria estritamente de Direito. Quem milita no processo 
administrativo, especialmente na parte de imposto de renda, sabe perfeitamente 
as dificuldades para julgadores que não tem formação jurídica têm para julgar 
determinados casos, não é? Então, é realmente uma função que cabe ao jurista. 
Agora, se o jurista não pertencer aos quadros fazendários, ele pertence a que 
quadro? Não pertence ao judiciário também, obviamente, então vai pertencer ao 
quadro da advocacia. Então é uma situação realmente que não tem como 
resolver. O ideal seria que o advogado, conselheiro, juiz se afastasse da advocacia 
desde que tivesse uma remuneração razoável, seria talvez o ideal. Mas, na 
prática, não funciona assim, não é?  



Algum outro comentário? Pois não, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu não sei se esse caso é de advogado que juiz do TIT e o 
processo estava sendo julgado pelo escritório que ele trabalha. Eu não sei se é 
porque eu não conheço. Agora, eu vou fazer paralelo entre a Procuradoria da 
Fazenda Nacional e o advogado desse caso. Porque teve um primoroso caso no 
Rio de Janeiro em que o Procurador, a Procuradora trabalhou no processo, e 
depois assessorou o desembargador do Tribunal Federal para dar o voto. Isso daí 
foi um caso rumoroso. Agora, pela lei, o procurador da Fazenda Nacional só pode 
trabalhar, ser assessor do STJ ou do Supremo. Do Tribunal Regional não pode, 
pela lei não pode. Agora, mesmo no caso de assessorar STJ ou Supremo, eu acho 
um absurdo. Porque a função do procurador da Fazenda é defender a Fazenda, 
como é que ele vai assessorar o ministro para dar um voto? Eu acho um absurdo.  

Agora, o presidente do Supremo disse que isso é a coisa mais normal. Eu acho 
um absurdo.  

Agora, no caso de advogado, se nesse caso aí o advogado que, juiz do TIT, se 
julgou processo que é defendido pelo escritório em que ele trabalha, eu acho que 
aí, para mim tinha que ser nulo, porque eu acho incompatível, não é? Agora, não 
vai alegar que ele não sabia, que o escritório tem milhares de processo, mas eu 
acho que ele não pode julgar. Então, pelo menos o escritório, sabe quem vai 
participar do julgamento, então o escritório tinha que dar o material, eu acho que 
esse negócio... Agora, se o advogado não, o processo é de outro escritório de 
advocacia, aí não tem problema algum. Mas se é do próprio escritório que ele 
trabalha, para mim é incompatível.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Gilberto.  

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Na verdade, essa questão da 
Procuradoria foi levantada lá em 2004, em 2005 também, na época da consulta 
da OAB em que a Procuradoria falou: “olha, se os advogados então podem 
participar como conselheiros, os procuradores também deveriam participar”. 
Houve uma tentativa também nesse sentido. Mas é uma coisa meio absurda, não 
é, porque o procurador teria que se julgar impedido em todos os casos então, né, 
da Fazenda, ele ficaria sentado lá e não julgaria nada, então? Seria uma coisa 
meio absurda isso, né? E só, eu esqueci de falar também, houve a primeira 
decisão do Tribunal Regional federal da 3ª Região, uma daquelas ações populares 
contra as decisões da Câmara Superior, e a decisão foi, na verdade, ela manteve 
a decisão de primeira instância que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. 
Então já é o primeiro julgado lá, isso foi acho que há duas semanas, a do TRF da 
1ª Região.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Evidentemente que o processo 
administrativo julgado por tribunais paritários sempre têm aquele, no mínimo a 
inclinação das duas “delegações” para os seus respectivos lados, não é, as suas 
formações de origem, o cachimbo deixa a boca torta, como está lembrando o 
professor Gerd. Mas o que se espera é a consciência de cada um, não é? No Carf 



eu noto bastante preocupação de declarações, constantemente ocorre isso, com 
advogados que se declaram impedidos. Agora mesmo eu tive um caso que foi 
distribuído para uma relatora, como relatora, uma conselheira que, para falar a 
verdade nem eu sei qual é a razão pela qual ela se declarou impedida, talvez 
tenha um dia no escritório dela advogado pela empresa. Eu não sei. Mas essa é 
uma questão com a qual nós temos que conviver e ser resolvida pontualmente, 
caso a caso, né? O que não pode é soluções como essa aí, anular a decisão 
porque tinha advogado participando, sabe lá... Sem análise inclusive que 
relacionamento que esse advogado possa ter com a causa ou com a empresa.  

Dentro do pequeno expediente, alguma coisa a mais? Desculpa, já terminamos. 
Dentro dessa matéria, alguma coisa a mais?  

Agora o meu tema.  

O meu tema até eu coloquei na pauta, porque eu notei que a pauta estava 
bastante escassa, mas me parece uma questão muito interessante, que o João se 
quiser, por favor, a Lei 12.838, agora, do dia 9 de julho, que convertendo a 
Medida Provisória 608, aparentemente até sem alterações, pelo menos 
significativas. Ela criou o crédito presumido das instituições financeiras. Crédito 
presumido, esse relacionado com diferenças temporárias oriundas de provisões 
para crédito de liquidação duvidosa.  

Eu, quando li essa lei aqui, eu levei bastante tempo para entender afinal o que 
ela estava dispondo no que diz respeito às consequências tributárias. Para quem 
não sabe, e reduzindo aqui ao que é essencial, o crédito presumido concedido é 
um resultado de uma fórmula que a lei contém que contempla a indedutibilidade 
das provisões constituídas contabilmente pelos bancos e demais instituições 
financeiras, que excedam os limites de dedução do art. 9º, da Lei 9.430. Os 
bancos, como as empresas, em geral, tem critérios contábeis para 
provisionamento de possíveis perdas, os bancos tem isso regulado pelo Banco 
Central, e a Lei Fiscal tem os seus critérios lá que bons ou maus são os limites 
de dedução. Na prática, se verifica especialmente em instituições financeiras, que 
existe uma grande diferença.  

O que ocorre, então? Ocorre que você tem uma redução do lucro contábil das 
pessoas jurídicas em função de provisões elevadas e um imposto de renda não 
proporcional a essa redução do lucro, porque a dedução é menor. Isso, como diz 
a lei, até são diferenças temporárias, evidentemente porque quando a provisão 
acaba representando uma perda definitiva, acaba vindo da dedução fiscal. Eu 
estou falando sobre o ponto de vista de matéria tributária, que também não se 
ajusta com o contábil. Critério de matéria fiscal é diferente. Mas de qualquer 
forma são perdas temporárias. Aí é concedido então um crédito presumido que, 
em tese, sem entrar em análise da fórmula, porque não é o objetivo aqui, permite 
ao banco reconhecer um crédito contra o imposto de renda que ele vai ter um 
dia, quando puder deduzir aquela maior parcela de provisão que ele está 
tomando hoje na contabilidade.  



A primeira pergunta que se me apresentou foi: O que se fazer com esse crédito? 
Esse crédito é um crédito... João, se possível, para o art. 4º. Esse crédito é um 
crédito que... É um crédito como os outros créditos presumidos que eu deduzo de 
alguma base de cálculo, está claro na Lei que eu não posso obter o ressarcimento 
ou a compensação pelas vias normais do art. 74 da Lei 9.430, aquela 
compensação de créditos indevidos. O que eu faço com esse crédito presumido? 
Especialmente perante o imposto de renda, não é? Porque é um crédito que é 
originado de diferenças relativas ao imposto de renda. Como a Lei no art. 4º se 
refere que o crédito presumido de que trata as art. 2º e 3º, “que são os casos em 
que, e as fórmulas em que eles são calculados, poderá ser objeto de pedido de 
ressarcimento”, só fala isso. Esse “poderá” me levou a aquela velha pergunta: o 
poderá é poderá ou deverá? Não é? Aqui, acrescido pela preocupação de que a lei 
não contempla uma outra forma de aproveitamento do crédito presumido. Então 
é dado um crédito que poderá ser objeto de pedido de ressarcimento. Mas 
aparentemente esse “poderá” se você quiser o crédito sua única maneira de obtê-
lo é pedir o ressarcimento. O “poderá” é no sentido, você não é obrigado a ter o 
crédito, mas se você quiser o crédito você tem que pedir o ressarcimento. Você 
não faz mais nada com ele.  

Eu cheguei à conclusão, com meus companheiros de escritório, inclusive, de que 
não existe uma outra forma de aproveitamento desse crédito presumido, eu não 
tenho autorização legal para deduzi-lo do lucro tributável, para excluí-lo do lucro 
líquido no apuração do lucro real. Resta, portanto, pedir o ressarcimento.  

Certo ou errado, mas vamos supor que eu tenha pedido o ressarcimento, aí que 
surgem os problemas tributários, daí o motivo pela qual eu trouxe a questão 
aqui.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Você pode, desculpe, Ricardo, antes de entrar num 
dos problemas, é eu estou numa fase anterior, eu acho que provavelmente, eu 
tenho uma ignorância antes dessa e para poder compreender o problema eu 
gostaria de compreender um pouco mais. Eu quero saber se eu entendi bem. Se 
eu entendi o que você está me contando eu quero saber se eu estou certo, por 
favor. Você diz o seguinte: bom, a Lei Tributária me limita uma dedução de 
provisão. E o Banco Central me autoriza uma dedução maior. Existe uma 
diferença entre o valor que eu deduzo para fins do Banco Central e para fins 
tributários e, portanto, eu acabo fazendo uma adição relativa à diferença de 
provisão. Com base nesta adição, a Lei Tributária me autoriza um crédito 
presumido. É isso mesmo? Quer dizer, e esse crédito presumido se justifica, e 
essa é a pergunta, porque amanhã, ou seja, mais tarde, se essa perda vier a se 
realizar eu irei deduzir um imposto, e aí vem o ponto, eu não entendi por que eu 
usaria o crédito se eu poderia deduzir.  

Ou seja, se amanhã a perda vier, esse é o ponto que eu não entendi, se amanhã a 
perda acontecer, eu vou deduzir e eu não tenho o que fazer com crédito. O 
crédito só seria útil se eu, amanhã, não viesse a deduzir, não viesse a perder 
nada e, portanto, não pudesse fazer exclusão, e daí eu teria, o imposto se 



tornaria definitivo. Eu não consegui compreender e por isso eu estou lhe 
pedindo, por favor, é questão de compreensão antes de problemas. Eu queria 
compreender o que justifica esse crédito. Eu não entendi até agora.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, o Schoueri tem mania de 
fazer perguntas irrespondíveis.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Não, é porque antes de...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu, realmente só acrescentar, é 
porque eu estou indo por etapa aqui, eu preciso acrescentar que há uma 
disposição no art. 6º, que nós vamos analisar que prevê depois a recuperação ou 
a devolução desse crédito presumido.  

Na verdade, nesse estágio aqui de fase inicial que eu estou gerando o crédito, o 
que ocorre é o seguinte: Geralmente as pessoas jurídicas, seguindo normas 
contábeis, fazem provisões ativas de imposto de renda a recuperar, que é uma 
criação contábil, provisão ativa de, exatamente dessas diferenças temporárias, 
como por exemplo, prejuízo fiscal, que eu só posso compensar até X%, eu vou 
compensar no futuro, então é um crédito teórico contra a Receita Federal, não 
definitivo, não certo, mas de qualquer forma, um crédito previsível e se faz a 
provisão, a provisão reduzindo ao máximo também, porque eu não sou contador. 
Ela é cabível quando existe uma razoável expectativa de concretização daquele 
crédito. Aqui, há uma razoável expectativa de concretização desse crédito porque 
a perda ou ela vai se tornar uma perda efetiva e definitiva, e aí então morreu a 
questão tributária da provisão, está certo, e qualquer diferença em relação ao que 
não foi deduzido fiscalmente vai ser deduzido, ou haverá recuperação, e aí o 
imposto terá que ser devolvido, aquele imposto que foi devolvido.  

Então, na verdade, esse crédito é um espelho, um reflexo daquilo que a 
contabilidade já vem registrando, ela já vem registrando esse crédito contra o 
Governo. Só que agora o governo diz assim: “olha, você pode receber em dinheiro 
esse crédito”. O que era um mero lançamento contábil, sem efeito tributário, 
inclusive, agora pode ser objetivo de ressarcimento, em dinheiro.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Desculpe a pergunta. Só pode ser objeto de 
ressarcimento, eu suponho, se você não for usar esse crédito nunca, porque 
senão você iria usá-lo?  

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

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Desculpa, gente é que eu quero compreender.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso terminar aqui? Então, 
Schoueri, deixa eu só acabar, o Brandão já tinha pedido a palavra. Você me dá 
licença, Brandão? Deixa eu só acabar de apresentar. Porque eu não estou 
preocupado com o crédito. O crédito a gente pega se quiser, não é? Pede o 
ressarcimento se quiser, se a Receita vai dar ou não vai dar, nós não sabemos. 
Pode ser que ela não dê nunca. O fato é que ele tem direito ao crédito. Eu estou 
querendo trazer aqui os problemas tributários, que são implicações decorrentes 



do crédito. O que eu faço com esse crédito? Eu debito lá no ativo, reconheço um 
direito a receber, está certo, provavelmente vou fazer para o regime de 
competência, não para o caixa porque eu não terei não recebido ainda esse 
crédito, se eu tiver recebido então não há nenhuma dúvida. A contrapartida disso 
é um acréscimo patrimonial. Aí eu faço duas perguntas: É tributado pelo imposto 
de renda? E número 2: é receita tributada pelo PIS e Cofins? Essa é a pergunta.  

Depois... Só para, eu estou reduzindo a questão porque se não... Podemos depois 
discutir mais profundamente.  

O art. 6º, João, por favor. O art. 6º determina que você deve adicionar ao lucro 
líquido para apurar o lucro real alguma coisa que eu já foi entrar no detalhe. Eu 
quero observar inicialmente que não existe na Lei nenhuma norma que diga que 
esse crédito deve ser excluído do lucro tributável. E nós sabemos que só pode ser 
excluído do lucro tributável aqueles valores creditados ao resultado para os quais 
a lei permita a dedução. Essa é a regra. Então, não havendo uma permissão de 
exclusão do crédito presumido coloca-se a questão que eu coloquei há pouco: É 
tributável ou não? Nosso amigo ali já está dizendo que não é. Não sei se é ou não 
é, mas de qualquer forma ele está dizendo que não é.  

Aí acontece que num determinado momento você tem que, ao obter ou ao 
constatar um determinado evento que decorre aí do art. 6º, você tem que oferecer 
o crédito à tributação. Como ele não foi deduzido, e vai ser tributado agora, a 
pergunta que se coloca é: Teria uma dupla tributação ou teria uma tributação 
numa renda inexistente? Se nós analisarmos, eu vou finalizar com isto aqui, se 
nós analisarmos um pouquinho mais o art. 6º, nós vamos verificar que a 
devolução do crédito está previsto em duas situações: a partir do momento em 
que houver dedução de ofício dos débitos com a Fazenda Nacional, eu vou afastar 
essa hipótese, porque essa é uma hipótese complicada, quando você faz o crédito, 
tal como você faz a compensação, antes você tem que deduzir do valor eventuais 
débitos tributários que a empresa tem pendentes. Mas vamos, para não 
complicar mais ainda, vamos deixar isso aqui de lado.  

Então eu vou ficar com a segunda parte. A partir da dedução de ofício, não 
interessa. A partir do ressarcimento a pessoa jurídica deverá adicionar o lucro 
líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo seguinte valor. Aí 
tem uma fórmula. Vocês reparam que esta fórmula tem lá o Crec, o elemento 
Crec da fórmula? O Crec é parcela efetivamente recebida... Eu vou reduzir 
também a redação. Reduzida dos devedores, do banco que geraram a provisão. 
Quando eles pagam, a provisão é baixada, o cara pagou. Está certo? Também 
fiscalmente acontece isso, é ofereça a tributação. A partir desse momento você 
tem que, quer dizer, isso ocorrendo após o ressarcimento, você tem que oferecer a 
tributação determinado valor que é o resultado dessa fórmula. Essa fórmula ela 
está relacionada ao recebimento dos créditos que o banco tem contra terceiros. 
Acontece que, quando ele recebe, ele também oferece a tributação pela Lei Fiscal, 
não é? E aqui ele vai oferecer com base nesta fórmula. Então, as perguntas que 
são colocadas são: existe uma dupla tributação ou não? E na primeira fase 



especialmente que é mais importante: esse crédito é sujeito à tributação pelo 
imposto de renda, CSLL, PIS e Cofins, ou não? Brandão, que pediu pela ordem.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, primeiramente eu acho essa lei anti-
isonômica, né, porque todo mundo tem esse mesmo problema e só fizeram uma 
lei para os bancos, não é? Mas também o seguinte, tem uma regra que diz que só 
aplica para o banco que teve o prejuízo, o que não é o caso dos grandes bancos, 
não é? Os grandes bancos não apresentam essa situação, e para aqueles que 
estão em recuperação judicial, a partir de 2014. Quer dizer, parece que é uma 
coisa assim, meio, já devolvendo o dinheiro que foi pago, diferentemente do que, 
nós estamos numa fase seguinte, não é? Por quê? O que ocorre? Qualquer 
empresa tem esse problema de recebimento. Recentemente o Superior Tribunal 
de Justiça, não, acho que até, o Supremo decidiu, que as companhias telefônicas 
que têm perda de serviço porque não recebem, está numa alta inadimplência, 
não pode descontar da base de cálculo, do PIS e da Cofins, etc. E também, 
evidentemente, dentro das regras de imposto de renda também você tem essa 
questão, mas deduz porque está dentro daqueles valores. Mas os bancos têm 
uma situação diferente. Então, o que vem a ser esta verba que está sendo 
considerada? Quer dizer, o banco tem prejuízo fiscal, está em liquidação judicial, 
não tem condições de ter lucro futuro para absorver essa provisão. Essa provisão 
na verdade, professor Ricardo, no meu entender é o seguinte, antecede a essa 
situação da provisão. Por quê? O que significa quando se fala do imposto pago? O 
imposto pago deve ser registrado pelo banco como ativo quando ele interpreta 
que aquele valor que ele lançou como receita que vai ser tributado, que vai ser 
pago porque a provisão ainda é indedutível, ele tem que separar do valor pago 
efetivamente como se fosse, esse é o ativo que ele vai recuperar do futuro. Não é 
um cálculo sob a provisão que tem uma diferença entre o valor contábil e o valor 
fiscal. Por quê? A dedução da provisão está anulando uma receita sobre a qual 
ele está pagando imposto. É esse imposto que ele, teoricamente, vai receber de 
volta. E se ele vai receber de volta um imposto que ele agregou (F), deveria estar 
ativado e não segregado para a conta de resultado, não há tributação em cima 
dessa verba, não há o que se falar em PIS, Cofins, nem nada. Por quê? Porque no 
momento em que ele detecta que houve um... Aliás, que tem a regra do Banco 
Central, passou de 90 dias ele tem que tirar da conta de ativo circulante e jogar 
para ativo não circulante e fazer a provisão daquilo. Mas ele não deixa de pagar o 
imposto de renda sobre a aquela receita auferida. Então, esse imposto ele deve 
fazer a compatibilização com a provisão. Se ele está provisionando e mesmo 
assim está pagando o imposto sobre aquela receita, é este o imposto que vai se 
constituir num crédito presumido dele lá na frente. Então não vai ser gerado um 
crédito depois de formada essa provisão, porque senão ficaria sem sentido você 
falar, olha, eu tenho uma provisão, deduzi como despesa, vou ter um imposto, 
um crédito... Não, na verdade não é isso, está devolvendo um imposto que 
efetivamente foi pago, não é? Foi pago lá pela receita que foi auferida. Esse é o 
sentido, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fiz assim com a cabeça, deixa eu 
só explicar. Nem todos os créditos que geram a provisão contábil ou fiscal, são 



créditos decorrentes de receita. Você faz um empréstimo, você não tem receita 
nenhuma, você não paga imposto de renda nenhum. E você constituiu a 
provisão. Então, não tem essa conotação de já paguei imposto. Não. Não 
necessariamente. Se você pensar numa instituição nova que tem capital, abriu a 
firma hoje, pegou o capital todo, emprestou e está recebendo, você faz a provisão, 
não teve receita nenhuma ainda.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Então. Ricardo, você me permite. Salvador, posso 
tentar continuar? Quando eu pus esse excesso de provisão, e eu, e foi 
indedutível, eu paguei imposto de renda sobre isso. E esse imposto de renda, 
como eu aprendi bem com o Ricardo, não é nem se quer despesa minha e não é 
deduzido, ou seja, eu não deduzo o imposto de renda que eu paguei, eu paguei 
imposto de renda e não deduzi. Daí quando, eu vou tirar a hipótese do crédito 
presumido por enquanto, porque o crédito presumido, como você bem disse, está 
apenas confirmando um crédito que contabilmente eu já faria, então tirar a 
hipótese dessa lei, vamos falar que eu fiz o crédito contábil, porque eu 
contabilmente faço um crédito do imposto estimado. Mas amanhã acontece que 
eu tinha sido um contador extremamente previdente e a minha provisão ela era 
exata. E amanhã eu venho a ter essa perda efetiva e vou contabilmente utilizar 
esse crédito. Como é que isso funciona do ponto de vista tributário nesse 
momento? Eu não posso falar que eu estou tendo uma receita tributável se o 
imposto que eu paguei a maior, porque na verdade o que aconteceu foi isso, 
vamos ser claros, o que aconteceu foi que eu paguei o imposto a maior, eu paguei 
o imposto sobre uma perda, considerando que eu só teria tido uma perda de dez 
quando minha perda foi de quarenta, eu paguei um imposto a maior e não 
deduzi. Quando fica confirmado que a minha perda era de quarenta, eu recebo 
de volta aquele imposto a maior. Se eu não deduzi o imposto quando eu paguei, 
quando eu reconheço como maior eu não tenho porque tributar. Ou seja, no meu 
ponto de vista, quando eu faço esse creditamento eu faço diretamente contra 
lucros acumulados, e não tenho que falar em tributação nesse momento. Sim, 
porque quando eu deduzi a despesa, eu afetei o resultado. Quando eu lanço o 
creditamento, eu retiro de lucros acumulados diretamente, ou seja, do 
patrimônio diretamente sem passar pelo resultado. Não faz sentido eu oferecer a 
tributação esta receita, essa chamada receita, se a despesa correspondente, se na 
verdade ela é um estorno de uma despesa indedutível, não deduzida na época.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos ouvir o Campos. Campos.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá, dois contadores. Tá bom. Hiromi, 
por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Campos, tá evidente aqui que essa afirmação 
não é certa.  

Sr. Hiromi Higuchi: Dr. Brandão, eu não concordo que provisão tenha pago o 
imposto. Porque provisão quando faz, ela entra como despesa, reduz o lucro e a 



adição está apenas anulando aquela despesa. Então no caso de provisão não há 
pagamento de imposto, não é? Agora, esta lei aí foi dirigida para uma 
determinada empresa. Isso daí não é aplicável para instituição financeira em 
geral, isso daí foi dirigido. Por quê? Porque para usar esse crédito presumido 
teria que ter prejuízo fiscal, então... A maioria dos bancos não tem prejuízo, pela 
fórmula precisa ter um prejuízo fiscal grande. Agora, essas empresas que estão 
em liquidação judicial, por exemplo, não é, liquidação judicial não está em 
dificuldade. Foi dirigido por quê? Porque aí a empresa que faz esse crédito 
presumido não vai pagar imposto de renda nem Contribuição Social sobre o 
Lucro, porque ela tem prejuízo fiscal e ainda tem adições para excluir, então não 
vai pagar imposto de renda nem contribuição social. E não vai pagar PIS/Cofins, 
porque instituição financeira está no cumulativo, regime cumulativo, então esse 
daí não é receita de serviço, faturamento, então não há PIS/Cofins. Então a 
empresa não vai pagar nada, nada. E também ao governo não vai restituir nada, 
porque pela lei lá, são empresas com dívida grande, dívida tributária grande, 
então esse crédito presumido, a lei manda deduzir essa dívida. Então esse daí foi 
para melhorar o balanço e... Por isso que foi uma coisa dirigida, isso aí não tem 
aplicação para instituição financeira em geral.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Campos, eu quero te ouvir, mas eu 
quero dizer o seguinte, para a gente não perder o rumo aqui. Todo mundo tá 
pensando no Bradesco, no Itaú... Está certo? São instituições financeiras, tem 
corretoras, tem distribuidora e tem instituição desse tipo que sim, que tem 
prejuízo, eu conheço. Então, tem. Tem. De qualquer forma a lei está aí, se foi 
feita para um que é amigo do presidente, ou do, presidente eu não falei de qual  
entidade, pode ser do Congresso, da Câmara ou da República. Ou de outro lugar 
qualquer, mas se é amigo do rei não interessa, a lei está aqui. E esta lei, o que eu 
estou trazendo aqui, Hiromi, não é pelo fato de que... Isso foi feito para melhorar 
o balanço dos bancos, vai. Das instituições financeiras que podem aproveitar a 
lei. Porque, na verdade, como eu disse, a contabilidade já faz isto. O que acontece 
é que acrescentaram alguma coisa a mais. Você passa a ter a possibilidade de 
recebimento, você tem um direito contra o Fisco de receber dinheiro. Quando eu 
faço a provisão ativa antes disso aqui ou fora disso, eu não ofereço a tributação 
porque eu trabalho com a conta de provisão por imposto de renda para mais ou 
para menos, ela vira no fim do período credor ou devedor, ela é neutra 
fiscalmente. Agora, aqui o que acontece que, além de você fazer a provisão, que é 
um problema estritamente contábil, por razões contábeis, você passa a ter um 
direito contra o Fisco. Está certo? E eu pergunto se isso acrescenta alguma...  

Campos, eu concordo com você que contabilmente já existe, mas esse 
lançamento contábil que, teoricamente, representa um direito contra o Fisco é 
um lançamento que a rigor não representa um crédito que eu tenha contra o 
Fisco, porque um direito que depende de evento futuros e incertos, está certo? 
Por isso que até sobre o ponto de vista jurídico é meio estranho uma provisão 
ativa, está certo? Está bom. O que eu quero, o que eu quero trazer aqui é que 
agora, com relação às poucas que sejam pessoas jurídicas contempladas, elas 
passam a ter um direito efetivo, tanto é que elas se submetem um pedido ao 



Fisco. Então é por isso que eu me preocupei com o tratamento fiscal. Até porque 
se eu fizer o que eu, a lei me permite, em algum momento eu vou que adicionar o 
lucro tributável a alguma parcela sem antes ter deduzido.  

Sr. Campos: Ricardo, aí, a questão aí é... O que é preciso entender é que os 
créditos decorrentes de diferença temporária eles recebem o nome de imposto de 
renda diferido ou tributo diferido e é um ativo no balanço. Ele é um ativo 
puramente, e você tem razão, ele não é um ativo jurídico, ele é um ativo 
escritural. Da mesma forma que o saldo credor de ICM que pode se transmutar, 
de crédito escritural, ele pode se transmutar em crédito financeiro, e aí é a 
diferença entre saldo credor e crédito de ICM acumulado, em que eu tenho que 
fazer todo um formulário junto à Secretaria da Fazenda para poder aproveitar 
esse crédito seja como pagamento, o Estado eu acho que não prevê 
ressarcimento ainda, mas eu posso converter parte do meu saldo credor do ICM, 
que é puramente escritural, em crédito financeiro, e utilizá-lo para fazer 
determinados tipos de pagamento. Para isso eu também preciso da anuência do 
Estado.  

Aqui eu tenho um crédito escritural que foi criado não por lei, não adianta 
procurar esse... Como é que fala aí? Esse ativo de diferença temporária, que em 
lei nenhuma está escrito que existe um tal do imposto de renda diferido a um 
tributo diferido, que o que representa isso senão um pagamento antecipado de 
imposto antes da ocorrência do fato gerador, do ponto de vista contábil, Ricardo. 
Puramente do ponto de vista... Então, toda vez que eu faço uma provisão eu 
tenho um imposto de renda diferido ativo, porque eu pago o imposto antes da 
ocorrência do fato gerador do regime de competência. Ou seja, a provisão 
representa uma despesa efetiva contábil, porém, não fiscal. Então é como se eu 
tivesse fazendo um pagamento, digamos, de um seguro, é um pagamento de 
despesa antecipada que vai, que eu vou reconhecer no resultado quando 
efetivamente a provisão for revertida. Entendeu? Então esse imposto de renda 
ativo, na verdade, a natural dele é de despesa. Ou seja, aquele ativo, imposto de 
renda ativo é um pagamento antecipado cuja contrapartida necessariamente vai 
ser despesa no momento em que eu realizar a provisão. Ou seja, isso que nós 
estamos vendo aqui é conversão de um puro ativo escritural, que não tem 
substância jurídica, para um ativo financeiro, como acontece com o saldo credor 
do financeiro. É assim que eu vejo essa situação. E olhando desta forma, você vai 
ver que todas as suas dúvidas se resolvem. Eu não vou pagar duas vezes.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria ser o Campos.  

Sr. Campos: Porque imposto de renda, esse imposto de renda ativo, ele sai do 
resultado lá na linha do imposto de renda, ele não transita para o resultado. 
Entendeu? Ele não é resultado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode sim, mas eu só queria 
lembrar ao Campos, que tem um momento posterior, que eu tenho que pegar 
parte desse valor que você disse que está na linha do imposto de renda, e aí é 
neutro, eu tenho que oferecer a tributação no momento futuro, após o 



ressarcimento. Então eu queria saber como é que fica... A minha colocação não é 
isolada, não é, é o contexto todo, o que ocorre com esse elefante que foi criado 
aqui? Era um elefante meramente escritural, mas ele vira um elefante verdadeiro, 
está certo? Porque ele vira dinheiro um dia.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, viu Campos, eu precisaria discordar de 
você porque é diferente a situação posta com esta que você colocou do saldo 
credor do ICMS. Porque o saldo credor do ICMS gerou um pagamento de tributo, 
na medida em que, esse valor foi reduzido do custo, as mercadorias foram 
lançadas como custo. Então bem ou mal, não é só escritural não, ele teve uma 
representação efetiva, foi retirado do custo, se ele ficasse no posto ia pagar um 
imposto menor. Agora... Não, deixa eu só trocar uma ideia. Agora, no caso aqui, o 
que se busca preservar com essa lei, o que a gente observa, é mesmo uma 
empresa comercial, que está com prejuízo e também tem provisão, e se ela, 
digamos assim, entra em liquidação, não é o caso de liquidação, ela entra em 
recuperação judicial, diferente da liquidação, ela não tem esse direito de buscar, 
o que ela vendeu, o que lançou como imposto de renda, pagou o imposto de 
renda lá atrás sobre essa receita total que o banco paga imposto de renda sobre a 
diferença, só sobre o que considera como receita. Então, esse é exatamente o que 
me referi anteriormente de ser anti-isonômico é isso, uma empresa em 
recuperação judicial pagou o imposto de renda sobre toda a receita dela, que é 
toda, vendeu o estoque, lançou tudo como receita, diferente do banco que o 
empréstimo não é considerado como receita total, ele empresta a receita é só a 
diferença dos juros que vai contabilizado. Daí agora, com essa visão, você pode 
entender que realmente se trata de um verdadeiro crédito presumido, um a mais 
que está sendo dado, porque o valor que está sendo deduzido da provisão não foi 
lançado como receita total, o valor do empréstimo total que saiu do ativo 
circulante que foi para a provisão do banco é diferente de uma empresa 
comercial, que a empresa comercial quando vende uma mercadoria vai tudo para 
a receita, não é? Está certo que tem o lado do custo também. Só uma pequena 
diferença, mas na essência eu mantenho a ideia, infelizmente ainda precisamos 
estudar melhor, mas em essência o que realmente está sendo recuperado aqui é, 
vamos dizer assim, se não for 100%, é quase daquele imposto que o contador 
deveria fazer e separar já no momento que ele paga e já está em situação de 
provisão por determinação do Banco Central. Não considerar isso como... E 
lógico, que esse imposto tanto quanto aquele sobre o prejuízo acumulado, a 
contrapartida dele é diferido contra o prejuízo acumulado, reduzindo a conta 
patrimônio líquido. Né?  

Sr. Campos: Se me permite. Eu não entrei nas considerações jurídicas da 
questão. Claro que não. Eu só fiz a abordagem estritamente contábil, apenas 
para dizer, olha, esse ativo é aquele, não é outro. Agora, não é certo afirmar que 
uma empresa comercial que pratica operações de compra e venda de mercadoria, 
toda a receita vai para o resultado. E que é diferente do banco que empresta 
dinheiro, então ele cede parte do seu ativo. É preciso, é claro que na empresa 
comercial, claro que todo o faturamento vai para o resultado, mas não podemos 
esquecer que parte do ativo dele também vai para o resultado. No caso do banco, 



quando ele cede o empréstimo, o empréstimo não vai, o dinheiro que ele cedeu 
emprestado não vai para o resultado no primeiro momento. Ele só vai para o 
resultado se houver perda. Essa é a diferença. E o lucro dos bancos, o 
faturamento do banco é os juros que corre ao longo do tempo. Então, quer dizer, 
tanto... Eu não sei qual é a relação. Agora, o que é importante observar é o 
seguinte, que este ativo aí, esse ativo que nós estamos nos referindo, que é 
puramente escritural, tanto do ICM, a única diferença é que no ICM eu pago para 
um fornecedor, eu pago para o fornecedor o preço da mercadoria, e deste valor eu 
destaco um valor escritural para considerá-lo como um crédito.  

Muito bem. Quando eu faço o pagamento de imposto de renda com lucro afetado 
por uma provisão, eu estou simplesmente debitando um ativo e creditando o 
imposto de renda a pagar, não transita para o resultado. Portanto, há um 
pagamento sim. É um crédito escritural puramente contábil. Claro que tem 
muita gente que simplesmente faz o seguinte: com provisão ou sem provisão, o 
imposto de renda pago é o imposto de renda do resultado. Não é verdade. Aquilo 
que é pagamento decorrente de provisão, ele vai para o ativo e não para o 
resultado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Campos.  

Sr. Campos:Mas eu estou discutindo só contabilidade. Não estou entrando nos 
efeitos jurídicos da...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós dois discutimos isso há muitos 
anos essas questões todas, você sabe mais contabilidade do que eu, mas vamos 
com calma. Você debita provisão para o imposto de renda no resultado, e quando 
você... Despesa desse ano, está certo? Espera. E quando você tem imposto de 
renda a recuperar você credita essa conta de despesa, e ela pode virar credora, é 
uma receita do mesmo jeito. Está certo? Quando você tem mais crédito que 
débito você vai gerar uma receita, e aí é que aparece o aumento patrimonial.  

Puxa vida, não entendeu?  

Se eu tenho mais imposto a recuperar do que imposto a pagar... É por isso que 
aparece a provisão do ativo. 

Sr. Campos:Não, vamos lucro zero. Vamos lucro zero para ficar claro. Se o lucro 
é zero e eu tenho uma provisão de cem, eu tenho um imposto a pagar de vinte e 
cinco. Está certo? Ok? Não, se o lucro é zero... Não. Hiromi, o lucro, deixa eu 
explicar, o lucro contábil é zero. Espera.  

[falas sobrepostas]  

Sr. Campos:O lucro contábil é zero, o lucro real é cem, por causa de um 
aumento da provisão. Eu tenho imposto a pagar ou não?  

Sr. Hiromi Higuchi: Então, nesse caso antes de fazer a provisão já tinha imposto 
a pagar. Antes de fazer a provisão já tinha imposto a pagar. Porque se deduz a 
provisão ele diminui o lucro, ficou zero.  



Sr. Campos:Por isso que eu estou anulando todos os outros resultados. Fazendo 
o resultado zero, falando: o resultado é zero, eu somo a provisão de cem--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas da onde saiu a provisão, se o 
resultado é zero? 34% de zero é zero. Provisão vai dar zero.  

Sr. Campos:Ricardo, eu estou falando que o resultado é zero contábil, Ricardo. É 
zero contábil.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Desculpe, Campos. Campos! Campos, desculpe, só 
vou esclarecer o que você está dizendo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O lucro não é zero. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: O lucro é cem. Não, o lucro contábil é cem antes da 
provisão, momentos antes da provisão, eu faço a provisão, o lucro é zero. É isso 
que ele quis dizer até agora.  

Sr. Campos:É. O lucro contábil é zero, o lucro real é cem. Eu tenho que fazer 
imposto de renda, eu tenho que pagar imposto de renda? Tenho? Não, deixa eu 
só concluir? Tenho que pagar imposto de renda? Então eu tenho 25 de imposto a 
pagar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acontece que você está esquecendo 
uma coisa. O que interessa aí não é a provisão para o imposto de renda, o que 
interessa é o lucro que você teve. Você teve o lucro.  

Sr. Campos:Então, Ricardo, eu vou chegar lá. Você teve um lucro contábil de 
zero, você teve um lucro real de cem, você pagou 25 de imposto de renda. Qual é 
a tua despesa desse exercício? É zero, Ricardo. Esse 25 que você pagou vai para 
o ativo diferido. É isso. Qual é a dúvida agora?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A dúvida é a seguinte... Pois não, 
Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque depois de feita a provisão, ficou zero. Então, 
antes de fazer a provisão tinha imposto de cem. Então, aquele cem teria que ter 
pago imposto. Agora, fez provisão não dedutível, depois ele adiciona, esse 25 que 
está pagando não está pagando sobre provisão, está pagando sobre o lucro que 
tinha antes.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos esquecer...  

Sr. Campos: O lucro era zero, Hiromi.  

Você entendeu, Ricardo? O lucro é zero, tenho o imposto a pagar, e o imposto 
que eu pago é ativo, não é resultado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, nós temos que partir do... A 
sua hipótese parte da presunção de que eu tenho, se eu não entendi, lucro 
líquido zero?  



Sr. Campos:Não, em todas as hipóteses, em todas as hipóteses o efeito é esse. 
Qualquer hipótese, seja qual for o lucro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, você criou um lucro zero aí, está 
certo? E criou um lucro tributável. Você tem um lucro tributável você tem que 
pensar em dois momentos: Antes do imposto de renda e depois do imposto de 
renda. Antes do imposto de renda, se você criou um lucro tributável, é antes do 
imposto de renda, é porque a lei disse que outras despesas que não o imposto de 
renda não são dedutíveis. Nós temos que conviver com isso, é um... Não, a 
provisão não, antes dela. Eu tenho lá despesas gratuitas, liberalidades, são não 
dedutíveis. Certo ou errado, de acordo com a lei eu tenho uma base de cálculo 
que é positiva, senão não tem onde calcular o imposto de renda.  

Sr. Campos:Eu já entendi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O imposto de renda vem depois. A 
provisão, como foi lembrado de passagem aqui pelo Schoueri, a provisão para o 
imposto de renda é algo posterior. Eu apurei um lucro, que é o pressuposto 
material da existência da provisão para imposto de renda, está certo? E essa 
dedução do imposto de renda, que eu faço desse lucro, não é dedutível porque o 
lucro já existe antes. O imposto de renda é não dedutível por essa razão, está 
certo? Na verdade o imposto de renda é a parte do governo no lucro que foi 
gerado. Está certo? Quando você, por esses artifícios contábeis, vai 
transformando esse débito de imposto de renda em crédito, porque você... Está 
certo, é escritural, esse crédito, essa diferença entre os menos e o mais que 
geram um ativo não é tributado, porque eles, primeiro porque é escritural, e 
segundo lugar porque ele tem haver com esse movimento pós-lucro que não é 
considerado na apuração do lucro tributável. Seja positivo ou negativo.  

O que eu estou trazendo aqui, Campos, embora nós estejamos não no regime de 
caixa, na verdade, existe um novo direito. Você falou muito bem, você não 
encontra em lei nenhuma alguma previsão desses créditos de liquidação 
temporária, não existia. Agora existe uma lei que diz: você tem direito a receber 
do governo. E isso está sendo materializado no acréscimo patrimonial que antes 
era feito e é optativo, é optativo, não tem nenhuma dúvida, mas o contador não 
deixa ser optativo, ele manda fazer, o auditor manda fazer e você aumenta o seu 
patrimônio, que está aí o fato gerador do imposto de renda. Com uma conotação 
nova, não é o imposto que eu vou pagar, é um direito a receber. E vamos, só para 
deixar claro, vamos supor que o governo honre a lei pague. Claro que o dinheiro 
em caixa não significa muita coisa, mas esse dinheiro em caixa é decorrente de 
um novo direito que surgiu e que um dia eu tenho que devolver.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu posso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Esse é o ponto que eu estava querendo insistir com 
isso. Na medida em que eu constituo a provisão, seja crédito escritural, seja um 
crédito efetivo mais tarde, eu faço isso reduzindo, em primeiro lugar, eu lanço 



uma provisão de imposto de renda que é indedutível e depois eu reduzo a 
provisão do imposto de renda que eu lanço isso como um crédito, como um ativo. 
Na hora que esse crédito, que é um ativo, é recebido, eu não passo para 
resultado mais, eu só troco de ativo. Ou seja, esse acréscimo patrimonial a que 
você se refere não acontece no momento em que eu recebo, acontece, na verdade 
o acréscimo patrimonial é uma redução da própria provisão do imposto de renda 
que foi indedutível. Então não há, não vejo preocupação com uma tributação pelo 
fato de o governo reconhecer o crédito. Mais uma vez, porque quando eu lancei 
esse ativo eu lancei reduzindo a provisão, que era indedutível.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, começa a ser certo, mas o 
resultado final não fica sendo bem assim. Eu comecei reduzindo a provisão e 
depois eu passei a ter uma provisão maior que zero. Eu reduzi até zero e depois 
ela começou a ficar positiva, não é? Concordo que não é tributável. A minha 
pergunta é, eu estou totalmente de concordo, que a provisão contábil ativa não é 
tributável, embora tenham fiscais que digam que é tributável sim. Agora, a 
minha pergunta é: Esta lei, ao criar o direito de receber esse crédito, que era 
meramente escritural, afeta essa situação, de não tributabilidade?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: No meu entendimento, se eu já tinha o ativo, se nós 
chegamos ao acordo que isso é um ativo e na hora que eu lancei esse ativo eu 
não tive nenhum efeito tributário ao lançar o ativo, a mera troca de um ativo por 
outro, ou seja, daquilo que era crédito por dinheiro, não me parece que possa 
afetar o resultado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. E com relação a PIS/Cofins? Eu 
faço um crédito à receita, não é? Embora a conta de despesa, ela vira receita?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: A decisão do PIS e Cofins, na hora que eu reverti a 
provisão, porque quando eu constituí o crédito foi uma reversão do imposto de 
renda. Não, desculpe-me. Quando eu constituí o crédito contábil, eu reverti a 
provisão de imposto de renda, e a legislação do PIS e Cofins é expressa dizendo 
que a reversão de provisão não é receita tributável.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu recebi o dinheiro, não é? Até 
o Minatel diria que era, que haveria uma receita aí, não é? É que o Minatel 
defende o regime de caixa. Porque ele tem essa postura... Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não. Pela fórmula do art. 6º, pela fórmula para apurar o 
crédito presumido, pequeno prejuízo dá crédito presumido zero. Então, banco ou 
instituição financeira que tem prejuízo pequeno, o crédito presumido é zero. 
Porque pela fórmula crédito presumido já manda multiplicar por prejuízo fiscal e 
dividir por capital. Então, pela fórmula, prejuízo precisa ser muito grande para 
dar crédito presumido. Mas assim, se uma corretora tem prejuízo pequeno, vai 
dar zero. Por isso que eu...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, para finalizar, então, acho que 
nós chegamos a uma conclusão bastante estável de que não há efeito tributário 
no crédito, no reconhecimento do crédito presumido, que na verdade é um 



crédito que já existia contabilmente, ainda que realizado financeiramente, não 
tem efeitos tributário. Com relação ao art. 6º, que manda oferecer a tributação 
depois do ressarcimento...  

Campos.  

Eu perguntei para você. Com relação ao art. 6º que me manda tributar uma 
parcela do crédito presumido a partir de um determinado momento. Vamos 
esquecer que precisa ter grande prejuízo, porque aí nós entramos nas variáveis, o 
prejuízo a compensar é sujeito a limite de 30%. Nós temos que partir do 
pressuposto que esse crédito presumido pode existir, porque se a conclusão é 
assim, não existe, então não existe, acabou, nós não falamos mais no assunto.  

Agora, esse crédito presumido para justificar porque eu trouxe o assunto aqui, 
não é só o crédito contábil, não é? O crédito contábil existe independentemente 
das condições do art. 2º, inclusive de haver prejuízo fiscal. O crédito contábil 
depende só do Inciso I do art. 2º. Logo, na verdade aquele crédito contábil ele 
passa a ter uma conotação nova decorrente de uma condição que não é levada 
em conta na contabilidade, não é? Levada, assim, se você jogar todas as contas 
acaba aparecendo, mas para obter esse crédito específico, independe de você ter 
prejuízo fiscal. Agora, você cumpriu a condição, não é? Não interessa, se eu vou 
conseguir compensar ou não em função do limite de 30%. Então, eu explico a 
minha colocação aqui pelo fato de que houve um acréscimo, a lei inovou o 
ordenamento, trouxe um direito novo de transformar aquele crédito que era 
escritural em determinadas circunstâncias em um crédito efetivo até passivo de 
ressarcimento. Se você teve a felicidade de preencher as condições de receber 
dinheiro do Fisco, você um dia tem que oferecer a tributação uma parte desse 
dinheiro que você recebeu do Fisco de acordo com o art. 6º. E a pergunta que eu 
faço aqui nesse momento é: Se eu... Porque quando eu tenho uma recuperação 
de uma receita, ela é tributada se a despesa, ou melhor, se eu tenho recuperação 
da despesa, essa recuperação na receita é tributado, porque a despesa foi 
dedutível. Aqui nós temos uma situação em que a lei obriga oferecer, a tributar 
uma parcela do crédito presumido que não foi deduzido.  

Sr. Campos: Aí no caso é renda, vamos dizer, acréscimo patrimonial 
efetivamente, afirmar que houve acréscimo patrimonial não. Na minha opinião, a 
troca de crédito escritural por crédito financeiro. Está certo? Quando eu, eu não 
sei, eu não analisei quais são as condições de realização, eu não analisei as 
condições de realização da provisão, que eu imagino que, na medida em que, eu 
realizo a provisão, eu também realizo o imposto de renda diferido que vai para o 
resultado. Eu imagino que nesse momento, ele manda tributar. É isso? Eu não vi 
isso. Eu não sei em que momento. Agora, de qualquer sorte essa tributação, com 
certeza essa tributação se você for analisar bem ela pode... Eu precisaria ver a 
lógica dessa tributação. Eu não consegui enxergar isso ainda. Mas está 
parecendo ser ou uma tributação puramente presumida ou, uma tributação 
puramente de acréscimo patrimonial não é.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o 
Bruno, então. Mas dizendo o seguinte, quando há, o recebimento do crédito, que 
é um componente fundamental da fórmula, não é, o recebimento do crédito do 
banco contra o devedor dele, ele realizou o ativo dele. Não, esquece o 
recebimento. A provisão foi gerada por créditos não pagos. Quando esses créditos 
são pagos a provisão é revertida e a reversão não é tributada, não é?  

Sr. Campos: Ele recebe um ativo que foi gerado, vamos dizer, se o banco recebeu 
o que motivou a provisão, ele está revertendo a provisão. Vamos falar assim. 
Porque quando eu falo recebimento de crédito eu estou confundindo com outro 
crédito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpa, é o crédito de 
liquidação duvidosa.  

Sr. Campos: Está bom. Eu só quero esclarecer para não confundir. Quando é 
reversão de provisão, toda vez que eu faço a reversão da provisão, então observa, 
a provisão também é um passivo, não é? Ou uma conta retificadora do ativo 
puramente escritural. Está certo? Observado regime de caixa. O banco ainda 
continua com o crédito, não é? E se ele receber aquele crédito extemporâneo ele 
vai baixar a provisão. Como a formação da provisão não foi tributada, essa 
provisão não pode ser, ela não foi dedutível, a reversão da provisão é uma receita 
no resultado que não pode ser tributado. Amortização do imposto de renda 
diferido também é amortizada na linha do imposto de renda como despesa 
daquele ano, como despesa pré-paga que é considerado contabilmente. Portanto, 
não pode gerar efeito fiscal neste caso. Se a lei manda tributar algo, ela está 
mandando tributar porque quer receber. Vamos dizer, eu diria que é ofensa ao 
art. 3º do CTN.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, então, só retificando um 
pouquinho do que você falou, parte da reversão do crédito de liquidação duvidosa 
é dedutível sim no limite da, ele que foi deduzido, não é? Acontece que a lei não 
leva em conta o que você deduziu e não deduziu, ela leva em conta a 
recuperação, uma tributação que tem uma fórmula... Na verdade, se eu puder 
reduzir a um essencial, talvez 34% sobre o valor do Crec, não é, eu ofereço a 
tributação. Bruno.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Só um comentário, nós estamos concluindo aqui, então, 
que a reversão dessa provisão não geraria efeito tributário porque, afinal de 
contas, a despesa correspondente não é dedutível e apurada pós-resultado e etc. 
Também estou de acordo com isso, não tem problema. O ponto aqui, o cálculo do 
crédito presumido que nós estamos concluindo que é um meio de liquidação 
financeira de um crédito contábil, que está colocado lá no artigo de imposto de 
renda diferido, ele é calculado com base em fórmulas, ele é presumido. Então, o 
valor você apura na apuração não necessariamente é o valor que você teria 
quando você, se você não tivesse o crédito e fosse deduzir o imposto depois 
quando tivesse lucro. Então, qualquer diferença entre o imposto verdadeiro que 
seria aproveitado sem o crédito e o que você recebeu por conta do crédito ser 



presumido, calculado com base na fórmula, tem que ser tributado. Esse é um 
ingresso de caixa sem nenhum lastro patrimonial, isso um aumento patrimonial 
tem que ser tributado. Então seria uma subvenção, alguma coisa desta forma e 
nós entraríamos num outro capítulo para saber se subvenções são tributadas ou 
não, são contraprestacionais ou não. Mas o que eu estou colocando aqui é isso, 
se fosse 100% igual ao valor que você teria de dedução no momento posterior, 
não teríamos acréscimo patrimonial, não teríamos receita, não teríamos nada. E 
se a norma previu isso, ela está prevendo uma tributação de algo que não é 
renda. E aí nós vamos ter que constituir se é constitucional ou não a lei que 
previu isso. Agora, pode haver a tributação se a fórmula previr ao ressarcimento 
de um valor maior do que você teria se você tivesse recuperado efetivamente o 
imposto. Essa é a sugestão.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Um esclarecimento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O art. 7º excluiu a pena criminal?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já é outro problema, então?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 7º ele penaliza em 30%, essa 
que é outra, parecido com aquela de 50%, quando se pede compensação 
indevida, não é? Ela criou uma multa de 30% nos casos de você não ter deduzido 
do crédito presumido os débitos perante a Fazenda ou ter obtido o crédito 
presumido e ser ressarcido com base em documentação falsa. Você está 
perguntando se é criminal isso também?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Se excluiu a parte criminal. Porque ele 
admite uma ação ilícita. O dispositivo ao art. 7º prevê expressamente uma 
atuação ilícita de falsificação, mas não diz nada, cria a multa baseada em 30% 
dos créditos, etc. E como fica a parte penal criminal?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu já pensei um pouquinho, não na 
parte criminal, mas nesse crédito, eu cheguei à conclusão que esse crédito não é 
tributário, esse crédito é um crédito, o Bruno falou bem, pode ser uma 
subvenção, não é subvenção para investimento, uma subvenção corrente, pode 
ser até um adiantamento de caixa. Mas de qualquer forma é algo que não é 
tributário. Está certo? Então, não acho que dê para aplicar a Lei 8.030... Repita, 
por favor. 8.137. Está faltando na minha cabeça esse número. Nós caímos em 
pleno Código Penal. Se isso aqui tipifica algum crime, não é um crime tributário, 
mas é um crime de falsidade... Não, o art. 7º ele criou uma multa que é uma 
multa administrativa, podemos chamar assim, porque não é tributária, não é? 
Mas se... Não, o efeito tributário decorre não de você ter usado artifício para obter 
o crédito, de você ter o crédito, não é? Na verdade, nós chegamos à conclusão, 
até queria voltar ao assunto com o Bruno, rapidinho. Você chegou a dizer que é 



tributável o crédito? Porque aí você está divergindo da conclusão que estava se 
estratificando aqui, né?  

Sr. Bruno Fazersztajn: Não, na diferença pelo fato de ser presumido. Então, o 
que supera o valor do imposto que você efetivamente recuperaria sem o crédito é 
um acréscimo patrimonial decorrente dessa lei. E aí seria uma subvenção para...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gilberto.  

Sr. Gilberto de Castro Moreira Júnior: Não, me veio à mente aqui agora a 
questão do PIS/Cofins se é uma subvenção, se é um crédito presumido. Eu acho 
que fica até mais fácil, a gente pode ir até na Jurisprudência do STJ, eles têm 
vários julgados já em relação ao crédito presumido do ICMS, em que realmente o 
STJ afasta a tributação pelo PIS e Cofins desse crédito presumido. E o Conselho 
também tem várias decisões seguindo essa linha, e até a questão do crédito 
presumido do IPI também nas exportações que é um pouco parecida também, em 
que o Conselho também já tem afastado a tributação aí em relação a esse crédito 
presumido de IPI também. Então, quer dizer, a gente já tem alguns precedentes 
aí, porque a situação eu acho que é parecida, é próxima, vamos dizer assim, não 
é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela é próxima, mas ela tem uma 
variável aqui, não é, que ela diz respeito a crédito temporário. O crédito 
presumido é definitivo, não é? E esse aqui é um crédito temporário e relacionado 
ao imposto de renda. Mas você lembrou bem desse ponto, claro. Pessoal, 
infelizmente...  

Campos, você não tinha dúvida nenhuma? E eu até falei que esse era o Campos. 
Então, está bom. Então, eu fico feliz, porque eu entrei com dúvida, e saio com 
dúvida. Mas foi muito útil a discussões, não vamos manter esse assunto aqui, a 
não ser que alguém queira, na pauta, porque ele é bastante complexo, mas eu 
acho que o importante foi levantar os pontos gerados por uma lei aparentemente 
tão inocente, não é, estão todos dizendo aqui que não é de encomenda para um 
banco. Então, de qualquer forma, vejam como as coisas podem ter 
consequências, não é?  

Agradeço a presença de todos. Vamos encerrar, e na semana que vem, teremos a 
segunda sessão do ano. 

 

 

 

 

FIM 
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