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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Prezados associados, bom dia. Dando 
início aos trabalhos da Mesa de Debates de hoje, dia 09, teremos apenas mais 
uma só, dia 16. Então, hoje, 09 de dezembro. Comunicações? Não temos 
comunicações. Podemos, portanto, passar à pauta do dia de hoje em que consta 
um item... É que não está presente o-- 

Sr. João Francisco Bianco: Está chegando. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Salvador está lá. O tema é anistia pelo 
art. 65 da Lei 12.249, de 2010, deste ano. Salvador, portanto, com a palavra.  

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Antes de começar o tema, Professor, eu não sei 
se nós já tratamos aqui. O Supremo, há 15 dias, ele fez em uma ação direta de 
inconstitucionalidade, acho que é a segunda vez que ele considera uma emenda 
constitucional, inconstitucional. E que no caso, é claro, a discussão começou em 
2002 e terminou agora, 25 de novembro. Claro que muita gente já – entre aspas - 
perdeu dinheiro com isso em face daquela Emenda nº. 30, que parcelou os 
precatórios pendentes e as ações ajuizadas anteriormente a 31 de dezembro de 
99, parcelou em até dez anos. O Supremo julgou inconstitucional a expressão 
precatórios pendentes e, logicamente, as ações com trânsito em julgado até 
aquela data. Então, eu tenho alguns casos, inclusive, que transitaram em 
julgado antes disso e, infelizmente, estão em discussão de valores, que a Receita 
leva isso anos. São poucos casos, mas no que interessa no mérito realmente o 
Supremo, apesar de atrasado, ao contrário do que acontece com as causas 
políticas, que são julgadas imediatas, oito anos praticamente para resolver uma 
situação, que para muita gente já se configurou enormes perdas, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É verdade.  

Sr. Salvador Brandão: Mesmo por que as parcelas não têm juros, porque nas 
parcelas se considera que não há mora durante o transcorrer dos dez anos. Mas 
é significativo que essa emenda e mais aquela do IPMF foram julgadas 
inconstitucionais, por ferirem cláusulas pétreas, como o trânsito em julgado da 



Constituição. O assunto que me traz, porque toda vez que sai uma anistia, eu 
sempre vejo que há uma armadilha e eu fico muito preocupado em aceitar ou 
fazer, porque todas elas têm problemas. Essa daqui, a do art. 65, é uma anistia 
que veio complementar a da 12.149, onde ela praticamente anistia os débitos 
para com as autarquias, não é? Aí o 65: "Poderão ser pagos ou parcelados em até 
180 meses, nas condições desta lei, os débitos administrados pelas autarquias, 
fundações públicas federais ou débitos de qualquer natureza, tributários ou não 
tributários, com a Procuradoria-Geral Federal". Bom, está fora, evidentemente, 
qualquer configuração de tributo para com a Fazenda Nacional, porque essa já 
tem uma outra anistia. A confusão está exatamente aí, quando ele fala débitos 
tributários ou não tributários com a Procuradoria-Geral Federal. Essa 
Procuradoria é a AGU a qual, depois da Constituição de 88, foram afetadas as 
cobranças dos débitos das autarquias e das fundações federais. Ocorre que 
muitas autarquias, anteriormente à criação dessa instituição, a Procuradoria-
Geral Federal... Sunab, por exemplo, que já foi extinta, mas tem muita coisa 
sendo cobrada e é um caso exatamente que está acontecendo. Ela foi afetada, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e continua com a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. Bom, então, quando fala crédito de natureza tributária das 
autarquias, a gente só pode pensar nas taxas, não é? Porque as autarquias não 
cobram outra coisa e imposto não pode ser, não é? Então, estão os débitos 
administrativos e quando fala em tributário, a gente acha que seria a taxa. Bem, 
tem a multa e a multa da Sunab era, na época, bastante pesada. Para terem uma 
ideia, hoje, tem um hotel que até já fechou as portas e o débito por que não 
colocou o valor da gorjeta no cardápio está em dois milhões de reais, hoje, a 
multa aplicada. Bom, então, pela primeira vez, em anos, saiu alguma coisa que 
poderia eventualmente servir para o caso que estamos analisando. Na 
regulamentação, a AGU fez a Portaria 1.197. Aí que me parece... Eu não sei se eu 
estou ficando muito ranzinzo ou realmente eu não consegui alcançar. Na Portaria 
1.197 da AGU, viu João, se você puder localizar? Esse art. 65 aí está bem nítido 
qual é o objetivo. Tudo que não é da 12.149 está aí nesse artigo. Isso, já apareceu 
lá... Não, 1.197, isso. Aí ela define com bastante minudência todo aquele art. 65. 
Então, ele tem diz: “Os créditos administrados pelas autarquias e fundações 
públicas federais, de qualquer natureza, tributários ou não tributários – 
tributários, a gente sabe o alcance, não tributários - constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida ativa, com exigibilidade suspensa ou não, vencidos até 
30 de novembro, mesmo em fase de execução judicial já ajuizada, poderão ser 
pagos ou parcelados da seguinte forma: I - à vista, com redução de 100% das 
multas de mora e de ofício, de 40% das isoladas”. Bom, então, nós vamos 
entender o seguinte: no tributário, as multas de mora e de ofício só podem ser 
sobre as taxas, que alguém sofreu um auto de infração ou deixou de pagar 
alguma taxa. Essa multa da Sunab é uma multa administrativa isolada, porque 
ela é o principal. Bom, pelo menos era assim. Agora, defendo o que eles definem 
como multa isolada: “Entende-se por multa isolada aquela aplicada em razão de 
descumprimento de obrigação acessória prevista em norma tributária ou em 
razão de atos de evasão ou lesão tributária prevista na norma legal, 
configurando-se como penalidade, relacionando-se diretamente ao ilícito de 



Direito Tributário Administrativo, independendo de obrigação tributária principal 
ou de crédito tributário”. Ué, onde está a multa isolada Sunab das autarquias? 
Decorrente de norma tributária, não é. Aí: “Entende por multa de ofício aquela 
aplicada em razão de incorreções na identificação do fato gerador em sua 
integridade e recolhimento do valor devido, sendo relacionada à não declaração 
ou declaração incorreta de crédito, abrangendo falta de pagamento ou 
recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata, sendo passível de 
imposição por meio de lançamento de ofício”. Também não é o caso de multa 
administrativa Sunab, porque está ligada à parte de fato gerador, a declaração 
incorreta. E: “Entende-se por multa de mora aquela aplicada em razão do 
descumprimento de prazo de pagamento previsto em legislação específica do 
crédito tributário ou não tributário”. Mas aí está ok, a multa de mora sobre o 
pagamento de uma taxa estaria enquadrada aí. Mas onde está a multa isolada da 
autarquia administrativa? Não está em lugar nenhum. Eu já fiz duas petições à 
Procuradoria da Fazenda Nacional e ela diz que é com a AGU. Fomos à AGU, 
disseram que realmente é com a Procuradoria da Fazenda Nacional e disseram 
que essa multa Sunab não está inclusa nessa anistia. Eu não sei onde está. 
Olha, eu acho que a OAB precisava fazer alguma coisa aqui, na Cidade de São 
Paulo, porque em outras cidades as coisas funcionam melhor. Na Procuradoria 
do Estado agora é proibido atender contribuinte advogado, não atende mais 
advogado. Tem um local que chama coordenação da dívida ativa, lá onde era a 
antiga Cosesp, é proibido advogado até se identificar e subir. Na Procuradoria da 
Fazenda Nacional, você vai lá e você tem que deixar um recadinho para que a 
procuradora, se quiser, lhe telefona, ou então ela responde por escrito. Nem sabe 
qual é o assunto, a gente quer deixar o assunto, não responde e não atende. 
Quer dizer, está um desrespeito à classe de advogados incrível, a gente que lida 
no dia a dia de balcão está ficando impossível de trabalhar. Porque não é possível 
que você vá falar com um procurador e ele se negue a receber, para explicar uma 
situação dessa. A situação é que vai terminar dia 31 de dezembro e eles 
disseram, com todas as petições que nós fizemos, que a multa da Sunab não está 
abrangida por essa lei, porque ela não é tributária. Quando a lei... Claro, eu 
posso fazer muita coisa, mas já dá. Eu estou com 25 anos que estou com esse 
processo, eu vou entrar com mandato de segurança, para depois o Juiz, aquela 
coisa, não dá liminar, dão [ininteligível] à Fazenda, faz um calhamaço. Quer 
dizer, coisa tão simples. Como é que eles podem colocar aqui multa isolada em 
uma lei que fala de causas administrativas, colocar que multa isolada são 
aquelas decorrentes de norma tributária, só. Se fosse também, dava para 
entender, mas onde é que está a redução de... Porque, na verdade, a Sunab não 
seria 100%, vai reduzir 40%, porque ela é multa isolada. A redução do art. 65 
fala em redução de 40% da multa isolada. Como era o tributo, quando tem 
aquelas restrições, você tem uma multa isolada, é 40% e, se ela está ligada a 
imposto, se você paga à vista o imposto é 100%. Está realmente eu vou optar por 
não fazer anistia, porque tem várias sugestões de entrar no próprio [ininteligível], 
que está no Tribunal, não dá tempo. Realmente, eu não sei, parece que a 
Procuradoria não queria implementar essa anistia. Primeiro, porque eu não vejo 
falar muita coisa sobre ela ou o pessoal, não sei, se não prestou muito atenção, 



porque até essa expressão Procuradoria-Geral Federal, quando saiu, ficou todo 
mundo preocupado com o veto que teve no § 9º. Se você puder baixar, porque 
esses dois parágrafos aí, o 7º e o 8º, que permitia a compensação das multas com 
o prejuízo acumulado ou da contribuição social sobre o lucro. É claro que não se 
pode compensar prejuízo fiscal da contabilidade com multa administrativa. É o 
fim. Eu acho que o Relator da lei, que foi colocado isso aí, foi introduzido pelo 
Congresso, não é? Isso aí não foi da Medida Provisória. É claro que tinha que ser 
vetado, não é? Porque não tem sentido você usar prejuízo fiscal para compensar 
multas, não é? Então, é realmente puramente administrativo e impossível de 
implementar face a esta... Primeiro, que é exatamente como eu disse, a 
Procuradoria não permite, não atende o advogado. Segundo, que está essa 
questão a Procuradoria da Fazenda Nacional, que deveria até remeter a condução 
dos processos de autarquias para a AGU não faz, porque ela está preventa e - 
entre aspas - tem um interesse em honorários. Então, não abre mão, fica com a 
Procuradoria da Fazenda Nacional. Por outro lado, a AGU diz que não é com ela e 
por que está com a Fazenda Nacional não se enquadra nesta lei. Quando tem 
aquela anistia da 12.149, eu também não consegui enquadrar lá, porque não era 
norma tributária, era norma administrativa. Eu não sei.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Salvador, verifica-se no § 9º que o 
gerundismo também contaminou o legislador, não é? “Estando pagas todas as 
demais”. Estando pagas, meu Deus.  

Sr. Salvador Brandão: Eu só pergunto o seguinte: se alguém teve o mesmo 
problema que eu aí... 

[risos] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, mas é uma coisa que... Mas está 
pouco falado aí, você tem razão, muita gente não viu isso.  

Sr. Salvador Brandão: Não viu e, também, como nós aqui estamos na área 
tributária talvez não tenhamos visto, mas tem coisa ligada a tributo federal. É 
uma anistia--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, está ligada.  

Sr. Salvador Brandão: Está ligada. Até quando saiu a lei havia a preocupação 
com referência a esse § 7º. E: "Bom, mas agora foi cancelado e a gente não pode 
mais compensar, porque...". Eu falei: “Não, olha aqui o art. 65, o caput, não está 
tratando daquele assunto da 12.149”. Mas até a Procuradoria-Geral Federal... A 
Procuradoria-Geral Federal não é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que está 
na outra lei, não é? Então, essa aqui é a Procuradoria-Geral Federal, que é a 
Advocacia da União, que cuida de todas essas questões, exceto aquelas que já 
estão afetadas à Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu acho que em 
função dessa questão de honorários advocatícios e aquela taxa de execução de 
20%, que é um absurdo, você paga 20% da execução e mais 10% nos embargos, 
30%, no caso de você ser derrotado, é bastante dinheiro para a Fazenda 
Nacional, para os advogados da Fazenda Nacional. Então, parece que não 



querem abrir mão e não há meios de você conseguir se explicar ou pedir 
informação. Eu fiz uma consulta no primeiro dia que saiu a portaria à AGU e não 
respondem, respondem mal, ou errado. Você volta a fazer a pergunta, por escrito, 
não respondem, vai pessoalmente não... Já na portaria falam: "Por favor, olha, se 
você... Não pode nem falar que estou atendendo contribuinte, não pode atender 
contribuinte”. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, devem ter acontecido 
aquelas coisas que o senhor sabe que possa ter acontecido uma vez. Então, 
agora, assim, tem que se preservar para não se envolver com advogado. Puxa 
vida, a OAB que defende tanto esses advogados criminalistas, que vão lá no 
presídio, trazem notícias, trazem coisas e quanto a nós... Eu já mandei até um 
ofício para a OAB e ela diz que quer um calhamaço de provas para dizer que... 
Até fica... Até cansa de você ficar batendo nessa tecla, não é? A propósito, esse 
assunto parece que vai ficar... Nós não vamos aderir, porque realmente está de 
alto risco, mesmo porque eu acho que nós vamos ganhar essa... Mas a empresa 
quer, já está fechada há muitos anos e está pendente. Então, ela queria encerrar, 
mas não acho que vou fazer. Ontem saiu uma notícia, que a Câmara Federal 
aprovou o projeto de mudança no Código de Processo Penal, no qual todas as 
pessoas que têm curso superior, exceto Juízes e Ministério Público, não terão 
direito a prisão especial. Não que eu estou preocupado com isso, não, sabe? Mas 
a paridade: advogado Ministério Público e Juiz poderia ser quebrada, mas não, 
porque também nós temos uma lei específica, não é? A Lei 9.604, que é a nossa 
lei, diz que em caso... Eu não estou preocupado com isso, mas nós temos direito 
a prisão em Estado Maior, não é? Então, essa lei, como sendo específica, também 
o advogado está preservado, aqueles outros de níveis superior, fisioterapeutas é 
que estão, realmente, com problemas. Não estou preocupado com isso, não. Mas 
eu acho que pelo menos alguém devia falar: “Não, olha, os advogados também 
estão na mesma situação de Juiz”. Porque se fala que Juiz vai ser preso em 
prisão especial é claro que os advogados, também, até pela Constituição dizer 
que não há diferença entre a Magistratura, a advocacia e o Ministério Público, 
não é? Bom, não sei se cabe discussão, se alguém esteve lá, mas pelo jeito é isso 
aí. Mas a confusão que fizeram com essa portaria, realmente...  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: A seu ver quando fala em multa isolada 
seria multa estritamente administrativa, que é aplicada por essas--  

Sr. Salvador Brandão: Não, pode ser multa isolada tributária também, não é? 
Pode ser uma multa.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Também, também, porque a multa 
tributária também é uma espécie de multa administrativa.  

Sr. Salvador Brandão: Sim, no caso aí não pagou, pagou uma taxa fora do prazo 
e tem o auto de-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É essa lei usa a multa isolada, então, já 
tem que... Qual é o conceito aplicado, não é? Ricardo.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não... Evidentemente, nunca me voltei para 
essa lei e muito menos para a portaria, que acho que nunca tinha visto, também. 
Mas começando pelo começo, será que a multa... Quando se fala em multa 
isolada aqui, não se está pensando nos casos em que for tributário? Porque aí 
sim nós distinguimos claramente, a 9.430 distingue claramente multa isolada, 
multa de ofício. Será que essa multa não poderia ser considerada multa de 
ofício? Na legislação específica desta taxa ou contribuição que está sendo 
cobrada, ela não poderia ser caracterizada como de ofício? 

Sr. Salvador Brandão: Vai. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E ela aí não poderia então estar... 
Independentemente de discutir o que diz o § 2º, encaixar no 3º da portaria, não 
é? Entende-se por multa de ofício aquela aplicada em razão de incorreções ou 
identificação do fato gerador em sua integralidade e recolhimento do valor devido, 
sendo relacionada à não declaração ou declaração incorreta de crédito, 
abrangendo falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou 
declaração inexata, sendo passível de imposição por meio de lançamento de 
ofício. Quer dizer, em nenhum momento fala tributário.  

Sr. Salvador Brandão: Não, ela fala, está entendendo que é tributário. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho... Veja bem, que lá em cima-- 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: -- o § 2º, sim, fala em tributário, lesão tributária, 
não é? 

Sr. Salvador Brandão: [ininteligível] recolhimento do valor devido, não é o caso, 
que a [ininteligível] não devia nada. Relacionar a não declaração ou declaração 
incorreta de crédito, não é o caso. Abrangendo falta de pagamento, não é o caso. 
Simplesmente deixou de colocar-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não cabe nenhum desse terceiro?  

Sr. Salvador Brandão: Não, e outra coisa, aí levaria a uma interpretação 
absurda, eu acho. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Por quê?  

Sr. Salvador Brandão: Porque se for isolada, o débito acabou, ficou zero, porque 
a multa de ofício é 100% de redução.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Bom, e daí?  

Sr. Salvador Brandão: Não, mas a lei é de 100% se você pagar o principal, se ela 
é o principal, o art. 65 dá anistia para o crédito principal, 100% para a multa de 
mora ou de ofício e 40% para a multa isolada. Eu considero, como no caso do 
tributário quando aconteceu isso, nós tivemos vários casos e, inclusive, a 
Procuradoria não tem mecanismo de fazer esse cálculo na 12.149. A gente tem 



casos que a multa é de ofício apenas e é isolada. Então, ela já aparece lá como 
principal e não se aplica o redutor, você tem que entrar em juízo ou na 
Procuradoria para fazer a redução. Então, no caso, eu teria anistia de 100%, eu 
não vou dizer que... Se fizeram isso, eu até fico satisfeito, mas não é o que está 
escrito no art. 65, não é? Se eu considerá-la como multa de ofício, ela só pode ser 
aplicada em função do pagamento principal. Ela só tem redução de 100%.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero voltar a esse ponto pelo seguinte, você 
pode ter uma multa por descumprimento de uma obrigação acessória, enfim. Ela 
é isolada, não é? Ela é isolada. A própria multa de ofício pode ser isolada. 

Sr. Salvador Brandão: Pode. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Essa decisão isolada de ofício está dentro 
daquela estrutura da Lei 9.430, que é exclusivamente tributária. Agora, se eu 
não estou nessa estrutura, que a situação não é de tributo, por que não pensar 
que eu estou justamente na multa de lançamento de ofício? Segundo, a 
consideração que eu queria fazer é a seguinte: claro, está evidente a má 
consideração do assunto pela portaria. Além dos defeitos de redação, que já 
foram criticados aqui, e tem outros, não é? Mas na técnica de interpretação, o 
que vale mesmo é o caput, não é? 

Sr. Salvador Brandão: É. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Os artigos são normas complementares ou 
exceções indubitáveis à norma do caput. Logo, essas definições acessórias se elas 
não completarem o caput, seguramente elas não podem contradizer o caput e isso 
é básico, também. Então, se eu estou no caput e o caput está de acordo com a lei, 
eu abandono pura e simplesmente os parágrafos. Eu poderia entender que os 
parágrafos seriam explicativos de certas situações, mas não e todas. Uai, se eu 
não encontro uma multa tipicamente administrativa, não tributária, nos 
parágrafos, se nós entendermos de uma maneira bem aferrada à literalidade, que 
os parágrafos só tratam de multas tributárias não existe norma no artigo, não 
existe norma complementar do caput para as infrações não tributárias e, então, 
eu fico só com o caput. Então, eu não posso simplesmente: “Ah, não tem 
parágrafo, eu não encaixo nas definições dos parágrafos e eu não estou na 
norma”.  

Sr. Salvador Brandão: Engraçado, que exatamente no momento em que ele fala 
do caput, que a multa isolada terá uma redução 40% e ele define o que é multa 
isolada, é difícil interpretar que essa definição não se refere ao caput, não é?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Ela se refere ao caput, mas no limite de 
abrangência da definição. A definição, vamos admitir aqui para argumenta, que 
as definições que estão nos parágrafos são estritamente no âmbito tributário. 
Então, elas não são... Elas não esgotam, porque o caput é muito mais amplo. O 
que eu quero dizer é isso, o caput é muito mais amplo. Se eu não encontro 
definição no parágrafo, eu não posso anular o caput. Porque os parágrafos são 
complementos só e complemento não anula o principal. Então essa é uma 



maneira como eu vejo. Agora, independentemente de parágrafos, a minha 
indagação primeira é: afinal, essa multa é isolada ou ela é de ofício?  

Sr. Salvador Brandão: Ela é uma isolada e aplicada de ofício.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, isolada porque ela é cobrada sozinha? Bom, 
quase todas as multas-- 

Sr. Salvador Brandão: Não, foi o que eu pensei, multa sobre o imposto que a 
pessoa deve. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, eu sei, mas agora você está tratando de 
uma... Por isso que no nosso campo existe uma nítida distinção, ou melhor, 
quando se fala em multa isolada, no nosso campo, a gente identifica claramente 
uma multa que é cobrada por alguma infração, independentemente, de haver 
algum principal cobrado juntamente. Agora, se em outras infrações não há 
principal a ser cobrado, essa multa sempre será isolada. Eu, por exemplo, acho 
que todas as multas de descumprimento de obrigação acessória vão ser cobradas 
isoladamente. Aliás, a lei define como principal, não é? Então, a multa é a 
principal, não é? Então, eu posso dizer isolada, mas não é isso que nós lemos no 
art. 44, da 9.430. A isolada lá é outra coisa específica, não é?  

Sr. Salvador Brandão: Mas quando a lei fala que a multa isolada terá uma 
redução só de 40%, então, nós estamos falando da mesma coisa, não é? Então, 
essa multa isolada aplicada, independentemente, de haver uma ofensa a alguma 
coisa principal ou ao crédito principal é a chamada isolada. Quer dizer, inclusive, 
é uma anti-isonomia. Porque se eu tenho uma multa sobre o principal, eu 
pagando o principal eu tenho 100% de isenção e, ao reverso, se eu cumprir o 
principal e sofrer uma multa isolada, eu não tenho redução nenhuma. É 
estranho, não é? Por exemplo, no caso da 9.430, eu não paguei o tributo e sou 
autuado. Então, tenho a multa e tenho a multa de ofício, não é isolada, é multa 
de ofício sobre o principal. Aí vem uma anistia e diz: “Se você pagar o principal, 
100% está resolvido”. Aí uma situação em que eu paguei o principal, não paguei 
a multa e vem uma multa de ofício isolada. Aí eu estou fora da anistia, não é?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, essa é uma das incongruências da nossa 
legislação, não é? Ou da maneira como ela é interpretada e aplicada. Porque, 
salvo melhor juízo, e salvo um caso mais excepcional, em geral, a infração de 
multa isolada é uma infração menos grave do que descumprimento da obrigação 
principal, menos grave e pode haver isso realmente. Agora, outra incongruência é 
você ter denúncia espontânea da obrigação principal e não ter da obrigação 
acessória, o que às vezes é absolutamente inútil, ou do tributo declarado e não 
declarado. Quer dizer, o contribuinte que ainda tem a correção de declarar ao 
Fisco o que ele deve e ele fica afastado do benefício – entre aspas - de pagar sem 
multa. Então, não teria sentido. Aí o próprio STJ começa a dizer: “Ah, bom, se ele 
pagar antes, declarar e declarar depois ele está...”. Então, fica um jogo de... 
Porque começou torta a interpretação.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem, um novo assunto.  



Sr. Bruno: Bruno. O mesmo assunto.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ainda o mesmo assunto.  

Sr. Bruno: Bom dia, Bruno. Brandão, só para colocar um ponto quanto a essa 
questão das anistias, não querendo mudar aquilo que você disse sobre a 
incongruência. Mas tem uma certa explicação para dar redução integral para 
multa de ofício e não dar para a multa isolada, que o objetivo sempre dessas 
anistias é aumentar a arrecadação, não perdoar aqueles que cometeram os erros 
integralmente e, sim, arrecadar. Se a multa é cobrada isoladamente, se você der 
100% de redução, você está simplesmente perdoando a infração para o 
contribuinte. O que é o objetivo dela é sempre arrecadar um pouco, por isso que 
quando se tem uma redução para a multa isolada, ela não é integral. Só isso.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Me permite aqui, a observação do Bruno é muito 
interessante e eu acho que é isso mesmo. Mas é curioso como você tem 
perspectivas, não é? A perspectiva do legislador, que é o legislador fiscal, 
interessa... “Só dou anistia, porque eu vou receber alguma coisa”. Eu não quero 
dar à anistia aquele sentido da desmemória plena, esquece, ninguém mais fala 
no teu crime. Na perspectiva do atingido pela lei, do jurisdicionado pela lei é 
absolutamente injusta e incongruente, não é? A incongruência que você levantou 
é importante, porque é isso mesmo é a incongruência do interesse arrecadatório, 
que é uma incongruência em termos de isonomia, de legislação.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Estamos aguardando a sua 
pesquisa aí, João.  

Sr. João Francisco Bianco: João. Eu queria comentar só, se ninguém tiver 
outro assunto, essa solução de divergência da Cosit de nº. 2, de setembro de 
2010. O teor dela é que eu vou ler aqui rapidamente: “Os créditos relativos a 
tributos administrados pela Receita Federal, reconhecidos por sentença judicial 
transitada em julgado, que tenha permitido apenas a compensação com débitos 
de tributos da mesma espécie ou, ainda, que tenha permitido apenas a repetição 
do indébito, poderão ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer 
tributos administrados pela Receita Federal, se houver legislação superveniente 
que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou se a legislação 
vigente, quando o trânsito em julgado não tiver sido o fundamento da decisão 
judicial mais restritiva”. Achei interessante essa solução de divergência, porque 
ela, teoricamente, ela põe fim a uma discussão nos próprios Tribunais e, 
também, internamente, na Receita Federal havia divergência de entendimento, 
aliás, isso que motivou a solução de divergência. Mas essa é uma situação muito 
comum para vários contribuintes, que entraram com ação requerendo repetição 
de indébito, na época, pleitearam em função da legislação vigente na época da 
propositura da ação, pleitearam a compensação de PIS com PIS ou de Cofins com 
Cofins e tiveram, ao final do processo, uma sentença, uma decisão judicial 
autorizando a compensação do PIS com PIS. Aí veio uma legislação superveniente 
e diz: “Não, você pode compensar com qualquer tributo, de qualquer espécie, 
desde que administrado pela Receita Federal”. Aí fica aquela confusão, se não me 



engano, até jurisprudência do Carf, ela é restritiva nesse ponto. Ela diz, que se 
há uma decisão judicial autorizando a compensação de PIS com PIS, você não 
pode compensar PIS com Cofins. Eu acho, então, eu queria registrar essa solução 
de divergência, que a bom tempo veio adotar um entendimento mais flexível da 
questão. Porque se entende que o contribuinte, na época, propôs uma ação à luz, 
com fundamento na legislação vigente quando foi proposta a ação. Naquela 
época, a legislação admitia compensação somente em tributos da mesma espécie. 
Aí a legislação modificou, ela foi alterada, ela foi abrandada e ela permitiu um 
leque mais amplo de compensações. Aí então, até por uma questão de isonomia, 
se outros contribuintes, que não entraram com ação, podem compensar com 
tributos de qualquer espécie, não faria muito sentido que aquele contribuinte, 
que entrou com ação judicial, não pudesse exercer esse direito na sua plenitude, 
nos termos da lei vigente, na época da compensação. Mas o fato é que eu queria 
registrar, então, essa solução de divergência nº. 2, de setembro de 2010.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem, então, para conhecimento e 
lembrar para todos essa decisão. Pois não. Ricardo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Para não ficar um mero registro, é raro a gente 
ver isso, por parte das repartições fiscais e dos órgãos que interpretam a 
legislação, em um sentido corretíssimo, de plena eficácia da decisão e de plena 
eficácia da legislação, que prevê a maneira de cessão do crédito tributário por via 
de compensação, que é bom para todo mundo, não é? Para a repartição mesmo, 
que não arrecada, mas se livra do controle de situações pendentes. E, na 
verdade, é um reconhecimento de uma situação absolutamente normal, não é? 
Eu tenho um crédito, não precisei ir em juízo, eu tenho um crédito contra o Fisco 
não precisei ir em Juízo. Hoje, eu não posso compensar com o tributo de outra 
espécie, porque a lei hoje não permite, mas amanhã a lei passa a permitir, se eu 
só vou compensar depois, eu estou na regência da lei do momento da 
compensação. Então, eu ganhei algo a mais e pratico. Por que aquele que teve 
que ir ao Judiciário, para reconhecer o seu crédito, vai ficar em uma situação 
diferente, não é? É claro, eu acho que depende muito, eu acho que aquela parte 
final está correta, depende muito do que ocorreu em cada caso na ação e, de 
repente, a limitação para a compensação com determinado tributo tem alguma 
razão fundamental para a decisão. Mas via de regra não é isso que a gente vê, via 
de regra entra, porque é inconstitucional, porque, sei lá, eu paguei a mais. O 
reconhecimento judicial do direito não pode ir só pelo fato de ter havido uma 
decisão judicial, em que ter sido mencionado que só pode compensar com 
tributos da mesma espécie, porque essa era a lei da época, ou porque assim foi 
feito o pedido, não significa que estreitou... Não é que estava ofendendo a coisa 
julgada, houve uma superveniência legislativa, que passa a reger de uma 
maneira diferente aquela relação jurídica de compensação, que o próprio STJ 
reconhece corretamente e que se submete à lei, que está em vigor, no momento 
em que a compensação é procedida. O encontro de contas, como ele diz, é 
procedido.  

Sr. Salvador Brandão: A recíproca também é verdadeira.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não a recíproca é verdadeira, também. Poderia 
ser ao contrário.  

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] Não compensar 
com... Realmente, aí tem que ser a de mão dupla, não é?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão está mencionando a questão da 
recíproca, não é? Eu tenho uma decisão mais ampla e vem uma lei que restringe. 
Ou eu estava o seguinte: mesma ação em Juízo eu gerei o crédito contra o Fisco 
no momento que é mais ampla a possibilidade da compensação, eu só vou 
exercer o direito no momento que é mais restrito. Eu não tenho o direito 
adquirido ao regime jurídico daquela época, não é? Isso me faz lembrar e trazer 
outro registro aqui, uma coisa que tem me preocupado, ultimamente. O Ministro 
Luiz Fux tem transformado quase todos os seus recursos especiais na Primeira 
Sessão em repetitivos, pelas notórias vantagens que isso traz exclusivamente ao 
órgão judicante. Ele se desincumbe da necessidade de rever, aliás, nem sobe por 
isso que ele não tem, ele vai se desafogar. É bom que desafogue o Tribunal, eu 
não sou contra, mas tem havido o enquadramento nessa condição de licitações 
que são absolutamente particulares. A gente tem visto ou o caso que você 
conhece, percebe que a decisão é específica, sabe que a decisão é específica, ou 
algumas vezes que você está lendo e fala: “Puxa, mas não vi tantas 
jurisprudências assim, não vi tantos casos assim”. Vira repetitiva de uma hora 
para outra. Sempre são citados, é claro, são citados outros RESPs, mas nem 
sempre existe uma paridade entre eles, para justificar essa característica de 
repetitividade. Mas o que me preocupa é dentro dessa onda de enquadrar tudo 
na condição de repetitivo, como o regime do art. 584. É isso? 549. O que tem me 
preocupado é saber distinguir o que é repetitivo. Por que você pega, às vezes, na 
ementa do acórdão e vai ao próprio acórdão e tem uma série de coisas que estão 
ali, mas que não é aquilo que é repetitivo, repetitivo é outra coisa. Está muito 
próximo do que nós estávamos falando antes pelo seguinte: o que é o obiter 
dictum e o que é a decisão? Aqui, a referência à compensação com o tributo da 
mesma espécie pode ser obiter dictum, a maneira de redação da decisão, porque 
era o que estava em vigor na época, mas não era a essência do pedido. Então, 
você tem que ir a cada caso para saber o que contribuinte pediu, como ele pediu, 
como o Tribunal apreciou, como o Tribunal julgou. Para saber se eu estou 
naquela parte final, ou não. E isso que me fez lembrar do repetitivo, não é? O 
repetitivo, às vezes, a gente vê um monte de coisa na ementa, aliás, porque a 
prática, hoje, é transformar ementa em quase que inteiro teor do acórdão, lá no 
STJ. O repetitivo, no fim, é a matéria específica da decisão, mas está tanta coisa 
dita lá, ou às vezes tem coisas que são... Às vezes, tem mais de uma decisão 
efetivamente. Eu me preocupo muito com a aplicação desse conceito, com a 
possibilidade de barrar a subida de recursos; “Ah está aqui, olha, repetitivo”. Mas 
não foi isso que foi, não... Eu tenho para mim que a repetitividade deveria algo 
como a Súmula, ela deveria ser transformada em enunciados, enunciados 
subordinados ao regime desse dispositivo. Porque aí o enunciado vai reduzir o 
alcance, sem dúvida nenhuma, pode ser que até faça errado. Isso é outra coisa. 
Mas, às vezes, a gente tem que interpretar uma Súmula, ainda os precedentes 



para saber o que foi julgado, mas isso é uma questão de insuficiência de redação, 
mas pelo menos eliminaria essa extensão indevida que poderá ser dada.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Outro assunto? Pois não.  

Sr. Salvador Brandão: Salvador, novamente. Professor, a dúvida desde que 
começou a não cumulatividade do PIS e Cofins, principalmente as empresas 
multinacionais, que estão aqui instaladas, era com referência à questão dos 
royalties, que é pago para as empresas no exterior e, que a partir da 2004, 
passou a ser fato gerador do PIS/Cofins de importação - entre aspas - não é? 
Quer dizer, todo o serviço passou a ser objeto de PIS/Cofins da importação. As 
empresas, em geral, porque tem aquele contrato que a gente lê o contrato e a 
gente fica na dúvida. Alguns, não é? Mas contratos e contratos. Mas o contrato, 
tem dois contratos típicos, no caso. Um que você vê claramente que é um 
contrato de assistência técnica, porque obriga que a empresa do exterior envie 
um técnico a cada ano, para fazer uma análise se a produção está sendo feita de 
acordo com as normas indicadas pela empresa matriz ou outra empresa. Tem um 
contrato com um tipo de royalties mesmo, que é o produto já configurado se paga 
um valor independentemente de qualquer verificação, auditoria, ou não. Na 
empresa, nessa fase de implantação difícil, vinha pagando royalties e a dúvida é 
se podia fazer o crédito, porque há uma restrição enorme nas consultas com 
referência ao crédito. Bem, entendendo bem o que seria o conceito de insumo, 
que ainda não está suficientemente resolvido, nem por solução de divergência, 
ainda, não é? Entendeu-se que se no caso da assistência técnica não tinha, 
assim, não é que não tinha muita dúvida, estava bem caracterizado que é fato 
gerador do PIS e da Cofins e, por conseguinte, pode fazer o creditamento. 
Recentemente, há uns dez dias, eu vi uma consulta, dizendo exatamente sobre a 
assistência técnica, dizendo que se o caso era desse, de prestação de serviço 
ligada à produção, um caso específico, acho que de Manaus, o crédito era 
permitido. E logicamente não falava dos royalties. Aí se entendia o seguinte: o 
royalty, então, na verdade, o royalty não é uma prestação de serviço, portanto 
não é nem fato gerador, portanto não daria direito a crédito, porque não 
precisaria nem pagar, lógico, não é? Então, não dá direito a crédito, porque não é 
fato gerador. O pagamento efetuado, se foi feito, poderia ser objeto de repetição. 
Bom, mas a empresa já se creditou e não há como fazer isso. Agora, saiu duas 
consultas, exatamente, duas consultas, essa semana. Uma dizendo que o royalty 
típico, o royalty característico, não é fato gerador de PIS/Cofins de importação. E 
a outra dizendo que o royalty não dá direito a crédito. Quer dizer, nem precisava 
dizer, saiu ontem a consulta da Receita Federal dizendo que o royalty não dá 
direito a crédito e a outra diz que o royalty não é fato gerador. É claro, parece que 
fica uma coisa... Não sei se foram decisões diferentes, não sei se você chegou a 
ver, mas acho que ficou bem claro, que não dá direito a crédito, porque não é fato 
gerador. Mas era mais fácil reafirmar que o royalty não constitui fato gerador de 
PIS e Cofins de importação. O crédito é uma decorrência, se ele fosse fato gerador 
e fosse pago, no meu entender, ele daria crédito, porque também seria um 
insumo da produção, mas está vedado o crédito. Mas por outro lado tem a 
resposta dizendo que não é fato gerador. Bom, quem já pagou e fez o crédito eu 



acho que não deverá ser apenado, porque ele pode até compensar se o 
pagamento é efetuado indevidamente. Por outro lado... Mas é difícil você 
realmente caminhar nessa legislação tumultuosa, que é do PIS e da Cofins, com 
esses casos específicos. Mas foi muito interessante, que pelo menos agora se 
tinha dúvidas que não dava direito a crédito, o royalty, por outro lado também 
está claro que não precisa ser pago, não é? O que serve até para registro que 
existem essas duas consultas, que saíram recentemente, não é? Eu não sei se 
alguém quer opinar sobre a incidência ou não do fato gerador do royalty sobre o 
PIS e a Cofins. Desculpe, então, voltando ao assunto já que ninguém pediu a 
palavra ainda eu vou continuar. O que sempre se entendeu que o pagamento de 
royalty era uma prestação de serviço, havia a incidência do ISS. O ISS, inclusive, 
ele... É uma coisa--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Esse é o ponto, não é?  

Sr. Salvador Brandão: Exatamente. Você pagava royalty,antes da legislação de 
PIS/Cofins, as prefeituras exigiam o PIS/Cofins, porque entendia que isso era 
um aluguel não é? Uma espécie de um aluguel. Mas aí é prestação de serviço? É 
diferente, porque a incidência do ISS é mais ampla do que do PIS e da Cofins. 
Embora, naquele mesmo momento da importação, se pague ambos, o PIS/Cofins, 
pague o ISS, mas também são abrangências diferentes, você tem um espectro 
maior, acho, na área de ISS, mas se confundia dizia que era prestação serviços. 
Então, ficou-se nesse primeiro momento do pagamento do royalty na importação. 
Se for o caso, eu vou até localizar as consultas, para a gente deixar registrado 
aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: O Ricardo quer falar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só falar um pouquinho, então, Ricardo. 
Eu não sei se eu estava... Talvez não tenha captado toda a extensão da colocação 
feita. O royalty não é prestação de serviço, como se diz, tem mais similitude que 
aluguel, é locação de um direito imaterial. A gente fala aluguel sempre com a 
ideia de aluguel de coisa material, mas a locação dentro do nosso regime, dos 
contratos tipificados no nosso regime é um tipo de locação que envolve um direito 
de propriedade, tanto quanto a locação de um bem material. Não tem nenhuma 
similitude com prestação de serviço. A confusão é que muitas vezes o royalty vem 
acompanhado de... Porque o proprietário do processo, ele quer ter certeza que o 
produto gerado vai ser condizente, ele quer proteger o seu direito de propriedade 
industrial, então, ou ele fiscaliza, ou ele dá complementos de know-how de como 
usar aquela patente e aí tem prestação de serviço. Agora, em termos de 
PIS/Cofins e importação não há previsão de incidência e não é incidente. Poderia 
até ser pela amplitude constitucional, mas pela lei não é. A maior preocupação 
aqui é: e quem paga, o royalty dentro do país?  Para uma pessoa jurídica aqui 
domiciliada e usa no seu produto industrial, isso é insumo ou não é insumo? 
Pela mesma... Eu não vou concluir, viu? Pela mesma razão de que é um aluguel. 
O aluguel de um outro bem da produção dá direito a crédito? Dá. Então, eu teria 
que deslocar da ideia de insumo para a ideia do inciso de aluguel. Então, só 



fazendo essa observação e sem concluir, eu repito. Agora, você sabe, acredito que 
saiba, que nas duas últimas sessões da Câmara Superior, lá do Carf, houve 
muitas decisões que declararam que o conceito de insumo do PIS/Cofins é mais 
amplo do que da IN e não pode ser aplicada a legislação do IPI. Acórdãos que não 
ainda não estão formalizados, então, todas as ressalvas. Mas como não foi um 
caso, foram vários, acho que essa é uma mudança de rumo, hein? Na 
jurisprudência administrativa importante. Resta aguardar os acórdãos, não é? 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que foram unânimes as decisões e até 
conduzidas pelo Presidente, que costuma ser radicalmente pró-Fisco, 
especialmente quando há Instrução Normativa, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Então, um novo assunto, não é? 

Sr. Ricardo Padovese: Isso. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Por favor.  

Sr. Ricardo Padovese: Ricardo Padovese. Eu estou trazendo um assunto para 
debate sobre IPI. A respeito da redação da interpretação que deve ser dada a uma 
nota complementar da TIPI que dizia, na verdade, na época, que a importação de 
aeronaves adquiridas por empresas de transporte aéreo regular ficavam sujeitas 
à alíquota zero do IPI, enquanto que as outras aeronaves enquadradas na mesma 
posição da TIPI , tinham alíquota de 10%. A dúvida é quanto à interpretação 
dada pela Receita Federal, dizendo que esta redução para zero, da alíquota do 
IPI, era aplicável apenas às aeronaves compradas pelas empresas aéreas e, 
portanto, a mesma alíquota não seria aplicável, a mesma alíquota de zero não 
seria aplicada às aeronaves que fossem importadas, mediante arrendamento 
mercantil. Então, a dúvida é se essa interpretação está realmente correta. Em 
primeiro lugar, em relação ao termo adquirido, se ele tem que ser realmente 
interpretado para essa forma bastante restritiva, de que ela adquirido ali é 
sinônimo de contrato de compra e venda. A segunda questão é se o legislador 
poderia ter feito essa restrição e diferenciar as importações feitas, que fossem 
justificadas por compra e venda, daquelas feitas através de arrendamento 
mercantil, quando a própria legislação do IPI diz que para efeito de incidência do 
imposto é irrelevante o fato do título jurídico pelo qual a importação é efetuada. 
Será que nesse caso essa restrição, ao menos da interpretação feita pela Receita 
Federal, feriria o princípio da isonomia ou ao menos algum outro princípio, como 
por exemplo, o princípio da seletividade, que é aplicável ao IPI. Esse é um 
assunto que eu trago aqui para debate, se alguém tem alguma, se alguém 
concorda com essa interpretação dada pela Receita ou se ali o termo adquirido 
tem que ser interpretado de uma maneira mais ampla, não é? Lembrando aqui 
que a gente não está tratando de isenção, porque alíquota zero não se confunde 
com isenção, ao menos no meu ponto de vista, não é? Até porque a própria 
legislação do IPI é clara nisso, dizendo que há incidência, sim, de IPI quando 
aplicável a alíquota zero. Esse é o assunto que eu trago para debate.  



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bom, um assunto que me parece 
muito interessante, não é? Alguém deseja falar? Ricardo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar o debate, se bem que já está 
bem apresentado, não é? Quando você estava falando, eu comecei a pensar 
exatamente. O IPI é um tributo, que constitucionalmente, ele é obrigatoriamente 
seletivo e o critério de descrímen, que está na Constituição, é a essencialidade. 

Sr. Ricardo Padovese: Exato. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, já me indaguei, só para encaminhar, eu já 
me indaguei aqui mentalmente. Será que uma discriminação, em função do tipo 
do ato jurídico, do negócio jurídico de aquisição, será que é razoável fazer essa 
distinção? Dado que para a empresa que adquire... Você não está querendo 
questionar a de transporte regular e a não de transporte regular. 

Sr. Ricardo Padovese: Exato.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Você está dentro da própria empresa de 
transporte regular. 

Sr. Ricardo Padovese: Exato.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Se ela pode ser discriminada, em função de que 
ora ela adquire comprando, ora ela adquire por arrendamento mercantil. Claro, 
que quando ela adquire – entre aspas - por arrendamento mercantil, ela não está 
comprando, claro. Mas pode uma operação ou outra, perante o IPI, ser 
distinguida, ter tratamento distinto, quando para este contribuinte, que é o 
importador, o produto é tão essencial. Quer dizer, a essencialidade para ele é 
sempre a mesma, aliás para ele é o produto mais essencial, sem avião, ele não 
faz nada. Então, em um plano assim de constitucional, que é a segunda 
colocação, já havia me ocorrido isso, eu acho que é realmente algo a ser 
investigado. Agora, sob o ponto de vista sem questionar o aspecto constitucional, 
eu acho que a palavra aquisição não pode ser interpretada no sentido restritivo 
literal, não é? Porque uma aquisição é no sentido em que cabe dentro do contexto 
do tributo. Eu quero dizer do contexto do fato gerador do tributo, para o fato 
gerador do tributo é absolutamente relevante se alguém adquiriu ou não 
adquiriu. Ele é o importador, ele tem que pagar o imposto, só se eu estou 
enganado. Quer dizer, se ele arrendar ele tem que pagar o imposto. Então, é um 
elemento absolutamente irrelevante. Isso, antes de chegar a falar em uma 
intérprete teleológica da discriminação feita, que nós não estamos questionando, 
entre transporte regular e outros. 

Sr. Ricardo Padovese: Exato. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O legislador fez essa separação e se exprimiu de 
uma maneira talvez inadequada, usando uma expressão que se for tomada na 
literalidade vai conduzir a essa interpretação da Receita ou de alguma solução de 
consulta. Mas não é a melhor interpretação, me parece, pelo menos assim de 
pronto. 



Sr. Ricardo Padovese: Me parece que o problema realmente é... Concordo com 
as colocações, em especial, em relação ao princípio da seletividade em função da 
essencialidade da mercadoria, porque não me parece realmente haver 
justificativa, nesse caso, para essa interpretação restritiva. Até me parece haver 
justificativa para que as empresas de transporte aéreo regular sejam 
privilegiadas em relação às importações de outras aeronaves, porque está se 
tratando aqui de um serviço público, que é da União, inclusive. Então, me parece 
que há uma justificativa para que seja feito esse descrímen e me parece que há 
justificativa para dizer que a aeronave que serve o transporte aéreo regular de 
passageiros de carga é mais essencial do que outras aeronaves. Então, nesse 
ponto até me parece justificável a discriminação feita, mas não me parece haver 
justificativa de beneficiar somente aquelas empresas aéreas que compram 
aeronaves, em detrimento daquelas que optam pelo arrendamento, que diga-se 
de passagem, é a maioria dos casos, não é? Até pelo custo envolvido, etc. e tal. 
Então, não me parece justificativa razoável e constitucionalmente válida para 
fazer essa discriminação. Lembrando aqui também que por se tratar justamente 
de um serviço público, me parece que a intenção do legislador é baratear o custo 
da prestação do serviço, aquele princípio da modicidade das tarifas, que não 
importa se é mais barato até fazer o arrendamento mercantil, porque não 
privilegiá-lo ou pelo menos não tratá-lo igualmente com a compra e venda. 
Então, realmente eu não consigo encontrar uma justificativa para essa 
diferenciação na interpretação feita.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: João.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou pensando aqui como todos nós, é a 
primeira vez que eu estou enfrentando esse assunto, mas eu estou imaginando 
que o termo adquirir, ele realmente, como o Ricardo disse, ele é um termo amplo, 
porque a gente não adquire a propriedade do bem. Parece que a Procuradoria 
está interpretando esse dispositivo como se fosse uma aquisição da propriedade. 

Sr. Ricardo Padovese: Exato.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas na verdade você não adquire a propriedade, 
você adquire o direito à propriedade, o direito de propriedade. Então, lembro 
daquela lição do Pontes de Miranda, que foi mencionada pelo Brandão Machado, 
naquele célebre artigo sobre... O trabalho sobre o art. 43 do CTN. A pessoa não 
adquire a propriedade, adquire o direito à propriedade. Eu acho que no caso 
poderia ser sustentado que você não está adquirindo, você está adquirindo o 
direito de posse de uso. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: De uso. 

Sr. Ricardo Padovese: Exato.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Posse de uso.  

Sr. João Francisco Bianco: Posse de uso. Ainda que importado, a título de 
arrendamento mercantil, você está adquirindo o direito de posse e o direito de 



uso daquele bem. Então, eu acho que até pela interpretação do dispositivo 
poderia se chegar a essa conclusão. 

Sr. Ricardo Padovese: Me parece correto, não é? Porque me parece que a 
Procuradoria da Fazenda Nacional realmente está interpretando o termo 
aquisição como propriedade, não é? Não me parece realmente correto. Muito bem 
colocada essa observação. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Salvador, primeiro. Depois-- 

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Realmente, você aprendeu, assim, que esteja 
havendo alguma discussão a esse respeito, não é? Porque é sabido de muito 
tempo que as grandes empresas aéreas, não os milionários que adquirem 
aviõezinhos, só se adquire realmente mediante arrendamento mercantil não tem 
uma empresa que compre o avião A-380 à vista, é só arrendamento mercantil, 
não tem... Agora, o Banco Safra... Não pode falar o nome do cliente, mas banco--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Já falou.  

Sr. Sr. Salvador Brandão: É, já falei.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ouvi pelo menos.  

Sr. Salvador Brandão: Não, aí é engraçado, não é? Leva-se a interpretação e 
sempre é um absurdo. Vai se interpretar que um milionário que adquire um 
avião está com a alíquota zero e a empresa aérea que adquire um avião para 
transporte de passageiro, por leasing, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Tem 10%.  

Sr. Salvador Brandão: E o leasing, no caso das empresas aéreas, antes da nova 
legislação contábil fiscal sempre foi considerado... Hã? Bom, sei--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Se você quiser falar já--  

Sr. Salvador Brandão: Tudo bem, mas sempre se fez assim. Olha, o valor das 
prestações têm de ser ativados. Tem restrição de falar isso? Mas ok. Mas as 
empresas queriam até isso mesmo, nos balanços aquilo era considerado como 
um ativo, porque no final aquilo era considerado realmente. Mas na mesma 
legislação interna o que se verifica, por exemplo, nós temos um crédito de ICM, 
ou temos uma redução na base de cálculo de ICM do ativo. Quando adquirido 
por leasing, a legislação permite que o banco faça a nota fiscal e informe o valor 
de ICMS, para que à empresa adquirente possa ser creditado esse imposto. Aliás, 
atualmente acontece isso, quem adquire um avião para uso do transporte, se 
estiver sujeito ao ICMS, que é o... Mas um veículo qualquer, você adquire por 
leasing, que é o normal, a empresa lhe informa qual o valor do ICMS, você põe lá 
na sua carteira e 48 meses você faz o crédito. O IPI incide normalmente, até já 
tem uma regra: “Olha, pode não inserir ICMS na locação depois, na segunda 
fase”. Você faz a locação e não há incidência de ICMS. Desculpe, se você faz um 
produto e loca-o, põe no seu ativo, não faz arrendamento mercantil e loca-o, não 



há incidência do ICMS, mas há incidência do IPI. Quer dizer, então, está tudo 
dentro dessa configuração, de que tanto faz ser compra, venda ou ser 
arrendamento mercantil, a incidência é a mesma. Lógico, que também do outro 
lado da moeda tem que se interpretar da mesma forma, não é? Há uma 
aquisição, ainda agora mais ainda, porque agora a aquisição por leasing, 
representa um verdadeiro ativo da empresa. É uma aquisição mesmo, você 
assume a responsabilidade pela posse do bem e tem que ser ativado isso, até 
como uma obrigação... Você disse que não ia falar mais sobre isso, não é? Tudo 
bem. 

[risos] 

Sr. Salvador Brandão: Mas eu concordo plenamente de que realmente a alíquota 
zero é aplicada no arrendamento mercantil, na importação, nesses termos que 
foram colocados, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: João, tem mais a falar?  

Sr. João Francisco Bianco: Não.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Então, o Ricardo tem. Então, vamos 
ouvir o Ricardo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só acrescentando alguns pontos que o João 
mencionou de muita importância, realmente. Eu acho que a discussão dessa 
matéria, eu não sei qual é a situação, mas se eu estivesse em um projeto judicial 
eu traria a questão constitucional com muito detalhe, porque poderia propiciar 
uma RE, mas eu não abandonaria a questão da interpretação da 
infraconstitucional, porque nós vamos ao RESP. Se eu estiver em um processo 
administrativo constitucional tem um peso mais relativo, não é? Mas de qualquer 
forma, em qualquer dos campos, eu acho que a questão da interpretação, 
portanto fora da discussão da discriminação constitucional, eu acho que é a mais 
importante. Aí nós vamos ficar em uma situação em que, como você bem 
pontuou, não é isenção e, portanto, não é nenhuma daquelas hipóteses em que 
está no art. 111, em que não cabe a interpretação literal, como o Fisco gosta de 
dizer, mas que na verdade não cabe também a interpretação ampliativa. Eu estou 
só fazendo a referência a isso, porque se não é matéria do 111, a chamada 
ampliação analógica é possível, está certo? E é absolutamente igual para efeito do 
IPI, da importação, se a aeronave entrou por um veículo jurídico ou por outro. Se 
eu não encontro na norma definidora da alíquota zero, na literalidade dela, eu 
não encontro a situação de arrendamento mercantil, entendo que estou dando 
para argumentar, e entende que aquela aquisição, apesar do que o Bianco 
mencionou, é aquisição da propriedade. Aí eu já estou, inclusive, pondo palavras 
na lei, que não estão na lei, fazendo distinções que a lei não está fazendo, mas 
mesmo que seja assim, aí eu fico em uma situação que a aquisição de direitos, 
não de propriedade, mas de arrendamento mercantil, não está prevista na 
norma, mas então há uma omissão, há uma lacuna. Aí essa lacuna, você 
preenche por ampliação analógica. Outra coisa importante, em função do que já 



foi dito aqui por várias pessoas, não existe, na prática, não existe compra de 
aeronave. As grandes transportadoras brasileiras e de transporte aéreo regular 
somente importam via arrendamento mercantil. Aí vem a missão do Carlos 
Maximiliano, não existe norma feita para o nada, a norma é feita para um 
objetivo específico e não se faz normas para situações excepcionais, tão 
excepcionais que não justificam haver uma norma. Então, eu acho que há uma 
somatória aqui de fatores muito fortes, para justificar uma interpretação. Não é 
que a ampliação, não é? Porque eu acho que certamente o Fisco vai dizer isso: “É 
111, é literal e restritiva”. Que ele gosta de fazer isso e se confunde na maior 
parte das vezes. Então, eu acho que isso realmente, a somatória desses fatores 
deixa um campo de sustentação muito forte.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. O IPI é o imposto sobre 
circulação de produtos no sentido econômico, então, a perspectiva é mais 
econômica do que jurídica, começa por aí. Os Tribunais, em geral, têm usado a 
configuração, a roupagem jurídica para afastar a incidência e não atribuir 
incidência aos fatos. Lembraria no ICMS o caso antigo, do tempo do ICM, do 
comodato, não é? As bandeiras de combustíveis Shell, Atlantic, etc., elas têm 
sediam aquele equipamento da bomba de gasolina para os postos, mediante 
contrato de comodato e o Supremo Tribunal entendeu que não haveria circulação 
de mercadoria. Quer dizer, eu não vou entrar no mérito aí do caso, mas... Ele 
usou foi o contrário, em favor daquele que recebe emprestado e vai ter que 
devolver, porque não seria circulação. No caso, não, tipicamente é um 
consumidor, não é? A empresa de aviação vai usar, utilizar e consumir o produto 
em termos práticos. Então, parece que essa é a melhor interpretação, ou seja, 
entre uma interpretação estrita e uma interpretação teleológica, prevalece a 
teleológica, não é? Muito bem, temos ainda algum tempo, podemos aproveitar 
para...  

Sr. Salvador Brandão: Eu estava comentando com o Bruno, é um assunto que 
vem me preocupando já há muitos anos e que com essa falta de divulgação dos 
julgados, no Conselho de Contribuintes... Aliás, até o acesso ao andamento 
processual ainda está encrencado lá, não é? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Totalmente. 

Sr. Salvador Brandão: O caos, não é? A questão da incidência dos juros sobre as 
multas--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Me desculpa Brandão, te interromper eu acho 
que é oportuno aqui, porque se eu entrar no mérito da sua questão, mas você 
começou falando da situação do site. Eu acho que é oportuno dizer o seguinte: o 
César constituiu um grupo para estudar problemas do Carf, do qual eu faço 
parte e o João, também. Esse grupo teve algumas reuniões com o Presidente do 
Carf, Dr. Barreto, e, evidentemente, talvez o principal problema seja o site, que é 
para acompanhamento de processo, quer para conhecimento da jurisprudência. 
Houve o reconhecimento, da parte do Presidente, de que havia um erro 
lamentável, decorrente de uma mudança muito grande na estrutura do Carf. Não 



é que ele mudou só de nome, mudou de regimento, trouxe mais de cem novos 
Conselheiros, mudou a estrutura de Câmaras e mudou o sistema eletrônico, 
querendo implantar também o I-processo, tudo ao mesmo tempo. De tudo isso, 
quer dizer, não era para fazer tanta coisa ao mesmo tempo, ainda mais com a 
falta de recursos materiais e humanos que as repartições têm e o Carf tem, 
reconhecido por ele. A segunda falta imperdoável é que isso é básico, não é? Você 
não desliga um sistema que está funcionando bem e substitui por outro que 
ainda está em teste. Você põe os dois paralelos, se for o caso, mas você não faz 
isso. Eu posso atestar, acho que isso é uma questão de justiça, eu posso atestar 
que houve um empenho muito grande do Presidente e do Dr. Caio Cândido, que é 
o Presidente da 2ª Sessão do Conselho, que está envolvido nessa questão do site 
de tentar recuperar. Estão enfrentando problemas gravíssimos, além do mais eles 
têm limitações, eles não podem contratar qualquer empresa, eles são obrigados a 
contratar o Serpro, que tem competência, porque faz o STF, o STJ, mas por 
alguma razão não está funcionando lá. Dizem que já passaram por quatro ou 
cinco revisões dos procedimentos técnicos e não conseguiram. Em função disso, 
esse grupo, em uma última reunião, o grupo do César pediu a ele que colocasse 
no ar de novo o antigo, mesmo que eles tenham parado, eles pararam de 
atualizar, mas não tem importância coloca lá. Porque aconteceu uma coisa 
curiosa, que eu percebi esta semana, nós tínhamos adotado lá no escritório, por 
uma questão de economia de papel, não imprimir inteiro teor que esteja nos sites 
dos Tribunais e do Conselho, também. Você fica com uma pasta de papel 
enorme, não é? Então, está lá disponível quando precisar imprimir, mas não toda 
vez que lê, imprime e nós perdemos esses arquivos. Então, eu fiz, eu estou 
refazendo um estudo que fiz há uns dois anos atrás, em que eu me vali de 
acórdãos que nós não imprimimos para arquivo nosso, porque estava no arquivo 
do Conselho. Agora, aqui de novo ver o inteiro teor e não consegui. Então, 
perdemos essa via de arquivo. Mas o Presidente Barreto, ele aceitou a sugestão 
nossa, do César, nossa, eu digo do César, de repor no ar o antigo site e parece 
que ontem saiu uma notícia... 

Sr. João Francisco Bianco: Entrou, essa semana entrou. Está no ar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Já está no ar, isso é ótimo, portanto. Eu quero 
fazer esse registro, que foi realmente uma atitude do Dr. Barreto e que merece 
registro-- 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que não. É só passar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eles estão querendo transferir para o novo site o 
que estava no velho, porque não tem sentido ficar dois no ar, não é? Como isso aí 
vai levar a vida inteira, provavelmente eles vão ficar com esse velho do jeito que 
está e o novo ainda desatualizado, mas pelo menos o passado, digamos até 2007, 
nós temos tudo lá. Era só o registro, mais longo do que deveria ser, mas foi.  



Sr. Salvador Brandão: Mas o problema continua, porque se você quer saber se 
aqueles acórdãos sofreram mudanças, para efeito de uso como jurisprudência-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Continua. 

Sr. Salvador Brandão: Estamos a pé nessa base e com muita dificuldade. 
Inclusive, a própria comunicação entre as delegacias, com o Conselho, que era 
você pode fazer uma consulta se o processo está no Conselho é impossível. E está 
havendo coisas assim, do tipo, você só obtém informações pessoalmente ou por 
telefone, para saber se está distribuído, se está lá o processo. A Receita, aqui em 
São Paulo, mesmo não aceita essa informação e eles também não procuram, 
também não vão telefonar para Brasília para ser se o processo está mesmo lá. 
Tem vários processos que estão sob embargos de declaração, estão suspensos, 
logicamente, os recursos e aqui na Receita Federal, está como cobrança final. 
Não há jeito de fazer isso, a não ser tirar por certidão que... Mas está 
impraticável, está dando realmente... Bom, eu já reclamei na primeira parte da 
nossa palestra que está impossível advogar no Judiciário e também no 
administrativo, exceto o TIC(F), que ainda permite acesso, tem publicações, 
também mais ou menos, meia boca, as publicações também não ajudam muito 
não, não é? Se você quiser fazer uma pesquisa de jurisprudência razoável, para 
fazer os paradigmas, você tem que ir pessoalmente ou fuçar todos aqueles 
acórdãos. Quer dizer, realmente não facilitam nada a vida do contribuinte. Esse 
novo PAF do estadual, eles examinam o processo e se tiver um documento 
original no processo, você não pode fazer carga. Quer dizer, coisa que já se 
discutiu há muito tempo, mas como veio uma lei nova, então, novas normas, 
você vai ter que entrar com mandato de segurança e, daqui cinco anos, você 
obtém a carga desse processo, não é? Então, fica complicado quando sai nova lei, 
até as coisas se acertarem. Um aviso para-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Um aviso para os nossos colegas, que já foi dado aqui, no 
caso o processo estadual que se costuma colocar a assinatura do contribuinte, é 
importante que os advogados ponham a procuração de advogado, porque não 
está mais havendo aviso às empresas dos resultados dos julgamentos. Só 
publicam o nome da empresa e fica dado como publicado isso. O advogado que 
está constituído, então, a OAB pelo menos capta, ou a Aspi capta pela OAB, ou 
pela Aspi e envia o aviso para os advogados. Muitas empresas estão sendo 
surpreendidas com cobranças executivas já, porque o processo foi publicado, 
ninguém tomou ciência e é muito complicado isso. E está na lei, não é? Então... 
Bom, Professor, esse assunto, eu acho que eu vou deixar para depois, porque é 
um assunto longo e eu gostaria realmente de ele ser discutido, sobre os juros 
sobre a multa, que houve até uma inversão-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É. 

Sr. Salvador Brandão: Mas eu gostaria de dispor, exatamente, as razões pelas 
quais eu defendo que não há incidência dos juros sobre a multa, mas é uma 



história que eu tenho que contar desde 1967. Então, precisa um pouquinho mais 
de tempo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ainda temos alguns minutos, se algum 
dos associados quiser apresentar algum tema. Eu gostaria de lembrar que 
teremos, na próxima semana, a última reunião do semestre, dia 16. Foi decidido, 
pela Diretoria, dar início aos trabalhos o ano que vem mais cedo, acompanhando, 
aliás, que também foi antecipado o início das aulas da faculdade, que a 
orientação aqui sempre foi essa. Então, no dia 10 de fevereiro já daremos início 
aos trabalhos da Mesa de Debates. No dia 17, teremos a eleição da Diretoria e do 
Conselho, em Assembleia Geral, que será marcada em seguida ou durante, como 
acontece tradicionalmente juntamente com a Mesa de Debates. Aí já contaremos 
com os presentes e todos participarão dessas duas Mesas e Assembleia Geral. 
Então, é um esquema que já está sendo montado, organizar e todos receberão 
uma notificação com as datas, mas já ficam sabendo que o início será no dia 10 
de fevereiro, a primeira Mesa, uma quinta-feira, primeira Mesa. Quer dizer, 
passado o mês de janeiro todo, férias, etc., dia 10 de fevereiro, iniciamos os 
trabalhos da Mesa.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quando é o carnaval, hein? Alguém sabe? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Carnaval? É na primeira, na segunda... 

Sr. Salvador Brandão: Março. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Março, tem uma meia semana e a 
semana seguinte, não é? Dia 07, 08... É 08, carnaval é dia 08, então, 06, 07, 08 e 
nós teremos, em março, o carnaval. 

Sr. Salvador Brandão: Como passa rápido, Professor, quando eu fui eleito a 
última vez conselheiro, por seis anos, não é? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Seis anos. 

Sr. Salvador Brandão: Então, quando terminar o seu mandato eu vou estar com 
64 anos-- 

[risos] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, se começar a contar aí a coisa fica 
preta para nós, viu? Muito bom. Eu vou, então, dar por terminados os trabalhos, 
nós já não temos mais nada a tratar por hoje e eu desejo um bom dia a todos. 
Mais uma vez reitero o convite para a próxima semana, a última Mesa, vamos ver 
se ainda ficaram algumas questões para um exame da Mesa de Debates. 
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