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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Vamos iniciar o pequeno 
expediente noticiando aqui o recebimento do livro do Professor Humberto Ávila, 
Segurança Jurídica entre Permanência, Mudança e Realização no Direito 
Tributário. É a tese dele para professor titular de Direito Tributário na faculdade, 
esse concurso que está sub judice - entre aspas. De modo que está nossa 
biblioteca à disposição de todos. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, eu tive notícia a 
semana passada de que se encontra no Congresso um projeto de lei que nós 
tínhamos noticiado há algum tempo e parecia que seria abandonado pelo 
governo. A notícia era essa. Na verdade, havia três projetos e um deles falava 
sobre execução administrativa, o outro sobre transação e o outro sobre questões 
de cumulação de pagamento. A notícia que nós tínhamos era de aquelas ideias, 
pelo menos, estavam sendo bastante reformuladas. Nós sabemos que o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados, inclusive, chegou a se manifestar 
expressamente sobre a questão da execução administrativa e seus perigos. 
Enfim, havia toda uma ideia de que esses projetos tenderiam a não ter 
continuidade ou pelo menos seriam bastante modificados. Semana passada, eu 
soube que o governo, utilizando um instrumento que no Congresso chamam 
avocatória, teria reunido esses três projetos em um só, enviado diretamente ao 
Plenário dispensando até o exame por comissões. O deputado que eu sei que ele 
era do DEM, eu não sei se agora mudou. Eu acho que talvez para o partido, 
enfim, porque é ligado à base do Kassab, que é o Deputado Guilherme Campos. 
Quando o assunto andava, ele disse: “Eu quero estudar isso melhor”. Por sorte 
isso aconteceu, porque o projeto foi retirado, ele foi nomeado o relator deste 
projeto e está na mão dele atualmente. Essa informação vem da parte que 
acontecendo e naturalmente agora é o ponto de se apresentar algumas ideias ao 
próprio Deputado dos perigos desse projeto. Eu não vou entrar aqui no mérito de 



umas das grandes questões, que é a execução administrativa, até porque já 
discutimos bastante aqui. O Conselho Federal da Ordem já tem o trabalho sobre 
assunto e eu, pessoalmente, apenas posso endossar o bom trabalho feito pela 
Ordem dos Advogados do Brasil com relação ao assunto. Preocupa-me noticiar-
lhes que na questão da transação, o projeto de lei cria um tal de conselho gestor, 
um órgão administrativo, que iria discutir quais seriam as matérias que seriam 
objeto de transação. Dentro de uma ideia... Primeiro, um artigo que parece 
tranquilizar ele diz, da transação não haverá redução de tributos. Disseram: 
“Bom, então, não estamos tão mal”. Mas logo em seguida vem dizendo, o mesmo 
dispositivo vem dizendo que a transação vai servir para dirimir conceitos 
indeterminados e questões de fato. O tal do conselho gestor é que vai dizer o que 
são conceitos indeterminados. A partir dali nós percebemos que o que existe é 
um deslocamento de uma competência que o Código dá ao legislador, que cabia à 
lei, nos termos do art. 171 definiram o que seria objeto de transação a um 
conselho gestor, que vai dizer o que é. Porque à medida que o conselho gestor diz 
que algo é indeterminado, dificilmente vou achar algo que não seja, aquela 
matéria passa a ser objeto de transação. O que preocupa por conta de 
transparência, de quais são os critérios que esse conselho gestor vai agir. Ou 
seja, claro que eu sempre imagino que o conselho vai ser formado por carmelitas 
descalças. Mas me preocupa esta liberdade, ou seja, a transação que seria algo 
excepcional. Eu não sou contra a transação, mas seria algo excepcional, algo em 
uma situação em que houvesse tamanho grau de litígio e que o Congresso fosse 
chamado a autorizar uma transação para aquilo, pode se tornar objeto de 
pressões no âmbito administrativo de um tal de conselho gestor que me preocupa 
bastante. Afora isso, uma outra notícia que eu lhes dou no meio desse projeto 
com montes de dispositivos que vão nos preocupando, um que me chamou 
extrema atenção foi o que fixou... Detalhe, o que eu estou dizendo agora para os 
senhores, a transação já não consta da ementa, ou seja, quem olha a ementa 
acha que o assunto não versa sobre transação. Mas também não consta da 
ementa um dispositivo lançado no meio dizendo que o conselheiro do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, do Carf, representante dos contribuintes vai 
ganhar a remuneração mensal de 19.560 reais. Não é dizer que o projeto de lei 
introduz uma nova carreira com o concurso público. Não é dizer que o projeto de 
lei pelo menos exige uma contrapartida, em termos de exclusividade, em termos 
de quarentena, em termos de algum ponto, para dizer que essa remuneração 
seria suficiente para assegurar uma autonomia? Vejam, uma coisa seria 
remunerar o conselheiro dentro de uma concepção de que esse conselheiro 
ficaria independente, por conta disso, em uma função pública inegavelmente 
importante e que depois de terminado esse seu período ele não seria reconduzido 
ou seria. Esse tipo de discussão. O perigo notório desta remuneração sem essa 
contrapartida é que: 1) nós teremos muitos conselheiros despreparados e 
indicados por questões políticas; 2) nós teremos conselheiros interessados em 
continuar e, permitam-me as aspas, com a boquinha. Ou seja, eu lhe pergunto, 
eu pergunto ao advogado médio, que afinal de contas trabalhou na área 
tributária, etc., mas não formou seu pé de meia, de repente recebe uma 
oportunidade como essas, tem um mandato por dois anos e pode se reconduzir 



desde que ele se comporte direitinho. Esse tipo de preocupação... A minha 
preocupação é: desde que se comporte direitinho. À medida que você paga uma 
remuneração desse padrão, eu fico preocupado que pelo menos alguns dos 
integrantes do Carf deixarão de ser do calibre dos que nós temos hoje, com 
independência dos que nós temos hoje. Volto a dizer, eu não teria problemas em 
considerar uma discussão na sociedade para uma remuneração a um 
conselheiro, dentro uma carreira, dentro de um projeto de lei específico sobre 
esse. O que merece, no meu ponto de vista, repúdio é a inclusão de um 
dispositivo desses no meio de um projeto que não versa sobre esse assunto, sem 
qualquer contrapartida, porque aí nós poderíamos ter consequências não 
pensadas. Então, quero deixar bem claro isso, pode até ser que uma conclusão 
da sociedade seja: é importante que haja remuneração, mas nunca desse modo, 
nunca no contrabando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, sem dúvida um 
comentariozinho adicional. Eu acho que essa questão da falta de remuneração 
dos conselheiros ou de remuneração já foi debatida outras vezes. O próprio 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados admite a presença de advogados 
militantes autorizados à advocacia, no Carf, por não haver a remuneração. 
Então, praticamente todos os atuais conselheiros ou a grande maioria dos atuais 
conselheiros, que são advogados militantes, teriam que sair do Carf em função 
da remuneração. Não sei se a remuneração poderia ser objeto de dispensa, de 
renúncia, não é? Mas pelo o que você está dizendo simplesmente em todas há o 
direito à remuneração sem nenhuma regulamentação de detalhes e condições.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não entrei no detalhe, mas não só se prevê uma 
remuneração para o conselheiro pleno, como ainda se prevê uma remuneração 
proporcional para aqueles que aparecem temporariamente ou que tais. Ou seja, é 
toda uma remuneração.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pequeno expediente, alguma coisa? 
Então, vamos à pauta. Tiago?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar um assunto. Eu queria, ainda 
no pequeno expediente, eu queria registrar que foi publicado o acórdão do STJ 
que decidiu sobre a possibilidade de haver compensação de prejuízo de 
controlada e coligada no exterior, com lucros da pessoa jurídica investidora aqui 
no Brasil. É o Recurso Especial 1.161.003, que foi decidido em 27 de setembro 
último, pela Segunda Turma do STJ. A Turma decidiu que o prejuízo apurado 
pela empresa controlada e coligada no exterior não pode ser compensado com o 
lucro auferido pela pessoa jurídica investidora brasileira, mas o prejuízo apurado 
pela controlada no exterior pode ser compensado com o lucro auferido pela 
própria controlada no exterior. Esse foi o teor da decisão aqui do STJ segundo 
entendi. É o chamado caso Marcopolo. Não existe propriamente uma 
fundamentação no acórdão sobre o motivo de ser possível a compensação dos 
prejuízos da controlada com os dos lucros da controlada. Mas não está... Tem na 
instrução normativa, na lei não está. Na instrução normativa tem alguma 



indicação nesse sentido, mas há inclusive uma restrição. É uma restrição de 
compensação por país. O STJ, eu acho que ele não entra nessa discussão, mas 
ele admite que o prejuízo faz parte da própria... Está dentro do conceito de lucro, 
está dentro do lucro e, então, ele faz parte do lucro. Não está muito claro o 
fundamento, mas eles admitem lá que o prejuízo naturalmente... Se tem um 
prejuízo no ano e um lucro no seguinte, naturalmente, o lucro do ano seguinte 
vai primeiro absorver os prejuízos do ano anterior e depois é vai ser objeto da 
tributação no Brasil. Mas eu só queria registrar, então, esse-- 

Oradora Não Identificada: Qual o número? 

Sr. João Francisco Bianco: O número do recurso especial é 1.161.003, da 
Segunda Turma do STJ. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do STJ, eu não esperaria mais. Mas por uma 
questão nesse ponto não pejorativa é no sentido de que o STJ tem que seguir o 
que existe na lei. Se há alguma questão aqui não é de âmbito legal, mas de 
âmbito constitucional. Ou seja, o texto da lei me parece, João, desculpe, posso 
estar enganado com isso, mas eu me lembro de que havia uma restrição por país 
quando fosse filial e por entidade quando fosse controlada ou subsidiária. Mas o 
tema é que existem dois pontos a serem examinados. Um é a questão da 
territorialidade diante do princípio da igualdade. Ou seja, é decisão de um 
legislador se ele quer adotar a territorialidade ou a universalidade. Ou seja, se a 
lei deve se limitar a fatos ocorridos no país ou se fatos ocorridos no exterior, 
desde que com conexão no país, são ou não são tributáveis. Isso não me parece 
que o constituinte deixou aberto. O Código Tributário inclusive hoje em dia, 
explicitamente, também deixa essa faculdade. Agora, o que não me parece que 
seja harmônico com o ordenamento constitucional brasileiro é que uma vez 
tomada a decisão, por parte do legislador, ela se caracterize como arbitrária. Ou 
seja, estou falando agora em consistência. Estou falando da aplicação do 
princípio da igualdade. Uma vez que o legislador adota um critério, esse critério 
tem que valer para todas as situações. As exceções a este critério podem ferir a 
igualdade, a não ser que eu encontre um outro fundamento para a própria 
exceção. O critério a que eu me refiro é universalidade. À medida que o legislador 
diz: “Fatos ocorridos no exterior são contemplados na base de cálculo do imposto 
brasileiro”. Então, todos os fatos devem ser. Eu vou ao limite, talvez onde fica 
isso mais notório, que é o caso da filial. Porque talvez no caso da controlada ou 
coligado ainda venhamos a ter o bom senso, isso está para ser decidido pelo 
Supremo, para se entender que existe o princípio da separação da pessoa 
jurídica. A decisão do Supremo está nos cinco a cinco, não há decisão com 
relação à tributação automática do lucro da subsidiária na controladora. Eu vou 
dar um voto de confiança ao Supremo, para acreditar que talvez no outro caso 
prevaleça o bom senso e se reconheça que existe uma independência das pessoas 
jurídicas. Então, nesse momento, porque ainda confio um pouco no bom senso 
do Supremo, eu não vou estender o raciocínio das perdas das subsidiárias, 
porque se eu defendo que elas são pessoas separadas, quando na tributação do 
lucro, também vou defender com relação aos prejuízos. No entanto, no caso de 



uma mera filial, ninguém defenderá a autonomia da filial. Portanto, o fato 
ocorrido no exterior, via filial ou sem filial, qualquer fato ocorrido em qualquer 
lugar do mundo diante do princípio da universalidade é contemplado pela lei 
brasileira. Me parece que tanto os fatos positivos como negativos merece igual 
tratamento. Ou seja, se na receita que eu tenho no exterior é tributável, por 
consistência e aqui invocando o princípio constitucional da igualdade, por 
consistência, se o fato positivo é tributável o fato negativo é dedutível, a não ser 
que eu tenha uma explicação, uma justificativa para o tratamento diferenciado. 
Por exemplo, questões de proteger contra evasão ou então uma despesa auferida 
em um país onde não haja despesa da contabilidade. Eu posso imaginar uma 
justificativa, mas na regra geral de que perdas, despesas ocorridas no exterior 
não são contempladas no lucro e as receitas o são, eu penso que fere a 
igualdade. A única ressalva que eu faço a esse raciocínio, que merece o maior 
estudo da minha parte, é porque existe um dilema, que também na Europa se 
enfrenta, que é o chamado double dip(F), ou seja, quando por conta da 
universalidade a mesma despesa é contemplada nos dois países. Ou seja, aqui 
seria uma estrutura do planejamento tributário que permitiria ao contribuinte 
deduzir duas vezes a mesma despesa. Eu quero crer que não se estenderia a este 
caso, ao caso geral, porque à medida que eu tributo a renda como um todo, eu 
não enxergo o double dip(F). Mas a única ressalva que eu faço a essa minha 
afirmação primeira de índole constitucional, no sentido de que o princípio da 
igualdade exige que uma vez adotada a universidade, ela se estenda a receitas e 
despesas, a única ressalva que eu faço é se for caracterizado o double dip(F), que 
é algo que em princípio não me parece cabível, mas faço ressalva que eu posso 
ser convencido do contrário nesse ponto depois de algum estudo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Complementando as suas 
observações, Schoueri. O acórdão do STJ está tratando a matéria na vigência e 
na suposição da validade da Medida Provisória 2.158, o art. 74 que está sob 
apreciação do Supremo. É curioso que o contribuinte queria mais do que foi 
dado, não é? Ele queria exatamente sem conhecermos aqui a fundamentação, 
mas ele queria era a possibilidade de compensar, no Brasil, contra o lucro real 
brasileiro os prejuízos auferidos lá fora, está certo? Você disse, o STJ não ia 
apreciar a inconstitucionalidade do art. 74. Dentro da mecânica do 74, o que 
você tem é tributável automaticamente aqui e o lucro líquido, evidentemente, 
líquido de prejuízos. O que o contribuinte queria era uma declaração de que... 
Ele não pediu provavelmente, pelo o que a gente entende lendo o acórdão, ele não 
propriamente uma declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do art. 25 
da Lei 9.249, que proíbe a compensação. Justamente esse que é o objeto da 
crítica feita aqui. Mas o que ele dizia era que a Medida Provisória 2.158 
implicitamente teria revogado a proibição de compensação. Ele perdeu. Ele não 
teve provimento para o seu recurso. Agora, é muito interessante que a 
consequência desta decisão tenha um lado positivo. Nós temos visto na prática 
algumas situações em que a fiscalização entende que o prejuízo tem que ser 
desconsiderado pura e simplesmente, porque ele não é compensável no Brasil. 
Então, tomo os lucros e desconsidera os prejuízos. Esse acórdão aqui também 



sujeito a uma leitura mais cuidadosa, mas ele acaba reconhecendo que a base 
tributável é o valor líquido. Quer dizer, o lucro que existe lá é lucro depois de 
serem vistos os prejuízos que existem. Há uma segmentação mesmo, o que está 
lá, se for positivo, pelo líquido vem para a tributação automática e, se for 
negativo, não pode ser compensado com lucros auferidos no território nacional 
por força do art. 25 da Lei 9.249.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hein? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A disponibilização fica mesmo para o exercício 
seguinte. Quer dizer, no exercício anterior o que deu prejuízo não se contabiliza.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não se contabiliza, é claro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, você vai contabilizar, 
porque o método da equivalência patrimonial vai trazer o prejuízo, mas ele não é 
dedutível.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. Mais ou menos o seguinte: aqui tem o 
lucro, que é--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Primeiro absorve o prejuízo. O que 
sobrar, se sobrar de lucro, se ele for maior do que o prejuízo anterior, a 
tributação pelo art. 74 seria apenas do excedente.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato. Isso é o que a gente... O que eles querem, 
não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, isso é o que nós estamos. 
Dentro da mecânica do art., 74 é razoável, está certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem entrar em constitucionalidade e 
nem nada. É razoável. O que ele queria era muito mais, quando for negativo--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já compensar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu já vou deduzir.  

Orador Não Identificado: Do lucro daqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do lucro daqui. 

Orador Não Identificado: Por conta da universalidade.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo?  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário adicional? 
Bianco? Bruno?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Só um registro quanto à 
questão da constitucionalidade houve recurso extraordinário nesse caso e tem no 
relatório que ele foi admitido. Então, a matéria vai ser submetida ao Supremo no 
aspecto constitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sabe se foi invocado o princípio da igualdade?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Não sei. Isso eu não sei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque esse é o maior perigo, de repente é o 
fundamental... Por conta do pré-questionamento o tema não é examinado como 
poderia ser. Ou seja, eu quero dizer que o fundamento constitucional do 
princípio da universalidade para este caso é o princípio da isonomia e que teria 
que ter sido invocado pelo contribuinte expressamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para o bem ou para o mal. Eu acho 
que nós podíamos acompanhar com um pouco mais de cuidado esse caso no 
Supremo, que realmente ele é importantíssimo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que muito provavelmente não tem invocado 
somente o tal do... Permita-me o tal do - entre aspas mesmo - conceito de renda, 
que é como se houvesse um conceito constitucional de renda. Ou seja, eu 
antevejo um problema. Porque se vamos invocar o conceito de renda, se existe 
um conceito de renda, conceito constitucional de renda e não ficar naquela 
mesma discussão, talvez iríamos ter jurisprudência, sem que nós tenhamos uma 
evolução para se discutir que o problema não é o tal do - entre aspas - conceito 
de renda. O problema é consistência e coerência, é igualdade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que foi feito o registro dessa 
decisão, eu queria também fazer referência ao RE 603.191. Eu até sugiro que 
vocês anotem para ler esse acórdão, Recurso Extraordinário 603.191, do Mato 
Grosso. É um... Decidido agora em agosto de 2011 e a relatora é a Ministra Ellen 
Gracie. Esse acórdão, ele trata de uma matéria já batida, que é a 
constitucionalidade ou não da retenção de 11% de contribuição previdenciária 
prevista na Lei 8.212, naquelas hipóteses de cessão de mão de obra. Quando 
saiu essa retenção houve muita discussão, porque às vezes era inciso o valor 
bruto e às vezes é muito maior do que realmente aquilo que é devido na ponta 
final pelo retido, mas de qualquer forma essa matéria já é muito debatida. O 
importante desse acórdão é o conteúdo doutrinário, no voto da Ministra Ellen 
Gracie, a respeito da substituição tributária, da responsabilidade da substituição 
tributária, da figura do responsável e ela chama aqui de colaborador. Eu acho 
pouco imprópria a expressão, porque a colaboração dá uma ideia de algo 
voluntário e aqui é um chamamento obrigatório a colaborar. Mas de qualquer 
forma não altera, a expressão não altera o sentido que é dado à função do 



substituto. É muito importante, porque ele reconhece os direitos do substituto 
para ser chamado sem ônus excessivo. A começar por: em função do princípio da 
capacidade contributiva, pelo respeito a esse princípio, o direito que ele tem de 
reter o tributo ou fazer o ressarcimento por conta do contribuinte. Então, 
reconhece as duas figuras: o contribuinte e o substituto. O contribuinte não 
deixa de ser contribuinte, fica excluído da relação jurídica tributaria, que é 
transferida para o substituto. Há muito tempo eu não vejo um acórdão que tenha 
essa precisão. Para falar a verdade, a única preocupação que eu tive, diga-se de 
passagem, também, que o acórdão, ele se refere que nem presunções absolutas 
poderiam alterar esses limites para a instituição da substituição tributária, de 
modo que é interessante o acórdão. A única preocupação que me deixou, não é o 
objeto da decisão, mas dentro dessas considerações constantes do acórdão, é 
quando ela diz que o substituto, ele tem que ter alguma relação com o fato 
gerador ou com o contribuinte. Certíssimo momento. Relação com o fato gerador 
é o que está escrito no CTN, no art. 128. Então, não tem novidade nenhuma. Foi 
acrescentada esta expressão, é uma pena que o Professor Gerd não esteja aqui. 
Relação com o contribuinte no sentido de o substituto ter meios para fazer o 
contribuinte substituído suprir os recursos para o pagamento do tributo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Certíssimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos admitir que esteja 
certíssimo. Mas na órbita prática das coisas quem é que vai dizer das 
possibilidades de um substituto fazer o substituto entregar. No caso de 
pagamento retido na fonte, eu não tenho nenhuma dúvida. Antes de pagar eu 
estou com o dinheiro e eu separo a parte do Fisco. Pegamos aqui o caso do art. 
26, da responsabilidade dos procuradores. Em que situações o procurador não 
residente no Brasil, tributado aqui sobre ganhos de capital... Em que situações 
ele tem condições de fazer o seu substituído? Muitas vezes o dinheiro está lá fora. 
Aliás, nessas operações o dinheiro está lá fora.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Respondendo a sua pergunta: exatamente a 
importância dessa decisão, Ricardo, é dizer que nem todo o procurador pode ser 
responsável, somente aquele que tem condições. Ou seja, a relação com o 
contribuinte é tal, que permite que ele tenha essas condições. Então, lógico, eu 
insisto está certíssimo, porque está reduzindo o art. 26 a seu devido lugar. É 
dizer: “Olha, não é qualquer procurador, em qualquer situação”. É um 
procurador que tinha condições de ser ressarcido por ter relação com o fato ou 
com o contribuinte. A relação com o contribuinte, é bom lembrar, tem que haver 
também como o substituto, que a hipótese do tutor com relação ao tutelado. Ou 
seja, eu não preciso ter relação com o fato, mas ele tem alguma relação suficiente 
para se proteger e o Código todo permite isso. Como o Código fala com relação ao 
fato gerador, é bom lembrar que na expressão o fato gerador nós temos vários 
elementos, critérios, aspectos, o que você queira, que sempre vão relacionar um 
dos aspectos critérios/fatos é o aspecto pessoal. O que é importante que seja 
repisado, não tive acesso a esse acórdão, mas pelo pouco que você já descreve, 
eu já me congratulo com essa decisão. Ele talvez é um daqueles que a gente deva 



guardar, enquadrar e em horas certas puxar quando estiver triste, quando nada 
está certo, etc., retomar e reler se existe algum pouco ainda de doutrina, de 
conhecimento e dizer o seguinte: quem incorre na hipótese prevista pela lei, ele é 
o contribuinte e ele tem o debitum. É ele que deve. O fato de haver um obligatio a 
um terceiro não retira o debitum do contribuinte. No caso do imposto, é ele que 
manifestou a capacidade contributiva, é ele que deve ser chamado pelo 
ordenamento a recolher. O substituto nada mais é que o meio para se... O meio 
que o legislador encontra para, por meio do substituto, alcançar a riqueza 
manifestada no contribuinte. Portanto, Ricardo, eu me felicito pelo pouco que 
você descreve aqui, porque a Ministra Ellen Gracie parece ter colocado as 
questões nos devidos termos dizendo: “Não é qualquer um que pode ser 
substituto”. Ele tem que ter relações suficientes para permitir que o bolso do 
contribuinte seja o atingido. Ainda que haja um obligatio do substituto, o debitum 
é do contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, você tem toda a razão. Eu 
também estou me congratulando e por isso eu fiquei muito feliz. Há muito tempo 
que eu não lia um acórdão de qualidade. Eu estou só apontando... Também 
concordo com você que ele coloca o art. 26 no devido lugar, coloca o legislador no 
devido lugar quanto aos excessos que ele possa cometer. Se me permitem, então, 
se me permitem eu vou ler um trechinho que você vai ficar mais feliz ainda e vai 
pôr em um quadro um pouco mais alto na sua parede.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acaba com a depressão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hein? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando estiver depressivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando estiver depressivo, você vai 
ler só esse trechinho aqui. “Essa colaboração deve guardar respeito aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se pode impor a alguém 
a título de substituição tributária deveres inviáveis, excessivamente onerosos, 
desnecessários ou ineficazes”. Então esta parte é ótima, não é? Mais adiante dois 
parágrafos abaixo: “Só aquele que está próximo, que tem contato com o fato 
gerador ou com o contribuinte - aí que me preocupa, certo? - contato com o fato 
gerador ou com o contribuinte e que por isso tem a possibilidade de colaborar, 
mediante cumprimento de deveres que guardem relação com as suas atividades, 
é que pode ser colocado na condição de substituto”. Novamente, preciso quando 
diz que a relação é com as suas atividades. Agora, a parte que me gerou 
preocupação, de possíveis explorações no sentido contrário. Nós estamos vendo 
aqui como a gente costuma fazer com toda a preocupação técnica. O que você 
falou você sabe que é o meu pensamento também e, então, estamos todos de 
acordo. “Ademais, não sendo o substituto obrigado a contribuir, se não a 
colaborar com a administração tributária, é essencial para a validade de tal 
instituto que ao substituto seja assegurada a possibilidade de retenção, ou de 
ressarcimento quanto aos valores que está obrigado a reter ou recolher”. Quer 
dizer, no caso do tutor, no caso do administrador que assina a conta bancária do 



contribuinte, daí ele pode. Mas o advogado que recebe procuração para registrar 
no Banco Central, ter ação ou aquisição da propriedade de um investimento no 
Brasil de um não residente, ou para assinar o contrato social aqui de 
transferência do investimento e levar a registro na Junta. Nós temos visto casos 
em que até mesmo já há decisões desfavoráveis, só pelo fato de o advogado ser 
advogado. É claro que o advogado tem possibilidade de obter ressarcimento pode 
ser que não de boa vontade pelo seu outorgante, pelo seu representado, mas ele 
tem o direito de ressarcimento. Então, qual é o limite aqui que eu acho que é o 
único ponto de preocupação. Claro que no contexto geral do acórdão estou 
plenamente de acordo com todas as considerações feitas. Acho que ele vai ser 
muito importante até para o julgamento dos casos pendentes em torno do art. 
26. Eu sugiro que leiam, viu? Eu achei bom fazer essa referência, porque ele é 
um acórdão realmente destacado. Vamos em frente, então? Você quer falar 
alguma coisa a mais? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos ir para pauta? O Tiago está 
aí? Então, é você, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está certo.  

Orador Não Identificado: Tiago de novo?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dr. Ricardo, o meu assunto é um assunto que 
ele é onipresente. Depois que eu vi a pauta, eu gostaria de, se for o caso, deixá-lo 
pendente para a próxima e discutir exatamente as questões do novo decreto do 
PAF. Se o senhor permitir. Embora algo que as pessoas possam ter vindo apenas 
para ouvir o que eu tinha que falar, mas eu já trouxe esse assunto aqui, apenas 
ia ampliar e consolidá-lo, certo? Então-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não tenho nenhuma objeção. Se a 
Mesa estiver de acordo, também, nós podemos inverter completamente. Eu quero 
dizer para vocês que eu solicitei a inclusão desse decreto de regulamentação do 
PAF na pauta de hoje, porque a pauta estava em branco ainda. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estava em branco, no momento que 
eu a consultei ela estava em branco. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Depois você manda para mim-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na semana passada nós discutimos 
exatamente, que você entrou às quatro e quinze e tinha entrado às quatro e 
quatorze. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, foi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, então, eu coloquei para termos 
um tempo e, fundamentalmente, porque ontem foi feita uma exposição dentro do 



escritório, uma pessoa que estudou. Três dispositivos chamaram a atenção e eu 
achei que poderíamos aqui discutir um pouquinho sobre eles. Me lembrei que 
você tinha trazido logo que ele apareceu, você tinha trazido uma questão 
relacionada, sabe se eu não estou enganado, com a representação criminal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, você poderia retomar essa? 
Porque um dos pontos que eu quero discutir é exatamente esta.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. Foi exatamente com relação ao art. 57, 
não é? O 57, 58.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 57? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, 47. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 47. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 57 é impugnação 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 47... É isso mesmo. Aliás, quando nós 
trouxemos aqui a questão, o Dr. Hiromi levantou uma questão interessante. 
Como um decreto pode citar, com fundamento, um decreto da mesma 
envergadura? Porque esse decreto está consolidando todas as leis e, inclusive, o 
Decreto 70.235, que tem força de lei, não é? Mas o Decreto 2.730 nunca teve 
força de lei. Ele-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual é o decreto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 2.730. Ele é um decreto. Está no art. 47, o 
final dele. O que diz esse decreto? Esse decreto tem dois artigos. Um deles diz 
que: “Mantida a multa qualificada, após o término do processo administrativo, o 
Fisco fará a representação de crime contra a ordem tributária”. Então, a grande... 
Às vezes, a grande preocupação dos contribuintes que iam ao Carf não era tanto 
quanto à questão de mérito, mas sim, pelo menos no âmbito administrativo, 
reduzir a multa qualificada para 75%, para depois ir ao Judiciário e sem ter que 
passar pelo constrangimento de um processo criminal. Essa era a regra do 2.730. 
Agora, com a introdução do art. 47 e 48, principalmente o 48, ele diz que: “A 
representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem 
tributária, definidos nos arts. 1° e 2°, e aos crimes contra a Previdência Social 
serão formalizados e protocolizados até 10 dias contados da constituição do 
crédito tributário - que é o término do processo administrativo no âmbito - 
“Devendo permanecer no âmbito da unidade de controle até que o referido crédito 
se torne definitivo na esfera administrativa, respeitado...”. Então, eu quis dizer 
que com esse decreto, praticamente se eliminou a questão da multa qualificada 
como fato importante para fazer a representação. Hoje, qualquer processo 
terminado no âmbito administrativo, que em tese... Aliás, em tese, todo o fiscal 



acha que em tese tem crime contra a ordem tributária, mesmo com a multa 
normal não qualificada, aquilo... Pelo menos em São Paulo é assim que funciona, 
pode fazer a representação criminal. É claro que a Lei 8.137, que nós deixamos 
ressaltada aqui, ela exige o dolo. Evidentemente que lá não se trata de crime 
culposo. Se a multa de ofício normal não caracteriza dolo, na verdade, por 
interpretação da Lei 8.137 não deveria fazer a representação criminal, mas isso 
não ficou claro. Pelo contrário, ficou expresso que não existe mais uma regra, 
pelo menos no Direito Administrativo, que obrigue as autoridades de fazerem a 
representação criminal só quando for mantida a multa qualificada. Ela foi 
excluída desses dois artigos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só uma observação... Você quer 
falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fala você. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma observação. Pelo menos na 
minha percepção esses dispositivos repetem não só prática, mas o que está na 
Lei 9.430, não é? O que a lei permite é, nem sei se permite ou determina, é a 
lavratura do auto de infração. Se houver, na percepção do fiscal o crime, ele deve 
fazer a representação para fins penais, que é apartada do processo 
administrativo, de discussão do crédito tributário, que fica arquivada 
aguardando a decisão do processo administrativo em última instância. Se 
confirmar o auto de infração, inclusive, no agravamento da multa vai para o 
Ministério Público. Esta é a prática, o que está na lei. Até onde eu entendo, 
também, a lei nesse sentido está de acordo com o precedente do Supremo a 
respeito da matéria. A segunda observação, o fato de se referir ao Decreto 2.730 
não acho que seja tão comprometedor. Porque esse decreto aqui, o decreto que 
nós estamos discutindo, o 7.574, é um decreto de consolidação mesmo, mas não 
deixa de ser um decreto de regulamentação, tanto que ele invoca o art. 84 da 
Constituição Federal. Vejo que esse dispositivo que havia no Decreto 2.730, que 
está reproduzido aqui, está mais ou menos na mesma... Mais ou menos, não, 
está inteiramente na mesma ordem do art. 51, que é a representação para fins 
penais dos crimes não tributários propriamente ditos, que são de percepção do 
agente fiscal no exercício da sua atividade e que tem uma regra mais ou menos 
parecida. O que eu vejo no decreto é a... Aí sim, que a função de decreto é a 
disciplina da atividade fiscalizadora. Ora, o fiscal descobriu ou entende que 
existe um crime, ele tem o dever de representar. Então, eu vejo nesses 
dispositivos, inclusive, com fixação de prazo e tudo um direcionamento do 
cumprimento desse dever, que está acima do simples decreto. Você vai no art. 
51, por exemplo, que são os outros casos de representação não cobertos pelo art. 
47 e lá não tem nem fundamento legal nenhum. Quer dizer, o decreto 
simplesmente está fazendo aquilo que cabe realmente a um decreto: a 
regulamentação no âmbito do Poder Executivo. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Algo que eu não tinha notado e agora eu fui pegar a 
Lei 9.430 para verificar se de fato ela se referia tanto ao art. 1° quanto ao 2° da 



8.137. Devo dizer que sim, se refere, o texto é expresso, que é o art. 1° e o art. 2°. 
Existe um problema, confesso não tinha notado, agora que trago aqui à 
consideração. O art. 1° e o 2°, isso já tinha notado, da 8.137 não são idênticos. 
Porque o art. 1° se refere a crime de resultado e o art. 2°, não, é crime de mera 
conduta. Qual é a questão? O Supremo Tribunal Federal quando decidiu no 
Habeas Corpus 81.611, de 2003, que seria necessária a constituição do crédito 
tributário para que houvesse a consumação do crime e a partir dali é que seria 
possível se considerar existe um crime, porque existe tributo. Tributo, elemento 
do tipo. Sem que haja tributo devido não há que se falar em qualquer das 
hipóteses do art. 1°, já que o art. 1° fala em crime de resultado. Nós tivemos toda 
uma discussão teórica para saber se o tributo existe desde o fato gerador ou 
desde o lançamento, ou enfim, agora desde a decisão. Existe uma discussão 
doutrinária, mas o fato é que doutrina à parte o Supremo ali disse que não há 
que se falar em tributo devido sem que se conclua o processo administrativo. 
Tem toda a discussão sobre isso, mas eu adoto isso como jurisprudência. Mas 
isso é relevante para o art. 1°. Porque o art. 2° e a Lei 8.137 não incluem no tipo 
a figura do tributo devido. Insisto mais uma vez, são aqueles chamados crimes de 
resultado. É fazer a declaração... São os crimes de conduta, ao contrário, crimes 
formais ou de conduta. Fazer a declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, 
bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente do 
pagamento do tributo. Para eximir-se, mas não é com esse resultado. Deixar de 
recolher-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse resultado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse, sim. O terceiro é exigir qualquer porcentagem 
sobre parcela dedutível do imposto. É aquela hipótese que eu exijo alguma coisa 
para poder... A ONG que cobre algum valorzinho para que... Dá o recibo falso, 
não é? E outras figuras que estão aqui na 8.137, art. 2°. O que me causa alguma 
estranheza aqui insisto, a Lei 9.430 fala do art. 2°. É que eu tenho um pequeno 
descompasso aqui. Se eu só posso apresentar representação, concluído o 
processo administrativo, que a experiência mostra exige muitos anos, passados 
esses muitos anos, quando houver a representação criminal, relativa ao art. 2°, o 
crime será prescrito. Porque a conduta penal, a conduta tipificada penalmente já 
terá ocorrido anteriormente e não se aplicará a questão da existência ou não do 
tributo devido. Ou seja, todos os elementos do tipo penal... O corpus que se 
chama, não é? Estará concretizado já no momento da conduta. Ou seja, esta 
extensão ao art. 2° feita pela Lei 9.430 poderá implicar no mais das vezes que a 
representação se fará sobre crime prescrito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Schoueri, permita-me. Schoueri, o Supremo já 
decidiu que o art. 98, do Código Penal, não se aplica, ele fica suspenso--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu insisto, eu quero repetir: o Supremo no habeas 
corpus que eu citei agora.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora tem um novo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem um de repercussão geral.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas desculpe-me, foi baseado no art. 1°.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu quero insistir, no art. 2°não vejo base 
para isso, Salvador. Eu digo, a gente acaba acreditando que o Supremo decidiu 
alguma coisa, mas era sempre a questão de tributo devido. O art. 2°-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Os artigos contra a ordem tributária do art. 1° e 
2°, do Previdenciário. O Previdenciário não está na Lei 8.137. Todos eles estão 
com a prescrição suspensa até o término do processo administrativo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você sabe de cor o fundamento para isso?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente esse, enquanto não constituído 
definitivamente o--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu quero dizer, essa fundamentação exige 
quando há tributo devido. E no art. 2° não se exige tributo devido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é questão de ser tributo devido é o crime 
que há uma interrupção da contagem do prazo prescricional penal, nesses casos 
em que está sendo discutido o processo administrativo nos termos dos arts. 1°, 
2° e da Lei da Previdência Social.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou embargando essa afirmação. Ou seja, eu 
estou insistindo--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, nós vamos achar o acórdão--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quero embargar essa afirmação, porque essa 
afirmação--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse acórdão não é de 2003, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem cabimento com relação a crimes materiais, 
crimes de resultado--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí é outra coisa, viu, Schoueri? Eu não sei se é 
do Supremo, mas há ampla jurisprudência transformando o art. 2° em crime de 
resultado, dizendo o que o art. 2°também se refere a crime de resultado. Isso não 
é novidade na jurisprudência no sentido de dizer o que art. 2° também é crime de 
resultado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não conheço a jurisprudência. Como o Ricardo 
me alertou aqui, no art. 2° tem várias hipóteses e algumas delas até o Ricardo 
dizia: “Este é de resultado”. Mas a hipótese que acabamos de falar agora sobre 
exigir uma propina para dar um recibo falso. Ou seja, a ONG que cobra uma 
propina e com isso dá um recibo de um pagamento que não aconteceu, ou 



dentista. ONG, não, vamos pegar o dentista que vende o recibo. Vendeu o recibo, 
está lá no art. 2°-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, mas se paga o tributo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o dentista, o crime do dentista não tem nada a 
ver com pagamento de tributo. Não tem tributo para ser pago ou não ser pago, 
até provavelmente ele pagou o imposto dele, mas ele vendeu o recebido e está no 
art. 2°.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vocês estão olhando aquela pessoa, 
eu, que não sabe absolutamente nada a respeito de prescrição penal. Mas 
voltando ao processo. Eu acho que essa dúvida é procedente, eu acho que até 
podemos investigar um pouquinho e talvez semana que vem tratar dessa 
questão. Mas voltando ao problema aqui do PAF. Mesmo com a observação feita 
pelo Professor Schoueri e mesmo reconhecendo no § 2°, inciso I, pelo menos, 
para a gente não passar para os outros que realmente são crimes não 
diretamente relacionados com o recolhimento do tributo. Mas o inciso I, ele diz 
que é crime fazer declaração falsa, ou emitir declaração sobre rendas, bens ou 
fatos, etc., para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou de acordo, Schoueri, 
estou de acordo. Como beber, segundo lemos no jornal, hoje, bebeu e guiou 
tolerância zero, mesmo quem não produziu nenhum dano para ninguém já 
cometeu o crime. Fez a declaração falsa. Evidentemente falsa com a intenção de 
eximir-se, porque inclusive é mediante fraude, com a intenção de eximir-se total 
ou parcialmente do pagamento de tributo é o crime do art. 2°. Vamos admitir que 
seja um crime de conduta, que tem cara de ser. Não me parece que fique tão 
despropositada a disposição do art. 47 e o que já vinha na 9.430. Porque vamos 
supor que o processo fiscal, que se inicia a partir de uma declaração falsa e, 
portanto, seria o inciso I. Mas a declaração falsa, ela pode propiciar multa pela 
declaração e o imposto que acabou deixando de ser devido, não é? Que chega em 
última instância e o tribunal administrativo diz: “Não, esse tributo não é devido”. 
Então, a declaração falsa, que é a conduta, o meio, isso é de relevância. Então, só 
para dizer que para mim, assim, eu estou entendendo a sua posição, mas para 
mim não fica despropositado, também nesta situação, não haver o 
prosseguimento dos procedimentos criminais. Eu fico aguardando a decisão 
final. Há uma certa incongruência por todas as razões que você mencionou, mas 
eu acho que é razoável pelo menos a norma. Você concorda com o que é a norma 
legal, que não é criação do decreto. Aliás, pelo menos até onde nós percebemos 
não há uma norma nesse decreto que não tenha uma base legal, a não ser 
nessas questões que já vimos no artigo seguinte, que é mera regulamentação de 
conduta da repartição. O que nós observamos lá ontem, no nosso debate interno, 
é a falta de uma... É uma consolidação, mas é uma falta de trazida para dentro 
da consolidação da regra que está... Se o João puder nos achar a Lei 10.684, de 
2003, que determina a mesma coisa nos casos de parcelamento. As hipóteses em 



que a representação fiscal fica represada são as hipóteses em que o contribuinte 
impugna e fica aguardando a decisão final. Quando está suspensa a 
inelegibilidade. 

Sr. João Francisco Bianco: É o art. 9°? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o art. 9°.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que foi revogado, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não foi revogado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, esse art. 9°, ele tem uma redação 
um pouco estranha, porque ele fala: “É suspensa a pretensão punitiva”. É 
diferente do que está na 9.430: face à representação criminal, ela fica 
aguardando a decisão final. Só quero dizer que esse dispositivo não está trazido 
para dentro do Decreto 7.574, apesar de ser uma consolidação. “É suspensa a 
pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos – novamente os art. 
1° e 2° da Lei 8.137 e mais os outros - durante o período que a pessoa jurídica 
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de 
parcelamento”. Uma dúvida que sempre me surgiu com relação a esse art. 9° é se 
ele se referiria só ao parcelamento regulado por esta lei, que era o Paes. Mas 
existem decisões do-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: STF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do STJ, pelo menos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: STF, viu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O STF você pode dizer a seguir. Mas 
o STJ aplica esse dispositivo, também, para parcelamentos fora do país, os 
recursos ordinários em habeas corpus. Nós temos vários aqui, se alguém tiver 
interesse pode consultar depois. Você conhece o Supremo, também? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, é uma decisão da qual o STJ se refere e foi 
proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, que deu a interpretação ampla de que 
todo o parcelamento incorreria exatamente nessa regra. Interessante e que a 
decisão desse habeas corpus novo, viu, Schoueri? Olha, a redação fala: “Arts. 1° e 
2° da Lei 8.137 e nos casos do 168-A e 337-A do decreto”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é parcelamento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, por favor. Olha, o parágrafo. É 
exatamente essa regra que está sendo aplicada para todos, a prescrição criminal 
não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas suspensão punitiva só ocorre no caso de 
parcelamento. É outra hipótese, não tem nada a ver.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas está sendo aplicado. Quer dizer, a 
decisão do Supremo foi antes dessa lei, não havia lei dizendo que a prescrição 
punitiva ficava suspensa. Foi uma decisão do Supremo, porque--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sugiro, acompanhando a ideia do Professor 
Ricardo, que na outra semana você traga a decisão do Supremo, que nós a 
examinemos e verifiquemos se ela realmente é tão ampla a ponto de... Se ela vai 
além do habeas corpus citado. Eu trouxe aqui o habeas corpus citado, trouxe a 
razão do Supremo naquela questão. Você me diz: “Não, mas o Supremo estendeu 
a outras”. Eu agradeço a notícia, mas eu acho que em uma Mesa de Debates 
deveria examinar essa decisão sem ser, brincando com o Gerd , sem ser uma 
questão teológica. Ou seja, vamos saber por que, vamos ler o acórdão, vamos 
conhecer por que e se de fato o Supremo estendeu e em que termos ele fez. Eu 
não estou discordando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, tudo bem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que seria interessante, seguindo a sugestão 
do nosso Presidente, que nós suspendamos isso e de preferência daqui a duas 
semanas, semana que vem eu não estou aqui, daqui a duas semanas tragamos 
isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas é no sentido de que aquela questão que 
você levantou no comecinho, hoje... Ela é lex habemus, para o parcelamento ou 
para o geral, nós temos uma lei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, temos para o parcelamento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está bom, ok. Mas temos uma lei que eliminou 
aquela sua dúvida inicial de que haveria, no caso do art. 2°, uma prescrição 
consumada fim do processo administrativo. Quer dizer, pelo menos nesse caso 
nós temos. Esse art. 9°, eu não sei por que razão não está, porque deveria estar 
na consolidação, porque ele também se refere a fatos passados. Porque a partir 
deste ano, com a lei do salário mínimo, o art. 2° da lei do salário mínimo 
introduziu a modificação nesse artigo. Por isso que eu disse que não sei por que 
razão que ele não consta na consolidação. Com certeza deve estar constando na 
consolidação, que eu não vi, a redação dada pela lei do salário mínimo. É o art. 
2° que modificou totalmente isso aí. Ele dá uma outra conotação. É que você 
trouxe a de forma geral e a gente não está preparado para--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas é por isso que eu acho que 
nós devemos voltar a essa questão mais preparados, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se esse for o caso, se você está se referindo ao 
art. 9° que fala disso aqui. Viu, João, se você puder colocar a lei do salário 
mínimo desse ano, acho que é 11.522, não sei. A lei do salário mínimo, que 
aumentou o salário mínimo esse ano.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, para essa próxima discussão 
tem um outro Mariz de Oliveira que pode vir aqui e falar sobre a prescrição penal 
se quiserem.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O outro Mariz. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí não dá nem para discutir, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele vem simplesmente... Não 
vem fazer palestra aqui, mas vem convidado para participar da nossa Mesa e 
participa desse debate. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem dúvida. É essa aí, 12.382. Art. 2°, não, 
perdão. Art. 2°? Terceiro, quarto? Isso aí. Ali, art. 83: “Na hipótese de 
parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais 
somente será encaminha ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física 
ou jurídica do parcelamento”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas isso está no decreto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Consolidador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque ela é nova, porque essa aí está 
revogando praticamente o art. 9° daquela lei do parcelamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele regula totalmente o art. 9°. Ele dá de forma 
geral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei se esta parte, a 
observação foi feita que esta parte não estava.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque agora tem-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora você trouxe um fundamento 
legal inquestionável. Se a dúvida levantada com procedência, se aquele caso 
anterior era apenas relativo aos parcelamentos, porque o dispositivo era só sobre 
parcelamento aqui é bem...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A questão que eu coloquei é: havendo suspensão da 
pretensão punitiva, eu não tenho problema em dizer que a prescrição criminal 
não ocorre. O que eu não encontrei fundamentação, só não encontrei, não ponho 
em dúvida, mas não encontrei e gostaria de aprender é: por que haveria 
suspensão da pretensão punitiva na hipótese de crime de conduta ou crime 
formal? Ou seja, qual é o fundamento? Por que a instauração de um 
procedimento administrativo implica suspensão da pretensão punitiva em crime 
de conduta?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não poderia ser aquela hipótese que 
eu aventei do fiscal fazer representação, porque entende que a declaração é falsa 
e entende que a declaração visa eximir o pagamento de imposto. A decisão 
administrativa final diz: “Não, essa declaração não é falsa”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, seria você admitir que a esfera 
administrativa se sobrepõe à esfera criminal. Porque o fato em si a ser apurado é: 
houve, o dentista vendeu um recibo frio. A hipótese que eu estou dando. Este 
fato pode ser apurado pelo Juiz independentemente de processo administrativo. 
Ou se você quiser o tributo pode não ser devido, no entanto houve uma 
declaração falsa com a finalidade de afastar tributo que acreditava ser devido. 
Admitindo que é crime de conduta, porque se for crime de resultado eu concordo 
com você, ou seja, se o tributo não era devido essa é uma outra questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar nisso. Eu estou 
admitindo que é crime de conduta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, se for crime de conduta eu não posso 
submeter a esfera judicial à decisão administrativa. São direitos autônomos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não existe isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Direito Penal age como tal. Tanto é, somente para 
raciocinar, Ricardo. Se, só para raciocínio, esse decreto fala em que hipótese 
haverá representação criminal. Mas eu quero lembrar, porque isso, sim, já foi 
examinado pelo Supremo, que nada impede que independentemente de 
representação se instaure um processo criminal. Portanto, o Ministério Público 
por denúncia sobre lavagem de dinheiro de repente descobre que houve uma 
declaração falsa. Se essa declaração falsa estiver na hipótese do art. 1°, creio eu 
com base no habeas corpus citado, que mesmo que o processo tenha sido 
iniciado pelo Ministério Público, uma vez verificada essa questão, nos termos do 
habeas corpus, não foi tipificada a conduta, não há o corpus delicto(F) e, portanto, 
não há como continuar o processo criminal, porque falta um elemento, que é 
tributo devido. No entanto, se eu estiver na hipótese do art. 2°, mero crime 
formal, se eu estiver em um dos crimes formais do art. 2°, invertendo a situação. 
Se o Ministério Público constata essa situação, instaura-se um processo criminal 
e não estará suspensa a pretensão punitiva. Se eu estiver certo nesse meu 
raciocínio, de que é possível a instauração do processo criminal pelo Ministério 
Público e não está suspensa a pretensão punitiva do Estado, então, também é 
consequência dizer que caso a representação administrativa venha somente após 
a conclusão do processo administrativo, de igual modo não estava suspensa a 
pretensão punitiva. Se não estava suspensa a pretensão punitiva, vai ocorrer a 
prescrição.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Volto a dizer, desconheço totalmente 
as regras relativas à prescrição, se acontece ou não acontece, pode ser que 
acontece, pode ser que não aconteça e eu fico com a minha ignorância, mas 
lembrando apenas que o artigo-- 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Chama a cavalaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hein? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem que chamar a cavalaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Chama a cavalaria. 

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que é esse aí, uma parte está aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 83 da lei-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele apenas aponta a instauração de um processo 
administrativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse... Cheguei. O art. 83, ele 
simplesmente trata da representação fiscal, nós estamos falando do processo 
administrativo fiscal. Ele regula a atividade do fiscal. O fiscal acha que a nota 
fiscal é fria, emite um auto de infração para cobrar de alguém que usou a nota 
fiscal fria e, talvez, uma multa para aquele que emitiu a nota fiscal fria. Quando 
muitos se defendem dizendo assim: “Não, não é fria, não. Eu vou provar no 
processo que não é fria”. Sei lá por que razão ele vai provar e sei lá por que razão 
o fiscal diz que é fria, mas há uma controvérsia. Me parece razoável que também 
nesse caso haja uma decisão final. O que o 83 diz é: olha, o fiscal tem que 
representar e tem que mandar para a repartição. A repartição tem que arquivar, 
aguardar a decisão final e enquanto isso não corre a prescrição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai falar de prescrição, mas já que 
está escrito e--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos ler o art. 83, por favor, da 9.430. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está aqui comigo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Entendo, eu gostaria que você me dissesse onde 
está dizendo que a prescrição criminal não ocorre durante o processo 
administrativo?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ali olha, no § 3°--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. O § 3° está dizendo que não ocorre durante o 
período de suspensão da pretensão, porque o § 2°, imediatamente anterior, diz 
que há suspensão de pretensão punitiva no caso de parcelamento. Se o § 2° 
dissesse que haveria suspensão da prescrição punitiva durante o processo 
administrativo eu estaria tranquilo com essa sua afirmação. Mas eu leio o § 2°--  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem que ler o 83 primeiro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos ler o art. 83 na sua inteireza. Eu 
quero uma fundamentação legal para que me digam que uma vez instaurado o 
processo administrativo está suspensa a pretensão punitiva do Estado. Eu não 
encontrei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não ponho em dúvida, só digo não encontrei.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você encontrou um habeas corpus e 
ele--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, na jurisprudência do habeas corpus eu 
encontrei uma situação no crime do art. 1°. Do art. 2°, pelo menos nos crimes de 
conduta, não encontrei... Na razão de dizer do habeas corpus citado, na razão de 
decidir do habeas corpus citado não aparece qualquer hipótese para o crime de 
mera conduta. Aliás, a razão de decidir é: sendo crime de resultado eu preciso do 
corpus delicto(F). Como o corpus delicto(F), tributo devido, só existe no final do 
processo administrativo, o que como disse faço ressalva, mas como o corpus 
delicto(F) só existe nesse momento, somente então eu posso dizer que surgiu a 
pretensão punitiva. Não é nem questão de suspensão, é questão de inexistência 
ainda por falta de corpus delicto(F). Agora, toda a razão de decidir desse habeas 
corpus, porque este eu li, toda a razão de decidir não estende ao crime de 
conduta. O Brandão me diz: “Sim, tranquila”. Eu disse: “Vamos examiná-la”. Só 
isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, estou de acordo. Eu acho que... 
Eu estou entendendo a sua colocação da seguinte forma até, em extensão. Se eu 
tenho uma norma que diz que no caso de parcelamento fica suspensa a 
pretensão punitiva e por lógica, então, não existe prescrição durante esse período 
de suspensão e não tem a mesma norma dizendo isto com relação às outras 
hipóteses de suspensão da exigibilidade, inclusive, no caso que é o mais 
importante de impugnação e recurso, o assunto realmente fica mais complicado. 
Agora, que... Antes tínhamos construção jurisprudencial, ausência de lei. Eu 
estou falando e achando que não havia lei, era só construção jurisprudencial. 
Agora, temos uma lei e ela deve ser entendida no sentido restrito que ela está 
colocada aí, só pegar o parcelamento ou todas as outras hipóteses? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, art. 83. Eu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o 83, se me permite, não está 
aí, mas o caput do art. 83, que é o que sobrou da lei original diz o seguinte: “A 
representação fiscal para fins penais nos crimes contra a ordem tributária, 
definidos nos art. 1° e 2° da 8.137, será encaminhado ao Ministério Público após 
proferida a decisão final na esfera administrativa sobre exigência fiscal do crédito 
tributário correspondente”. Então, é só isso que ele diz. Como foi bem 
mencionado aqui, ele não impede o Ministério Público-- 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, nunca impediu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --de oferecer denúncia. O Supremo 
diz que o Ministério Público condicionalmente tem esse poder, está certo? De 
forma que a questão da prescrição para mim, dentro da discussão que nós 
estamos tendo aqui de processo administrativo, é uma consequência. Mas pode 
até ser razoável que fique suspensa ou que nem incorra prescrição durante esse 
período, mas é outra matéria.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando o Ministério Público abre um processo é 
trancado 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outro dispositivo que eu quero trazer 
à consideração de vocês é o art. 641. João, por favor. O 41 trata de lançamento 
complementar e quero dizer que ele tem base legal, hein? O que vai ser dito aqui, 
o que está projetado aí tem base legal ou no Decreto 70.235, ou na sua alteração 
feita pela Lei 8.748. Me preocupa a falta de consolidação de trazer para aqui para 
dentro o art. 146 do Código Tributário Nacional, que impede um segundo 
lançamento na hipótese em que haja alteração do critério jurídico empregado no 
primeiro lançamento. Veja o § 2°: “O ato de infração ou a notificação de 
lançamento de que trata o caput – quer dizer, é um exame posterior, um 
reexame, um segundo lançamento, um lançamento complementar - terá por 
objetivo: I - complementar o lançamento original; ou substituir, total ou 
parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração do quantum 
devido, em face da legislação tributária, não puder ser efetuada sem inclusão na 
matéria anteriormente lançada”. Esse artigo todo mundo lembra, não é? O 41, 
vejam o § 2° e vejam, principalmente, o caput. O caput, João. “Quando em 
exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do processo forem 
verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resulte agravamento da 
exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência”. 
Esta é grave, não é? Não foi criação do decreto, viu? Mas o que a jurisprudência 
admite, tanto administrativa quanto judicial, é que erros de fato são objetos de 
revisão de lançamento novo. Mas erros de Direito, como se diz, o Código fala em 
alteração de critério jurídico, que a jurisprudência e a maior parte da doutrina 
entende que é erro de Direito ou especificamente alteração de fundamentação 
jurídica não é passível de novo lançamento.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, quer dizer, é uma questão, concordo, que 
poderia ter sido mais explícito. Mas quando fala em exame posterior, diligência 
ou perícia, parece que está se limitando a um fato que não era conhecido. Se o 
João fizer a gentileza de mostrar o art. 149, do Código. Nós vamos lembrar que o 
lançamento será feito ou revisto, quando... Inciso VIII, quando deva ser apreciado 
o fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Então, 
os dois devem ser lidos em conjunto, tem que ser um fato que não era conhecido. 
Ou seja, isso não era conhecido, enquanto fato. Insisto que fato não conhecido é 
diferente de fato não valorizado. A valorização jurídica de um fato é critério 
jurídico. Ou seja, se eu vejo um objeto, em um certo momento eu chamo de copo 



e no outro momento eu chamo de recipiente de vidro. Recipiente de vidro tem 
uma tributação e copo tem outra tributação. O fato é o mesmo, a valorização, ou 
seja, a classificação fiscal desse objeto não é fato não conhecido ou não provado 
no lançamento anterior é critério jurídico ao que se refere ao 146. Portanto, a 
diligência a que se refere o decreto, no seu art. 41, essa diligência é que descobre 
um fato não conhecido. Eu acreditava que tinha sido pago e depois verifiquei que 
não foi pago. Isso pode ser considerado... Ou seja, é bem mais reduzido o alcance 
do art. 41, porque reduzido também o alcance do 149, inciso VIII, do Código 
Tributário Nacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, acho que todos estamos de 
acordo. A observação é apenas a falta de consolidação dos dispositivos do CTN 
aqui, quando estão consolidados outros dispositivos do CTN. Não é dizer que o 
decreto partiu da legislação ordinária só. Não, ele foi buscar lá no CTN o que 
interessava e que devia, realmente, trazer para cá. 

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João tem razão. Desculpe, o João está 
mencionando aqui, Ricardo, não sei o que ele quer falar. Art. 41, § 1°, inciso I, 
letra D, excede ou vista no Código, porque contempla a situação em que o 
lançamento ia ser revisto quando não incluiu na determinação do crédito 
tributário matéria devidamente identificada. Se a matéria estava devidamente 
identificada... Por favor, João, vamos só confrontar uma vez mais com o 149, 
inciso VIII, para vermos que é exatamente contrário ao 149, inciso VIII. Aqui nós 
temos, realmente, uma ilegalidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o 149, que... Na verdade, ele 
retrata as hipóteses que podem ser feitas revisão no lançamento, não é? 
Portanto, gerando um lançamento complementar. Ele também não está 
mencionado no decreto. Esse inciso VIII é de toda a evidência podia até não 
existir, não é? Se o fato é novo, foi conhecido e não foi objeto de lançamento 
nenhum... Acontece que o 149, ele também se refere à efetuação do lançamento 
não só à revisão. Será efetuado ou revisado. Então... Eu estou fazendo um novo 
lançamento, por isso que eu digo que até poderia não existir. Claro, eu vou 
revisar o lançamento anterior, porque tem um fato novo que comprovadamente 
eu só descobri agora. Acho que é perfeitamente correta esta observação e daí a 
maneira como se interpreta. Até por isso que dizem que o 149 só se refere a 
situações de erro de fato. Embora, se a gente baixar um pouquinho mais, tem as 
hipóteses de simulação, que aí entra muito na... Um pouco acima, no VII, não é? 
Que muitas vezes entra na qualificação jurídica do fato, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para tentar salvar o decreto do art. 41. Em uma 
hipótese em que haja fraude e, portanto, no inciso IX, do 149, a matéria era 
conhecida, mas houve fraude. Então, é claro que eu posso fazer o lançamento. 
Então, talvez, para salvar esse dispositivo que o João muito bem apontou e o art. 
41, § 1°, letra B, faltou dizer neste dispositivo que quando por razões de fraude 



não incluir na determinação do crédito tributário matéria devidamente 
identificada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu volto aqui, eu estou 
comentando aqui. Esse decreto, ele teve a técnica de reproduzir o que está na lei. 
Então, em vez de ele simplesmente acrescentar uma redação, porque isso é o que 
está na Lei 8.748 e simplesmente alterar o que está escrito na lei, ele devia ter 
colocado junto o art. 149 e o art. 146. A minha observação é que é uma 
consolidação, é uma consolidação, mas faltou alguma coisa. Por fim, quero fazer 
uma rápida referência ao art. 89. Pode falar. 

Sra. Mara Caramico: Como é que ficaria a prescrição nesses casos?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, a prescrição. Eu quando for 
advogado eu vou alegar lá. Em que casos?  

Sra. Mara Caramico: No lançamento... Na revisão, porque aí aparentemente 
haveria um agravamento--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que nós estamos no 
terreno da decadência, do direito de lançar.  

Sra. Mara Caramico: Perdão, não da prescrição, da decadência.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa revisão, evidentemente, só pode 
ser feita enquanto houver o direito de lançar.  

Sra. Mara Caramico: Perfeito. Mas vamos dizer assim, se houve esse 
agravamento, você poderia dizer que está tendo um novo lançamento pelo menos 
da parte agravada e eventualmente esta parte agravada se não lançada dentro do 
prazo decadencial poderia estar decaída?  

Orador Não Identificado: Sim.  

Sra. Mara Caramico: Certo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode.  

Sra. Mara Caramico: Ou você teria considerar o lançamento como um todo a 
partir de então e aí aplicar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sra. Mara Caramico: Não, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De jeito nenhum. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só uma observação quanto a essa questão do novo 
lançamento. Na esfera federal, pelo menos, que está regulada pelo decreto... O 
decreto mesmo fala em auto de infração, não é? Então, ele tem que lavrar um 
novo auto de infração, não pode no curso do processo se agravar da exigência 



daquele primeiro auto de infração. A competência dos órgãos julgadores é restrita 
a julgamento, então, não pode haver agravamento da exigência no curso do 
mesmo processo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que é? Concedo a palavra aos dois.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, Ricardo, praticamente a Mara já 
trouxe... O que eu queria salientar é o seguinte: essa expressão lançamento 
complementar não tem no Código. Eu acho que ela veio por uma razão de 
preocupação em não perder para a decadência. Então, eu faço um lançamento 
está no prazo, mais adiante descobre-se ou tem algum erro, problema e eu 
preciso mexer no lançamento. Então, a legislação federal fala em lançamento 
complementar e precisa ver se é mesmo um complemento. Porque às vezes é um 
lançamento novo, praticamente ele é um lançamento a mais, autônomo, não é? 
Então, aí é um problema de cada caso. É preciso examinar com muito cuidado, 
por causa dos efeitos da decadência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós tivemos na jurisprudência do 
antigo Conselho de Contribuintes uma questão que girou em torno disso, que era 
do erro formal do lançamento. O Conselho entendia que o mero erro formal do 
lançamento anterior, do auto de infração anterior, mesmo que corrigido, sanado 
após o prazo de decadência, ele não incidia na decadência. Porque ele estava na 
versando, aperfeiçoando sanando uma imperfeição do ato anterior praticado 
dentro do prazo. O caso que levantou essa discussão e que foi objeto de extensa 
jurisprudência era o auto de infração sem assinatura, ou sem identificação do 
número do cadastro do agente autuante. Mas nas outras matérias, no âmbito do 
Conselho de Contribuintes e do Carf pode haver revisão, se for fato, se não for 
fundamento jurídico e dentro do prazo de... Considero novo o lançamento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ricardo, você deu a palavra para nós dois, não 
é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu dei para os dois. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, realmente é isso. Um conselho: nunca 
alegue erro formal no lançamento federal, até porque é o que pega lá em cima e 
depois-- 

Sra. Mara Caramico: Nem do estadual. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nem do estadual. Nunca se alegue em 
preliminar que há erro formal, porque é ali que eles vão dizer que teve... Em 
segundo, que realmente eu tenho visto na prática que é assim que funciona. Tem 
processo que está rodando há 15 anos, às vezes, desce para diligência e tem 
meses que o valor é agravado, ele considera o lançamento original. Quando o 
valor é diminuído, ele reduz o valor. Então, claro, 15 anos já ocorreu a 
decadência. Então, se vai fazer uma diligência, constatar um fato, se aquele fato 
tem diferença de valor para cima, eles consideram, mantém aquele valor 
originariamente lançado. Se o fato reduz o valor, eles reduzem.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para arrematar, a Fabiana está me lembrando aqui 
que o próprio 149, quando ele trata da revisão do lançamento das hipóteses, tem 
um Parágrafo Único que diz que a revisão não cabe... Quer dizer, só cabe 
enquanto não extinto o crédito tributário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar, então, para o último 
dispositivo, que eu queria simplesmente trazer aqui à consideração e comentar. É 
o art. 89. Nosso operador, nosso técnico. Eu quero fazer referência ao inciso II do 
§ 1°, que me causou espécie quando eu li o decreto. Porque nós sabemos que 
durante o processo de consulta, além de não haver incidência de encargos 
moratórios. Isso está no CTN, a única coisa que o CTN fala sobre consulta é não 
incidir juros durante o processo de consulta. Mas nós sabemos que também não 
há a possibilidade de autuação, de emissão de auto de infração durante o 
processo de consulta. Até parece que foi discutido aqui, em uma ocasião anterior, 
como é que fica a decadência? Não pode autuar. E como é que fica a decadência? 
Alguém respondeu: “Não, mas o problema é da repartição, que a bola está com 
ela. Se eu fiz a consulta, ela que responda rápido para não decair do direito”. 
Agora, o que eu queria observar é que da maneira como está escrito e disposto o 
decreto, eu fiquei com a impressão que estaria contrariando pelo menos essa 
prática de que não se faz nem instauração do procedimento fiscal sobre a matéria 
consultada, pela amplitude que está aí. Mas se nós formos ao texto legal, esse 
dispositivo, ele está amarrado com a hipótese do § 1°, que são aqueles casos em 
que a consulta não produz o efeito de permitir um não recolhimento do tributo e 
suspender a fluência de juros, que é tributo retido, aí a fonte tem que recolher e 
a apresentação de declaração de rendimentos. Então, eu só quero fazer esse 
comentário. Lendo da maneira como está, pelo menos é possível uma... Eu fiquei 
com essa sensação de que o inciso II teria uma independência em relação ao 
inciso I, mas quando se vai procurar a fonte legal, também para mim ficou muito 
claro que é só nas hipóteses do inciso I do § 1°. Não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. A lei, o Decreto 70.235, provavelmente deve 
dizer isso, Ricardo, não estou discordando do que você disse. O que eu digo, 
assim, o art. 89 do decreto... Qual é o número do decreto?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 7.574. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O 7.574 não diz o que você disse. Embora, o que 
você tenha dito tenha base na lei e o decreto não seja lei, os incisos são 
independentes. Não tem algum indicativo aqui, me parece-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que o... João, foi bom 
você ter chamado a atenção dele, que eu não tinha--  

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A apresentação da consulta não suspende o prazo e 
não impede a instauração-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que são coisas distintas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: São coisas distintas. Aí que está, ou seja, do modo 
como se lê aqui que causa alguma espécie. Eu faço consulta, é instaurado o 
procedimento administrativo fiscal para fins de apuração da irregularidade do 
recolhimento de tributo e declarações, quando... Talvez o João possa nos mostrar 
o Decreto 70.235. Nós temos a ideia que nenhum procedimento fiscal será 
instaurado. Como é que eu posso ter um auto de infração relativo a tributo 
devido se eu sequer instaurei um procedimento fiscal? No decreto me parece uma 
contradição, eu não consigo imaginar a lavratura de um processo administrativo 
sem que eu instaure um procedimento fiscal.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: Não, tem... Existe a possibilidade daquelas... Tem 
um termo, agora está me faltando aqui a expressão, mas é uma espécie de 
revisão automática que a repartição faz da própria declaração, da DCTF do 
contribuinte. Se houver alguma inconsistência, ou irregularidade, ou erro de 
conta, ou alguma coisa que... Um exame dos documentos apresentados já 
autoriza a cobrança de alguma diferença, então, a repartição nem abre o 
procedimento fiscal, ela já manda pelo correio o auto de infração cobrando a 
diferença. Talvez possa ser um caso desse. Quer dizer, respondendo a sua 
pergunta: é possível haver auto de infração sem abertura do procedimento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, nós vendo o art. 
48 da lei, ele é de uma amplitude total, não é? Alguém quer fazer algum 
comentário adicional sobre o decreto? Continuamos o próximo capítulo.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho um comentário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faz favor, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Um comentário final sobre o decreto, também, 
sem nenhum caso específico. Mas ele traz no corpo dele normas da 9.784, que é 
aquela norma de processo administrativo geral federal. Nesta norma 9.784, ela 
tem sido aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal federal. Ela 
dispõe lá no final dela, nos últimos artigos, que ela não se aplica a situações 
específicas, salvo naquilo que não houver contradição. Então, o decreto sem 
olhar caso a caso, ele pode servir como uma forma de demonstrar como o 
governo está consolidando as duas leis: a norma geral do 9.784 e o Decreto 
70.235. Então, ele tem essa utilidade, pelo menos para... Não sei se corretamente 
ou não, mas para mostrar qual é a posição do governo sobre a interpretação das 
duas leis.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que está na linha do 
entendimento praticamente unânime, inclusive, a manifestada em alguns 
acórdãos lá no Carf de que a 9.784 se aplica subsidiariamente. É bom, porque 
alguns artigos que foram trazidos não deixam nenhuma dúvida que esses artigos 
são aplicados. Pode ser que também haja omissão com relação a outros que 



possam ter aplicação. Eu tenho quase certeza que tem, aqueles de direito do 
contribuinte, por exemplo, não é? Eu acho que também não foi trazido para cá. É 
importante também dizer que essa Lei 9.784 regula o processo administrativo 
federal, fiscal ou não fiscal. Esse decreto regula apenas o fiscal e relativo a 
matérias da competência da Receita Federal. Quer dizer, ele não tem nada a ver... 
Ele não é um regulamento da 9.784 para outros ministérios, outros... Mesmo no 
Ministério da Fazenda fora da Receita Federal. É um decreto que já está sendo 
discutido há mais de 10 anos, uma consolidação do processo administrativo 
fiscal, não é? Lá no âmbito da receita. Podemos passar outro assunto ou 
deixamos o próximo assunto para a próxima vez devido à extensão dele? Na 
semana passada, nós começamos a discutir a Lei 12.402, você nem se 
manifestou, você teve que sair mais cedo. Na verdade, foi reincluído aqui, porque 
o Bianco e eu prosseguimos com os nossos colegas debatendo essa matéria, uma 
série de dúvidas apareceram e eu acho que merece que nós debatamos isso. Eu 
sugiro, se me permitem, recordar... João, você pode pôr o texto da lei?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Hiromi vem semana que vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Lei 12.402 trata no art. 1°, e só no 
art. 1°, dos consórcios. Eu não vou querer entrar na análise desse... Senão nós 
vamos entrar no assunto, na discussão. Eu só queria lembrar que na semana 
passado o Professor Gerd disse que ele via essa norma, pelo o que eu entendi, eu 
acho que ficou claro, ele via isso como uma norma de responsabilidade e que não 
tratava de outras coisas a não ser da responsabilidade tributária. Até eu fiz a 
observação de que não via, também, contrariedade nesse sentido entre o art. 1° e 
o CTN, que... Especialmente no art. 124, que trata de solidariedade. Porque lá 
são duas hipóteses de solidariedade: ou quando haja interesse comum, no fato 
que é o fato tributável, o fato tributário, como diz o Professor Schoueri, e nos 
casos previstos em lei. Eu fiz um comentário que achava que não havia 
propriamente entre os consorciados o interesse comum na situação, que é o 
objeto do fato gerador, a não ser que eu estenda isso para uma avaliação 
econômica de atividade não do próprio fato gerador. Mas que de qualquer forma a 
outra hipótese, que eram os casos determinados por lei, aqui é uma lei 
determinando e eu vejo que essa determinação de responsabilidade solidária 
somente fica sujeita aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, mais 
ou menos como no caso do substituto tributário, que nós vimos há pouco aqui 
nesse acórdão da Ministra Ellen Gracie. Então, eu saí daqui com uma percepção 
de que deveria encarar esse art. 1° como uma norma de responsabilidade. Mas 
ao tentar depois esmiuçar isso e detalhar, até para depois saber no segundo 
tempo se a IN, que não pensa nisto aqui como uma norma de responsabilidade e 
que criou uma série de obrigações para A, B, C, D, etc., para nós podermos saber 
se a IN extravasa o conteúdo da lei ou fere a explicitação do que está na lei, nós 
precisaríamos começar discutindo esse artigo. Eu queria dizer para vocês que a 
grande discussão que se travou, pelo menos no âmbito nosso interno, é... Que é 
uma norma de responsabilidade eu não tenho nenhuma dúvida, não é? Tanto é 
que aí no § 2° fala em solidariedade e, então, tem uma responsabilização aqui. 
Também em cima responde pelos tributos, é uma norma de responsabilidade 



sem dúvida nenhuma. A pergunta é: qual a extensão da responsabilidade? Eu 
não tenho nenhuma dúvida que o § 2° se refere à solidariedade em relação aos 
tributos retidos pelo consórcio, quando ele contrate em nome próprio e faça 
retenção em nome próprio, está certo? Hipótese essa que também se aplica no 
caso de ser feito pela empresa líder do consórcio. A pergunta é: a 
responsabilidade é só relativamente aos tributos retidos? Ou a cabeça do artigo 
permite que ela seja também aplicada nos casos em que o tributo não é retido, 
mas é devido pelo próprio consorciado. Quer dizer, o consorciado, um vende e o 
outro faz a obra de construção civil, etc., etc., um deve PIS sobre a sua receita, o 
outro deve PIS sobre a sua respeita, um deve imposto de renda sobre o seu lucro 
e assim por diante. Existe a responsabilidade dos consorciados com relação aos 
tributos que eles devem, que eles são contribuintes e que eles não são meros 
substitutos? Esta é a grande discussão que eu queria propor para nós aqui. 
Então, eu já estou antecipando o ponto para vocês, se quiserem, ir pensando na 
matéria. Eu sugeriria que não pensasse na IN, porque pela IN não há dúvida. Eu 
quero saber se a IN está coberta pela lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pela lei e pelo Código Tributário Nacional, não é? 
Porque, assim, pela lei talvez seja uma posição. Agora, a situação que constitua o 
fato, o chamado fato gerador do Código, o interesse comum... Não é interesse 
comum no tributo, é interesse comum na situação que o constitui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí que você tem a análise para examinar quais são 
os tributos em questão, porque para cada tributo eu tenho uma hipótese 
tributária. Eu preciso olhar aquela hipótese tributária daquele tributo para 
verificar se existe interesse comum naquela hipótese. Então, isso também não 
pode ser respondido genericamente se eu for pelo Código.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, Schoueri, você tem toda a 
razão, viu? Por isso que as dúvidas estão aí. Eu posso também acrescentar para 
o nosso pensamento, antes de debatermos, que o caput do artigo, ele se refere a 
consórcios constituídos nos termos do art. 278 e 279. O art. 278, ele deixa claro 
que o consórcio não tem personalidade jurídica. Então, já começa que dentro do 
Direito Privado ele não poderia contratar. Se ele contrata, na verdade, ou ele 
contrata como representante dos... Como procurador dos consorciados ou se 
estabeleceu uma sociedades de fato. Mas de qualquer forma o 278, que não foi 
revogado, e que pelo contrário faz parte da hipótese de incidência do art. 1° não 
existe a solidariedade. Está escrito lá que não tem personalidade jurídica, se não 
me engano o § 1° do 278 diz que não há solidariedade entre os consorciados.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, lá é ampla: não há 
solidariedade. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma lei que pode ser regulada. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro que poderia haver uma 
solidariedade só no âmbito fiscal. A pergunta é: é isto que está aqui? Porque não 
houve revogação do 278. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não houve revogação expressa, como 
precisaria ter sido, não houve e muito pelo contrário. O 2678 faz parte da 
situação regida pelo art. 1° no âmbito fiscal. Eu estou de acordo. Ele pode 
estabelecer uma responsabilidade solidária ou não para efeitos fiscais? Pode, 
claro que pode. Ele o fez? Essa é a pergunta. Agora, se nós formos para a IN, nós 
vamos não ter dúvida quanto à resposta dessa primeira pergunta e ficar com 
outros tipos de dúvidas, não é? Como eu calculo, por exemplo, esta proporção a 
que se refere o próprio caput? Proporção em relação ao quê? Proporção é um X% 
de um total. Eu estou me referindo à receita bruta de todas as consorciadas, ou 
ao lucro bruto de todas as consorciadas, ou ao lucro líquido de todas as 
consorciadas? Proporção em relação ao quê? Ao valor dos contratos de todas 
elas? Até porque as porcentagens para cada uma dessas coisas vão variar. Eu 
tenho certeza que uma consorciada que fature 20% do total do faturamento do 
consórcio não tem, necessariamente, 20% do lucro, de todos os lucros auferidos 
no consórcio. Então, o que é esta proporção, também? Essas são as provocações 
que eu já estou fazendo desde já para irem pensando. Você não vai estar aqui a 
semana que vem? Seria muito bom que você participasse dessa discussão. 
Então, vamos-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não vai terminar. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, agradeço a presença de todos, 
com ou sem o nosso vice-Presidente, nos reuniremos a semana que vem. 

 

 

FIM 

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