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MESA DE DEBATES DO IBDT DE 11/08/2016

Texto sem revisão dos autores

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência

bibliográfica.

Integrantes da Mesa:

Ricardo Mariz de Oliveira
Luís Eduardo Schoueri
João Francisco Bianco
Salvador Cândido Brandão
Fernando Aurélio Zilveti
Paulo Celso Bergstrom Bonilha
Luís Flávio Neto

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia a
todos. Vamos dar início a nossa Mesa com algumas comunicações.

Nós temos a presença hoje aqui do Professor Lukasz Stankiewicz. O
Professor Lukasz é da Universidade de Lyon 3, e está aqui no Brasil por
algum tempo, na USP. Na semana que vem, eu já comunico, ele
participará da nossa Mesa, porque ele está acompanhando o assunto
na Europa, especialmente na França, semelhante à nossa repatriação.
Então, semana que vem ele fará uma exposição aqui para nós e
participará dos nossos debates. Será, portanto, muito interessante para
nós. Já fica anunciado isso.

Segunda comunicação que eu queria fazer, com muita alegria, é que a
nossa Revista [Revista de Direito Tributário Atual] recebeu qualificação
B – Qualis B da Capes – de forma que esse era um objetivo. Aliás, foi
esse objetivo que levou a algumas mudanças na estrutura da Revista e,
finalmente, conseguimos este passo. E com o tempo, outros mais
pretensiosos que certamente nós vamos conseguir. É uma questão tão
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somente de tempo e da burocracia, porque a qualidade da Revista é
indiscutível.

Eu queria fazer um registro também, de que o IBDT deve isto, sem
dúvida nenhuma, ao Professor Roberto Ferraz. O Professor Ferraz é que
nos propôs, em reunião anual do Conselho Deliberativo da Diretoria do
IBDT há alguns anos, algumas mudanças, justificando que muitos
autores se ressentem ou se ressentiriam de mandar artigos para uma
Revista não qualificada, porque determinados autores precisam da
pontuação que a qualificação fornece para suas carreiras,
especialmente universitárias. A Diretoria, naquela ocasião, achou que
era interessante, nós entregamos a editoria chefe para o Professor
Roberto Ferraz que trouxe o nosso ex-pesquisador Jeferson Teodorovicz
como subeditor. E realmente nós devemos ao Jeferson também por
carregar a Revista nas costas, porque ele é um grande organizador,
muito estruturado e é uma pessoa muito dedicada, muito fiel ao
trabalho e ao nosso Instituto. Então, também agradecemos ao Jeferson.
Não podemos esquecer também do Michell Przepiorka Vieira que é um
grande colaborador de Revista. A verdade é que é um conjunto de
trabalho que está sendo feito sob a coordenação do nosso querido
Fernando Zilveti.

Falam que é um time de quatro pessoas, às quais, também eu tenho
que juntar aqui a Eloíza Pereira Silveira Tinoco, nossa infatigável
bibliotecária e secretária – ela é um ponto de comunicação entre essas
várias pessoas que participam da Revista. Eu queria também lembrar
que, durante um certo momento, nós sentimos uma fuga de algumas
pessoas, um desinteresse ou medo de algumas pessoas de mandar
artigos pelo “risco”, entre aspas, de passar pela revisão da double peer
review. Nós achamos, inclusive, que esse sistema estava distanciando a
Revista da sua origem, que era uma origem mais informal, menos
pretensiosa, mas vitoriosa, né? Ao longo de tantos anos, desde o
Professor Rui Barbosa Nogueira, que eram artigos feitos pelos nossos
associados e simplesmente revisados de uma forma menos exigente,
mas sempre com a preocupação do conteúdo, especialmente, do
conteúdo científico e atual, pelo Conselho Editorial.

Então nós, no ano passado, introduzimos a possibilidade de artigos dos
autores optarem por não entrar na double peer review. E com isso, nós
recuperamos um pouco da feição original da Revista. De qualquer
forma, a Revista, realmente, está cada vez melhor e eu convido todos os
presentes e os ausentes que vão acompanhar por outros meios essa
reunião, a mandarem artigos através do sistema que está no nosso site.

Fernando quer falar alguma coisa?
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu só queria registrar,
aproveitando esse fato e essa celebração que a gente está fazendo sobre
Revista, a importância de algumas pessoas que durante a história da
Revista, que carregaram a Revista nas costas.

Primeiro, lógico, ao Professor Rui Barbosa Nogueira que em alguns
momentos na história da Revista, se esforçou pessoalmente para,
inclusive, editá-la. Depois de um certo tempo a Revista criou um corpo
e voltou a se arrefecer, voltou a esfriar e aí, novamente, precisou de um
grande nome do nosso Instituto, que homenageamos na semana
passada, o Professor Alcides Jorge Costa.

O Professor Alcides reviveu a Revista, retomou, não só a Revista, mas
também, o Curso de Atualização. Tomou o Instituto, inclusive
conseguiu essa sede (que o Prof. Schoueri bem lembrou na semana
passada), e aí trouxe alguns nomes importantes que, naturalmente, se
uniram a ele, e que estão na Diretoria até hoje, que se encarregaram de
levar a Revista adiante e dar um impulso à Revista num caráter
científico como o Professor Luís Eduardo Schoueri, o Bianco e o
Ricardo.

Depois o Professor Paulo Celso Bergstrom Bonilha retomou, tomou a
frente do processo também, e participou da coordenação da Revista e
claro, veio o Ricardo. E na ideia do Ricardo de dar a oportunidade para
que as pessoas interessadas na Revista e interessadas em trazer a
Revista para uma qualidade maior, acatou o projeto do Roberto que,
realmente, é um projeto muito bacana. Tem, claro, que sofrer alguns
reparos naturais de qualquer projeto, mas que não tiram, em nenhum
momento, o brilho do projeto e essa ideia do Roberto.

E nesse momento, os jovens entram com a força deles e aí vem a figura
do Jeferson – esse é um cara fora da curva, ele é incansável, ele
perseguiu todos os detalhes do Qualis. Então o Roberto teve essa ideia,
idealizou tudo o que foi feito, e deu a oportunidade para o Jeferson
tocar o projeto. E quem acompanhou isso, como eu, pôde ver que o
Jeferson pensou em cada detalhe até conseguir o que ele celebrou essa
semana.

Então você observa a vibração dele com o e-mail que ele mandou para
nós, ele fica emocionado. Parece que ele fez um gol, né? É, isso... é
muito bacana, porque isso revela o que essa nova geração aí dos
tributaristas está trazendo de bom para o Instituto.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, alguma comunicação?
Luís, por favor.

Sr. Luis Flávio Neto: Bom dia a todos. Vale o registro de que no
próximo sábado nós iremos ter início do nosso Segundo Módulo de
Curso de Atualização.
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Vai ser um curso com um currículo diferente dos anteriores. Está,
realmente, muito interessante. Me parece que nós temos no auditório de
100 cadeiras, dez vagas ainda disponíveis. Então, vale o aviso para
quem tem interesse. E quem conheça alguém com interesse avise para
que faça a inscrição.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hoje de manhã eu li no Valor
Econômico o resultado de um recurso repetitivo no Superior Tribunal
de Justiça – a nossa associada Valdirene, que tem bastante experiência
no STJ, até deu uma entrevista sobre o assunto. O STJ resolveu, por
recurso repetitivo, que o ICMS não deve ser excluído da base de cálculo
do PIS e da COFINS.

Dizem que não é matéria afeita ao STJ – uma parte é, que é a parte em
que, na verdade, ainda depende do STF. E no STF nós sabemos como
está, está parada uma ação de efeito difuso e uma concentrada. Então,
parece que já houve uma primeira grande derrota, né? Neste ponto,
para os contribuintes.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se poderíamos
qualificar como derrota, né? Derrota para interesses, mas para o
Direito...

Orador Não Identificado: O Direito saiu ganhando.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, vamos então à pauta,
vamos ao primeiro assunto da pauta: Lei de Repatriação e
Regularização. Como sabem, esse assunto está sempre aberto até o dia
31 de outubro, quem sabe até um pouquinho mais adiante. Mas nessa
semana, particularmente, ele se torna mais brilhante, porque a Receita
Federal reeditou ou emitiu uma nova edição do “Perguntas e Respostas”
com três acréscimos.

E aqui, eu queria elogiar a Receita Federal, não no sentido de que tudo
que está dentro do “Perguntas e Respostas” está correto – porque nós
temos muitas discussões a respeito dessa matéria. Mas a verdade, é que
a Receita Federal, e isso é elogiável, tem se preocupado em responder,
atender as grandes dúvidas que vão aparecendo.

Pessoalmente, todas as dúvidas que eu tinha quando a matéria veio à
discussão, todas elas estão cobertas pela Receita Federal. Repito: não
estou dizendo que concordo com tudo. Mas de qualquer forma, acho
que é importante que a Receita manifeste essa posição.

Vou apresentar as quatro alterações depois o assunto fica em aberto.
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A primeira alteração é simples: a retificação da declaração de capitais
estrangeiros no exterior é feita uma única vez, uma única retificação no
Banco Central. Sobre isso saiu um comunicado do Banco Central
também – então, é somente uma confirmação do que está no
comunicado.

A segunda alteração: foi acrescentada a Nota 1 à Pergunta 19.
Rapidamente, a Pergunta 19: “Necessito dos recursos do exterior para
efetuar o pagamento do imposto e da multa devidos na regularização,
posso repatriá-los para isso?”. Não, desculpe. Esta é a que trata do
Banco Central, né?

A Pergunta 19 não é grande novidade, mas é um esclarecimento
importante sobre a necessidade de trazer os recursos antes da
regularização para que haja a possibilidade de recolhimento do tributo e
da multa – isso já estava regulamentado pelo Banco Central, conforme
Nota 1. A única observação que faria, conforme consta aqui, que deve
ser feito no mesmo dia da vinda do dinheiro o que é...

Orador Não Identificado: Inviável.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: quase que inviável. Mas de
qualquer forma, aí sim é uma discussão... E se não fizer o quê que
acontece?

As grandes novidades estão, nas duas novas Perguntas: 48 e 50.

É na Nota 1 da 48 que diz que: “Para fins de verificação do prazo
decadencial deve ser considerada a data atual.”. Eu acho que essa é
uma orientação correta, eu acho correta.

Aliás, sob o ponto de vista criminal, o meu criminalista preferido está
entendendo também.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Schoueri quer falar.
Por favor.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu li essa Nota 1 num sentido
bastante preocupante. Esta Nota 1 se refere à pergunta por que devo
aderir ao RERCT. Ou seja, por que devo fazer isso?

A Resposta dá algumas razões, em razão de aspectos criminais e etc,
mas aí vem a observação: “Para fins de verificação do prazo decadencial
deve ser considerada a data atual”.

Isto me pareceu ser aquela tese, com a qual eu não consigo concordar,
que se começa a contar o tal do prazo decadencial no momento em que
autoridade toma conhecimento do fato. Ou seja, isso em matéria
tributária é extremamente grave, porque imagina que você recebeu
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indenizações de guerra em 1947, e como só hoje o Fisco fica sabendo,
só hoje que você está sujeito. Então, esta frase, Ricardo, por isso a
minha estranheza, se isso tiver algum... Lembrando, autoridade
tributária falando de prazo decadencial não é criminal e considera que é
a partir de hoje.

É uma tese que a gente sabe que um ex-secretário da Receita Federal
defendeu, mas que eu não posso, de modo algum, endossar.

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não é isso que nós estamos
falando.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, mas eu vou reler o texto: “Para
fins de verificação do prazo decadencial deve ser considerada a data
atual”.

Se for nesse sentido, é de merecer total repulsa, se for outro sentido...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A frase foi lida de uma
maneira diferente por mim e, aparentemente, pelo Brandão.

Eu me considerei que ela estava se referindo ao termo final e não ao
termo inicial. Eu não vejo muito sentido, Prof. Schoueri, que seja o
termo inicial.

Eu estou entendendo que o prazo decadencial contou, de hoje, cinco
anos para trás. Não é isso?

Sr. Salvador Cândido Brandão: É isso aí.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que eu estou entendendo
é que a Receita Federal tem de hoje até cinco anos para trás para
lançar. Em todo caso fica a dúvida levantada pelo Prof. Schoueri.

A última pergunta era, justamente, o que estava faltando, que foi objeto
de uma entrevista do Secretário da Receita Federal, mas que não tinha
valor normativo...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Entrevista normativa.

[Risos].

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tinha entrevista
normativa. Agora tem valor normativo. Pergunta 50: “No caso de doação
a descendente, em data anterior a 31 de dezembro de 2014, de bens
adquiridos pelo doador com recursos objeto de evasão de divisas, a
adesão ao RERCT deverá ser feita tanto pelo donatário como pelo
doador?”
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Primeiro, ela ressalta que está tratando só do aspecto tributário, não
está tratando do aspecto criminal e ela diz que quem deve declarar é o
doador: “Em caso de doação de bens ocorrida em data anterior a 31 de
dezembro de 2014, a regularização deverá ser efetuada pelo doador dos
bens, que apresentará a Dercat e efetuará o recolhimento do imposto
devido e da multa. Os bens devem ser declarados na ficha “Ausência de
saldo ou de titularidade em 31 de dezembro de 2014”

E continua: “Para fins tributários, o donatário deverá retificar a
Declaração de Ajuste Anual dos anos anteriores.”

E vem a Nota 1: “Caso o donatário queira se beneficiar dos demais
efeitos da lei – penais ou outros – não relacionados exclusivamente à
questão tributária, em decorrência de sua conduta, ele deverá aderir ao
RERCT.”

[risos].

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta é se o donatário
deve aderir pagando de novo ou só declarando?. Isso eu vou perguntar
aos nossos colegas do Direito Penal, ainda não deu tempo.

Alguém quer comentar?

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, existe um movimento, existem
algumas sugestões políticas para tentar corrigir alguns erros. Esse aqui
é um absurdo.

Aqui, nos termos estritos da lei, se eu tinha um bem em 2012 e eu doei
para o meu filho em 2013, eu cometi um crime em 2012 e meu filho
outro em 2013. Cada um de nós, para ter a nossa anistia com relação
ao nosso crime, deve fazer a sua declaração e pagar 30%. Portanto 60%
do bem vai embora, o que é, em si, um absurdo.

O que está sendo feito, aliás Ricardo – digo por que eu participei disso,
cheguei a redigir uma proposta para que se admitisse uma declaração
conjunto, ou seja, a solução que eu vejo como possível seria que eu
tivesse a declaração minha, dos meus bens, e pagasse com relação à
minha declaração. E meu filho, a declaração dele com relação aos bens
dele. A proposta que eu fiz, encaminhei e eu sei que a FIESP também já
encaminhou, foi no sentido de que houvesse a possibilidade de uma
declaração minha e dele em conjunto em que os dois somos declarantes
e os dois pagamos um tributo em vez de dois tributos. O aspecto
positivo da proposta é que não exigiria nem a mudança de lei. Mas,
quando isto vai seguir eu não sei.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa nota é motivo de piada.
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Piada de péssimo humor.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, de péssimo humor. A brincadeira
fica feia quando você percebe que a Receita Federal, de início, se esforça
em esclarecer aspectos tributários em que é competente. Mas, no final,
ela fala de aspecto penal que não é da sua competência, deixando o
contribuinte com a mesma dúvida ou com uma dúvida que, na verdade,
não é dúvida, é quase um recado.

Um recado aí, realmente, de péssimo humor: que o contribuinte não
tem saída. Ou seja, se você está nessa situação como tantos estão, que
você...

Orador Não Identificado: Vão te “pegar”.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, vai ser “pego”. Não por mim, mas
por alguém que não se esclarece – e que o contribuinte vai ter um
problema, caso não faça a adesão nessa forma esdrúxula que está
sugerida aí.

Realmente, não dá para entender e também decorre da própria
fragilidade da Lei, de tratar de assuntos diversos e ao mesmo tempo de
uma maneira muito particular e até aventureira.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Somou-se a isso, a Ação de
Inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal e algumas
manifestações do Ministério Público, no sentido de que essa Lei é
inconstitucional, que é uma Lei imoral etc. Então, realmente, o terreno
é extremamente discutível.

Eu, pessoalmente, queria dizer que eu considero que o Secretário não
deveria mesmo se aventurar em falar alguma coisa fora do Direito
Tributário. Acho que... até como nós sabemos, e sempre foi, e nesses
tempos atuais mais do que nunca, é muito perigoso ultrapassar o seu
campo de competência. Eu acho que o ideal seria que o Presidente da
República assumisse a solução dessas questões. Eu sei que ele não tem
jurisdição sobre o Ministério Público, mas pelo menos um eventual
Decreto regulamentador teria uma força muito maior do que uma
Instrução Normativa e um “Perguntas e Respostas”. Se o Presidente já
declarou que tem interesse nessa arrecadação para o ajuste fiscal, ele
deveria também colaborar para a solução dessas dúvidas de uma
maneira um pouquinho mais forte, embora, evidentemente, não possa
afastar o risco da ação que está no STF, e também, de possíveis ações
futuras do Ministério Público.

Alguém quer falar sobre o tema?

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria, ainda nesse assunto, trazer
uma preocupação sobre a transparência. Por que aderir, né? Se você
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tem uma transparência internacional que é materializada por tratados e
esses tratados permitem a troca de informações, não só entre Fiscos de
vários países, mas também entre autoridades, além da questão da
autoridade investigativa, isso traz ao contribuinte uma informação que
ele deve refletir sobre a extensão das informações trocadas e o prazo
prescricional, o prazo decadencial, o prazo para guarda de documentos,
como isso vai ser tratado. Então, a partir da celebração de um tratado
internacional, as autoridades podem trocar informações. E qual é a
obrigação da autoridade jurisdicionada, e também, dos contribuintes de
instituições jurisdicionadas de fornecer informações segundo o tratado?
Como isso fica, na minha visão de dar ao contribuinte a ideia de que
sim, haverá troca de informações, essas informações são, claro, que o
tratado não tem um modelo de tratado, mas os tratados sugerem a
troca de informação ampla, sempre num prazo prescricional e
decadencial para tratar desses tributos. Mas enfim, as jurisdições
tratam as duas coisas de forma única e, principalmente, um outro
assunto é: alguns países têm regras específicas sobre obrigatoriedade e
guarda de documentos por contribuintes e por instituições financeiras.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma pergunta? Alguma
contribuição para o debate? Luiz, você quer falar?

Sr. Luiz Eduardo Queiróz: Bom dia. Só sobre a dúvida da nota um, eu
acho que o donatário – está no “Perguntas e Respostas”, está na Lei
também – o donatário vai ter que pagar também o mesmo tanto sobre o
valor total da doação, porque para fins penais você só consegue a
anistia se você faz o pagamento sobre o todo, não é?

Então, eu acho que essa dúvida aí, você vai ter que pagar 60% sobre a
doação.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A minha leitura – não vou
falar interpretação – a minha leitura da Lei, desde o começo, foi nesse
sentido. Logo, a orientação da Receita Federal estaria ilegal, o que, de
certa forma, não vale para todos os efeitos. Mas como, obviamente, isso
leva a um absurdo – e se você imaginar que um imóvel pode ter sido
doado ou transferido, vamos ficar na doação, pode haver transferência
por inventário? Eu já ouvi casos, houve inventário, houve doação,
então, já tem três transferências, na quarta é mais do que 100% do
valor teórico do bem.

De forma que esse absurdo recomenda uma interpretação um
pouquinho mais branda e não tão rigorosa como nós, tributaristas,
costumamos fazer, não é? A minha conversa com o meu criminalista
preferido é no sentido de que isso não pode, de forma nenhuma, levar a
uma condenação. Acredito que ele confirmará isso, com mais ênfase
agora, em função desta Resposta da Receita Federal, ou seja, faz uma
declaração e um recolhimento.
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Eu tenho para mim que, no âmbito criminal – eu vou perguntar ainda,
hein? – mas eu tenho pra mim que isso fará efeito também, no âmbito
criminal, sob pena de ser um absurdo, não é?

Orador Não Identificado: Só lembrando, quando, naquele caso em que
se tem uma venda lá fora, por exemplo, você tem um imóvel ou um
ativo financeiro e você usa esse ativo financeiro para comprar um outro
imóvel ou trocar o seu imóvel, ele fala que se você tiver todo o histórico
daquela transação, você não teria que declarar os dois imóveis ou,
então, as duas pessoas fazerem as duas declarações.

No caso de venda você pode aplicar o histórico e falar assim: “não, eu só
tenho isso daqui, o meu patrimônio mudou, mas só tenho isso”. Agora, no
caso de doação os dois têm que declarar, é diferente. Cada caso é um
caso.

Orador Não Identificado: Mas, nós temos uma posição interessante aí,
porque nós temos duas situações.

No caso de um contribuinte que aliena e reaplica o produto da alienação
ele é um contribuinte, ele tem dois bens e uma pessoa. No caso da
doação, e de qualquer outro tipo de sucessão, nós temos um bem e
duas pessoas. Então, isso não sei se recomenda tratamentos distintos.

Alexandre.

Sr. Alexandre: Eu tenho visto esse debate e fiquei pensando agora...
sobre a questão criminal, o Direito Penal Tributário. E, particularmente,
nós tributaristas, alguma vez na vida, já nos deparamos com habeas
corpus de clientes que foram autuados e tipificados como sonegadores,
de venda sem nota fiscal, de fiscal que invadiu a empresas e pegou lá o
caixa dois e imputou criminalmente – e aí, nós temos que impetrar o
habeas corpus etc., as várias discussões, crime material, o momento
etc. E as condenações, em matéria de Direito Penal Tributário para
empresários, não são pesadas. Geralmente têm casos de condenações
de cesta básica, valor dia-multa de R$ 5 mil.

Então, esse terrorismo que está se fazendo em torno disso e essa
celeuma toda, leva-nos a pensar: será que não vale a pena o empresário
correr o risco de... Porque, muitos deles levaram dinheiro para fora
porque o Brasil é um país inseguro – a gente sabe em que país vivemos
– então, as pessoas querem ter segurança e investem lá fora, levaram o
dinheiro para fora por esse motivo. Não para... porque queriam ser
criminosos, bandidos etc.

Então, isso tudo vai sopesado na cabeça de um juiz, como tem sido
sopesado esses casos tributários que os juízes não entendem. Quer
dizer, está mudando a forma, creio que o Brasil está mudando nesse
sentido. Os juízes hoje estão sendo mais rigorosos. A tendência toda é



11

que se aplique uma lei para que moralize. Mas, mesmo assim, todo esse
contexto que se vê... O filho recebe uma doação e pode ser imputado
criminalmente porque recebeu a doação de um bem lá fora? Acho que
não tem muito sentido ser condenado por isso, não é?

Então, poderíamos começar a indagar se, com essa lei do jeito que está,
é possível opinar pela adesão. Parece difícil, da forma com as coisas
estão dispostas, ser razoável aconselhar o cliente a aderir se depois você
não tem segurança nenhuma de que isso vai dar o sossego que ele
merece. Pelo contrário, ele vai pagar e ainda vai ficar inseguro. Do jeito
que estão indo as coisas, não há muito segurança.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu creio que esse
ponto é um ponto importante, evidentemente, mas é de decisão de foro
íntimo, decisão individual do interessado.

Eu não encontrei ninguém que não queira aderir, apesar de alertado
dos riscos, todos querem. Essa é a tábua de salvação. O que eu tenho
visto são pessoas que não precisam declarar – após uma análise
rigorosa, criteriosa da situação dela, chegamos a conclusão de que ela
não tem infração de nenhuma das duas áreas (penal e tributária) –, mas
assim mesmo, elas não desistem de ficar perguntando: mas não é bom
declarar, não é bom dormir tranquilo?

Bom, cada um dorme tranquilo do jeito que quiser, não é? Eu, se
passar um avião, eu acordo. Mas minha mulher continua dormindo
tranquila quando passa um avião – estou falando isso, porque a minha
casa é corredor de avião; eu acordo, a partir de seis horas, a cada voo
que levanta, ela dorme tranquila. Então, acho que no Direito Tributário,
no meio empresarial é a mesma coisa: vai muito do apetite pelo risco,
que varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa.

Vamos ao novo Código de Processo Civil – sempre lembrando, naquilo
que diz respeito ao Direito Tributário, para não fugirmos muito da
nossa função aqui, do nosso objetivo.

O Fernando é o coordenador deste debate, é o relator desses debates, e
nós temos novamente – muito obrigado, a presença do Henrique e do
Marcos – nossos associados especialistas no Processo, em substituição
ao Desembargador Walter Piva Rodrigues, que sempre foi o nosso
processualista aqui na Mesa. Vamos lembrar que na semana passada
nós tivemos que parar, por conta do horário, numa questão que girava
em torno da estabilidade...

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, esse debate foi bem bacana semana
passada e a gente propôs de continuar com os nossos especialistas em
Processo Civil a partir de onde paramos. É bom lembrar que a gente
estava vendo, justamente, a estabilidade, a integridade e a coerência. E
surgiram algumas dúvidas.
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A primeira dúvida é se era uma norma programática ou era de
observação obrigatória para os juízes e tribunais. E a dúvida
consequente, era como acionar os tribunais para que respeitem essa
obrigação do artigo 927, do Código de Processo Civil – respeitem essa
ordem ou respeitem essa estrutura de formação jurisprudencial, vamos
colocar assim.

Sem entrar no campo político, mas olhando bem o que aconteceu no
Supremo Tribunal Federal na última semana, o Ministro Edson Fachin
reformou uma decisão do Ministro Ricardo Lewandowski e disse que o
Tribunal deveria iniciar um processo de estabilização de sua
jurisprudência a partir de uma posição dessa Corte em relação à
presunção de inocência. E aí, veio em seguida um debate – que é
importante para o que a gente está dizendo, como se forma então, essa
estabilidade da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, em se
tratando de um direito fundamental.

Pelo outro lado da polêmica criada sob esse aspecto, veio a ideia da
coerência, porque se eu estou tratando de direitos fundamentais – e na
minha decisão eu observei esta coerência que significa justamente
analisar princípios de acordo com a Constituição e o fato em questão –
se eu trato desta maneira eu estaria, na visão do Ministro Lewandowski,
infringindo a estabilidade ou não haveria sequer estabilidade formada,
pelo caso ter sido decidido por uma maioria e não por unanimidade ou
também não estar dentro da lógica de estruturação jurisprudencial que
possa inspirar uma ideia de estabilidade.

Então, a primeira questão que me pareceu pertinente é trazer isto, e aí,
claro, pensar como fazer isso, como acionar. É uma reclamação? É uma
reclamação para quem? Qual é a estrutura processual que a gente deve
usar seguindo esta lógica que vai na sequência do CPC tratar de
formação jurisprudencial.

Então, queria passar a palavra para os nossos especialistas e depois
para os debates.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Marcos, dá uma encaixada,
por favor, no comentário que você me fez a respeito do ‘Despacho Piu-
Piu’. Eu queria trazer isso aqui, a proposta de uma outra vertente de
discussão.

Sr. Marcos: Essa inovação que o Código trouxe, ela é muito importante
– já respondendo aí ao primeiro questionamento. Eu entendo que é um
dever do legislador estabelecer, ao dizer de forma expressa que os
tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente,
no Código de Processo Civil de 1973 não havia essa determinação,
ficava aí ao bel-prazer dos tribunais uniformizar a sua própria
jurisprudência.
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Agora, existem aí diversas formas de abordar esse assunto, alguns
tentam separar essa questão da estabilidade – o que seria estabilidade,
como que se alcança ela – da integridade e também, o conceito de
coerência. Na minha concepção a estabilidade ela só é alcançada por
meio de uma decisão fundamentada. A partir do momento que você tem
uma versão fundamentada, em que todos os argumentos colocados no
processo são debatidos, enfrentados, você consegue, por meio desta
decisão, fazer com que ela seja difundida no mundo jurídico. Essa seria,
na minha concepção, o que seria uma jurisprudência estável. Nós já até
tivemos a oportunidade de discutir aqui no IBDT que essa estabilidade
não seria a imutabilidade de uma decisão formada – essa modificação,
ela é até saudável para o Direito, desde que haja o diálogo entre as
decisões. Quando se tem uma modificação brusca, deve-se levar em
consideração todos os argumentos, todas as discussões do passado.
Isso tem a ver com a estabilidade.

Agora, os outros conceitos estabelecidos no código, de integridade e
coerência, eles se interconectam, eles buscam o objetivo comum que dá
consistência à jurisprudência. Lógico, há uma diferenciação, a
integridade tem a ver com a aplicação do direito; a coerência – perdão
pela redundância – é não ter decisões contraditórias. A discussão que
teve no Supremo Tribunal Federal passa por desde a questão da
fundamentação da decisão até como você consegue extrair do tribunal o
posicionamento majoritário. E desse posicionamento majoritário, como
que se faz com que ele se torne de observância obrigatória? Quando se
trata de Supremo Tribunal Federal, tratando de normas fundamentais é
uma questão extremamente complexa. Quando se trata de tribunais de
segunda instância e até decisões de primeiro grau, essa questão pode
ser corrigida por meio ou da utilização de reclamação, desde que
esgotadas as vias ordinárias, ou até por intervenção do próprio CNJ que
tem esse papel.

Então, eu acho que é...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pessoa pode pleitear ao
CNJ que se manifeste? O indivíduo, qualquer um?

Sr. Marcos: Olha, pleitear ao CNJ eu não tenho essa certeza, não
identifiquei ainda um dispositivo nesse sentido. Mas o CNJ, o papel dele
seria, justamente, corrigir eventuais desvios nesse sentido.

E com relação a esse Despacho...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho aí.
Eu queria, para não perder a sequência, perguntar a você dentro desta
questão, aquela alteração relacionada com o fato de os fundamentos
também transitarem em julgado. Isto representa a inexistência de
“obiter dictum” doravante? Ou isto...
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Primeiro eu queria entender bem qual o seu entendimento a respeito
desta norma. E segundo, como ela se conecta com o artigo 926 –
desaparece a concepção de pronunciamento “obiter dictum”?

Sr. Marcos: Não, o “obiter dictum” ele ainda existe, ele é fundamental
para a jurisprudência – o “obiter dictum” são manifestações marginais
que não ter a ver com o julgamento do caso concreto, mas ele tem uma
função fundamental até para eventual indicação de uma modificação da
jurisprudência, por exemplo. O “obiter dictum”, ele não faz parte do
julgamento da tese que está sendo discutida, mas ele tem a sua função
de orientação de futuras decisões ou até de indicação de outro tipo de
jurisprudência em outros casos.

Agora a questão da conformação da coisa julgada, não só a parte
dispositiva como era o Código de Processo Civil de 1973, o Código de
2015 procurou trazer duas sistemáticas da coisa julgada, dois regimes
mesmo: (i) daquela coisa julgada clássica tradicional – que se transita –,
é um dispositivo; e (ii) que seria a questão das prejudiciais de mérito, as
questões de fundamento, desde que tenha havido o efetivo debate a
respeito daquela questão. E lógico, o Código trouxe uma série de
pressupostos para que essa coisa julgada possa se formar, que estão lá
no artigo 513 do novo CPC.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando tem alguma
indagação a esse respeito?

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que eu entendi e que eu concordo, é
que a formação da jurisprudência deve ser orientada a partir desse
Código, seguindo as três ideias de estabilidade, integridade e coerência,
que não devem ser vistas de forma separada na formação da
jurisprudência.

Mas a dúvida que surge quando a gente trata de direito fundamental e,
especificamente, do Supremo Tribunal Federal é como lidar com esses
três fundamentos de formação de jurisprudência, quando, por exemplo
– daí o exemplo que eu trouxe – estamos tratando de direitos
fundamentais e o STF não tem um posicionamento definitivo sobre a
matéria, não tratou do assunto na sua integridade.

E eu entendi que a integridade é você – acho que o Prof. Schoueri
também tratou disso na semana passada – é você tratar de todos os
aspectos daquele tema numa decisão para formar uma estabilidade,
para começar, a partir de então, a dar estabilidade para a
jurisprudência seguindo uma lógica no Supremo Tribunal Federal ou
uma estrutura de formação de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Mas o que acontece? Quando você tem um direito fundamental
em jogo e você não tem, por algum motivo, essa integridade clara, você
ao decidir segundo a coerência você não estaria infringindo nenhum
desses mandamentos, porque a integridade não estaria formada e a
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estabilidade tampouco. E ainda que a gente tivesse falando: “olha, tudo
bem, são três princípios para serem observados de forma única, você tem
que julgar com eles”. Você não pode dizer assim: “hoje eu só vou falar
disso, amanhã só vou falar sobre aquilo”. Não! Vou falar dos três, mas,
quando você tem algumas características próprias da Corte e até do que
está sendo discutido, você teria que começar a lidar com isso a partir do
Código, para entender como o Supremo Tribunal Federal vai se
posicionar na formação da jurisprudência a partir de 2015. E não é só
alegando, como parece que foi essa a polêmica – eu alego que não tem
estabilidade ou que a partir de então vai ter estabilidade ou eu alego que
vou tratar com coerência – e não, necessariamente, é o que a gente quer.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flavio.

Sr. Luís Flávio Neto: Quando eu vejo essa norma, eu começo a
imaginar um cenário, e aqui imaginando um cenário dividindo, no
pensamento, em num Tribunal Administrativo e um Tribunal Judicial –
afinal de contas o CPC seria aplicado, ainda que subsidiariamente, aos
tribunais administrativos. Eu me coloco num mundo em que o artigo
926 está comprido, eu tenho uma determinada matéria – começando
pelo Tribunal Administrativo – eu tenho uma determinada matéria em
que os senhores julgadores consolidaram decisões íntegras, com
fundamentação exaustiva, coerente de acordo com a sua
jurisprudência, de acordo com o sistema jurídico e há a formação de
uma estabilidade, há uma rotina de julgamentos numa mesma linha,
há uma constância de decisões em uma mesma linha. E pensando até
em Tribunais Administrativos que eu tenho Câmaras Superiores, por
exemplo, que tem essa função de uniformizar julgamentos. E eu me
coloco nesse mundo, em um mundo em que há decisões, sobre uma
determinada matéria, estáveis, íntegras e coerentes.

E aí eu me pergunto, qual seria a sanção no caso de uma reviravolta?
Porque me parece que é justamente isso que essa norma procura evitar,
que haja uma quebra sistêmica em um sistema, nesse que eu estou
aqui, nesse momento, idealizando sobre uma determinada matéria:
estável, íntegra e coerente. Qual seria a reação do sistema jurídico,
tributário para uma mudança dessa?

Me parece que o Código Tributário Nacional, embora seja de década de
60 e essa norma aqui traga essa prescrição expressa apenas agora, já
traz essa solução. Ao menos em relação à multa, me parece que um
contribuinte que olhe para essa jurisprudência – estável, íntegra e
coerente – e conduza os seus atos com base nessa jurisprudência
estável, íntegra e coerente, na hipótese de uma quebra sistêmica por um
tribunal – que como foi dito, tem sim o direito de rever um determinado
posicionamento, desde que justificadamente – esse contribuinte, ao
menos em relação à multa, esteja protegido, porque eu tenho aí o artigo
100 do Código Tributário Nacional e também o artigo 112, que é uma
discussão que nós já trouxemos aqui em relação a outras matérias. Há
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em algum momento resistência à aplicação desses dispositivos para a
jurisprudência, pois muitas vezes se diz que não, atos administrativos
reiterados seriam apenas aqueles praticados pelos agentes fiscais, mas
me parece que um Tribunal Administrativo é aquele que, em última
instância, aplica, pratica um ato administrativo em última instância de
uma forma irreformável, por assim dizer.

O que nos gera dúvida, nesse cenário, é como eu me posicionaria em
relação a um Tribunal Judicial, porque enquanto esses dispositivos, os
artigos 100 e o 112 do CTN tratam de atos administrativos, de normas
complementares gerados por atos administrativos e coisa que o valha,
eu me coloco aqui olhando para um sistema jurídico em que eu tenho
um Tribunal Judicial – o Supremo Tribunal Federal – sobre uma
determinada matéria, com uma jurisprudência estável, integra e
coerente, e o contribuinte olhando para essa jurisprudência conduz os
seus atos. Mas acaba por haver uma quebra sistêmica, uma mudança
de jurisprudência. Será que esse contribuinte também poderia alegar
que não, ao menos em relação à multa, ele não poderia ser cobrado? Ou
essa prescrição do código, se eu estou lendo corretamente, seria
direcionada apenas aos Tribunais Administrativos?

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene.

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Achei bastante importante a
colocação do Luís Flávio e até para completar o raciocínio dele sugiro a
leitura do artigo 927, § 3º, que tenta trazer – é óbvio, que a menção do
caput do artigo 926, talvez seja até uma regra que não precisasse estar
escrito, porque o que se espera é que toda jurisprudência seja, de fato
íntegra, coerente e estável. Mas o artigo 927, § 3º, diz: Na hipótese de
alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e
dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse
social e no da segurança jurídica.

Então, o instrumento utilizado para minimizar – porque, infelizmente, a
gente vê no nosso CARF, que houve uma alteração substancial dos
Conselheiros, pós-reformulação, nós também vemos no Supremo
Tribunal Federal, a questão que foi julgada ontem no STJ, por exemplo,
da exclusão do ICMS, nós tivemos também uma mudança de formação
e nós temos como um fato, um acórdão publicado, uma Decisão do
Plenário de 2014, onde o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou
diametralmente oposto ao que o STJ falou, a despeito de a matéria
também estar afetada pela repercussão geral – só o fato dela já estar
afetada pela repercussão geral já diz que ela é uma matéria
constitucional. Então, a gente tem aí, total incoerência e total
instabilidade da jurisprudência.



17

Talvez, um instrumento escolhido pelo legislador processual seja
modulação e aí, eu completo aí o questionamento do professor para o
senhor analisar as questões tributárias.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Muito obrigado.

Luís, acho que sua intervenção é muito positiva. Na verdade, tudo
converge para segurança jurídica, não é? Da confiança – o Prof. Rui
Barbosa deveria estar sentado aqui agora – da confiança do
administrado na administração. Na administração como administração
e não como CARF, mas como tudo.

O artigo 100 – divergindo um pouquinho de você no detalhe – a
reiteração ele fala de atos administrativos das autoridades, e coloca as
decisões dos órgãos de julgamento em outro inciso. Isso é um pouco
difícil, pelo menos na literalidade, aproximar um do outro. Mas, no
fundo, tudo converge para a segurança. Sua observação é
absolutamente correta. Eu acho que a mensagem do artigo 100, e não a
literalidade dele, é que teria que ser respeitada.

Alexandre.

Sr. Alexandre: Na questão dos honorários advocatícios nas Ações de
Repetição de Indébito tributário, que nós temos direito a destaque etc...
E o STJ, já em três julgados repetitivos, entendeu que os honorários são
verba equiparada à verba trabalhista. Por força disso, em execução
fiscal, tema específico repetitivo 2012/2013, diz que pode sim, em
concurso de credores, os honorários terem preferência sob o crédito
tributário. No caso, tem uma decisão recente que está em discussão no
TRF, que se aplica um julgado de 2014 de uma Turma de STJ contra o
entendimento dos repetitivos anteriores – sem que tenha sido alterado
esses repetitivos, que seria um meio correto.

Então, eu vejo nessa discussão, desse artigo, que como não há uma
sanção aos juízes que desobedecem ao mandamento, a gente fica nessa
insegurança toda. Isso porque uma decisão até monocrática pode ir
contra um julgado repetitivo com base num outro julgado que não é
repetitivo – então é uma grande bagunça. Eu vejo, então, esse artigo
como muito bom, desde que ele fosse respeitado pelos julgadores, em
primeiro lugar. E o que acontece, na verdade, é que é uma grande
bagunça: cada um acha o que quer, faz o que quer e o mandamento do
CPC cai como uma letra morta.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bianco pediu a palavra e
o Fernando vai fechar a questão.

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, é mais uma curiosidade aqui
que eu queria comentar sabe. Eu acho que a sistemática de julgamento
dos nossos tribunais é personalizada. E como existe um relator que
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julga e depois os outros juízes o acompanham ou não acompanham,
mas existe uma manifestação pessoal do relator ali. Então, quando esse
relator não faz parte mais da Corte e vem um outro, ele, de uma certa
forma, se sente autorizado a mudar aquele entendimento, que ele está
muito vinculado à pessoa do julgador. Quase que não é uma
manifestação da Corte, é uma manifestação da pessoa.

Eu queria só comentar aqui, por exemplo, o caso dos Estados Unidos.
Primeiro, as sessões de julgamento nos tribunais são fechadas, são
secretas. Depois existe o relator que apresenta uma minuta de voto e aí
os juízes, os membros da Corte, discutem numa sessão secreta. Depois
eles decidem o caso, aquele relator altera ou complementa a minuta,
depois aquela minuta ela é circulada entre os membros e os membros
fazem correções ali. E depois, o resultado final é uma manifestação da
Corte, não é manifestação pessoal, é uma manifestação da Corte.

Em uma conversa com um juiz da Corte Distrital de Delaware, houve o
seguinte diálogo:

– Você antes de entrar na Corte era advogado?.
– Sim, eu era advogado.
– Você tinha opiniões divergentes da Corte?.
– Tinha.
– Mas quando você entrou na Corte você votava como? De acordo

com a sua convicção ou de acordo com a jurisprudência da
Corte?.

– Não, eu tenho que respeitar a jurisprudência da Corte. Eu sou
um membro da Corte, eu não vou lá para manifestar a minha...,
quer dizer, eu vou manifestar a minha opinião, mas eu vou
respeitar a jurisprudência da Corte.

Então eu acho que existe, aqui no Brasil, uma personalização da
decisão e me parece que nos Estados Unidos e na Europa existe mais
uma manifestação da instituição e não da pessoa.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Fernando.
Fernando vai encerrar esse tema. Mas eu estou para ouvir o Piu-Piu.

[Risos.]

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse tema, pelo que eu entendi, não há
ainda uma clareza do remédio processual para demandar esta
estabilidade, integridade e coerência.

Só para pontuar, eu estive revisitando alguns trabalhos sobre coerência
e estabilidade, do Direito Comparado, e eu achei algumas questões
bastante interessantes. Primeiro uma crítica à instabilidade de decisões
da Corte Constitucional – essa pendulação da Corte, assim, uma
tendência à pendulação de posicionamento da Corte Constitucional.
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Essa é uma crítica que eu encontrei no trabalho bem interessante sobre
esse tema. E aí, a análise do jeito constitucional, tributário,
especificamente. Mesmo que exista uma tendência a ser pendular, ou
seja, ir pra cá e depois ir pra lá, o que é importante é: será que os
princípios de Direito Tributário – como a proibição do confisco, a
proibição do abuso, a igualdade, a capacidade contributiva – não estão
mantidos na Corte Constitucional, mesmo diante desta pendulação?
Lembrando que em algumas jurisdições a gente não tem essa tradição
tão processualista como nós temos, que acaba encabrestando a
formação jurisprudencial e as Cortes Superiores. Então eu acho
interessante pontuar esse aspecto.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos em frente. Marcos, o
nosso tempo para o Processo vai ser encerrado com a sua intervenção.

Sr. Marcos: Então, em relação ao “Despacho Piu-Piu”...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Explicando o que é o
“Despacho Piu-Piu” porque eu não sei se todos leram a respeito.

Sr. Marcos: É relativa a uma decisão que foi circulada em alguns sites
de notícias, uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de
São Paulo, em que ele, ao enfrentar o artigo 932, inciso III, do novo CPC
– que trata da possibilidade da parte recorrente consertar o recurso – o
desembargador, de uma forma não convencional, chamou esse
dispositivo de “Despacho Piu-Piu”, que seria: olha, eu acho que esse
recurso é inadmissível, que abra prazo para a parte consertar o recurso.

E esse dispositivo, ele veio na intenção de evitar aquelas decisões
surpresas, na linha do art. 9º e 10º do novo Código. Esse dispositivo
visa, justamente, acabar com aquela jurisprudência defensiva que os
recursos são inadmitidos sem a parte ter oportunidade de se manifestar
a respeito daquilo.

Então, esse tipo de Despacho, ele está não só sendo... Manifestações
judiciais desse tipo estão sendo comuns para questionar o dispositivo
do novo Código que venham a tentar acabar com a jurisprudência
defensiva. O interessante desse dispositivo é que existia um dispositivo
semelhante no Código de Processo Civil de 1973, mas que facultava ao
relator abrir prazo para a parte se manifestar a respeito do vício
identificado. Só que esse dispositivo que estava no Código 1973, ele
estava na parte de recurso de apelação. E muitas vezes, ele nunca foi
questionado e, na minha opinião, ele nunca foi aplicado. Agora, em que
uma norma expressa determina ao desembargador conceder prazo para
a outra parte solucionar o vício encontrado, isso se tornou em evidência
e fez com que o Poder Judiciário questionasse esse dispositivo e veio de
uma forma aqui, não muito convencional, o que o desembargador
chamou de “Despacho Piu-Piu”.
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Marcos, existe uma grande
dúvida de alta envergação jurídica aqui na Mesa, e eu queria recorrer
aos seus altíssimos conhecimentos para entender por que Piu-Piu?

[Risos].

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Acho que pérola tem que ficar registrado.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe que essa é a
parte mais importante da Mesa de hoje...

Sr. Marcos: Eu não sou conhecedor dos desenhos animados. Mas vem
de um desenho animado que tinha a figura de um gatinho, o Frajola. E
aí veio essa expressão do “Despacho Piu-Piu.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não entendi bem ainda
a conexão do Frajola e o do Piu-Piu com o...

[Risos.]

Sr. Marcos: Eu vou ler aí a parte que ele explica.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, será explicado no
detalhe. Vamos à interpretação autêntica.

[Risos.]

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: “O relator deve proferir o que estou
chamando de "Despacho Piu-Piu". "Piu-Piu" é aquele canarinho do
conhecido desenho animado do Frajola, um gato peralta”.

Isso é sério.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está lendo a decisão,
vamos ver.

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: “Toda vez que o pássaro antevia o ataque
do gato, dizia: "eu acho que eu vi um gatinho".

Na circunstância já apontada do CPC 2015, deve proferir-se o que eu
denomino um “Despacho Piu-Piu”, é como se o relator, à semelhança do
canarinho dissesse à parte: Eu acho que o seu recurso é inadmissível”.

[Risos].

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para registrar o Acórdão do ‘Despacho
Piu-Piu’ é um Agravo de Instrumento 2153374-46.2016.8.26.0000, do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós sabemos o
desembargado?

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dr. Miguel Brandi, da 7ª Câmara de
Processo de Direito Privado.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valeu nós perdermos
alguns minutos para distrair um pouquinho a seriedade dos nossos
debates.

Vamos prosseguir. Não conseguimos avançar nenhum artigo hoje, mas
a semana que vem vamos sair desses artigos 926 e 927, já discutimos o
suficiente para as finalidades aqui. Na verdade, nós vamos voltar para
trás, para a análise dos artigos 130 a 140.

Valdirene, vamos passar para a análise da Lei n. 12.973, de 13 de maio
de 2014. Na verdade, você vai comentar os fundamentos utilizados
numa sentença de primeira instância da Justiça Federal do Paraná
num processo identificado na pauta.

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Esse tema, bastante interessante, diz
respeito àquela famosa discussão de lucros no exterior, onde o Supremo
Tribunal Federal realizou aquele julgado em que foi dado ‘N’ votos, cada
um numa linha – aliás, não definitivamente julgado. Mas o interessante
é que essa decisão que eu vou comentar já é uma decisão sob a égide da
Lei 12.973/14, que um juiz muito corajoso no Paraná enfrenta a
discussão e aproveita os argumentos de uma linha dos votos (daquele
julgamento do STF) em relação... Basicamente, a decisão tem dois
fundamentos.

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

Sra. Valdirene Lopes Franhani: O fato é a discussão de lucro de
coligadas no exterior, a tributação de coligadas no exterior...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Coligada ou controlada?

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Coligada ou controlada
dentro ou fora de paraíso fiscal?

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Desculpa, desculpa. Controlada em
país contratado.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: País contratado? Ah, com
convenção internacional?

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Com convenção internacional.
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O interessante da decisão é que ela remonta a parte do voto proferido,
então ela diz: “Nem o Supremo Tribunal Federal chegou a uma conclusão.
O julgamento da ADI 2.588 reflete um verdadeiro caleidoscópio de
posicionamento. Dentre os dez ministros que participaram do julgamento,
um se manifestou pela inconstitucionalidade em relação às empresas...”.
Ele explica que o julgamento não foi conclusivo.

E então ele toma posição, e esse é um ponto interessante da decisão:
“Por essa razão, diante dessa divergência multifacetada o Supremo
Tribunal Federal pacificou a questão como inconstitucional, apenas em
relação a duas questões”. Aí ele explica...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ele emitiu algum juízo
ao final?

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim, sim professor, desculpe.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todos nós conhecemos a
confusão do Supremo, as posições...

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É que eu preparei uma apresentação e
eu não trouxe.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer deixar para a semana
que vem?

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem a apresentação aí?

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, mas achei, achei a parte que
queria. Então ele diz: “Acompanho a linha que prevaleceu no Supremo,
quatro votos – dentro daquela análise do voto médio – embora não tenha
sido suficiente para declarar a inconstitucionalidade integral do artigo 74.
De fato, a mera apuração contábil dos investimentos de uma sociedade
limitada, controladora sobre uma controlada, método de equivalência
patrimonial, não implica a disponibilização jurídica de crédito”.

Ou seja, mesmo sob a nova disposição, a Lei 12.973/14, ele entende
que continua não demonstrando a disponibilização jurídica do crédito,
participação dos resultados sociais. “Nas sociedades limitadas, cabe ao
sócio dispor do conteúdo social sob a forma de participação nos
resultados sociais, inexistindo qualquer regra apriorística que imponha,
por exemplo, pagamento obrigatório de dividendos”. Aí ele cita... Então
esse foi um dos fundamentos.

O outro fundamento também foi em relação à Convenção...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos parar nesse
fundamento, por enquanto?
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Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ok.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos parar nesse,
porque são tão distintos os fundamentos. O Bianco, o Prof. Schoueri
tem posição formada a respeito dessa questão – o Prof. Schoueri,
especialmente, que eu ouvi uma palestra dele excepcional, a respeito de
que a Lei 12.973/14 veio reforçar a situação dos contribuintes...

Prof. Schoueri.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, o tema é bastante complicado,
bastante complexo. O que o Ricardo menciona sobre a nova lei, que eu
dizia – por isso que eu falei que eu vou entrar no tema do Tratado junto
– porque, justamente, a questão, nos termos do Tratado é saber se o
legislador optou, ou poderia ter optado, por um regime de total
transparência, de desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, o
legislador brasileiro poderia ter dito: “olha, o que existe lá fora, a receita
da subsidiária é receita sua, a despesa, é despesa sua, eu não
considero”. Seria uma opção do legislador, existem regimes de
transparência que chegam a esse ponto, uma desconsideração total.
Mas quando nós olhamos o sistema da antiga lei e a da nova lei, não é o
que nós encontramos.

Nós encontramos uma apuração em cada uma das empresas por um
balanço e este lucro ou esse prejuízo, por sua vez, é que são
adicionados ao lucro da controladora para efeito de apuração de Lucro
Real. É bom lermos a lei para verificarmos que, em primeiro lugar,
continuamos com a exclusão do resultado de equivalência patrimonial;
depois fazemos uma adição do lucro no exterior.

Então, entendendo esta sistemática é que nós vemos que o que está
sendo feito pela lei brasileira é: adicione-se ao lucro da empresa
brasileira o lucro da empresa estrangeira. Quando vamos ao artigo 7º
de todos os nossos acordos, a dicção é idêntica: os lucros de uma de
uma empresa de um país, somente são tributados naquele país. Notem
que a dicção não diz uma empresa em um país somente é tributada lá. A
dicção do texto é: o lucro de uma empresa, apenas é tributado lá.

Portanto, a proteção do artigo 7º é objetiva: não é a empresa, é o lucro
da empresa. A lei brasileira, estritamente no sentido contrário, pega o
lucro da empresa – aquilo que nos termos do artigo 7º somente são
tributados no Estado – e a lei brasileira toma o lucro da empresa e
determina que se adicione à base de cálculo do imposto brasileiro.

Ou seja, toda a argumentação que se poderia fazer sobre o fato de quem
é tributado é a empresa brasileira, desaparece diante da dicção da Lei
dizendo: não, não interessa quem paga o imposto; a grandeza, aquilo que
se tributa é aquilo que, nos termos do Tratado, somente se tributaria no
outro país. Por isso que eu tenho uma posição, realmente, muito firme
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Ricardo, com relação aos Acordos de Bitributação, dizendo: estamos
tributando aquilo que nos termos do Tratado não pode ser tributado, não
pode ser objeto de... assim, está fora da jurisdição brasileira, esse lucro
não é sujeito à tributação brasileira.

Claro, existe uma discussão que é bastante forte, porque a OCDE, nos
seus comentários – eu vou dizer, num movimento de surpresa –
introduziu em seus comentários a ideia de que a legislação CFC de que
nada no artigo 7º impede que um país determine a base de cálculo de
seus contribuintes. Eu disse numa surpresa, porque quando vamos ao
histórico, ou seja, nas propostas que havia para aquele ano, para
discutir o que se introduziria nos comentários da OCDE, não havia uma
palavra sobre esse tema. A discussão que havia era sobre comércio
eletrônico – outro tema – e de repente apareceu isso. O que não quer
dizer nada, afinal de contas, a OCDE tem lá aquelas pessoas,
representantes de governos, que chegam a um acordo e inserem alguma
coisa. Possivelmente, alertados com o problema, introduziram o artigo
7º, nada impede com isso.

Primeiro, eu queria dizer, não é verdade. Sinto muito, o comentário
erra, porque o texto do artigo 7º é explícito no seu sentido objetivo: o
lucro de uma empresa.

Exige uma discussão? Não, mas eu não posso utilizar um Tratado,
porque o Tratado não pode ser utilizado para permitir a evasão. Ou
seja, como se dizendo que as normas antiabuso prevalecem sobre o
direito dos Tratados – também outra posição atual muito forte na
OCDE. E quando a gente encontra no projeto BEPS, chega ao ponto de
propor que se incluía um "esclarecimento no sentido de que os acordos
devem evitar a chamada dupla não tributação", o que quer que isso seja
– dupla não tributação é um termo que matematicamente é tolo: duas
vezes zero é zero. Então, dupla não tributação tem em ‘Q’ até lógico
bastante estranho. Mas, admitindo, eles querem fazer o esclarecimento
para dizer: “olha, mesmo para tratados anteriores, mesmo para tratados
que nada falam sobre o assunto, admitamos que não será permitido que
um tratado seja evocado para evitar uma norma antievasão”.

Passo dois, como normas anti-CFC são chamadas a SAAR (Special Anti-
Avoidance Rules), então essas normas prevaleceriam sobre os acordos
ou não poderiam ser afastadas pelos termos do acordo.

Tenho dúvida sobre isso, mas um ponto também deve ser claro: o Brasil
não adotou uma SAAR no sentido CFC. Nós – Bianco e eu e muitos
outros –, erramos Bianco, quando nós nos referimos à legislação
brasileira como CFC, dizendo haver uma divergência ou outra. Até que,
Bianco, na sua Banca de Doutorado, o seu orientador foi mais duro e
perguntou diretamente: “mas a legislação brasileira é uma norma CFC
ou o que eu tenho é apenas um modo de arrecadação?”. Ou seja, ela é
voltada a questões abusivas, ela busca o abusou? Ou ela é apenas uma
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antecipação da tributação imediata, independentemente de qualquer
consideração? Essa pergunta do seu orientador, nosso querido
Professor Gerd, foi extremamente importante. Daquela banca em
diante, João, eu repensei isso e espero que você também – afinal de
contas, Banca de Doutorado não é a conclusão, é um início de uma
pesquisa, é um início de um pensamento. E eu saí pensando e dizendo:
eu estou errado, eu estou errado quando me perguntam se o Brasil tem
uma norma CFC e eu me refiro a uma lei brasileira.

Eu devo dizer, não, o Brasil não tem uma norma CFC porque não
precisa dela. Não precisa dela, porque no lugar de uma norma CFC o
que eu tenho é essa transparência esse regime automático de
tributação. Eu digo isso, porque se a lei brasileira, não é uma Anti-
Avoidance, se ela não tem o escopo Anti-Avoidance, então, aquela
argumentação no sentido de que as normas Anti-Avoidance poderiam
prevalecer sobre Tratados pode ser útil alhures. Agora, para a realidade
brasileira toda essa argumentação cai por terra. E é importante que
firmemos isso, porque quando essa discussão vier aos tribunais,
provavelmente serão citados comentários da OCDE, serão citadas
práticas estrangeiras, será dito que esta é uma verdade universal. Mas
não será dito, que não é verdade universal, que se tributam as
empresas em lucro mundial imediatamente, independentemente das
atividades. E será omitido, que o Brasil é o único país que tributa
imediatamente os lucros de empresa no exterior, independentemente da
atividade.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vocês viram que eu estava
certo ao tomar a decisão de determinar que Prof. Schoueri falasse.

Bianco, eu não vou dar a palavra a você, porque se você vai repetir toda
a sua Tese nós não vamos sair daqui em dez minutos.

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu quero falar.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor.

Sr. João Francisco Bianco: Eu sinceramente acho que essa é uma
discussão – se é lei CFC se não é lei CFC – é uma discussão meio inútil,
data venia, porque é uma discussão de terminologia, de conceito. O quê
que é uma lei CFC? Se entende, no contexto internacional, que a lei
CFC é uma lei anti-abuso. E a OCDE – vamos acatar o argumento, não
vamos discutir, somente para entender a argumentação – a OCDE diz
que os Tratados, como eles visam coibir os abusos, existe uma norma
implícita nos tratados que eles são antiabuso, então prevalece a norma
antiabuso sobre o artigo 7º. E o tratado se aplica, como a OCDE está
sustentando, que o Tratado não é incompatível com a legislação CFC –
vamos admitir.
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Mas o fato é o seguinte, a lei brasileira é uma lei esquizofrênica, ela
abrange situações completamente diferentes, ela dá o mesmo
tratamento para situações completamente diferentes, ela vai de um lado
para o outro. A lei brasileira, ela se aplica numa situação de abuso? Se
aplica, se aplica. Então, nesse contexto ela é compatível com os
Tratados. Agora, se não for uma situação de abuso, ela é incompatível?
É, é completamente incompatível.

Então, a meu ver, a decisão correta do Supremo Tribunal Federal foi a
decisão expressada no voto do Ministro Joaquim Barbosa. Eu
subscreveria a decisão dele, porque ele diz que nas hipóteses que a
legislação é antiabuso, ela é constitucional, mas nas hipóteses que não é
antiabuso ela não é. Então teria que se analisar caso a caso.

Agora, o que eu...

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A linha de corte está excelente.

Sr. João Francisco Bianco: Está certo, mas vejam, teríamos que se
analisar caso a caso.

Agora, queria chamar a atenção, a primeira parte da exposição do Prof.
Schoueri, eu concordo, subscrevo integralmente, não tenho dúvida
nenhuma que a sistemática da lei é uma sistemática de capitar o lucro
da empresa no exterior e adicionar no Lucro Real, como uma adição no
LALUR, e depois, para fins contábeis, a gente faz a avaliação dodo
investimento pelo método de equivalência patrimonial – isso afeta a
contabilidade – mas para efeito de tributação, nós vamos captar o lucro
da empresa controlada no exterior e adicionar ao LALUR para efeito de
cálculo do lucro real. Não tenho dúvida nenhuma, isso é que o está
escrito no artigo 25 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995. E a Lei
12.973/14 não alterou isso. Aí vem um ministro, aí vem uma instrução
normativa é diz: olha, nós vamos tributar o resultado de equivalência
patrimonial. E aí o Ministro Nelson Jobim, o Ministro Teori Zavascki, o
Ministro Dias Toffoli escrevem nas suas decisões, textualmente: pode
tributar, o que a lei está querendo é criar tributação do resultado de
equivalência patrimonial. Isso é compatível com a Constituição? É, é,
porque esse resultado de equivalência patrimonial vai para o resultado,
é receita, é ganho da empresa – ainda que seja um reflexo da avaliação
– ele é um ganho efetivo e real da empresa controladora no Brasil, tanto
isso é verdade, que esse ganho pode ser distribuído como dividendos
pelos seus acionistas. Logo, a tributação do resultado de equivalência
patrimonial é constitucional, é possível e é válido.

Então, ainda que a Lei 9.249/95 não diga nada disso, o Supremo
Tribunal Federal está dizendo que a Lei 9.249/95 está tributando
resultado de equivalência patrimonial e que isso não fere a
Constituição. Então, ainda que essa decisão agrida a nossa consciência
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jurídica, o fato é que existem três votos no mínimo do STF, dizendo
exatamente o contrário.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos saber com a
Valdirene o que o juiz lá em Curitiba decidiu.

E eu queria dizer que esse assunto é por demais importante, e eu
acabei de combinar aqui com meus companheiros, que nós vamos
colocar um item específico na pauta da próxima semana.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe. Eu queria dizer que
como se trata do Doutorado do João Bianco, e é um tema bastante
relevante – embora não urgente – gostaria de sugerir que nós já
marcássemos de antemão, uma data que saibamos que todos da Mesa
estarão presentes...

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou ficar duas semanas fora.

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que o João estará presente, eu também
gostaria de estar presente, que ficasse não para a próxima semana, mas
que todos soubessem que vai ser marcada uma data, que aí sim,
estaremos todos presentes e preparados para discussão do tema.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então nós vamos descobrir
uma data entre vocês dois e colocamos na pauta.

Valdirene.

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Eu agradeço, na verdade, eu trouxe o
tema...

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a apresentação
do Prof. Schoueri foi excelente, mas agora, nós não sabemos se o juiz
está certo ou errado.

Mas você, por favor, resuma, para a gente saber o que o juiz decidiu a
respeito do acordo?

Sra. Valdirene Lopes Franhani: “Não bastasse isso, por meio dessa
discussão jurídica, o Brasil acaba de tributar por vias transversas a
renda da controlada, o que é proscrito pelo Tratado Internacional que visa
evitar a bitributação celebrada com o Chile e Argentina – que é o caso.
Ambas as convenções preceituam que os lucros só podem ser tributados
pelo Estado onde situada a sociedade empresária, artigo 7º de ambas as
convenções, exceto se houver estabelecimento permanente em outro
Estado, artigo 5º de ambas as convenções, o qual não se assimila de
resto às sociedades controladas, item 7 do artigo 5º e item 6 do artigo 5º,
respectivamente.
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Aí ele cita uma decisão do TRF da 4ª Região, que também já tinha
aplicado nessa linha. “Por isso o artigo 76 da 12.973/2014, não passa
também pelo crivo do que se chama de controle de convencionalidade,
pois os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna e serão observados pela que lhe sobrevenha,
artigo 98 do CTN”. Aí, cita o Francisco Rezek.

Conclusão: “Diante do exposto nos termos do... o pedido para a
inexistência de dever do contribuinte de pagar Imposto de Renda
apurado com base na avaliação positiva dos investimentos realizados
nas sociedades tais e tais... método de equivalência patrimonial,
declarando-se, por conseguinte, a inconstitucionalidade e incita em tanto,
no artigo 76 da Lei 12.973/2014”.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou tirando uma
conclusão que foi uma Ação Declaratória, porque a lei entrou em vigor
ano passado e já tem decisão – não pode ter tido autuação e nem
fiscalização sobre o assunto

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, apenas para que
todos se programem, a data para o assunto de Medida Provisória
2.158/01; Lei 12.973/14 vs. Normas CFC e Normas Antiabuso, foi
marcada aqui pelos dois relatores para o dia 15 de setembro de 2016.
Quem tiver interesse, se programe.

Quer falar ainda Valdirene?

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, de forma alguma.

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agradeço a presença de
todos, na próxima semana nos reuniremos novamente.

Queria dizer, já encerrada a reunião, que estive anteontem no CARF
para um julgamento, e fiquei assustado pois se discutia esse assunto de
lucro – ainda na velha legislação – de lucro de controlada no exterior. E
veio à tona: que lucro afinal é este? É o lucro contábil? É o lucro real? É o
lucro contábil de acordo com a lei do país de origem? É o lucro contábil de
acordo com a lei do Brasil?

E havia uma discussão também, paralela, com relação a Instrução
Normativa SRF n. 213/2002, se há uma diferença entre apurar e
demonstrar o lucro.

Pessoal, tudo girava em torno de um impairment feito na controlada,
sobre um investimento que ela tinha numa subcontrolada. Não
entenderam absolutamente nada e eu fiquei assustadíssimo – e eu
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estou falando de CARF, hein? De modo que eu fiquei preocupadíssimo
com o nosso futuro nos debates dessas questões tão importantes.

Todos nós temos sido solicitados a opinar sobre lucros de controladas
no exterior, questões complexas, levamos, às vezes, dias para chegar a
uma conclusão, imagine agora isso ser levado aos tribunais. Mas é a
nossa vida. Bom dia a todos.

Revisado por VJL.


