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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Chegamos à 
última reunião do ano, um ano de bastante sucesso para o IBDT em várias 
áreas, estamos bastante satisfeitos.  Estamos um pouco atrasados com a 
revista n.º 30 por uma série de questões, mas está fechada, está orçada e deve 
estar sendo encaminhada para a gráfica hoje. Não sei se o Fernando tem 
alguma notícia mais concreta a respeito do conteúdo, inclusive da revista. 
Precisa falar alguma coisa? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria celebrar com vocês que a revista 
n.º 30 teve além do conteúdo, além da contribuição de vários autores que vêm 
sempre engrandecendo a revista, nós, num diálogo via internet, via e-mail, 
descobrimos que o número de associados vem crescendo, e que aquela 
tiragem que parecia acima daquilo que nós tínhamos de associados, já está 
ficando pequena. O que para mim foi uma grata surpresa, o que revela que o 
trabalho que vem sendo feito no IBDT, nos cursos, nos livros, nas revistas em 
toda atividade que o IBDT vem empreendendo, está trazendo novos 
integrantes, nós associados, o que é muito bom. E para a revista, sem dúvida 
nenhuma, tem a nova qualificação da revista que nós vamos implementar e 
essa qualificação vai trazer a contribuição de mais conselheiros do IBDT, o 
Roberto Ferraz, e que sem dúvida vai trazer com ele a experiência, a seriedade 
e a contribuição dele para qualidade científica da revista. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, esse ponto que o 
Fernando está trazendo, do número de associado, é um ponto relevante 
verificado este ano. Claro que ele vem vindo aos pouquinhos, mas esse ano foi 
marcante, realmente. Nós chegamos a ter uma redução - eu vou dar os 
números muito grosso modo - a um terço de associados de algumas décadas 
passadas, e aos pouquinhos nós fomos recuperando, e eu acho que hoje nós 
temos já no mínimo o dobro daquele número piso que nós chegamos. Para o 
instituto isto representa somente conteúdo, participação maior da 
comunidade, porque em termos de receita de taxa de inscrição, na verdade, 
elas não dão lucro para o instituto. O custo que nós temos com as revistas, 
com as publicações, a série doutrina tributária, enfim, são todos custos muito 



elevados, o instituto está fechando o ano também mantendo o superávit que 
sempre teve e uma boa posição financeira, mas o aumento de associados, o 
significado não é de natureza financeira e sim de natureza institucional. Eu 
acho que para nós isso é realmente muito gratificante ver o aumento de 
número. E uma coisa importante também que foi notada nas últimas adesões, 
alguns nomes significativos, eu não vou citar pessoas aqui, porque todo 
associado, evidentemente tem o mesmo direito, e é recebido com a mesma 
alegria, mas é importante que se agregue ao nosso grupo alguns nomes de 
repercussão nacional e até internacional no Direito Tributário. E nessa última 
leva de vinda para o último Congresso, inclusive houve solicitação de adesão 
como associado de professores do exterior. Claro que para nós é muito 
importante isso, e estamos... e realmente, Fernando, você lembrou muito bem. 
Nós vamos retornar as nossas reuniões no dia 06 de fevereiro. Nesse dia o 
professor João Dácio Rolim, virá aqui prosseguir aquele tema da desoneração 
da folha de pagamento, que nós iniciamos a discussão. E eu acho até muito 
importante realmente que esse assunto tenha ficado para fevereiro, porque 
nesta semana a Receita Federal publicou mais um de solução de consulta da 
COSIT a respeito da questão. É um tema realmente que está se tornando 
muito atual. E no dia 13 de fevereiro, na semana subsequente, conforme está 
no site e todas as divulgações, após a mesa nós vamos ter um prosseguimento 
um pouco mais informal dos nossos debates em torno da Medida Provisória 
627. Alguma comunicação, Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade... Brandão. Vou lançar apenas 
um comentário, e depois eu gostaria que [ininteligível – 00:06:24] o João está 
bem por dentro dessa questão do Carf, né? Eu ouvi na semana passada, o 
ministro Cezar Barroso fez uma questão de ordem, porque eles perderam uma 
tarde inteira, né? Perderam uma tarde inteira. Reclamaram, mas ficaram 
discutindo a tarde inteira. Leram longos votos a respeito da aplicação da Maria 
da Penha, porque um deputado bateu numa mulher com a mão fechada para 
não deixar marca, então ficaram discutindo se mão fechada deixa marca ou 
não deixa marca. E ficaram até sete horas da noite. E o Luiz Fux não aceitou a 
denúncia, mas a denúncia foi aceita pela maioria. Aí se levantou uma questão: 
“Poxa, nós ficamos a tarde inteira para discutir um assunto que não é nem de 
competência do Plenário, e o Plenário está cheio de assuntos importantes”. E 
ele disse assim: “Tem um assessor do ministro Marco Aurélio que fez uma tese 
de conclusão de curso ou de mestrado a respeito do Supremo Tribunal Federal 
da eficácia da repercussão geral, o que ocorreu com a repercussão geral”. E 
chegou-se a conclusão o seguinte: “Como a repercussão geral implica em trava 
de todos os processos na base, quer dizer, em todos aqueles casos que estão 
sobre repercussão geral, e no STJ sob o efeito repetitivo, necessariamente 
ficam suspensos. Andam alguns aí, mas suspensos.” O Carf tinha uma regra 
que também quando estava sob-repercussão geral tinha que parar. Parece que 
essa regra foi suspensa. O que mais me surpreendeu é que ele disse o 
seguinte... chegaram a conclusão, todos os ministros confirmaram que, se o 
Supremo Tribunal Federal só vai conseguir julgar todos os casos de 



repercussão geral que foram declarados em 15 anos - não antes disso. Então, 
esse assunto que veio para teoricamente melhorar o sistema, dar fluidez, a 
depender do Supremo Tribunal Federal nós vamos ficar sem solução de 
dezenas, de centenas de casos que eles declararam repercussão geral e não 
tem condição de julgar. Então, nós estamos em caso de impostos, PIS e 
COFINS sobre entidades filantrópicas e outras questões de importância. E, 
aliás, todas as questões tributárias na qual a Fazenda interfere, quase que 
necessariamente, eles consideram como repercussão geral, então eles dizem: 
“Nós precisam parar de dar repercussão geral ou dar repercussão geral numa 
quantidade que a gente possa julgar no ano”. Quer dizer, eu não sei o que nós 
vamos esperar, a gente fica mais 15 anos para esperar um resultado de uma 
coisa que quando for julgado praticamente já morreu o assunto, como vários 
que tem acontecido. Eu realmente me sinto entristecido com a situação em 
que foi gerada, né? Quer dizer, não pode ser isso. Além desses julgamentos, 
ontem mesmo foi a tarde inteira também para julgar se a pessoa jurídica pode 
ou não doar para campanhas eleitorais, e ainda, só teve dois votos, né? Para 
você ver. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, muito bem trazido esse 
tema. Lá no Carf houve alteração do regime para excluir esta disposição, 
porque o estoque de produtos represados era inexplicável, e além do mais as 
dúvidas. Porque às vezes você tem questões que são decorrentes, mas não são 
a principal; a principal é a que está na repercussão geral. Então a dúvida que 
havia no Carf é: “Nós vamos, vamos sobrestar também esses outros casos?” 
Então havia discussões infindáveis. A respeito de Carf o Dr. Fernando tem 
uma... Ainda no pequeno expediente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom! Zilveti. Eu queria só registrar, embora 
todos já tenham aí a ciência das súmulas publicadas aí pelo Carf, que 
representam aí a posição dessa corte administrativa sobre diversas matérias 
de interesse do contribuinte e notadamente do interesse do Fisco, que 
demonstra um ciclo histórico que nós estamos vivendo que já foi denunciado 
na última aula do curso de atualização do IBDT pelo querido Quiroga, que não 
é o Quiroga do Estadão, mas é o que Quiroga que tem uma experiência tão 
grande que ele prevê o futuro, ele mesmo falou, fez essa brincadeira, por isso 
eu estou tendo essa liberdade de falar. Ele falou: "Eu não sou Quiroga do 
Estadão, mas eu posso dizer que a gente vai enfrentar uma fase no Direito 
Tributário muito importante”, que ele denomina de fase pós-exação, ou pós-
exacional, porque demonstrado nessas súmulas no Carf está que, o 
contribuinte tem uma vida dura pela frente e aqueles juízes que julgarem 
contra o posicionamento, essas súmulas do Carf podem inclusive sofrer perda 
de mandato. O que é um policiamento inaceitável ideologicamente falando, 
cientificamente falando e da própria liberdade de convencimento. Isso 
representa, como o Quiroga lecionou aos nossos alunos, que ficaram 
encantados com a aula dele, que você vai ter não um processo administrativo 
com ampla defesa, devido o processo legal. Você vai ter um processo 
administrativo que ratificação do posicionamento do Fisco, o que leva o 
advogado em matéria tributária, no contencioso tributário a ter uma outra 
preocupação, ele vai se preocupar com a execução fiscal e tudo aquilo que 
representa uma execução fiscal em processos administrativos, que serão mais 



céleres por um lado, mas não terão aí sequer aquele colorido que nós 
aprendemos a admirar da prova, da retórica, do convencimento do juiz. Então 
eu queria só registrar, é um momento crítico do contribuinte, mas que a gente 
acredita que isso possa mudar se houver resistência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, realmente eu acho que isso é 
um ponto de preocupação permanente, não é? Agora, na verdade é que as 
súmulas do Carf, elas se consolidam depois de uma consolidação da 
jurisprudência. E a maioria necessária para a jurisprudência se transformar 
em súmula faz com que muitas propostas não sejam convertidas, como 
aconteceu agora. O curioso é que apesar de essas matérias que não foram 
convertidas em súmulas, a jurisprudência está firmada. Aí não volta atrás 
mais. Muito difícil voltar atrás. É como se tivesse súmula. O que não tem é o 
efeito jurídico, vinculante de uma súmula. Então, realmente é uma situação 
que se procura dar um pouco mais de celeridade, de mais de economia 
processual para todo mundo, mas tem uns problemas adjacentes. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Prado Garcia. Essa questão dessas 
súmulas e efeito vinculante me deixa um pouco preocupado. E a razão é 
simples. Eu entendo que para ter esse efeito vinculante e eficácia erga omnes, 
eu acho que o caso que se apresente ao Judiciário, há de ser um reflexo 
daquilo que já tinha decidido antes para que a súmula ou esse efeito 
vinculante possa ser aplicado. Na prática diária nós temos casos no escritório, 
inclusive em que chamamos a atenção para o fato de que nós... Vamos dizer, 
se nós não temos os mesmos fundamentos, o mesmo pedido, as mesmas 
razões de pedir, se exatamente aquilo que se submete ao julgador não é 
exatamente aquilo que se submeteu antes e que resultou numa súmula, 
evidentemente não pode esse caso ficar sujeito aos efeitos dessa súmula, e de 
modo que em muitos casos há uma acomodação, às vezes até do Judiciário de 
dizer: “Não, já tem uma súmula. Tem que se aplicar essa súmula”. O que nos 
leva novamente a recorrer para demonstrar que não é um espelho daquilo que 
está sumulado, e, portanto, não há de se aplicar a súmula ao caso concreto, e 
a questão deve ser julgada naquele caso concreto para que se possa 
efetivamente chegar a uma decisão que atenda aos requisitos de justiça. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Inclusive no repetitivo também, 
né? Nós temos repetitivos que foram informados a partir de casos com muitas 
particularidades. E nós temos repetitivo que não se sabe exatamente qual é a 
extensão do efeito repetitivo. Às vezes... no tempo do Luiz Fux, por exemplo, 
que era o campeão mundial de transformar RESPS em repetitivo, ementas de 
duas página o repetitivo era uma parte dela. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre esse assunto, eu só queria comentar um 
pouquinho sobre a importância, lógico, do Tribunal Administrativo. Mas eu 
acho que o Tribunal, principalmente esse Tribunal Administrativo, o Carf, o 
TIT, eles têm que ser um tribunal mais cauteloso na apreciação das questões. 
A gente tem que lembrar que o tribunal, que a decisão do tribunal para o 
contribuinte, favorável para o contribuinte, era definitiva. E para a decisão 
contrária ao contribuinte sempre pode ser revista pelo tribunal judicial. Então 
eu diria que o Tribunal Administrativo, ele tem que ser mais cauteloso na 
apreciação, principalmente nessas grandes questões que envolvem questões 



de alta indagação jurídica, como, por exemplo, a inconstitucionalidade da lei 
que tributa lucros no exterior. Como é que Tribunal Administrativo vai tomar 
uma decisão que pode se tornar definitiva sobre um assunto que o Supremo 
tem votos tão divergentes, os ministros do Supremo têm decisões tão 
apertadas, quer dizer, é um assunto complicado. O Tribunal Administrativo 
pode tomar uma decisão que vai se tornar definitiva e pode acabar se 
tornando uma decisão injusta e definitiva. Então eu diria o que Tribunal 
Administrativo, ele tem que ser mais cauteloso na apreciação das matérias, 
sabe? Eu não me surpreendo quando essas questões assim, muito complexas, 
de alta indagação jurídica, elas são examinadas com um pouco de 
conservadorismos pelos conselheiros. Então eu acho que está certo isso 
mesmo. Eu acho que o Tribunal Administrativo tem que ter essa... é uma 
função mais cautelosa mesmo na apreciação dessas questões. Ah! E com 
relação à súmula, eu só queria lembrar um caso, um precedente que houve lá 
no Carf de um conselheiro que reiteradamente votava contra as súmulas do 
Tribunal, e ele foi ameaçado, acho que houve até um... Eu não me lembro, faz 
um tempinho já. Mas eu acho que ele foi ameaçado pelo presidente da Turma 
de cassação do mandato dele, alguma coisa desse tipo. E eu sei que ele se 
sentiu tão constrangido que impetrou um mandado de segurança contra. 
Porque eu acho que houve um ato de cassação do mandato dele, ele impetrou 
um mandado de segurança, e obteve uma decisão do Poder Judiciário no 
sentido de que: “Não. Ele tinha plena liberdade para votar do jeito que ele 
quisesse, não estava vinculado ao teor da súmula”. Então apaziguou-se a 
situação na Turma dele, ele ficou tranquilo e nunca mais foi ameaçado. Ele 
inclusive é associado aqui do nosso IBDT. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando e depois Cláudia. Deixa 
eu só, em função do que o João acabou de falar, quem sabe você possa tratar 
disso aí. É uma investigação entre a base legal - o princípio da legalidade, a 
base legal - da disposição regimental que obriga a seguir a súmula sob pena 
de cassação de mandato. De perda de mandato. Isso tem base legal? É a 
mesma situação de uma manifestação do Supremo guardada as proporções, 
num recurso de repercussão geral? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. É mais ou menos o que a gente discutiu com 
o Quiroga. De fato esta legalidade do dispositivo regimental que manda seguir 
o que está simulado. Não me parece que siga a mesma linha daquilo que está 
disposto em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas o efeito disso, em 
termos de pressão para o julgador, é até maior. Porque essa semana - fazendo 
um pouco de propaganda de amigo - saiu a última edição da Dialética, da 
Revista Dialética, e tem um artigo brilhante, o que não é nenhuma surpresa, 
do Humberto Ávila, em que ele analisa uma questão do Supremo, que é sobre 
o ICMS - o que não vem ao caso. Mas uma primeira coisa que ele trata é 
justamente a possibilidade de haver uma revisão no posicionamento no 
Plenário do Supremo sobre uma questão que não está bem resolvida ou que 
não foi exatamente aquilo que não deveria ser decidido. O Quiroga, outro 
amigo, disse na aula que o problema no Carf é que a pressão sobre o julgador, 
a pressão sobre o contribuinte, é violentíssima. Então, assim como o julgador 
tem a quase certeza que ele não pode julgar contra a súmula, ainda que ele 
possa, como o Bianco disse, se insurgir contra uma cassação, ele tem essa 



pressão. E quando não é pressão ainda da Procuradoria Geral da República e 
de outras formas de pressão, o que acaba gerando para o contribuinte um 
constrangimento enorme, seguido, como o Quiroga mencionou, e todo mundo 
sabe, de outras formas de pressão, como a medida cautelar fiscal, como 
denúncia penal, constrangimentos que estão sendo perpetrados ao 
contribuinte, que eu não... Eu concordo que o Tribunal Administrativo deve ou 
pode ter mais, mas não pode é ter um posicionamento conservador. Mas o que 
está por trás da súmula, o que está por trás do regimento, o que está por trás 
desse movimento avassalador fiscalista, é que preocupa. Porque outros países 
seguiram... E a gente sempre copia o que é ruim, né? Europa só se fala da 
Espanha, Alemanha, tudo que é ruim de lá vem para cá, sem restrição. Essa 
pressão fiscalista está levando, inclusive a uma revisão da jurisdição em 
matéria tributária lá fora. Isso vai chegar tarde aqui, porque quando chegar 
aqui o contribuinte já não tem o que fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudia. 

Sra. Cláudia: Eu acho que a gente está vivendo em função de uma demanda 
política óbvia em relação à celeridade, porque nenhuma justiça tardia é justa, 
nunca. A gente tem hoje, na Constituição, a questão da duração razoável do 
processo, e eu acho que a gente está vivendo um momento de transição em 
que a duração, ela pode vir a se tornar, como já está se tornando irrazoável, 
mas não pela demora, pela rapidez excessiva. Os casos têm que ser julgados - 
porque, é isso o que a Justiça busca - com a devida maturação, com o 
amadurecimento das ideias. No Judiciário, a gente está percebendo 
claramente um movimento de se valer do judiciário para fazer política, seja 
para se lançar ao Senado, seja para se... Até a Eliana Calmon é alguém que eu 
respeito muito, eu até votaria nela... votaria para ela como senadora. Mas 
assim, para subir para o Supremo... Então ontem a Luciana passou a tarde no 
Tribunal para tentar despachar um caso, e o que você vê, são os 
desembargadores falando: “Doutora, eu tenho metas a cumprir”. Então a 
gente está vendo a maturação, a indevida maturação, uma diminuição do 
prazo que se torna irrazoável, no sentido de, julgar os casos monocraticamente 
como base no 557, repetitivos que não se repetem, porque foram julgados 
errado. Então, eu acho assim, a gente está vivendo num momento de 
transição, não no sistema constitucional, tributário, mas do contencioso 
tributário de uma forma muito forte no sentido de que, quem está vivenciando 
esse período - eu acho que isso vai se ajustar, em alguns anos. Só que quem 
está vivenciando esse período da exata transição vai ser prejudicado. Porque, 
realmente, quando você vê as dificuldades da esfera administrativa, o 
endurecimento com os conselheiros, etc e tal, então o que sobra é o Judiciário. 
A coisa fica complicada. Mas eu acho que o que eu queria deixar efetivamente 
registrado é que duração razoável do processo é tanto para mais quanto para 
menos, ele não pode ser julgado às pressas, mas também não pode demorar 
dez anos para ser julgado, ainda que isso não dê prescrição intercorrente, 
como alguns julgados estão imaginando que dê. Então é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: A Constituição Federal nos assegura que 
estamos sob o Estado Democrático de Direito. O que se pode esperar de um 



julgador? Que julgue! Como é que se pode esperar que um julgador não tenha 
o direito de divergir? Como é que se pode impedir que o julgador expresse uma 
opinião divergente, ainda que diante de uma súmula? Súmula não é lei. E 
mesmo lei é passível sempre de questionamento. Evidentemente, até a própria 
Constituição pode conter normas inconstitucionais, se essas normas que 
estão na Constituição ferirem os princípios que dão base à própria 
Constituição. Diante disso, não posso aceitar, por exemplo, que um julgador 
não tenha o direito de expressar uma opinião divergente daquilo que esteja no 
direito sumulado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos no pequeno 
expediente e o assunto está se estendendo. Hiromi, eu vou dar a palavra para 
os que já pediram. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que o Carf não toma muito cuidado na 
consolidação da súmula. Porque na última consolidação de súmula misturou 
súmula vinculante da súmula não vinculante; numa portaria só relacionou 
tudo. Então, súmula vinculante, até a fiscalização da Receita Federal tem que 
obedecer - Delegacia de Julgamento. Agora, súmula não vinculante é só do 
Carf, nem a Delegacia de Julgamento, nem a fiscalização está obrigada a 
seguir essa súmula. Então eu acho que o Carf deveria tomar mais cuidado, 
porque na última consolidação misturou tudo. Quer dizer, eu acho que aí é 
uma coisa que, como é que o fiscal vai saber qual que é súmula vinculante, 
qual que não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Entendo que o processo administrativo fiscal é previsto em lei; 
tem uma... hoje tem a lei, apesar que o Decreto 70235, mesmo na égide da 
Constituição anterior, teria até força de lei, e tem a lei hoje em vigor. Eu vejo 
essa norma administrativa que ameaça um julgador à perda do mandato como 
inconstitucional. Se o devido processo legal para o processo judicial e o 
administrativo está como garantia individual dos contribuintes, dos cidadãos e 
do próprio julgador, essa norma, ela é absolutamente inconstitucional. Porque 
ela veda que o julgador que, no órgão paritário, eleito para julgar com sua 
consciência, de acordo com as leis do país, não possa divergir de uma súmula 
de possa estar errada ou que possa evoluir. Então eu creio que o melhor seria 
tirar essa norma do regimento interno, porque pode dar forças as contestações 
judiciais, e os contribuintes que perdem por força de uma súmula, porque o 
julgador estava obrigado, ou seja, o julgamento está viciado. Como há uma 
ameaça que ninguém possa divergir de uma súmula, nem o Supremo Tribunal 
Federal tem essa ameaça de impeachment contra os seus ministros. Por que 
um julgador administrativo tem essa ameaça sob suas cabeças? Então eu vejo 
que o melhor seria extirpar isso do regimento interno. Claro, ter previsão 
revisão do ministro de contra um julgamento que haja uma contra norma, 
uma súmula, possa até ser revisto pela avocatória, mas não uma ameaça do 
julgador que não possa se expressar livremente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom! O assunto eu acho que foi 
explorado no pequeno expediente. O João tem mais um... Não, temos a pauta. 
Nós temos dois assuntos na pauta: esse que está aí, que já vem de duas 



sessões atrás e uma que o Fernando vai comentar, o IPTU de São Paulo, eu 
acho que é uma questão importante a ser discutida. 

Sr. João Francisco Bianco: Então ainda no pequeno expediente, eu queria 
registrar que nós recebemos aqui na terça-feira passada o professor Stafford 
Smiley, da Universidade Georgetown, de Washington. Ele é chefe do programa 
de LLM em Direito Tributário lá de Washington. E ele veio aqui ao IBDT na 
terça-feira a noite proferir uma palestra sobre Beps, e foi uma palestra 
excelente do ponto de vista didático para explicar o que é esse Beps, afinal de 
contas, de onde é que... posicionar o Beps dentro de um contexto histórico e 
como é que ele nasceu, qual é a importância, e o que é que está acontecendo 
com relação ao Beps? Infelizmente, nós não gravamos, e depois eu me 
arrependi terrivelmente, porque era uma oportunidade para a gente ter esse 
material aqui nos nossos arquivos. Mas se vocês quiserem eu posso falar dois 
minutos sobre a palestra dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível], eu acho que é 
importante. Nós estamos falando de pressão sobre o contribuinte; o Beps é 
uma pressão em massa, organizada, orquestrada em nível internacional, pela 
OCDE. Então está dentro do que a gente está falando. 

Sr. João Francisco Bianco: Então rapidamente, o que houve foi o seguinte. 
Nos Estados Unidos, de repente o Congresso Americano se deu conta de que 
algumas empresas não estavam pagando impostos ou estavam pagando 
poucos impostos. O nível de pagamento de imposto nos Estados Unidos em 
algumas empresas era muito baixo. E diz o professor que a questão das 
declarações de renda das empresas é matéria de alto sigilo fiscal. É muito 
controlada. Pouquíssimas pessoas tem acesso. Desde a época do Nixon. 
Porque disse que o Nixon, ele telefonava para o chefe da Receita Federal e 
dizia: “Olha, tem uma lista aqui de inimigos políticos meus, faz uma consulta 
aí na declaração de renda deles e veja o que nós podemos fazer contra eles”. 
Então a partir desse momento que se identificou que o Nixon fazia isso, o 
congresso aprovou uma lei que tornou muito rígido o controle do sigilo fiscal 
das declarações de renda das empresas e dos indivíduos. Mas como houve 
uma certa comoção, começou a surgir um debate no Congresso Americano, no 
sentido de que, algumas grandes empresas americanas estavam pagando 
muito pouco imposto, então o Congresso criou uma comissão e intimou a 
Receita Federal, a entregar as declarações de renda daquelas empresa e 
Congresso tem esse poder. Então o Congresso criou um Comitê lá técnico e 
examinou as declarações de várias empresas. E elaborou um relatório lá de 
duas mil páginas examinando o que é que as empresas faziam. E depois foi 
publicado esse relatório, e esse relatório examinou uns quatro ou cinco ou seis 
casos. E a partir desses casos que foram identificados, foram chamados como 
casos de planejamento tributário. E aí se especula lá nos Estados Unidos se 
essas empresas são a Apple, o Google, o Amazon e GE, e aí se especula para 
identificar qual é a empresa e qual é o caso que foi examinado, porque no 
relatório não tem o nome da empresa. Mas basicamente, basicamente, o que 
se usa nos Estados Unidos são investimentos feitos no exterior, 
principalmente... Quer dizer, a empresa americana quer explorar um mercado 
europeu. Então ela usa de brechas na legislação americana, CFC, e faz 



investimentos na Europa por meio da Irlanda, e através de mecanismos lá, de 
planejamento tributário, é constituída uma holding na Irlanda, que depois faz 
investimentos e vende mercadorias nos demais países da Europa, e com isso 
há uma consolidação dos resultados na Irlanda. A Irlanda tem uma alíquota 
mais reduzida de imposto de renda, que é de 12%, e depois a empresa 
americana ainda emite títulos no mercado americano, emite passivo, contrai 
dívidas no mercado americano, toma a dedutibilidade integral daquela 
despesa nos estados, pega o dinheiro e aumenta o capital da Irlanda, 
consegue pagar menos imposto de renda na Irlanda e com isso tem um ganho 
tributário nos Estados Unidos. Esse foi um dos mecanismos que foi 
identificado. Então, em função desse relatório o Presidente americano 
conseguiu sensibilizar o G20 e transformou esse problema numa questão 
mundial. E o G20 abraçou essa questão, essa questão da erosão da base 
tributária. Os contribuintes estão se organizando no mundo e conseguindo 
reduzir o pagamento dos impostos, conseguindo reduzir a base tributária de 
cada um dos países. Então esse movimento que surgiu nos Estados Unidos; 
foi sensibilizado o G20, e o G20 pediu que a OCDE então fizesse um estudo 
sobre formas de evitar a erosão da base tributária. E a OCDE se encantou com 
essa incumbência e está sensibilizando todos, todo o mundo acadêmico e o 
mundo das administrações tributárias do mundo todo. Vocês viram aqui no 
painel do Beps, no nosso congresso, a defesa da necessidade de ter 
mecanismos supranacionais, ou um movimento coordenado de todos os países 
para evitar essa erosão da base tributária dos países. Então realmente há uma 
sensibilização no mundo todo com relação a esse assunto. Agora, em função 
disso, a OCDE preparou uma lista de 15 itens, que a OCDE está estudando 
aqueles 15 itens e formas de evitar a erosão da base tributária dos países. E 
quando o Ednaldo veio aqui na semana passada, ele examinou quatro desses 
itens, que são os itens da área dele, que ele é o especialista, que são itens 
relacionados mais às questões envolvendo preço de transferência. Que esses 
são... Principalmente a questão de intangível, que é a grande especialidade 
dele - a avaliação de intangível. O que é que acontece nos Estados Unidos? Os 
Estados Unidos é um grande produtor de intangível. É um grande centro 
produção de inovação tecnologia. Então a empresa investe maciçamente nos 
Estados Unidos em inovação tecnologia. Aí é descoberta uma invenção, aí essa 
invenção, o titular dessa invenção tem direito de explorar essa invenção 
cedendo o uso dessa patente por meio de remuneração de royalties. Aí o que 
faz a empresa americana? Aliena esse direito, essa invenção, essa patente, 
para a empresa na Irlanda, e a Irlanda é que vai receber royalties pela 
exploração dessa patente no mundo todo. A questão é: Bom! Está saindo dos 
Estados Unidos tem que ser a valor de mercado. Então tem que se avaliar a 
mercado esse bem que está sendo exportado para a Irlanda, que depois vai ser 
explorado lá. E aí essa é a especialidade do Ednaldo, é qual é o valor desse 
intangível? Mas diz o professor Smiley que essa avaliação está sujeita é uma 
série de questões, é uma avaliação subjetiva, depois tem a avaliação do 
Ednaldo, tem a contra-avaliação, os peritos ficam discutindo. Quer dizer, é um 
negócio muito complicado, e no fim acaba trazendo prejuízo. Acaba sendo, do 
ponto de vista do Fisco americano, acaba havendo uma erosão da base 
tributária, o país investiu no desenvolvimento da tecnologia, e depois essa 
tecnologia explorada por outro país. 



Mas eu queria só chamar atenção para o contexto mundial em que isto está 
acontecendo. O Brasil tem um membro da Receita Federal que está 
acompanhando as discussões na OCDE, ontem eu obtive essa observação lá 
no Carf, comentou-se que tem um rapaz da Receita que está lá. Mas ainda 
essa pessoa está observando, porque o projeto da OCDE é um projeto muito 
ousado. É uma coisa assim, muito arrojada. E aqui entre nós, não quero ser 
pessimista, mas vai depender de uma... é uma movimento muito grande de 
coordenação entre todos os países, é muito difícil de haver um consenso entre 
todos os países. O fato é o que Brasil está participando, o Brasil como membro 
do G20 apoiou essa iniciativa, e está acompanhando esse movimento da 
OCDE. 

Orador não Identificado [00:41:58]:[ininteligível] ou Receita? 

Sr. João Francisco Bianco: Ué, um representante do governo brasileiro está 
acompanhado. E a minha preocupação nessa história toda é que, quando eu 
vejo esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse cartel dos países desenvolvidos 
procurando se defender da erosão da base tributária, eu sempre me preocupo 
mais é com o que vai sobrar para os países menos devolvidos. Mas era isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a globalização da 
economia, a evolução tecnológica, a velocidade dos transportes físico, eu não 
acho que isso tudo, evidentemente, leva ao movimento de os países precisarem 
se coordenar, unificar conceitos... Sem dúvida nenhuma! Eu acho que isso é 
válido. Na medida em que um país leva vantagem, outros levam desvantagens. 
Mas essa é a guerra fiscal que existe em todos... Já sei. Que existe a vida 
inteira, não vai se eliminar de forma nenhuma. A preocupação é que... Não 
quero entrar nos detalhe aqui das 15 medidas, até porque não tenho muito 
conhecimento, mas algumas delas são extremamente retrógradas, são de 
defesa do interesse fiscal arrecadatório, custe o que custar para a economia. 
Esse é que é o ponto fundamental. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse relato do Bianco é realmente digno de 
registro mesmo. Precisava estar aqui. É muito bom que o Bianco esteja 
presente, e que promova toda essa parte internacional do instituto. E no seu 
relato duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é mencionando a 
palestra também aqui do Ednaldo Silva, foi significativa, porque ele disse algo 
que o Stanford Smiley disse o contrário, se a gente reparar. Porque o Stanford 
disse que tudo isso que está acontecendo é uma pressão dos Estados Unidos 
sobre o G20, que se sensibilizou e resolveu agir. O Ednaldo disse que esse 
Beps significa um enfraquecimento da posição dos Estados Unidos em relação 
a OCDE. E eu tinha visto exatamente o contrário. Eu tinha visto a posição do 
Stanford, ou seja, que, quem está promovendo é justamente quem está 
perdendo muito nesse jogo, graças a sua própria criação, é a criação que se 
volta contra o criador. A criação dos intangíveis é criação americana. E não só 
em tecnologia. Hoje a maior parte dos intangíveis, objeto de avaliação das 
empresas de consultoria, não tem nada a ver com tecnologia, são negócios. E 
a geração de intangíveis, como o Bianco mesmo observou e a avaliação desses 
intangíveis vem sendo inflada de uma forma absurda. Assim, são laudos 
econométricos de difícil compreensão, que levam em conta mercados muitas 
vezes inexplorados. Então uma das bases de avaliação de intangíveis é 



avaliação de mercado; só que quando você cria um intangível você vai 
comparar com o quê? Aí eles usam bases que você vai dizer: “Olha, ok. Pode 
ser, como pode não ser.” Então aí vem o laudo contra laudo, o laudo do laudo, 
no afinal de contas vem o laudo que pode não ser o maior, mas sempre existe 
um problema, bem apontado pelo Bianco, para o Fisco americano, que ele 
olha para aquilo lá e diz; “Ok, isto é um intangível, mas um intangível que 
nessa construção jurídica mencionada em relação à Irlanda, que parece que 
ser a bola da vez de perseguição de paraísos fiscais ou de países com 
tributação favorecida, melhor expressando, o que acontece desde que eu era 
criança, eu estava nascendo. Tem um texto de 1957 do Baleeiro, é exatamente 
na linha que o Ricardo falou, da estandarização das regras tributárias em 
matéria de Direito Tributário Internacional, ou seja, esse movimento de 
estandarização foi denunciado pelo Aliomar Baleeiro em 1957. Ele já dizia: 
“Olha, isso é uma tendência, mas que não pode ser uma tendência que 
elimine à jurisdição.” Ou seja, a cabeça do Baleeiro que fera. Ele falando em 
1957 algo que a gente está defendendo hoje, e que você está falando hoje. 
Quer dizer, é natural que a globalização imponha uma pressão sempre a 
estandarização. E é natural que essa estandarização ocorra. Mas não pode 
haver uma quebra na jurisdição, porque se quebrar a jurisdição, quebra a 
segurança jurídica, e se não há segurança jurídica, não há tributação. E não 
há tributação justa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Bianco, ao ouvi-lo, eu fiquei aqui pensando 
naquilo que já acontece internamente na legislação brasileira. Está ali no 
quadro a Medida Provisória 627. Ora, o que está acontecendo em relação às 
controladas de empresa brasileira no exterior? Praticamente a 
desconsideração da personalidade daquela pessoa jurídica estabelecida no 
exterior. Como que se pode querer tributar no Brasil, o lucro lá que ainda não 
foi distribuído? Ora, não é exatamente isso que está se buscando através 
dessa política toda, da OCDE? Me parece que sim. Agora, a questão que eu 
levo em consideração é, onde fica o princípio da tipicidade cerrada? Onde é 
que fica o princípio do respeito às jurisdições internacionais? Como que eu 
posso considerar, por exemplo, que um lucro que não foi distribuído possa ser 
presumido como lucro distribuído e ser tributado? O que leva também a 
considerar que, praticamente, o que o Fisco pretende é eliminar por vez toda a 
possibilidade de planejamento tributário. Como se qualquer contribuinte fosse 
obrigado a fazer tudo aquilo que melhor atenda aos interessantes da 
arrecadação e desconsiderando princípios e garantias constitucionais. Então, 
eu espero que seja pertinente essa observação, porque me parece, realmente, 
que está acontecendo isso. Inclusive, com essas decisões no Supremo e, essa 
Medida Provisória abrindo oportunidade para essas empresas virem a 
parcelar, recolher parceladamente, aquilo que eu entenderia como um tributo 
que não poderia ser exigido. Porque não se pode transformar uma presunção 
em uma situação como se fosse uma situação, de fato, consumado, 
juridicamente e faticamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passa para ela. Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Isabel, eu vou pedir licença. Só um aparte 
rapidíssimo. É que eu me lembrei aqui de um comentário, mais uma 
informação do professor Smiley. Que ele disse que ao lado desse movimento, 
do Beps, que é em nível mundial, no Congresso Americano existe também, em 
estudo, medidas unilaterais para serem adotadas pelo Governo Americano. E 
aí ele diz o seguinte: “No âmbito do Partido Republicano existe um movimento 
para se voltar à territorialidade plena, ou seja, nos Estados Unidos se tributa o 
lucro gerado nos Estados Unidos, tudo que é auferido pelas empresas 
americanas no exterior, é isento de tributação. Por quê? Isso é como medida 
para incentivar as empresas americanas a irem ao exterior e desenvolverem 
novos mercados - isso no âmbito no partido republicano. Já no âmbito do 
Partido Democrata, que tem uma visão assim, mais... que eles chamam lá de 
liberal. A ideia é a seguinte: modelo brasileiro. Tributa-se tudo. Lucro da 
Irlanda? Consolida na empresa americana, independente de distribuição e 
toma como crédito imposto de 12% pago lá, e aqui paga diferença de imposto. 
Ponto final. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isabel. 

Sra. Isabel: Bom dia a todos. Eu só queria fazer um comentário com relação 
ao alinhamento dos Estados Unidos com relação às políticas de erosão de base 
fiscal, de competição tributária, harmful tax competition, do Relatório de 98. 
Porque eu acho hoje em dia difícil a gente dizer que a posição dos Estados 
Unidos é a favor ou contra o Beps, estar alinhado ou não. Porque eu acho que 
o alinhamento dos Estados Unidos com relação à guerra contra essa 
competição tributária internacional, ela ocorreu logo após o 11 de Setembro. 
Porque antes a gente tinha, o governo Bush que não trocava informação fiscal, 
qualquer outra medida que fosse, que a linha do que o Bianco colocou com 
relação às políticas do Partido Republicano, ele era totalmente contra. E com o 
11 de Setembro, os Estados Unidos mudaram totalmente a política deles e 
passaram mesmo a apoiar o relatório da OCDE, o primeiro, que foi o harmful 
tax competition, que foi quando ele ganhou força e a OCDE passou a 
desenvolver muito mais nessa área. Então eu acho que hoje em dia, os 
Estados Unidos, realmente, eles estão alinhados, e isso tem a haver com o 
interessante deles de combater o terrorismo. Porque grande parte do dinheiro 
envolvido no terrorismo vem dessas lavagens de dinheiro e desse dinheiro 
ilegal, que essas políticas desenvolvidas pela OCDE combatem. Então eu acho 
que os Estados Unidos, eles estão alinhados com a OCDE, e assim, 
independente do que se discutiu com relação ao Beps, eu acho difícil 
realmente dizer que os Estados Unidos é a favor ou contra. Eu acho que isso 
tem, hoje em dia, um alinhamento muito maior, e começou lá atrás, em 2001. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então vamos encerrar o 
pequeno grande expediente. Se alguém tem alguma comunicação a fazer... Eu 
queria reiterar para fechar o pequeno expediente, reiterar o convite para os 
que puderem colaborar com a organização do Congresso Brasileiro de Direito 
Tributário do ano que vem, que deixem o nome com a Eloiza, que eu vou já 
entrar em contato para dar sugestões e pedir a colaboração. A organização 
quer intelectual, quer material, é muito trabalhosa. Então nós precisamos de 
gente que se disponha a colaborar conosco da diretoria. Já temos três 



voluntários da semana passada. Se alguém puder acrescentar o seu nome, eu 
agradeço. Vamos à pauta. É um assunto que começamos a falar, ficou no meu 
nome, mas começamos a falar algumas sessões atrás, que é a alteração no art. 
12 da Lei 9.532. Só para colocar o assunto, então, em debate. O art. 12 da Lei 
9.532 se refere às imunidades do inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, 
que são as institutos de educação e de assistência social. Lembrando que o 
art. 150 prevê esta imunidade, também a partir políticos, fundações dos 
partidos políticas, entidades sindicais e, finalmente, institutos de educação e 
de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. O art. 
14 do CTN, por sua vez, que antecede a própria Constituição - mas que está 
em rigor plenamente -, relaciona quatro requisitos para o gozo da imunidade. 
Quatro não! Desculpa! Três. Que são: “Não distribuir parcela do seu patrimônio 
ou de sua renda a qualquer título.” “Aplicar integralmente no país os seus 
recursos na manutenção dos objetivos institucionais.” E o sexto, é de natureza 
formal: “Manter escrituração das receitas e despesas em livro revestido as 
formalidade capaz de exigir a sua exatidão”. Os incisos I e II do art. 14, na 
minha maneira de ver, eles estão perfeitamente sintonizados com o objeto da 
imunidade. A imunidade é incentivadora da participação da sociedade civil na 
assistência social e educacional, que é um objetivo do Estado, e uma 
obrigação primeira do Estado, e, portanto, essa imunidade deve ser protegida 
com a estrita aplicação dos recursos dessas instituições nessas finalidades 
visadas pela Constituição. Então quando o art. 14 proíbe a distribuição, não 
fala se é para diretor, para o empregado, para quem quer que seja. A 
distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a 
qualquer título quer congelar dentro da instituição, a disponibilidade do seu 
patrimônio dos recursos que formam o seu patrimônio. E o inciso II, quando 
determina aplicar integralmente esse recurso na manutenção dos seus 
objetivos institucionais, está refletindo a própria teologia da norma 
constitucional. Acrescentou que tem que ser dentro do país. Poderia não ter 
dito isso; isso não está na Constituição, mas se supõe, evidentemente, penso 
eu, que o objeto constitucional são essas atividades dentro do território 
nacional. De forma que me parece que ninguém nunca questionou a validade 
constitucional do art. 14, que eu saiba. Muito pelo contrário, o Supremo 
várias vezes aplicou o art. 14 discutindo questões específicas de imunidade 
dessas instituições. Também antes de entrar na última alteração legislativa é 
bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, já disse que 
quando a Constituição se refere à lei, e não se refere à lei complementar, a lei 
pode ser ordinária ou complementar. O que de certa forma... Ou melhor. De 
certa forma não! A todo rigor contraria o dispositivo da própria Constituição, o 
art. 146, que determina que as limitações ao poder de tributar. Diz mais! As 
limitações constitucionais ao poder de tributar serão regulados pela lei 
complementar, sem necessidade, eu creio, de ir à análise de outros temas que 
o art. 146 também reserva à lei complementar. Me parece que, uma 
imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar, e, portanto, 
esse inciso II do 146 já exigiria lei complementar. Mas o Supremo por uma 
razão ou por outra, assumiu uma posição mais flexível nessa questão. Penso 
que numa interpretação não sistemática, mais literal, porque evidente é que 
algumas vezes, a Constituição se refere à lei complementar e não uma lei pura 
e simplesmente. Mas ele podia ter sido atento ao art.146, e não foi. 



De qualquer forma o art. 12 veio lá em 1997, da Lei 9.532, veio esmiuçar - eu 
vou dizer assim - um pouquinho mais os requisitos do art. 14 do CTN. E ali, 
aquela não distribuição de recursos a qualquer título que forma o patrimônio 
da instituição, no gancho desta previsão do art. 14 veio à especificação de não 
remuneração dos diretores sob qualquer forma sobre os serviços prestados. O 
resto! O resto eu acho que são reflexos daquilo que está ao menos implícito na 
imunidade, e além disto também no art. 14. Houve um dispositivo que foi 
levado à discussão no Supremo, dizia que... o que era entidade sem fim 
lucrativo, e que determinava que o superávit fosse aplicado exclusivamente no 
incremento do seu ativo imobilizado. E eu posso perfeitamente empregar os 
recursos não em ativo mobilizado, eu diria até que, talvez a maior parte das 
entidades dessa natureza aplicam seus recursos não em ativo mobilizado, mas 
no giro propriamente dito. Isso foi corrigido pela Lei 9.718, com a redação 
atual que é compatível, na minha maneira de ver. A questão da remuneração 
prosseguiu sendo, na verdade, essa questão da remuneração já antecedia a 
Lei 9.532. Já era uma discussão antiga sobre se remunerar os dirigentes da 
entidade era uma forma de distribuir o seu patrimônio. A lei veio... A 9.543 
veio procurar normatizar essa discussão, mas o fez de maneira muito ampla 
também e a discussão continuou. E aí se tem aquela distinção do dirigente 
que também presta serviços, não na condição de dirigente, por exemplo, 
qualquer um de nós pode ser membro da direção de uma entidade dessa e o 
seu escritório prestar assessoria jurídica. Então nessa parte a jurisprudência 
entendeu que não haveria a quebra da proibição de remuneração dos 
dirigentes. Quer dizer, a jurisprudência entendeu que a remuneração vedada é 
a remuneração específica, pró-labore do exercício da gestão da entidade. Certo 
ou errado esse é o entendimento. O assunto volta à baila agora, porque a 
recente Lei nº 12.868, que está aí consolidada na comunicação do art. 12 que 
está na tela. É o art. 12 já com acréscimo das alterações da Lei 12.868, veio 
descer aos detalhes do que é a remuneração dos dirigentes. Em síntese, ela 
separou o dirigente estatutário do não estatutário, ou que tenha vínculo 
empregatício, com alguns detalhes. Fundamentalmente, a remuneração... Diz 
ela que: “Que a exigência - que na verdade é a proibição de remunerar - não se 
refere, não impede a remuneração dos diretores não estatutários, desde que 
tenham vínculo empregatício.” É porque é comum. Na verdade as entidades 
elas têm as suas direções que não ficam o dia inteiro trabalhando, elas têm 
funcionários remunerados, celetistas que trabalham, e eles assumem no dia a 
dia, a condução da direção da empresa, e às vezes até por uma questão de 
representatividade precisa ter o título de diretor, ou algum título que dê 
parente terceiros, uma noção que ele representa efetivamente a entidade, mas 
se ele for celetista, então a sua remuneração está eliminada da restrição, me 
parece, evidentemente, que pode haver desvios aí, nós não estamos 
examinando aqui os abusos depois. Aliás, porque essas entidades são muito 
utilizadas de uma maneira abusiva. Mas estamos analisando a interpretação 
da lei em tese. E no caso de diretor estatutário, a lei deu um avanço, assim, de 
possibilidade em relação ao que nós tínhamos de entendimento, de que eles 
podem receber remuneração desde que não seja superior a 70% da 
remuneração dos servidores do Poder Público Federal. E aí vem o § 5º, estende 
a proteção da entidade ao nepotismo, porque também veda a remuneração de 
parentes até certo nível, cônjuge, parente até terceiro grau, e criou um limite 



que eu chamar aqui de coletivo, que já havia no tempo da limitação da 
dedução da remuneração de diretorias das pessoas jurídicas em geral, havia 
limites individuais e colegiados, como se chamava na época. Então criou 
também que pode ter até cinco, grosso modo, até cinco dirigentes recebendo 
aquele limite individual de 70% do limite de remuneração dos servidores 
públicos. E por fim, o § 6º diz que esses dois dispositivos, essas duas 
novidades, não impedem a remuneração da pessoa do dirigente estatutário, ou 
diretor, que cumulativamente tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto 
se houver incompatibilidade de jornada de trabalho, não pode ser duas 
pessoas ao mesmo tempo. Então ele pode se enquadrar numa ou outra 
situação. Eu queria colocar aqui, acho que é uma discussão que não tem que 
se estender muito, mas eu que é importante nós analisarmos à luz do objetivo 
da imunidade, à luz do entendimento do Supremo Tribunal, reiterado 
recentemente em questões de receita de PIS/Cofins na exportação, que as 
imunidade tem que ser entendidas teleologicamente, e a interpretação da 
norma tem que ser feita na sua maior amplitude possível, para que o objetivo 
constitucional seja atingido, o bem protegido seja atingido. Então eu queria 
colocar aqui se alguém vê alguma... Eu estou colocando meramente em tese 
mesmo, não estou nem em caso concreto. Nem é o nosso caso aqui no 
instituto. Até porque nós não somos remunerados. Mas como essa é uma 
matéria que não sai das lides forenses e do Carf, eu queria colocar sob o ponto 
de vista estritamente constitucionalmente. Eu, na minha apresentação aqui, 
eu já fiz algumas considerações de como eu acho que a norma vai ser 
aplicada, a questão do limite colegiado, se isso sim seria matéria de Carf, mas 
é uma matéria constitucional que não está no Carf, vai para o Judiciário, eu 
queria ver se alguém vê alguma crítica ao aspecto constitucional desta norma, 
sabendo que ela já passou pelo crivo do Supremo em outras questões 
anteriormente. Quer falar? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa lei, ela veio no bojo também de alcançar 
especialmente as entidades filantrópicas, porque além da imunidade de 
impostos tem a imunidade da contribuição, e que traz em si uma tremenda de 
uma contradição. Porque a obtenção da imunidade das contribuições, ela está 
sujeita a uma lei que exige um dispositivo inconstitucional; ele exige que a 
entidade preste serviços exclusivamente gratuito. Nem os pais podem pagar 
aquele... O Supremo já disse: “Se tem o rico que pode pagar, ele paga; o pobre 
não pode pagar, não paga.”  Isso, porque a Constituição diz que a entidade 
tem que ser sem fins lucrativos, mas não diz que ela tem que prestar serviços 
gratuitos, mesmo porque não sobreviveria. Nós temos hospitais aqui em São 
Paulo que cobram caro dos ricos e cobram nada dos pobres. Mas é assim que 
funciona. Isso, na parte da saúde tem um limite, mas na parte da assistência 
social não tem nenhuma exceção. Tem que ser totalmente gratuito. Então eu 
fico perguntando, não se obtém o certificado de entidade filantrópica, porque 
não presta serviço totalmente gratuito. E por outro lado está autorizada a 
remunerar seus diretores estatutários. Realmente, professor, eu acho que o 
senhor tem razão. Essa aqui, queiramos ou não, embute um objetivo de trazer 
para as ONGs que são criadas a partir do Estado, para que aquelas pessoas 
sejam nomeadas como diretores estatuários e que recebam verbas do Estado, 
não fazem absolutamente nada, e vai receber um salário de 70% do servidor 
público, que está ligado ao salário do ministro, o que não é pouco. 



Então! Agora, o Supremo já diz que é inconstitucional o art. 55 da antiga Lei 
8.212, que também estava reproduzido na 9.532, quando ele exige a 
gratuidade da prestação do serviço. Mas o que adianta – agora pouco mesmo 
nós estávamos discutindo - o Supremo dizer isso e você vai a um órgão aqui 
da Prefeitura de São Paulo que tem uma regra específica que atribui a esse 
órgão o poder de dizer se a entidade é ou não de assistência social e eles 
aplicam uma norma inconstitucional? E não há como, essa vai para a Justiça. 
Então, parece que ficou realmente muito legal essa forma, está claro agora que 
os diretores estatuários das entidades enquadrados nesse campo da 
imunidade. Acho que não é o nosso caso - entre aspas - o instituto, porque 
aqui nós tratamos de isenção. Mas seria extensivo também, é óbvio, porque 
se... Mas é claro, dependendo de uma regra própria para dizer que a isenção, 
que a isenção está dita mesmo, claramente, que depende de cumprimento 
dessa regra de não distribuição de resultado e não remunerar seus diretores. 
A imunidade é agora que está com essa regra. Eu lamento até que tenha se 
colocado uma coisa tão contraditória numa mesma lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A GV, não sei se o Fernando tem 
mais detalhes, tem um grupo de estudo que fez uma pesquisa extensíssima 
sobre o terceiro setor. E essas contradições, essas exigências são analisadas 
de uma maneira muito... – um relatório que eu vi – bastante detalhada. É uma 
situação insustentável para quem é sério. Até, porque não consegue o 
certificado. Quando consegue um, venceu o anterior, aí tem que pedir aquele 
outro, aí vence aquele próximo. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós tínhamos tratado isso pouco na mesa 
anterior, assim, sem entrar no teu tema, porque o tema é bastante provocante, 
do ponto de vista constitucional e jurídico, e quando eu mencionei hoje esse 
artigo do Ávilla, eu quis trazer esse aspecto científico que o  Ávilla nos ensina 
sempre na interpretação. É uma verdadeira aula de interpretação que ele traz 
no artigo dele. E é interessante, porque ele trata dessa questão da 
Constituição e a lei. A Constituição mais aberta e a lei restritiva. O aspecto 
semântico na questão da interpretação e o aspecto teleológico. Como eles 
podem caminham juntos para nos auxiliar a entender o que a Constituição 
quer. E também para nos ajudar a entender que o legislador não pode 
restringir, ainda que sob a justificativa de diminuir desigualdades ou melhorar 
a aplicação da igualdade, tratando de impor uma visão do legislador que o 
constituinte não deu. Então quando a gente fala de imunidade, eu até 
mencionei aqui um dos últimos artigos que o Brandão Machado escreveu 
antes de falecer, é que tratava justamente das entidades sem fins lucrativos, e 
tratava justamente da questão de uma restrição crescente no âmbito da 
imunidade para, assim, de fato quando o Direito não dá, porque a imunidade 
constitucional é uma restrição de competência, que o constituinte quis 
implementar para os entes tributantes, e que de fato os entes tributantes 
mascaram esta falta de competência exercendo uma competência 
regulamentar de adesão que, de fato, eles acabam restringindo uma 
imunidade que o constituinte não restringia, e nem poderia o legislador dos 
estados, o legislador federal ou do município, igualmente, propor qualquer 
forma de cadastramento, ou qualquer forma de registro que restringisse a 



imunidade constitucional de fato. E aqui eu vejo um problema de 
constitucionalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, eu vou te dar a palavra 
já. Alexandre, eu só um minutinho aqui. Eu falei que não queria entrar nos 
outros itens, mas só a consideração me leva à letra “h” do § 2º do art. 12. 
Aliás, na verdade, o que eu quero dizer está amarrado às duas intervenções do 
Brandão, também a sua. A letra “h” diz que... O § 2º: “Para o gozo da 
imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender 
os seguintes requisitos:” Letra “h”: “Outros requisitos estabelecidos em lei 
específica relacionados com o funcionamento das entidades que se refere esse 
artigo.” Se nós vimos um, que é a questão da remuneração, encontramos uma 
razão, vou chamar aqui de ontológica, para a sua existência, que é a vedação 
de desvio dos recursos da entidade, tem pelo menos alguma função com esta 
vedação de desvio. Essa aqui é muita ampla, né? E aí nós chegamos naquela 
situação em que entidades não conseguem as declarações de utilidade pública 
e aqueles registros, aqueles certificados de entidade filantrópica no Ministério 
de Assistência Social. Enfim, como ficamos nisso? Porque a questão da 
isenção depender de um certificado deste... Bom! É a lei que dá isenção, dá ou 
não dá e condiciona. Uma condição pode ser desarrazoada, despropositada, 
mas pelo menos, nós temos um âmbito de liberdade do legislador maior. Mas 
no âmbito da imunidade, quando nós temos outros requisitos estabelecidos 
em lei específica. Que lei específica? Lei específica... Diz aqui: “relacionado 
com funcionamento”. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Olha, só para te responder, de fato esse é o 
ponto que me chamou a atenção nesse artigo do Brandão Machado, ele tratou 
exclusivamente de imunidade. Ou seja, quando a gente fala em imunidade é 
uma supressão de competência tributante. Então o contribuinte suprimiu a 
competência. A regulação nas entidades sem fins lucrativos é uma 
prerrogativa do Estado, ele vai regular como deve ser feita a Constituição, o 
registro, a manutenção das informações que são obrigatórias para o Estado, e, 
pode até, tratar de questões - eu acho isso que até com um certo exagero – de  
como tem que se comportar na aplicação dos recursos. Eu acho violenta a 
intervenção sobre as entidades, mas nada que interfira na questão da 
imunidade. Porque isto não pode acontecer. Quando a gente vê uma cláusula 
aberta como essa a gente percebe uma forma de legislar crescente, e o Bianco 
ressaltou isso quando falou dos Beps, é você legislar pela exceção. Então você 
persegue a sonegação, persegue arranjos de planejamento tributário agressivo 
e você persegue a fraude nas entidades sem fins lucrativos, e com isso você 
pega todo mundo independente de ser fraude e não ser fraude e você 
transforma a exceção em regra, então todos são fraudulentos, e eu vou 
combater a fraude suprimindo direitos que eu não tenho competência de 
suprimir. A legislação que com isso acaba por suprimir o direito...  Para 
suprimir direito você disse bem, quando eu dou a isenção, é um direito meu. 
Eu dou se eu quero. E se você quiser você vai ter que cumprir e rezar na 
minha cartilha para eu te dar a isenção. Pode haver exagero. Esse exagero vai 
ser discutido no tribunal. Agora, em termos de imunidade eu não tenho esse 
poder. Como eu vou restringir algo que eu não tenho? Não vejo como isso 
possa acontecer. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu vejo três incongruências importantes nessa lei. A primeira 
incongruência é que, como o Dr. Brandão colocou, o objetivo da lei, na 
verdade, não seria um objetivo sério. Por quê? Se eu digo que toda a entidade 
de educação tem que prestar serviço gratuito, eu estou inibindo a entidade de 
educação a exatamente desenvolver o serviço destinado à imunidade. Então 
ninguém seria imune. Porque numa entidade de educação privada, mesmo 
uma função não tem como se manter sem ter os recebimentos de mensalidade 
etc. Impediria até mensalidade. Então a lei deveria estipular um percentual, as 
entidades para desenvolver as bolsas de estudo. Então, eu com casos em que 
a entidade não pleiteia as imunidades de contribuições, porque tem toda essa 
exigência. Primeiro, dar serviço gratuito só inviabiliza, a fundação fecha e 
acabou a fundação. Porque se eu tiver que dar serviço gratuito eu vou 
inviabilizar a própria fundação. Então não se pleiteia. Então a lei exatamente é 
um contrassenso ao objetivo constitucional, que é o fomentar o ensino. Ela 
desestimula nesse ponto de vista. O segundo ponto de vista que eu vejo aqui é 
o seguinte: o diretor estatutário é não subordinado, porque é cargo de 
confiança. E o diretor empregado teria que cumprir uma jornada. Mas o 
diretor empregado, ele também não tem jornada de trabalho, porque é diretor. 
Diretor, todos nós sabemos trabalha mais ou menos que um funcionário. 
Então a lei também cria uma incongruência: se eu for estatutário eu recebo o 
[ininteligível – 01:23:11], mas nada impede que eu seja emprego e não 
trabalhe diretamente na entidade, porque eu não tenho aquela relação, assim, 
de jornada de trabalho pré-estabelecida, porque isso é cargo de confiança, 
diretor. Como nós sabemos, até gerência até às vezes tem essa conotação na 
Justiça do Trabalho. Então também é outra incongruência, essas limitações 
são meio idiotas. Desculpa usar esse termo, mas não vejo muita lógica, não é 
que alguém queira fraudar à lei. Simplesmente a brecha da lei permite que a 
remuneração possa ser flexível. Claro que as entidade sérias vão tentar ficar 
longe disso. Vão ficar mesmo. Então, a terceira questão que eu vejo, que o que 
Dr. Ricardo bem colocou outros requisitos. Então as entidades de educação 
estão reguladas pela lei que regulam o ensino médio, o ensino superior etc. E 
o Supremo Tribunal ao analisar o art. 229, se não me falha a memória, da 
Constituição, disse que as entidades para gozar da imunidade precisam 
comprovar a excelência do ensino, ou seja, que o MEC tem que atestar que 
aquelas entidade prestam um ensino regular. Porque nós temos, que nem, 
nesses casos que faculdades que tem até o diploma não é validado. Então 
seriam entidades prestando um serviço de um ensino irregular. Então o 
Supremo Tribunal Federal exigiu essa certificação. Inclusive, aí entra esses 
outros requisitos. Então o Supremo Tribunal, infelizmente, deu, convalidou 
esse tipo de situação, inclusive para impostos. Porque aí a exigência 
constitucional; o art. 229 diz que a entidades, né, tem que... o serviço de 
qualidade, isso que eles subentenderam no texto. Vejo que essa lei 
desestimula, ao invés de estimular. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passar o microfone para... Eu 
queria... Esse assunto está muito bem discutido. Por favor, participa... Eu 
quero guardar uns minutinhos para o IPTU. 



Sr. Daniel: Só queria fazer uma observação, Ricardo, você falou da 
constitucionalidade. Indo para o art. 150-- 

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

Sr. Daniel: Daniel. Indo para o art. 150, VI, “c”, tem um caso específico aqui, 
a constituição fala que nesse caso da imunidade, ela coloca especificamente: 
“atendido os requisitos da lei”, isso está na Constituição. Então o que estou 
colocando aqui? Isso abre um pouco mais do que quando não estava na 
Constituição. Tipo, a lei nesse caso poderia ir além e criar condições, exigência 
a ter uma amplitude maior, ou não? Porque aqui a Constituição está 
colocando expressamente: olha, está aqui a imunidade, mas atendido as 
condições da lei. Então eu acho que... Aí vem o 9.532 e coloca as condições, e 
aí vem essa amplitude. Então eu acho que esse é um jeito de olhar. É só uma-
- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daniel, eu acho que a questão que 
mencionei que o Supremo foi um pouco desatento, eu acho que essa questão 
deveria ser revista pelo Supremo. Porque vamos supor que não houvesse o art. 
14 no CTN. Viesse o art. 12 da 9.532, aí o Supremo ia dizer: Bom! Não tem lei 
complementar, tem uma lei, o art. 150 não fala em lei complementar, então 
poderia aceitar. Mas a partir do momento que existe uma lei complementar, e 
que não diz como em outras vezes o CTN diz: “sem prejuízo de outras...” Por 
exemplo, as garantias do crédito tributário, elas não são exaustiva no CTN, 
mas quando o art. 14 relaciona, elenca, eu peço que, exaustivamente, 
taxativamente os três requisitos, aí nós descemos um pouquinho do patamar 
constitucional, mas entramos no patamar do conflito da lei ordinária com a lei 
complementar. Isso que eu acho que o Supremo não analisou adequadamente 
ainda. Muito obrigado pela participação de todo nesse debate. Fernando, por 
favor, alguma consideração sobre o IPTU julgado ontem pela Corte Especial do 
TJ de São Paulo. Amplíssima maioria, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom! Não só meus filhos pequenos, mas 
algumas coisas me levam a acreditar que o Papai Noel existe, falando de final 
de ano. E essa boa notícia para o contribuinte que nos surpreendeu ontem é 
uma dessas questões que a gente pode falar que é possível acreditar, mesmo 
com pressão fiscalista, mesmo com tudo que vem acontecendo, é possível 
acreditar que a gente tenha alguma chance de discutir questões como essa. O 
TJ- a Câmara Especial, impôs uma derrota retumbante à Prefeitura de São 
Paulo em relação ao aumento do IPTU, justamente por esse aspecto 
inconstitucional que vem sendo levantado pelo PSDB, e se não me engano, 
pela Fiesp e mais 27 entidades... São duas ações. São duas ações diretas de 
inconstitucionalidade que foram apreciadas ontem pelo Tribunal Especial do 
TJ, pela Câmara especial. E nessa discussão se avaliou o critério utilizado pela 
prefeitura, e, tem indícios, é uma liminar apenas. É uma liminar que foi 
concedida em favor do contribuinte, nessa liminar o voto, a decisão, proferida 
pelo Tribunal levou em conta que esse critério utilizado pela prefeitura não é 
razoável, ou seja, é um critério que não impõe à justiça e não tem aí uma 
garantia para o contribuinte que ele está sendo tributado de forma razoável, 
de uma forma que brinda a capacidade contributiva. 



A prefeitura usa um argumento que os donos de imóveis teriam ganhado com 
a inflação, ganhado com a sobrevalorização dos imóveis nos últimos anos, 
vamos dizer, o boom imobiliário que se experimentou na cidade de São Paulo, 
só que ele esquece de um ponto crucial, é que a maior parte dos que 
supostamente ganharam com isso são donos de imóveis que eles residem. 
Então eu não posso ganhar quando eu resido. Eu posso falar assim: “Olha, de 
fato meu imóvel que valia dez, hoje vale cem, mas o que eu faço, se eu moro 
nele?” Ou seja, a função social da propriedade está sendo exercida na sua 
plenitude, que é a garantia constitucional. Então eu tenho que dar função 
social à minha propriedade, e a função social da propriedade é a moradia. Se 
ela é especulativa é outro IPTU, não é esse. É IPTU progressivo. Nessas 
circunstâncias, não pode a prefeitura falar assim: Olha, você ganhou muito. 
Mas você vai ter que se descapitalizar – que é isso que eles querem, que você 
se descapitalize. Então você vende o seu imóvel e vai para a periferia. E aí você 
não tem nenhum plano para isso. Porque isso aconteceu em grandes cidades, 
como Londres, como Berlim, como Frankfurt, em que a prefeitura estimulou a 
relocação de contribuintes, porém, dando condições estruturais para que eles 
se desloquem de infraestrutura e onde a prefeitura queria que os imóveis 
tivessem uma menor especulação imobiliária, que era justamente as cidades, 
ele agiu com o IPTU progressivo. Então é um plano que foi executado em 
diversas capital mundo afora, só que aqui não tem plano algum; e sem plano 
algum você vai impor uma simples tributação agressiva sobre o contribuinte 
que tem aspectos inflacionários, é regressiva no último, porque você vai 
repassar. Então quem vai ter maior prejuízo é aquele que depende de locação, 
que é o aluguel, ele já tem um impacto imediato, impacto sem nenhuma 
consideração sobre a capacidade contributiva. E direto na questão do 
contribuinte que vai fazer uso de bens e serviço quando aumenta também o 
IPTU sobre os imóveis comerciais, ele vai pagar caro, os serviços e produtos, 
porque o comerciante vai repassar no preço do produto. Ou seja, é medida 
extremamente infeliz e inconstitucional como o TJ bem decidiu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria observar o seguinte, a 
liminar concedida anteriormente por um juiz singular analisou o procedimento 
legislativo. Essa decisão entrou no mérito, e hoje de manhã eu ouvi no rádio 
uma entrevista com o presidente do TJ, e ele trouxe um elemento, um dado 
importante para as nossas discussões aqui, científicas. Ele diz que é uma 
situação de “descapacidade contributiva”. Nós algumas semanas atrás até 
brincamos aqui da capacidade contributiva, uma cota de capacidade 
contributiva que está faltando no Brasil, que ninguém queria entrar. Pois ele 
veio com a “descapacidade contributiva”. É um ponto muito importante, eu 
acho que esse assunto merece que nós nos aprofundemos dentro do possível 
aqui na mesa. Você falou que o indivíduo que mora - eu vou falar do meu jeito, 
mas interpretando o que você disse -, ele não teria capacidade contributiva, 
porque ele não teria... A simples valorização do imóvel dele não representaria 
que ele tem condições de pagar esse imposto, porque ele continua morando, 
precisa continuar morando, então precisaria se desfazer do imóvel. Aí eu trago 
a distinção profunda entre capacidade contributiva desse tópico de valorização 
imobiliária do imposto de renda, a diferença entre o imposto de renda - que eu 
preciso realizar renda - e a valorização do imóvel, já que o imóvel é tributado e 
o valor venal é a base de cálculo, pelo menos teoricamente, implicitamente, 



existe uma capacidade contributiva. Aí você falou na questão de tratar a 
capacidade contributiva através da progressividade. Eu acho que talvez, e, 
pergunto até se, seria constitucional isso? Alíquotas distintas, a grosso modo 
eu acho que sim. Alíquotas distintas... O valor venal é o valor venal. Não tem. 
É a base de cálculo do tributo. Se valorizou, valorizou. Mas alíquotas distintas, 
conforme seja a moradia, moradia de um indivíduo que tem um único imóvel, 
imóvel, o mesmo imóvel, mas não está sendo usado como moradia, uma 
exploração – exploração econômica -, e assim por diante. Então é um tema 
muito rico. Eu quis que você falasse sobre isso, porque é importante que a 
gente teça algumas considerações sobre a decisão de ontem, pela importância 
que ela representa e as repercussões que vão ter já no orçamento do ano que 
vem do município. Mas os desdobramentos disso agora no Supremo nós 
precisamos estar atento. Eu acho que se você puder se candidatar à primeira 
pauta do ano que vem... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já aceito. [risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente essa questão... Vamos supor, 
assim, a prefeitura por leia até ela teria razão, entre aspas, de colocar o valor 
venal do imóvel. Ocorre que, na verdade, nós estamos vivendo uma bolha 
imobiliária, se todos nós fossemos vender os nossos imóveis pelo valor que 
está o valor cai a 20% do valor que está no mercado hoje. Porque esse valor é 
colocado pelas construtoras que, na verdade, ninguém precisa pôr dinheiro 
para comprar um imóvel hoje, você vai na Caixa, recebe, é R$ 750 mil. Vou 
pagar em 35 anos. Está tudo bem. Então os imóveis estão nesse patamar. Se 
eu for vender a minha casa, normal, no mercado, e se todos... Vai, não vou 
dizer todos. Alguns que resolvam vender. Não é esse o preço. Agora, porque eu 
digo isso? Devia-se buscar, na verdade, como se tem, é quando eu fizer a 
operação. Cobra-se o ITBI de 2% sobre o valor da operação. Pronto! É lá que 
deve ser cobrado sobre o valor da venda. Não dizer que eu tenho um valor de 
venda, quando na verdade isso tudo é especulação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum tempo através um 
condomínio situado num lugar, assim, a localização dele não é uma 
localização privilegiada, mas ele é um condomínio de alto luxo, e a prefeitura 
decretou lá uma valorização, na questão... Através da planta genérica de 
valores. Uma situação muito semelhante como essa, um elevado valor de 
aumento de imposto de um ano para o outro. Aí me perguntaram se daria 
para discutir, porque a nova planta lá se tratou da planta genérica de valores. 
A planta genérica de valores tinha tido um aumento muito grande; uma hora 
representava 20% do valor de mercado real. Então ninguém quis discutir. 
Porque se formos discutir o valor venal efetivo a coisa ia para a estratosfera. 
Pessoal, muito obrigado pela presença, não só hoje, mas ao longo de todo 
semestre e do ano. Feliz Natal a todos. Bom ano para todos, boa passagem. E 
espero que em 2014 continuemos juntos e produzindo para o nosso bem. 
Muito obrigado a todos. Bom dia. 

 

 

 



FIM 

Eu, Nathalia Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido – Revisado por JL. 

 

 

 

 

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. 


