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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início à nossa Mesa e interromperemos às nove horas para a 
assembleia. Temos três assuntos na pauta.  

No pequeno expediente, só queria fazer referência a uma decisão do 
STJ, no Recurso Especial n. 153.5956-RS. Ele está um pouco ligado 
com nosso terceiro tema de hoje, não está diretamente ligado. Vou 
repetir, o Recurso Especial n. 153.5956-RS, julgado em 1º de março de 
2016. Relatora Ministra Maria Tereza de Assis Moura. Esse Recurso 
Especial tratou do ‘dólar-cabo’ e do princípio da insignificância.  
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O que eu queria destacar aqui que eu acho interessante para nós 
termos em conta, primeiro, confirma aquilo que nós todos imaginamos e 
sabemos, que o ‘dólar-cabo’ é fato que se situa na tipificação do crime 
contra a ordem financeira do art. 22, Parágrafo Único da Lei n. 7.492, 
que é: "a qualquer título promove sem autorização legal a saída de 
moeda ou divisa para o exterior”. Ninguém tem muita dúvida com 
relação a isso: o ‘dólar-cabo’ é aquele que se dá dinheiro aqui para 
alguém, dá Real aqui e recebe em moeda estrangeira fora do país. 
Então, eu acho interessante essa manifestação do STJ confirmando o 
caráter delituoso dessa prática.  

Agora, vem a questão dos dez mil reais, e aqui que se aproxima um 
pouquinho do nosso tema de hoje. Todos sabem que regulamentando, 
ou melhor, regulamentando não, a própria Lei n. 9.069, é uma 
regulamentação administrativa, mas a própria Lei n. 9.069, art. 65, 
reserva ou ingressa a saída do país de moeda nacional ou estrangeira, 
exclusivamente por via de transferência bancária, e excetua – e aqui 
que entra a questão – o trânsito de moeda até dez mil reais, ou se for 
moeda estrangeira, o correspondente a dez mil reais. É o que você pode 
levar no bolso ou trazer no bolso.  

No caso que foi levado a julgamento, foi argumentado que um ‘dólar-
cabo’ de até dez mil reais seria, embora tipificado, beneficiado pela 
aplicação do princípio da insignificância. E o STJ entendeu é que não. É 
muito interessante essa decisão, porque o STJ analisou a ‘ratio legis’ da 
exceção de dez mil reais, entendendo que ela se justifica pelo valor 
pequeno e pelo fato de que se trata do trânsito físico. Evidentemente, a 
pessoa não vai todo dia para o exterior e volta para fazer dólar, dólar 
bolso, vamos chamar aqui. Ao passo que o ‘dólar-cabo’ você pode e fazer 
dezenas por dia.  

Então, embora aqui não diga que se o paciente envolvido era praticante 
com abuso de mais de uma operação por dia, o entendimento do 
Tribunal foi no sentido de que a possibilidade de uma realização de 
centenas e até milhares de operações fragmentadas sequenciais via 
cabo, não estaria abrangida por esta exceção. O que tem em conta o 
fato físico, o movimento da pessoa para dentro ou para fora do país. 
Então, este é um comentário, ou uma notícia – eu acho que 
provavelmente vários de vocês leram – mas eu queria chamar atenção 
para isso.  

Alguma outra coisa no pequeno expediente? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nossos livros que estão lá na frente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na entrada vocês viram a 
mesinha, a mesinha Salvador Brandão. A mesinha Salvador Brandão 
está oferecendo para todos a possibilidade de receberem gratuitamente 
um daqueles livros ou vários daqueles livros. A única coisa que nós 
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pedimos é, por favor, não levem dois ou três de cada um, porque assim 
dá oportunidade para todos, né?! Isso está dentro do nosso programa de 
redução dos estoques de livros que nós temos em multiplicidade aqui 
na biblioteca. Talvez, na próxima semana, tenhamos mais, não sei. Mas 
fiquem à vontade para retirar. Eventualmente, no fim da reunião se 
ainda tiver alguma quantidade grande, não sei, Brandão, pode levar 
mais de um? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí, por favor, levem. Vamos 
em frente, para a pauta. Brandão; prosseguimento da discussão que 
iniciou no pequeno expediente da semana passada quando eu dei a 
notícia do Recurso Especial, ou melhor dos embargos do Recurso 
Especial nº 113.1090-RJ em que o Tribunal entendeu que o depósito 
judicial sem o juros não representariam... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem a multa, né?! 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, sem a multa, 
mas com o juros, não representariam o benefício da denúncia 
espontânea no art. 138. Isso é o que está no Recurso Especial.  

E conforme eu comentei, o relator Ministro Mauro Campbell fez uma 
análise, também aqui da ‘ratio legis’, do art. 138 do CTN. O Brandão 
levantou alguma objeção relativa a outros precedentes do próprio 
tribunal, e nós ficamos de aprofundar a discussão. Essa decisão foi 
embargo de divergência, mas não foi repetitivo. De modo que, Brandão, 
a palavra é sua. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, infelizmente a minha impressão 
naquele dia foi assustadora. Mas, felizmente, não tinha razão de ser. Eu 
fui verificar, eu só não consegui a sentença, porque lá no Rio de 
Janeiro, tem uma burocracia que o advogado de fora... 

Orador não identificado: Você não baixou pelo processo eletrônico? 
Você não baixou? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas é para você tem que 
cadastrar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, vamos falar só no 
microfone? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok, é só uma burocracia. Então, esse 
acórdão, esse recurso extraordinário, a razão dele eu até acho que o 
banco tinha razão. Ponto porque o STJ não se define: num dado 
momento ele diz que depósito é pagamento. Por exemplo, tem recurso 
extraordinário que diz: quando o contribuinte deposita, ele já 



 4 

automaticamente fez o lançamento e aquele valor depositado é uma 
antecipação de pagamento. Ora, antecipação de pagamento é o que se 
fala num lançamento por homologação, que é 99% dos tributos que hoje 
nós temos. Exceto um ou outro aí. Então, quando aconteceu de ter essa 
jurisprudência no sentido de que depósito é um pagamento, porque 
houve aquele problema do lançamento do crédito para prevenção da 
decadência, quando a Fazenda não lançava, eles disseram que, antes 
que precisava lançar para prevenir a decadência, quando o José Carlos 
Nagata Magno fez aquele levantamento e vazou.  

Criou-se uma jurisprudência dizendo, olha, mas no lançamento por 
homologação o contribuinte calcula, se a Fazenda aceita o depósito ela 
está pré-homologando, e equivale ao pagamento. Então, quando o 
banco entrou com esse mandado de segurança, ele estava com os 
tributos, trata-se de uma CIDE’s, né, vencidas, que ele não havia pago, 
então ele calculou, desde quando cinco anos, preparou, colocou os 
juros, depositou e discutiu o mérito, e disse em seguida: “caso o mérito 
não seja entendido como válido, eu quero que o valor que eu depositei 
seja entendido como denúncia espontânea”. O tribunal nesse ponto 
disse: não, não é denúncia espontânea e depois nessa questão do custo.  

Olha, esse argumento econômico, dizer que o custo é para o Fisco, isso 
aí, realmente, é procurar encher o papel para justificar uma decisão. 
Porque falar que o Fisco tem custo maior, menor, isso aí não é 
justificativa, precisa ver exatamente onde está aplicado o direito. Agora, 
o que tem de certeza é o... inclusive com efeito repetitivo, e também de 
relatoria do Ministro Mauro Campbell, é que você deposita no estágio 
em que está o seu débito. Então, se você deposita antes do vencimento é 
sem juros e sem multa, e o 151 suspende a inexigibilidade do crédito 
tributário. Vencido o crédito no mesmo mês, tem multa, mas não tem 
juros. Passado um mês, vencido o crédito, tem juros e tem multa. Esse 
é o depósito integral.  

Então, isso está no RE 125.1513, com efeito repetitivo, e ele é muito 
didático. Ele diz assim: sendo assim, efetivamente a suspensão da 
exigibilidade atinge o crédito tributário no estado em que se encontra. 
Aqui é preciso visualizar que a composição do crédito tributário se 
altera no tempo conforme o ínterim do seu nascimento e cobrança. Até 
o vencimento, o crédito tributário é composto apenas pelo principal. 
Após o primeiro dia de atraso já há incidência da multa de mora, depois 
de um mês de atraso passa a haver a incidência também, dos juros de 
mora. Após o encaminhamento para a inscrição da dívida ativa passa 
incidir também o encargo legal. Sendo assim, o depósito do valor devido 
foi efetuado antes do vencimento, não há que e falar em multa de mora, 
juros de mora ou encargo legal. Se o depósito foi efetuado após o 
vencimento, mas dentro do mês de vencimento não há que se falar em 
juros de mora ou encargo legal. Se o depósito foi efetuado antes do 
envio do débito para inscrição em divida ativa não há que se falar em 
encargo legal do Decreto n. 1.025. No entanto, se o depósito foi efetuado 
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após esses marcos, para ser integral e suspender a exigibilidade do 
crédito tributário, deverá abranger cada uma dessas rubricas conforme 
o momento que incide, pois o crédito tributário passa a ser composto 
também por elas, e deixando-se de ser composto apenas pelo principal.  

Então isto aqui dá um conforto exatamente por isso. O banco, naquele 
caso, ele fez o mandado de segurança visando pagar o que ele entendia 
devido. Atrasado, depositou com juros, porque se não tivesse atrasado 
ele não depositaria com juros, mas sem a multa, dando a característica 
de pagamento de denúncia espontânea. Essa é a grande diferença. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, você me desculpa, 
talvez eu não tenha entendido bem, ou não estava atento o suficiente. 
Não há contradição entre o repetitivo citado e esse Recurso Especial, 
esse Embargo, né?! 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, são coisas diferentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque esse embargo ele 
ressalva os efeitos de suspensão da exigibilidade, distinguindo da 
questão de ser ou não ser devida a multa, não é? Ou por outra, o 
depósito ser suficiente para a aplicação do art. 138. Eu não sei se ele 
não chega realmente, a se contradizer com o repetitivo, porque por 
evidente que a situação abrangida por esse embargo de divergência da 
semana passada, se trata de depósito posterior ao vencimento, então 
aparentemente ele não contradita, nesse particular, não contradita ao 
repetitivo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas haveria uma 
contradição no aspecto de que se eu fizer o depósito antes do 
vencimento... desculpe, eu acho que não há não. Minha cabeça está 
tentando produzir aqui várias hipóteses, mas eu acho que não há 
contradição não. Pode falar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A única contradição que tem é com 
essa jurisprudência que tem no STJ dizendo que depósito equivale a 
pagamento. Aí sim. 

Orador não identificado: Que é o lançamento imediato. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. Quando se alega que você não, 
que efetuou um depósito antes do vencimento, ou depois do 
vencimento, não importa, integral, discutiu o assunto, passados cinco 
anos. Havia uma regra da Procuradoria que deveria o fiscal deveria fazer 
um lançamento para se prevenir da decadência. Quando os 
contribuintes quiserem levantar esse valor, mesmo perdendo a ação, o 
valor anterior aos cinco anos, criou-se uma nova jurisprudência 
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dizendo: não, o lançamento é facultativo. Por que? Porque no 
lançamento por homologação o contribuinte já efetua o cálculo, a 
Fazenda aceita o valor como pré e o valor depositado é um pagamento 
antecipado. Essa é a contradição que tem com esse.  

Agora, por que? E se isso é verdade, então, quando ele deposita também 
o valor, é uma denúncia espontânea. Certo? É uma denúncia 
espontânea, portanto, deveria ser sem a multa, porque ele depositou. Se 
o pagamento equivale a um depósito... perdão, se o depósito equivale a 
um pagamento, logo, o depósito que equivale a uma denúncia 
espontânea.  

Nesse ponto eles levantaram a ideia do custo, que é diferente, né, 
quando o contribuinte paga, o Fisco não tem mais custo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é só o custo, né?! Havia 
o aspecto, para ser bem fiel aqui, comportamento moral e ético do 
enfoque axiológico desse comportamento, que foi levado em conta como 
sendo aquilo que iluminaria o art. 138, que estaria implícito no art. 
138.  

O contribuinte aceita, reconhece a sua situação de devedor, e paga 
espontaneamente. O que o Recurso Especial fez, não o repetitivo, o 
Recurso Especial nº 113.1090 é dizer: não, se ele vai discutir ele não 
está reconhecendo a sua dívida, ele não está no 138, ele não estaria na 
hipótese de incidência do 138. 

Orador não identificado: É exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Durante a semana o Bruno, 
acho que provocado por essa nossa discussão da semana passada, 
estendeu um pouquinho a questão à hipótese de quitação via 
compensação. O Bruno está aí, né?! 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim, estou. Mas antes posso falar sobre outro 
assunto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Não, não estou 
mudando de assunto, tá?! Eu só quero ver se a gente envolve a questão 
do depósito nesta questão... 

Sr. Alexandre:  Caso já testado no STJ, o contribuinte do IPTU tem o 
pagamento no vencimento com desconto. Discute-se o tributo 
judicialmente, deposita-se com valor à vista no dia do vencimento, com 
desconto.  

Não foi aceito, quando um executado, contribuinte, apresenta o 
depósito judicial para elidir a execução, pela jurisprudência não pode 
ser executado se tiver depositado. O Tribunal de Justiça e o STJ 



 7 

disseram: não, não vale, porque o depósito não é integral, porque foi 
feito a vista e utilizou-se um benefício legal. Eu até hoje não entendi 
direito, mas testado, foi lá e não se considerou. Porque, ah, você está 
discutindo, então você não tem nenhum benefício. Até hoje eu não 
consegui, mas foi isso que aconteceu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, por favor. Eu vou 
pedir para o Bruno falar, depois eu vou dar a palavra para todo mundo 
para discutir a questão do 138 e seus vários aspectos, né?! 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Eu realmente sugeri a discussão 
justamente em função da discussão anterior, do depósito. Eu já refleti 
bastante sobre e a aplicação do art. 138 na hipótese de compensação, e 
essa questão do valor moral e axiológico, e a questão do custo de 
conformidade versus custo do Fisco que está no acórdão do depósito, 
tem também uma aplicação do art. 138, do CTN, para a compensação, 
né?! Então, eu tenho uma série de proposições a respeito da 
compensação que eu não sei se deveria falar depois ou se a gente já 
pode falar tudo conjuntamente.  

A partir do pressuposto de que este é o precedente do STJ, não é um 
repetitivo, mas é um entendimento do STJ, tem que respeitar este valor 
moral na denúncia espontânea, e também, essa questão dos custos de 
conformidade - aí aparece a questão da compensação. A compensação é 
forma de extinção do crédito tributário, tanto quanto o pagamento, 
ambos previstos no art. 156, do CTN. Ocorre que a compensação é uma 
espécie de extinção do crédito tributário diferente do pagamento: o 
próprio art. 156 os coloca em incisos diferentes, o que se pressupõe 
que, antologicamente, são coisas diferentes. Porém, no que tange a 
extinção, a habilidade de extinção do crédito tributário, elas são 
equivalentes, e aí, porque há – no caso da compensação na esfera 
federal – a extinção nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/96, a extinção 
do crédito tributário sobre condição resolutória da posterior 
homologação, então, vale a extinção do crédito tributário até que o Fisco 
se pronuncie a respeito daquela compensação.  

É um direito subjetivo conferido pelo art. 156 ao contribuinte, 
independentemente de análise prévia do Fisco, extinguir o crédito 
tributário por meio de compensação. Então o efeito jurídico da 
compensação é equivalente ao do pagamento, e nesses termos, poderia 
haver então, a aplicação do art. 138 na hipótese de compensação.  

No que tange essa questão moral que foi colocada no precedente 
anterior do depósito, creio que na compensação estamos numa situação 
diferente, porque no depósito, o contribuinte está discutindo a 
exigibilidade daquele crédito, no caso da compensação ele confessa que 
o imposto é devido, e só quita por meio de compensação. Então, sobre o 
aspecto moral, entendo que estaria atendido na hipótese de 
compensação.  
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Já na hipótese de custos de conformidade versus custo do Fisco, aí eu 
já tenho dúvida. Eu não concordo muito com essa posição do STJ no 
sentido de que ela deve ser mandatória, quer dizer, só vai ter aplicação 
do 138 na situação em que realmente o Fisco não tenha mais nenhum 
custo. Se a própria lei confere o direito subjetivo de fazer a 
compensação – e ela dá o efeito de extinção sobre condição resolutória – 
não consigo ver essa questão do precedente, aí no art. 138, conforme o 
acórdão do STJ de custo, como o determinante para não aplicação do 
art. 138.  

É claro que no caso do pagamento há uma extinção mais estável do que 
a compensação, que eventualmente pode ser questionada pela 
realização no ato subsequente. Por outro lado, a gente não pode 
esquecer também, que o pagamento antecipado no art. 150, do CTN, 
também pode ser sujeito à condição resolutória, igualzinho. Aliás, o 
termo utilizado no §1º, do art. 150, de pagamento extingue o crédito 
tributário sobre condição resolutória, é exatamente o mesmo do §2º, do 
art. 74, da Lei n. 9.430/96. Então, embora tenha uma condição um 
pouco menos estável do que o pagamento em dinheiro, creio também, 
que há um custo no caso do pagamento tanto quanto há na 
homologação da compensação. Embora evidentemente que a análise da 
existência de crédito seja alguma coisa, em princípio, mais custosa para 
o Fisco, do que analisar se o pagamento foi devidamente efetuado, né?!  

Então... tenho outras questões sobre a compensação. Eu fiz uma 
pesquisa de jurisprudência, e não há decisão de seção, mas uma 
tendência do STJ em entender que a compensação não é hábil para 
aplicação do art. 138, com base no entendimento de que não há solução 
da controvérsia com o pagamento, que essa condição resolutória não 
significaria extinção do crédito tributário por definitivo para efeito do 
art. 138. Não tem seção, a maioria dos precedentes é nesse sentido, 
mas há também precedente no sentido contrário, separei alguns aqui, 
nesse sentido.  

Tem até uns precedentes que invocam o art. 111 do CTN, creio que não 
tenha nenhuma relação com a matéria aqui, de modo que esse acórdão 
do STJ dá um caminho para um entendimento contrário, mas creio que 
a situação do depósito seja bastante diferente em relação à 
compensação.  

Aliás, tem um outro ponto interessante. A gente pode fazer uma relação 
com a aplicação da denúncia espontânea no parcelamento. No 
parcelamento a jurisprudência já se pacificou no sentido de que não se 
aplica. Agora, o parcelamento é uma causa de suspensão da 
exigibilidade, diferentemente da compensação, que é o caso da extinção 
do crédito. E o depósito judicial é a mesma coisa: ele é suspensão da 
exigibilidade. Então, vejam que interessante, nessa questão de moral, o 
parcelamento é tão moral, tão confissão quanto o pagamento, quanto à 
compensação, mas ele não extingue o crédito tributário, ele suspende.  
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Então, eu creio também, que a jurisprudência pacificada quanto ao 
parcelamento não seja suficiente para dizer que a compensação, a 
extinção do crédito tributário, o art. 138 não se aplica na compensação. 
Está colocada a questão aqui para debate 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, tem duas solicitações 
de palavra aqui na Mesa, mas eu vou fazer um comentário antes, se me 
permitem. Vou fazer um comentário intermediário aqui e vou pedir a 
participação do Marcos Engel que está estudando muito o nosso Código 
de Processo Civil, e como nós aqui já até conversamos, vamos iniciar 
oportunamente, em cada sessão da Mesa, a análise de um aspecto do 
novo CPC. Eu peço até a colaboração do Marcos também, para 
organizar alguma coisa, os temas que são mais relacionados ao Direito 
Tributário.  

O que eu queria colocar aqui – não sei se o Marcos conhece o acórdão, 
senão fique à vontade para voltar a falar do tema – eu queria que você 
comentasse qual a novidade do CPC a respeito das manifestações ‘obiter 
dictum’, porque eu entendo que a questão da economia de custos e da 
relação custo benefício pareceu meio assim, como ‘obiter dictum’. O que 
está na essência da interpretação da norma é o comportamento 
axiológico, o enfoque axiológico focado no comportamento ético moral, 
não no sentido ético – assim, de ser bonzinho, ser certo, ser honesto, 
não é isso, é a aceitação do débito e a não a contestação. É o 
reconhecimento da situação de devedor e, portanto, eu vou e pago. É 
nesse sentido que, se eu pago com um cheque, com uma transferência 
bancária, com uma compensação, eu estou dentro do comportamento 
abrangido pelo art. 138. Talvez em casos anteriores, inclusive até de 
parcelamento, o STJ tenha se contraditado com essa decisão. Pode ser.  

O que me chamou a atenção quando eu li esse acórdão aqui é a 
profundidade com que ele analisou o art. 138, que sempre foi analisado 
meio assim, pela literalidade, muito rasteiramente. Quero dizer também 
que, creio que essa questão foi muito debatida porque o advogado 
envolvido é o Gustavo Dias de Melo – quer dizer, é um advogado 
experientíssimo né? da geração de fazimento do CTN – de forma que 
essa questão deve ter chegado ao STJ com essa qualificação da decisão, 
pela maneira como ela foi lá debatida.  

Marcos, partindo da premissa que essa questão relativa aos custos que 
o poder público tem com a continuidade da cobrança que o contribuinte 
conteste – ele só deposita – me parece que isso é ‘obiter dictum’. Mas por 
favor, rapidamente, o que isso significa no CPC novo? E que agora exige 
fundamentação, a fundamentação adquiriu uma importância maior, 
não é? Por favor. 

Sr. Marcos Engel: Bom dia a todos. A questão do ‘obiter dictum’ no 
novo CPC, não houve uma modificação, então o que [ininteligível] foi a 
formação dos precedente obrigatórios, que eu acredito que não seja o 
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caso, mas é uma questão de [ininteligível], mas na própria formação dos 
precedentes obrigatórios, há necessidade sim, de uma fundamentação 
mais aprofundada, manifestação de terceiros, audiências públicas. 
Então, há um contraditório amplo da necessidade do tribunal se 
manifestar sobre os argumentos apresentados. A questão que coloca 
aqui, é que o ganha em relevo dentro desse contexto, na medida em que 
o ‘obiter dictum’ ele é um caso, ele não teve assim, uma relevância, mas 
ele poderia ser uma questão principal, a ‘ratio decidendi’ de um outro 
caso. Em todo rigor eu acredito que ele não vincularia, considerando 
um precedente obrigatório, não vincularia a outras partes. 

Mas o ‘obiter dictum’, na minha opinião, tem uma importância dele 
movimentar toda a argumentação. Eu acredito que ele poderia 
inclusive, sinalizar uma mudança de posição do Tribunal em futuros 
casos. O próprio ministro pode falar, para esse caso eu mantenho o 
entendimento, mas posso modificar esse entendimento em casos 
futuros. Então, o ‘obiter dictum’ ganha uma importância quando se fala 
em precedentes obrigatórios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero fazer uma 
pergunta adicional. O trânsito em julgado é da parte dispositiva da 
sentença ou do acórdão, e não dos seus fundamentos, no novo CPC? 

Sr. Marcos Engel: Hoje, no novo CPC, existe a possibilidade de 
sentenças de mérito, sentenças interlocutórias de mérito transitadas em 
julgado. No CPC de 1973 era só a questão que estava contida na parte 
dispositiva. O CPC modificou essas questões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu vou dar pela ordem 
a palavra aqui. O Prof. Gerd, Prof. Fernando, Bianco, Luís Flávio.  

Não, mas eu vou por você na frente, na frente dos dois últimos aqui. 
Nós temos o hábito aqui de que a Mesa tem preferência sobre o 
auditório. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não concordo. 

Orador não identificado: Não, mas vocês estavam na frente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, Gerd e Fernando estão 
na frente por ordem cronológica. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sabe que a minha interpretação é que isso 
tudo também é Mesa. Porque a nossa Mesa só não está todo mundo 
porque não cabe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É questão de ordem. 
Apenas uma questão de ordem. Você tem toda razão e até usei a 
palavra errada, auditório, nós consideramos todo mundo participante 
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da Mesa. Como nós fixamos isso no tempo da Presidência do Prof. 
Paulo, que a Mesa teria preferência, é uma questão de se dar ordem ao 
debate, porque senão todo mundo fala e a gente perde um pouquinho a 
sequência das discussões. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Perfeito, Sr. Presidente.  

A questão é a seguinte: quando em relação ao art. 138, ouço as 
palavras valor moral, enfoque ético, eu tenho um certo arrepio. Porque 
para mim o art. 138 é precipuamente um artigo para ‘bandidão’, é um 
artigo para sonegador. E por quê? Porque ele tem um vício de origem.  

Quando fizeram esse artigo só pegaram uma parte do dispositivo do 
Código Tributário alemão, que serviu como um dos modelos, um dos 
principais modelos. Por quê? Simplesmente exigiu, quando diz aqui, 
acompanhado do pagamento. Isso significa o quê? Que o grande 
descumpridor dos seus deveres – não o sonegador, o descumpridor dos 
seus deveres – não tem dinheiro para pagar imediatamente, ele 
normalmente precisa de alguma forma para quitar o débito, e nesse 
particular, o Código Tributário alemão prevê que o contribuinte que faz 
a denúncia espontânea senta com o responsável da administração 
tributária e verifica e fixa a forma de pagamento.  

Para essa afirmação, um tanto quanto drástica – mas eu gosto dessas 
coisas, né? – é o seguinte: por que a distinção ‘bandidão’ e o mero 
descumpridor dos deveres tributários? Realmente, qual é a grande 
causa do não pagamento? Na minha visão, em primeiro lugar, é o caos 
tributário, onde muitas vezes o contribuinte nem sabe o que deve e o 
que não deve. E em segundo lugar, a situação financeira que não 
permite, ou pelo menos diante da opção, fechar o meu estabelecimento 
pagando, e pagando o Fisco, ou pagando os fornecedores, pagando os 
empregados, ele então decide: não, eu vou deixar de pagar os impostos 
e ver se eu saio dessa situação e volto exatamente para a normalidade. 
Isso para mim é o caso de um grande número de contribuintes que 
poderiam ser os beneficiados do art. 138. E não o ‘bandidão’ que 
simplesmente não paga, porque é muito mais interessante não pagar, 
não existe nenhum empréstimo mais barato do que esse na praça, pelo 
que eu saiba.  

Então, é só para maximizar os lucros? Eu acho que o tratamento 
deveria ser diferente. Bom, isso em relação à minha posição sobre o 
138. Então, eu acho que aqui, se houver alguma alteração, alguma 
revisão do Código Tributário Nacional, esse seria um aspecto a ser 
considerado, não é? Quanto à questão em si, eu acho que é 
relativamente simples, como disse o Ricardo: o que importa nesse caso 
é não haver e discussão mais.  

Agora, por outro lado, aqui diz: quando o montante do tributo depende 
do apurado, aí, de uma certa forma, poderia entender, não, no caso da 
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compensação precisa o Fisco verificar se realmente é a hipótese de 
compensação ou não. Aí já poderia ter uma certa discussão. Mas de 
uma forma geral, pela finalidade originária do art. 138 é claro, no 
momento em que ainda está aberta a discussão, não se trata de 
denúncia espontânea. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, antes de discordar do Prof. Gerd, 
eu queria só propor, Ricardo, sobre a questão do novo CPC, que nós 
fizéssemos um estudo semanal sobre os aspectos também processuais 
de interesse do Direito Tributário, e aí comunicamos isso 
adequadamente para que todos possam se preparar, correto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o que eu estou pedindo 
para o Marcos, se puder fazer junto com o Henrique, Marcos, que são 
dois advogados que estão estudando muito essa questão, que eles nos 
ajudassem nisso, né?! Propondo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque com isso, evita-se que a 
discussão se torne eterna. Vamos pegando artigos, de tanto a tanto do 
Código, mas dentro de uma lógica que fosse também prática, e 
agradável para todos, se não fica muito rançoso o debate, e essa ideia 
de pinçar os temas tributários é o que a gente pretende. Mas enfim, a 
gente vai falar sobre isso e vai propor na pauta.  

Em relação ao assunto, eu não entendi a polêmica do Brandão, em 
primeiro momento, porque eu tinha pensado que o Brandão traria aí 
uma contribuição para o debate dizendo, realmente, esse Recurso 
Especial aqui do Ministro Mauro Campbell não está de acordo com a 
jurisprudência dos tribunais, ou com uma tendência dos tribunais, ou 
de alguma forma, contestasse esse entendimento desse Recurso 
Especial, que me parece muito claro: se o depósito judicial se assemelha 
à denúncia espontânea, ou se o depósito judicial se enquadra na 
denúncia espontânea do art. 138 do CTN. O que eu também entendo 
que não.  

Eu só discordo do Prof. Gerd, já que ele trouxe essa forma sempre 
permite dizer, olha, isso é para o ‘bandidão’, ou para o sonegador, que é 
o espertalhão, e que isso é diferente do Código Tributário alemão que é 
a inspiração desse Código brasileiro. Primeiro que eu não concordo, na 
Alemanha também é assim: a ideia não é para o espertalhão, para o 
sonegador, é para aquele que não pagou. Não importa a razão, ele não 
pagou. O art. 138 não faz distinção. Ele só não pagou. Não tem uma 
emoção aí, é sem emoção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o nosso alemão é 
emoção. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O nosso alemão é emocional, é um 
alemão já nacionalizado, né?! Com caipirinha nessa hora. Então, a 
inspiração do que foi dito da Alemanha é justamente isso: é pragmática 
– não importa o que você fez, qual foi a sua intenção, ou se você é 
‘malvadão’, como diz meu filho, não é ‘malvadão’. O fato é o seguinte: se 
você não pagou, então você tem a denúncia espontânea, ela é 
pragmática porque interessa ao Fisco, o Fisco quer.  

Aí tem um livro que só fala dessa intenção do Fisco, tem um título 
muito sugestivo, chama [ininteligível] que é "Com as duas mãos", você 
falou assim, o Fisco quer pegar teu dinheiro com as duas mãos. E como 
se defende disso? Você se defende como pode, é histórico isso. Você se 
defende como pode. Aí você não paga, aí você tem um algum interesse, 
justamente é o interesse de você não ser surpreendido pelo fiscal. 
Então, essa é a lógica. Mas a lógica não é esta do depósito, o depósito 
não segue e esta lógica, por isso eu entendo que esse acórdão é muito 
bem feito mesmo, muito bem estruturado, espanca qualquer dúvida a 
respeito desse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Até o Código Tributário 
Nacional o estímulo para o pagamento espontâneo era a multa de mora, 
que era menor que a multa de lançamento “ex officio”. Quando veio o 
Código Tributário Nacional, se levou algum tempo até para se perceber 
que o CTN tinha dado um passo adiante, eles pensavam até multa de 
mora. Houve até uma grande resistência de alguns setores, alguns 
juristas quanto a isso. Mas o entendimento, na literalidade inclusive do 
Código é que basta pagar a multa.  

Bom, eu vou pedir para que os que já pediram a palavra, os quatro, 
serem ultra breves para nós entrarmos na assembleia. 

Orador não identificado: Só a título de colaboração, a Revista do 
Advogado do ano passado trouxe uma edição exclusiva sobre a reforma 
do CPC. Bastante interessante principalmente sobre as tutelas de 
emergência cautelar etc., algumas mudanças bem específicas. E a 
síntese tem uma revista de 700 páginas que fala sobre as alterações no 
novo CPC que eu recomendo também.  

Então, pelo o que eu li, o efeito surpresa que é esse do ministro julgador 
tirar uma coisa e mudar o julgamento, tomar essa decisão, levar isso 
como fase, como decisão, como motivação, acabou. O livre 
convencimento do juiz hoje, não pode mais ser assim: eu me convenci, 
então não importa o que vocês escreveram, eu vou decidir do jeito que 
eu quiser.  

Hoje, tendo o juiz que se ater aos fundamentos, caso haja uma 
alteração dos fundamentos, ele tem que falar para a outra parte: diga 
sobre tais fundamentos novos. Então acabou esse efeito surpresa.  
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Eu não vi sobre o aspecto repetitivo. Parece que tem alguma coisa que 
no repetitivo pode-se englobar, como vai se decidir de uma maneira 
mais abrangente, outros motivos, mas não sei como se faz isso, não 
estudei exatamente como vai se provocar. Não pode ser também assim: 
vamos fazer o repetitivo e do nada começaram a fazer novos 
julgamentos, totalmente dissociado do que está na fundamentação.  

Então, hoje, na prática, colegas, desde um mês quase, os juízes, eles 
não estão aplicando, eles continuam julgando do mesmo jeito, do jeito 
que eles querem, não fundamentam, não atacam todos os pontos da 
defesa e do ataque, não estão fazendo o que determina o novo CPC. Na 
prática parece que não pegou, e eu creio que não vai pegar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Veja, a gente pode depois voltar, depois da 
assembleia, voltar a discutir, tem alguns pontos que eu queria colocar. 
Um da questão do processo e um a questão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos deixar processo de 
lado. Eu mencionei o processo porque com a presença do Marcos hoje 
aqui, me veio essa questão que parecia ser um argumento e não a razão 
de decidir. Mas não é relevante para o tema que nós estamos 
discutindo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas eu tenho uma questão interessante de 
processo sobre o caráter obrigatório de uma decisão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não é hoje então. Pode 
por na pauta. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pode por na pauta?  

E quanto ao 138, no caso do depósito, eu queria ponderar também em 
que medida o art. 138 contempla também a hipótese de depósito da 
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o 
montante do tributo depender de apuração.  

Eu creio que não seja bem a situação do depósito judicial, mas a gente 
só fala do pagamento integral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, pode ser sim. 
Pode ser sim. Você não tem o crédito tributário liquidado por alguma 
razão, a autoridade fixa, você aceita. Você aceita e paga. Você está 
dentro do 138. Agora, se você não aceita e vai contestar, você não está 
dentro do 138. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exatamente. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na linha da decisão da 
primeira sessão. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Contempla o depósito, mas numa situação em 
que você aceita. Então, mais uma evidência de que no caso de depósito, 
fora essa situação, estaria abrangido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria, rapidamente, fazer dois 
comentários.  

Primeiro, em relação à natureza do art. 138, eu vou me permitir 
discordar um pouco do Prof. Gerd e do Prof. Zilveti e buscar a origem da 
ocorrência, digamos assim. Porque o 138 não se aplica para caso de 
inadimplência. Quer dizer, aquele tributo lançado e não pago, não está 
no 138. Logicamente está sujeito à aplicação da multa de mora. Ele se 
aplica naquele tributo que o contribuinte no âmbito do lançamento por 
homologação errou na conta, se enganou, aplicou um critério errado, 
lançou aquele valor, depois ele descobriu que ele tinha lançado errado, 
aí ele retifica, faz a denúncia espontânea e não se aplica a multa. Então 
são situações diferentes.  

Agora, o que eu queria chamar a atenção com relação à decisão que a 
gente está comentando aqui do STJ, eu acho que realmente ela faz uma 
distinção importante que eu não havia me dado conta, que é essa 
questão do aspecto moral, que o Ricardo tem chamado a atenção aqui. 
O sujeito, ele concorda com o pagamento, ele, o 138 se aplica naquela 
situação em que o contribuinte reconhece a dívida, concorda, e está 
disposto a quitar aquela obrigação. Então ele vai, ele faz o pagamento. E 
no caso de depósito, não é isso que ocorre. No caso do depósito, ele 
simplesmente o deixa à disposição do juiz, e vai discutir se aquele valor 
é devido ou não. Eu acho que essa distinção é muito importante.  

Agora, o que há é uma incongruência dessa linha de orientação com 
antiga jurisprudência do STJ, que o Brandão chamou atenção aqui com 
muita propriedade. Quer dizer, se o depósito não equivale a um 
pagamento com intenção de extinguir a obrigação tributária, ele não 
pode ser equiparado ao lançamento. E logicamente, é só uma garantia 
daquela discussão judicial. Então, se ele não é equiparado ao 
lançamento, o contribuinte que faz o depósito no curso da ação judicial, 
o Fisco tem que lançar, tem que constituir o crédito tributário, sob pena 
de passar dos cinco anos, haver a decadência e não haver mais 
possibilidade de constituição do crédito tributário. E aí, o contribuinte 
poderia levantar o depósito e acabou, perdeu o objeto da ação judicial.  

Essa jurisprudência do STJ que não reconhece essa possibilidade e que 
vê no depósito uma hipótese de constituição no crédito tributário, é que 
está incompatível com essa decisão do STJ mais recente. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís. 

Sr. Luís Flávio Neto: Nós temos aqui duas questões relacionadas à 
denúncia espontânea, a primeira é de depósito judicial e a segunda de 
compensação.  

O que está sendo colocado é: na denúncia espontânea o contribuinte 
estaria resignado em não discutir o tributo, então ele faria o pagamento 
e tudo teria um fim. Só que eu fico imaginando a situação em que o 
contribuinte faz o pagamento e no dia seguinte ele entra com uma ação 
de repetição de indébito. Ou seja, parcelamento é uma hipótese que 
está muito longe de denúncia espontânea, mas só que no parcelamento, 
via de regra, eu assino um contrato, por assim dizer, em que há uma 
cláusula em que eu abro mão de discutir a questão. Quando eu faço 
pagamento, pelo contrário, eu tenho um dispositivo do Código 
Tributário Nacional que me autoriza, me dá o direito, me dá cinco anos 
para entrar com uma ação pedindo de volta.  

Então, no fundo, no fundo, na essência, qual seria a grande diferença 
de um deposito judicial que no prazo de 24 a 48 horas a União já teria 
disponibilidade sobre esse valor, que é assim que funciona, de um 
pagamento seguido de uma ação de repetição de indébito? Não me 
parece que uma ação de repetição de indébito iria afastar a denúncia 
espontânea anteriormente realizada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A situação que o Luís está 
trazendo é típica de fraude à lei, né?!  

Se eu interpreto o art. 138, eu aceito, de acordo como o Tribunal 
entendeu, não vou pagar, eu reconheço minha dívida e faço isso, eu 
estou fraudando. Bom, o assunto... 

Sr. Luís Flávio Neto: Posso só falar da compensação? Me parece que 
essa questão da compensação é a mesma questão da realização 
incentivada do lucro inflacionário que hoje se discute que há anos 
atrás, quando você poderia fazer aquela realização integral incentivada 
no lucro inflacionário, a lei utilizou a palavra pagamento, tal como o art. 
138 utiliza. E muitos contribuintes fizeram a compensação, e hoje você 
tem uma grande divergência se a palavra compensação, ou pagamento 
deveria ser levado no termo estritamente técnico, ou se na verdade o 
legislador ao utilizar a palavra pagamento não foi tão técnico assim, e 
isso abarcaria também a compensação que seria uma hipótese tal e 
qual.  

Particularmente me parece que sim, que a compensação estaria 
abarcada por essa hipótese. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito interessante. O 
próprio CTN distingue pagamento de compensação. Mas é, a análise 
pelo espírito da norma, o uso da palavra na norma. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu fui citado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão vai assumir 
agora a posição das demonstrações financeiras e ele pode antes então, 
falar o que ele quiser, sobre o art. 138. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A questão é o seguinte: realmente o 
art. 138 está muito esvaziado, porque na medida em que se tem um rol 
de obrigações acessórias tão grande, que o devedor correto, aquele que 
deve e declara que não paga, ele está fora do 138, então realmente ficou 
para o ‘bandidão’. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma sugestão? 
Eu vou deixar esse assunto na pauta. Bruno, você tem assuntos ainda, 
eu também – me aconteceu de eu pensar uma série de situações que 
não foram faladas aqui. Vamos voltar esse assunto na semana que vem.  

Terminada a assembleia, vamos para a última questão da pauta, que é 
importantíssima. Eu acho que por hoje nós todos estamos bastante já 
saturados de art. 138.  

Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por gentileza... está na ata da 
convocação, no site do IBDT, a convocação de Assembleia Geral. No 
comunicado aos associados, né?! 

Orador não identificado: Você publica isso na internet? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é só, na internet também. 

Orador não identificado: Qualquer um pode ler? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. Qualquer associado. 

Orador não identificado: Só associado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, qualquer um. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O primeiro item da ordem do dia seria 
uma explicação das nossas atividades que evidentemente o Dr. Ricardo 
– não sei se quer falar sobre esse assunto – é que tem o conhecimento. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que eu vou 
falar mais por uma questão protocolar de ser matéria da assembleia, 
porque todos aqui tem acompanhado todas as atividades do Instituto, 
todos aqui têm participado, a grande maioria semanalmente da Mesa, a 
gente tem falado sobre o que tem acontecido, de modo que eu ficaria 
aqui repetindo que nós demos cursos e etc.. Foi feito uma circular no 
mês de janeiro enviado a todos, descritiva.  

Eu só queria acrescentar talvez, que nós estamos dando passos 
bastante decisivos para conseguir a nossa aprovação do nosso Curso de 
Mestrado. Tal curso nos vai permitir, não somente dar curso de 
mestrado, porque evidente é o objetivo principal, mas como 
subprodutos ou vantagens adicionais, a imunidade tributária, que hoje 
nós temos isenção de alguns impostos, mas não temos de outros. Por 
isso mesmo estamos discutindo conforme venham aí os depósitos 
judiciais, de modo que esse eu acho que será o grande acontecimento 
do ano. Foi discutido aqui também, foi relatada a visita pessoal do 
Ministério, de modo que é o grande acontecimento do ano.  

No mais, a manutenção das nossas publicações, e estamos também, em 
vias de iniciarmos, talvez no segundo semestre desse ano mesmo, a 
revista eletrônica de Direito Tributário Atual Internacional, que o Bianco 
está coordenando junto com o Roberto França. De modo que eu me 
limitaria a isso, eu acho que os números vão falar por si. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, Professor, dito a todos que esse 
livro só deve ser assinado pelos associados, assinatura, nome legível e o 
RG. Eu passo o primeiro, segundo e o terceiro para [ininteligível] depois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se esses dados não forem 
colocados de uma maneira como está... Olhem para a quarta linha, 
observem como o Brandão colocou, porque ele sabe das agruras depois, 
do Cartório de Registro de Documento para registrar a ata. Então essa 
exigência é do cartório.  

Todo ano é uma complicação. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, o balanço nosso, como diz o 
Prof. Gerd, para efeitos sociais ele está uma maravilha, mas para efeitos 
fiscais está... não, é uma brincadeira que o Prof. Gerd sempre faz de 
que na Alemanha se tem um balanço social que é maravilhoso, e o 
balanço para o Fisco que é pobre.  

Nosso balanço social apresenta realmente resultado muito bons, nós 
tivemos um incremento do número de associados, mas realmente nós 
tivemos, vamos chegar a isso, um déficit operacional, razão pela qual 
nós fomos obrigados até e a elevar um pouquinho o valor da anuidade 
que está vencendo amanhã, e o pessoal está, eu sei, essa crise aí está 
atingindo todo mundo, mas o valor da anuidade, só os dois livros que a 
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gente edita por ano já, praticamente, cobre esse valor. Então nós temos 
aqui, nosso ativo teve um acréscimo, o acréscimo é basicamente por 
essa ‘contas a receber’, a nossa questão de caixa está muito bom, nós 
estamos muito bem de caixa, mas esse caixa nós temos um débito para 
com a Universidade de São Paulo, que a gente vai ver logo a seguir, né?!  

O valor de ‘contas a receber’ é 150 mil reais praticamente, é 150 mil 
reais redondo, é um valor que a prefeitura não nos pagou o ano passado 
no curso que nós demos ‘in company’ e só foi pago em fevereiro deste 
ano, por isso que consta aí. Mas tem dinheiro porque já entrou. Então, 
já não é uma coisa que nós vamos jogar para devedores duvidosos. E se 
nós vencermos essa ação, que nós estamos com muita esperança, 
porque o Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência lá que 
está nos auxiliando com referência a COFINS que nós depositamos 
judicialmente, e é 7,6% de todas as receitas que nós temos exceto as 
anuidades, então é realmente um encargo pesado para o Instituto. Essa 
parte é a parte então do nosso ativo, nós estamos com esses números 
aí, muito bonitos.  

Por favor, João. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só acrescentar 
alguma coisa. Você mencionou a jurisprudência do STJ, acho que todos 
estão a par, né?!  

Houve um repetitivo recentíssimo, repetitivo que firmou o entendimento 
de que as receitas relativas à atividade institucional são isentas da 
COFINS e ressalvou expressamente as receitas financeiras, de forma 
que nós continuaremos pagando sobre as receitas financeiras. Mas a 
maior parte das nossas receitas é de cursos e congressos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse é o segundo? João, esse não é o 
segundo? Ah, esse aqui.  

O passivo, o nosso passivo, em termos de obrigações, muito poucas, 
praticamente esse aumento grande que teve, na verdade, é um 
provisionamento real, mas para a Faculdade Rio Branco que certifica os 
nossos cursos, então está sendo uma dificuldade pagá-los, porque a 
gente pede ajuda para pagá-los e eles não se mobilizam para receber. 

Orientador não identificado: Do governo, né?! 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não é do governo, é da Faculdade 
Rio Branco. Faculdade Rio Branco não é do governo. Mas tudo bem, o 
dinheiro está provisionado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí cabe um esclarecimento 
também. Não é culpa da Faculdade de Direito da USP propriamente 
dita, da instituição.  
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Há uma grande resistência de alunos, uma grande resistência de um 
setor de funcionários quanto a nós construirmos a sala Rui Barbosa 
Nogueira, que é o nosso projeto, temos um projeto já feito, já foi até 
apresentado aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, professor, esse é outro caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse é outro caso. O 123 mil é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 123 o quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Da Faculdade Rio Branco, é dos cursos 
de certificação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, desculpa. Eu pensei 
que você estava falando. Houve uma interrupção aqui, eu misturei as 
duas coisas.  

As obrigações fiscais aumentaram de 13 para 123 por quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Obrigações fiscais e outros. Outros é 
exatamente a questão da provisão que nós fizemos para pagar a 
Faculdade Rio Branco, a certificação digital do ano de 2015. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então eu só queria 
comentar exatamente pelo seguinte, a nossa imunidade, quando ela 
sair, vai nos livrar dessa despesa, porque aqui nós temos um aumento 
de impostos que nós precisamos aceitar pagar ISS esse ano, não é, 
aceitando a orientação da Prefeitura, que nós, com a imunidade, 
deixaremos de pagar, e além disso, não teremos que manter o convênio 
que mantemos com a Faculdade Rio Branco para ele certificar, devido 
ao fato que ele tem reconhecimento de cursos pelo ministério. Nós 
vamos nos livrar dessa despesa também. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E esse ano é muito maior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse ano é muito maior. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E aí então, voltando, entrando já 
exatamente no patrimônio líquido. Nós tivemos um superávit de 336 mil 
que a gente vai demonstrar em seguida, mas exatamente pela 
destinação – essa sim, professor – de R$ 796.791,00. É o nosso débito 
para com a USP na construção da Sala Rui Barbosa.  

E, claro, contra um valor de dois milhões que nós temos em caixa, esse 
valor aqui praticamente é devido, é uma dívida nossa, mas só que nós 
colocamos aí do campo de reserva.  
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Esse sim contra com essa resistência que o senhor puder falar alguma 
coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, esse é um projeto já 
antigo, de três anos e que tem tido resistência dos alunos que fazem um 
vínculo da nossa doação àquela doação da família...como chama? Pedro 
Conde, lá no auditório do primeiro andar. Independentemente dos 
méritos e vantagens que a doação representou e que o auditório 
representa para os próprios alunos, né?!  

Mas existe essa política infelizmente, e o Prof. Schoueri tem nos 
representado como membro da Congregação nessas discussões, que 
estão muito bem encaminhadas. A expectativa é de que agora se venha 
ter uma aprovação, ainda que com alguma oposição de alguns alunos. 
Mas eu acho que vamos conseguir realizar esse sonho nosso de doar 
para a faculdade um auditório excepcionalmente bom, muito melhor do 
o que Pedro Conde, e com o nome do nosso fundador no auditório. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E esperamos inaugurar esse auditório 
no centenário do Prof. Rui Barbosa, que é dia 19 de setembro de 2019. 
Então, estamos nesse sentido. 

Orientador não identificado: Até lá, né?! 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Até lá. E o outro susto que eu tive o 
ano passado é exatamente quando se estimou entre nós que essa sala 
ia custar um milhão de reais, e acho que vai custar um pouco mais.  

Mas esse ano o nosso Curso de Especialização, que é destinado ao 
Professor, está com 80 alunos, né, e vai ter um rendimento próximo de 
500 mil esse ano, líquido. Então, portanto, esse ano praticamente nós 
fechamos a conta do custo que vai ser essa sala. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria aproveitar – o 
Rodrigo Maito da Silveira está aqui? Eu queria agradecer o Rodrigo, que 
foi o coordenador do curso no ano passado, não é? E queria agradecer 
também o Luís Flávio Neto, que também tem coordenado o Curso de 
Atualização. O Victor Polizelli, que não está aqui, junto com o Bianco, 
que são os coordenadores do Curso de Internacional.  

Mas, particularmente o Curso de Especialização que este ano está 
sendo coordenado pelo Paulo Victor Vieira da Rocha e ano passado pelo 
Rodrigo Maito, foi uma decisão da diretoria em que a receita líquida 
desse curso seria reservada para essa finalidade, do Auditório Rui 
Barbosa Nogueira. Então nós já conseguimos reservar 796 mil somente 
com o Curso de Especialização. O que significa também, que quando 
nós tivermos zerado esse orçamento nós vamos passar a dispor dessas 
receitas.  
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E eu quero agradecer a todos professores que tem dado curso, alguns 
aqui estão presentes, outros não, aos quais foi solicitado que dessem 
gratuitamente com a colaboração do seu tempo, a doação do seu tempo 
para esta finalidade, para nós tão cara e tão nobre que é o Auditório Rui 
Barbosa Nogueira. Alguns professores vêm de fora de São Paulo, alguns 
até com um sacrifício pessoal. Então, realmente nós somos devedores 
deles. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por favor. Isso é apenas uma evolução 
daquilo que já é o desdobramento daquela conta patrimônio líquido, 
com o demonstrativo que seria o nosso patrimônio líquido com o 
destaque para reserva destinada à USP.  

Aqui é uma evolução exatamente do nosso quadro social de 
pagamentos, e sempre uma evolução: hoje nós temos praticamente, 
digamos assim, alguma rotatividade, mas gira em torno de 700 o 
número de associados em todo o Brasil e em alguns lugares do mundo 
também. Então nós estamos sempre numa receita crescente em relação 
a isso – insuficiente, evidentemente, para cobrir as despesas que hoje 
são demandadas aqui. Nós dependemos, realmente, dos cursos que são 
dados.  

Aqui a gente vê claramente um alto custo nas despesas administrativas, 
que podemos até atribuir, primeiro a todo esse custo que nós tivemos 
com o CAC, nós tivemos um custo de reestruturação no final do ano 
também no CAC, tivemos, acho que esse ano entraram duas vezes o 
pagamento para a biblioteca lá de Londres, a [ininteligível], que são 
13.500 dólares e o dólar está naquela alta, fechado a 4,14, então 
realmente foi um gasto muito grande. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós tivemos algumas 
despesas atípicas, não recorrentes. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tenho aqui a análise de cada uma 
delas, mas acho que não precisa ficar demonstrando.  

Os recursos humanos nós tivemos um aumento natural, vegetativo, 
sem muitos acréscimos, praticamente se considerar inflação e mais 
aquelas despesas todas ligadas aos funcionários. Impressão de livros, 
normal. Cursos e congressos, é claro, estão proporcionais à nossa 
receita.  

O congresso bateu zero a zero, esse ano nosso congresso também já 
está pago. Então, esse incremento que teve na despesa teve 
correspondente na receita. Do resultado então, nós tivemos uma doação 
à USP e, claro, tirando essa questão da USP, nós tivemos um déficit 
operacional de R$ 116.450,50.  
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Aí vem a receita, as anuidades em comparação com o ano anterior. Os 
cursos, as receitas de cursos. Veja que a receita também houve um 
incremento em relação ao ano passado e claro, teve consequências na 
despesa. 

O nosso congresso teve essa receita de R$ 256 mil e nós temos tudo 
separado, que deu também R$ 258 mil de despesa. Quer dizer, ficou 
praticamente zero. O nosso grande, claro, essa faz parte, é a receita 
financeira, exatamente em função das aplicações que a gente tem 
mantido [ininteligível], e que há uma incidência de 4% da COFINS que 
essa... está do regime não cumulativo, se nós tivermos a [ininteligível], 
nós iremos para o regime cumulativo, se não mudar então, isso vai cair 
praticamente a zero, porque o cumulativo não se paga sobre as receitas 
financeiras, né?! Então, também esperamos por isso.  

E esse prêmio do Bradesco esse ano nós não ganhamos, então é zero, e 
acho que, é o último, né?! 

Orador não identificado: É o último. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se alguém tiver alguma dúvida, estou 
à disposição. 

Orador não identificado: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você quer? 

Orador não identificado: Não, vou só fazer uma pergunta. Você falou 
que é normal o aumento de 30% nas despesas trabalhistas? Não 
entendi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é normal. 

Orador não identificado: Em cima da inflação deu quase 30%, quase 
40%. Ó lá, de 172 para 256 é bem relevante. 

Orador não identificado: Tivemos funcionário novo. 

Orador não identificado: Aí é diferente. Houve aumento do quadro de 
funcionários. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós tivemos. Funcionário é 
sempre encargo, né?! Tivemos, como ele mencionou, é que dentro da 
normalidade, o crescimento, olha-se e sim, tem uma ideia de 
crescimento aparentemente grande, quase cem mil, mas é dentro da 
normalidade, ajustes, benefícios, funcionário novo. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: E também concentração de férias que 
foram pagas. Eu tenho discriminado aqui cada caso. 

Orador não identificado: Não precisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não precisa não, né?! Quem 
quiser pode ver fora da... Verificam aí que nós temos praticamente um 
milhão, mais de um milhão de cursos e congressos, e isso vai nos... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quatro volumes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não nas receitas, né?! Isto 
vai, são receitas que vão ser impactadas com a imunidade tributária. E 
que motivam aquele, parte dessas receitas, motivam o depósito de 
COFINS que nós temos verificado que nós temos 300 e quanto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Primeiro slide. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Temos um grande depósito 
de COFINS e que temos uma perspectiva... 374. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse valor é nominal, né?! 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se nós formos levantar, nós 
vamos levantar com os acréscimos, e isso vai ser uma grande vantagem 
para o Instituto. Nós decidimos, quando entramos com ação da 
COFINS, tínhamos certeza da isenção, mas controvérsia em 
jurisprudencial, o entendimento do Fisco contrário, para resguardar o 
Instituto resolvermos fazer o depósito mensalmente. Com esse repetitivo 
que saiu, eu acho que nós podemos ter uma previsão bem mais segura 
de sucesso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, estou à disposição para 
esclarecimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As contas são essas, se 
alguém quiser algum esclarecimento adicional, então coloco em votação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não haverá distribuição de resultado 
enquanto tiver... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é uma ressalva 
importante, né?! Nossa isenção e a nossa pretensão de imunidade 
pressupõe a não distribuição de resultados aos associados e nenhum 
benefício aos associados. De forma que isso aconteceu no ano passado e 
vai acontecer esse ano também.  

Ninguém é contra a aprovação, portanto, aprovação unânime das 
contas. Encerramos a assembleia? 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Encerrado. Tem outro item na pauta? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não havendo mais o que 
discutir, encerramos a assembleia e a Ata será feita. Vamos passar o 
próximo assunto.  

Está preparado, João? Eu perguntei para o João porque eu pedi, eu 
solicitei ontem à tarde ao João que comentasse a ADIN 5.496. Então, 
pode ser que ele prefira não assumir a relatoria do assunto.  

Todos sabem que um partido político entrou com esta ação arguindo a 
inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n. 13.254, que nós 
vamos comentar aqui, até pelo interesse de chegarmos a uma conclusão 
oficial se há ou não uma inconstitucionalidade.  

Mas eu antes de entrar no detalhe miúdo, eu queria perguntar ao 
Bianco, ou pedir ao Bianco que faça um comentário sobre o que isso 
representa para a efetividade do programa, né?! A pergunta feita de 
outra forma é a seguinte: quem fizer a declaração, efetuar o pagamento, 
e se por alguma razão o Supremo não tiver dado resposta ainda à ADIN 
proposta e vier a julgar inconstitucional, o que acontece com essa 
pessoa? Então, a pergunta que também pode ser reformulada: Essa 
ADIN ‘mela’ em bom português, a efetividade do sistema? 

Sr. João Francisco Bianco: A ADIN que foi proposta pelo Partido 
Popular Socialista pede inicialmente uma medida cautelar, e na medida 
cautelar está pedindo várias coisas, e um dos pedidos cautelares é o 
seguinte: “A concessão de medida cautelar pelo Supremo para que até o 
julgamento final da apresentação (i) seja interrompido o prazo de 210 
dias para o exercício da adição pelo contribuinte; (ii) Suspender a eficácia 
da Lei n. 13.254; e (iii) Suspender a eficácia dos atos do Poder Executivo 
que regulamentara a lei”.  

Então, existe um pedido liminar aqui para a suspensão da eficácia da 
lei. Esse pedido ainda não foi apreciado pelo Supremo. Nesse interregno 
a lei está produzindo efeitos, ela está em vigor, está produzindo efeitos. 
Se houver a concessão da liminar pelo Supremo vão se suspender os 
efeitos da lei. Agora, o pedido final da ADIN é que seja declarada a 
procedência da ação para os fins de declarar a inconstitucionalidade do 
art. 4º, § 12º da Lei; a inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei; e uma 
interpretação, conforme a constituição, do art. 1º, § 1º, art. 2º, inciso I 
da Lei.  

Então não é uma, ao contrário da liminar. A liminar pede a suspensão 
total da lei, já o pedido final é que seja declarada inconstitucionalidade 
de três artigos, pelo menos que o terceiro seja dado uma interpretação 
conforme a constituição, não o reconhecimento da sua inconstitu-
cionalidade total. Então, esses são os pedidos.  
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Com relação especificamente aos pedidos, ou tema, de mérito... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. Alguém aqui sabe 
se essa decisão na liminar é monocrática? 

Orador não identificado: Da ação direta? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que fica a critério do relator que 
recebeu. Ele pode despachar monocraticamente ou ele pode levar para o 
plenário. Fica a critério dele. 

[Pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, posso? Parece que a 
diferença é o seguinte: quando a monocrática liminar ela produz efeitos, 
quando ela for para o plenário, a liminar vai ter efeito. Tem efeito.  

Então, se o plenário disser que é inconstitucional, praticamente a lei 
está fora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, João. 

Sr. João Francisco Bianco: No mérito, objeto da ADIN, como vocês já 
viram, são três os dispositivos que estão sendo questionados.  

Primeiro é o art. 4º, § 12º, inciso I. Esse dispositivo trata da 
impossibilidade dessa declaração de regularização ser usada como 
indício ou elemento para efeito de expediente investigatório ou 
procedimento criminal. O que o impetrante aqui sustenta é que vai 
haver uma limitação no exercício da competência do Ministério Público 
e da Polícia Federal de investigação de crimes que não são objetivos 
específicos dessa declaração. Então, diz o impetrante aqui o seguinte: 
uma pessoa pode prestar informações de lavagem de capital referente a 
crime de sonegação por meio de uma operação X. Outros agentes, no 
entanto, podem utilizar a mesma operação X para lavagem de dinheiro 
de outros crimes antecedentes, por exemplo, corrupção, tráfico de 
pessoas ou tráfico de drogas. Isso pode representar um grave problema 
para as autoridades imbuídas de investigar – como se sabe as grandes 
operações de lavagem de dinheiro consistem em esquemas complexos 
envolvendo inclusive autores internacionais. Então, existem crimes 
correlatos que eventualmente podem ter sido praticados por outros 
agentes e que haveria, então, uma limitação do exercício do poder de 
investigação do Ministério Público.  

Com isso haveria violação aos arts. 127 e 129, inciso I, da Constituição 
– cria óbice para que o Ministério Público exerça a sua missão 
institucional. Também a lei violaria os dispositivos do art. 144 da 
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Constituição e esvazia o dever do estado de garantir a Segurança 
Pública e fere as atribuições constitucionais da Polícia Federal de 
apurarem infrações penais. Basicamente esse é o primeiro argumento. 
Também fere a mobilidade pública, a constituição garante a proteção à 
moralidade por meio de ações populares etc. Então, esse é o primeiro 
fundamento da ação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Subsidiariamente ele pede... 
ele pede uma interpretação conforme, para que seja ressalvada a 
possibilidade de, a partir da declaração, ser investigado crimes de 
lavagem de dinheiro e seus respectivos crimes antecedentes quando o 
capital não tiver origem naqueles crimes que estão listados na lei. 
Sonegação fiscal é um exemplo, né?! O dinheiro é decorrente de um 
furto e está depositado no exterior. 

Sr. João Francisco Bianco: O segundo argumento? Alguém quer 
comentar o primeiro argumento? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só uma dúvida, Ricardo. Eu acho que nesse 
caso está fora. Está fora do sistema. A própria lei diz que nesses casos 
não precisa ter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, ele está pedindo uma 
interpretação conforme, né?! Ou diz que é inconstitucional, aí mata o 
programa, né?! É inconstitucional, poder usar como indício e o único 
elemento, mata o programa.  

Agora, ele quer uma interpretação conforme, e nem ele está acreditando 
na inconstitucionalidade total. E toda justificativa dele não é em torno 
dos crimes que estão sendo anistiados. Razoável.  

Eu pessoalmente considero que a petição está bem formada, viu? Essas 
petições de partidos e de ações coletivas geralmente são ruins. Esse 
está bem formulado. 

Sr. João Francisco Bianco: O segundo argumento, da 
inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei, que prevê as alíquotas. Ele 
sustenta que a fixação de alíquotas fixas fere o princípio da capacidade 
contributiva e fere também, o princípio da isonomia, porque está 
tratando contribuintes iguais, está diferenciando contribuintes em 
situações idênticas. Ele cita aqui: “Contribuinte que sonegou impostos e 
levou seu dinheiro para o exterior está sendo privilegiado em detrimento 
do contribuinte que também não pagou imposto, mas que aqui 
permaneceu investindo seus ativos no país”. E ele está tributando uma 
alíquota de Imposto de Renda de 15% mais 15% de multa, enquanto 
aquele contribuinte que pagou os impostos foi tributado a 27,5%, ou 
34% mais a multa de 75% ou 150% com a acusação de crime de 
sonegação fiscal. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Usando a terminologia do 
Prof. Gerd, essa lei foi feita para ‘bandidão’ mesmo. 

[risos]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então o Fisco é ‘bandidão’? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a ADIN estava indo bem até chegar 
nesse ponto, porque há um desconhecimento absoluto do que seja 
isonomia e capacidade contributiva.  

Isonomia seria tratar as pessoas de forma igual, na medida em que eles 
tenham traços de igualdade e os desiguais de forma desigual. Você tem 
que tratar as pessoas de forma desigual, quando se aplique o caso. 
Nesse caso que a gente está falando é justamente isso: você tem uma 
pessoa que não está sendo tratada de forma desigual sendo igual. Ela 
tem uma desigualdade. Você tem um contribuinte que tem ativos no 
exterior... 

Orador não identificado: Sem ter pago nada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E é esse contribuinte que está sendo 
tratado com esse regime de regularização cambial e fiscal. O fato dele 
pagar mais ou menos do que o contribuinte que, aqui no Brasil, 
também não declara, ou sonega, ou é ‘malvadão’, não tem nada a ver 
com isso.  

Você tem um tratamento igual para todos aqueles que estão naquela 
posição de igual equivalente com ativos no exterior, e esses 
contribuintes estão sendo tratados de forma igual. Não há nenhuma 
questão, muito menos de capacidade contributiva que não se aplica 
para essa questão que é um imposto punitivo, vamos dizer assim, um 
imposto também indutor para você regularizar a sua situação irregular. 
Por isso é imposto punitivo e indutor. É um imposto, a gente pode falar, 
sempre tem aquele cacoete, não, imposto não pode ser... não pode ser 
cobrado a título de sanção. Aquela trava que está no nosso código 
internacional, mas isso não funciona assim.  

Muitas vezes ele é, ele tem esse caráter punitivo e educativo, e indutor 
para que você se regularize. Não tem nenhuma relação com capacidade 
contributiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas esse imposto é Imposto 
de Renda? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí é o ponto. Eu entendo que não. É e 
até a gente está produzindo um trabalho acadêmico sobre o assunto 
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para discutir justamente Imposto de Renda. Se nessa questão é Imposto 
de Renda ou com a característica de Imposto de Renda.  

Passa longe disso aqui. Não é Imposto de Renda na minha maneira de 
ver. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, é preciso dizer o 
seguinte: diante disto, é alguma coisa ‘sui generis’, para falar o mínimo.  

Muitos dos valores que estão lá fora são valores de origem lícitas e 
produzidos no Brasil que foram tributados no Brasil. Recursos que 
foram mandados para o exterior nos anos 1970, 1980, por razões de 
segurança patrimonial e que foram gerados com trabalho aqui. Já 
foram tributados e estão sendo tributados de novo. Então, veja que 
isonomia é esta, né?!  

É difícil falar em isonomia aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, o fato de que eu falei de isonomia é no 
sentido de não dar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou de acordo com 
você. É complicado você falar em isonomia ou sustentar com base na 
isonomia numa situação em que não há para comparar. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Posso falar, professor? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Eu acho que muito pode se 
aproveitar da fala do Prof. Zilveti, porque nós estamos diante de uma 
norma de anistia.  

E se a gente avaliar as demais anistias, os Refis que houveram nos 
últimos anos, todos eles, de certa e forma, trouxeram benefícios para 
aqueles que quiseram regularizar. A gente também tem que olhar o 
histórico da norma, que é uma tendência mundial de regularizar. 
Independentemente de Operação Lava Jato e tudo. E, mais uma coisa, 
nesse ambiente de anistia eu enxergo claramente dois sistemas. Nada 
impede do contribuinte não querer aderir ao programa, o programa tem 
regras próprias, ele estima uma base – e eu não vou entrar nesse 
mérito, porque eu acho que isso vale um outro debate.  

Eu estive segunda-feira numa apresentação sobre o tema, isso foi 
trazido, teve inclusive, opiniões divergentes, mas a questão aqui, é que 
você está diante de uma norma de anistia, que ela cria regras próprias. 
Você aceita ou não. Nada impede de, paralelamente, foi falado aqui, 
fazer a denúncia espontânea. Você pode fazer a denúncia espontânea 
desses mesmos ativos, em condições normais de temperatura e pressão 
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e ficar sujeito ao crime. E pagar da forma normal ou trivial. Ou, como 
opção, aceitar as normas, aceitar essa forma de cálculo criada, que aí é 
uma outra discussão, e a contrapartida é a anistia do crime. Assim 
como no Refis, você paga a vista e é exonerado de multa, de juros e 
percentuais.  

Então, eu posso mostrar essa comparação. Se a gente admitir que toda 
norma que é anistia ela fere a isonomia, a gente também vai ter que 
revisar outros programas de Refis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todas as ideias são 
importantes especialmente quando nós estamos debatendo uma lei com 
todas dúvidas. Mas há uma distinção nesse ponto em particular do que 
é o Refis.  

O Refis não criava imposto – né? – ele pegava o imposto já devido ou 
que fosse devido, e dava prazo de pagamento e anistiava.  

Aqui não, o que está sendo discutido é: pode criar imposto "benéfico"?  

Eu proponho que nós passemos para a última inconstitucionalidade, 
porque está muito amarrada com esta, né?! E aí a gente analisa o 
problema em toda a sua extensão. 

Sr. João Francisco Bianco: O terceiro argumento objeto da ADIN é a 
questão da violação da lei complementar que regula a questão dos 
prazos de decadência para a constituição do crédito tributário. E que o 
art. 6º da lei se refere especificamente – ele reconhece a existência de 
um acréscimo patrimonial cujo fato gerador ocorreu em 31 de dezembro 
de 2014 e sujeita esse acréscimo patrimonial à incidência do Imposto de 
Renda a título de tributação de ganho de capital, alíquota de 15%. 
Então, diz o impetrante da ADIN: olha, recursos, rendimentos que 
foram auferidos em períodos já alcançados pela decadência estão sendo 
tributados aqui, logo, a lei ordinária está criando um novo prazo 
decadencial, logo, ela está indo contra o 173, o 150 do CTN que tratam, 
que são dispositivos de lei complementar e que tratam de matéria 
decadência.  

Além disso, ele está criando um novo prazo decadencial, porque ele cria 
a incidência do Imposto de Renda e ele cria uma ocorrência de um fato 
gerador em 31 de dezembro de 2014 e, teoricamente, o Fisco teria cinco 
anos a partir dessa data, para constituir um crédito tributário e exigir 
eventualmente diferenças de tributos não pagos. Então, também estaria 
sendo ferido aí, está criando uma nova hipótese de decadência, que é 
matéria de lei complementar, isso é norma geral de Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Subsidiariamente ele está 
pedindo que o Supremo legisle? 
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Sr. João Francisco Bianco: Ele está pedindo que seja feita uma 
interpretação conforme a Constituição e que o Supremo reconheça que 
o programa aplica-se aos residentes domiciliados no país em dezembro 
de 2014 que tenham sido ou ainda sejam proprietários de ativos, bens 
ou direitos no período entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 
2014. Quer dizer, só nesse período. Quem estiver fora desse período não 
estaria alcançado pelo programa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O melhor dos mundos para 
os ‘bandidões’, não?! Mas eu queria observar que o pedido é 
absolutamente contraditório consigo próprio.  

Eu posso ter tido um ativo, uma casa, por exemplo, no exterior e não 
declarada dentro desses cinco anos e o rendimento foi produzido há dez 
anos e já estaria sujeito à decadência do Imposto de Renda. Então o 
pedido é contraditório com a argumentação, não é? Cabe embargo de 
declaração para melhor esclarecimento do pedido?! [Risos] 

Agora, me preocupa muito – o Fernando diz que está escrevendo sobre o 
assunto – se isso é Imposto de Renda, se não é Imposto de Renda. Se 
for Imposto de Renda tem que ser progressivo sim, pondo de lado a 
questão da isonomia. É Imposto de Renda. Certo? O legislador colocou 
esse tributo, ele não criou um tributo novo, não quis criar um tributo 
novo para qual seria lei complementar. Ele criou um tributo, está se 
fundamentando no art. 43, tem o regime de Imposto de Renda, 
portanto. E assim que ele terá que ser interpretado.  

Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que não é bem Imposto de 
Renda. Eu acho que em parte é Imposto sobre Grandes Fortunas. A 
novidade é que, não é, nós temos ainda não realizado. Mas... muito 
bem. Segue e o Imposto de Renda? Não sei. Por exemplo, o fato gerador 
ocorre quando? Em 31.12.2014. Então, isso é algo completamente 
diferente da sistemática constitucional do Imposto de Renda, e assim 
vai.  

Então, eu acho que realmente não é... é aquilo lá, é o produto típico do 
caos tributário. No caos você não consegue fazer algo sistemicamente 
correto. Esse que é o problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando pediu a 
palavra. O Fernando pediu primeiro aqui, Bruno.  

Eu queria perguntar para você, Fernando, se, partindo da premissa que 
isso é um Imposto de Renda, foi dado como sendo Imposto de Renda, 
isto é, o Supremo poderia dizer, vou julgar como se fosse um imposto 
sobre grandes fortunas, como foi [ininteligível]. Ele é um imposto sobre 
o imposto de renda, ele é um imposto sobre a renda, mas que incide 
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sobre o valor do patrimônio em 31 de dezembro, portanto, não há 
compatibilidade da base de cálculo com o aspecto material da 
incidência, e ele criou o fato gerador presuntivo, em 31 de dezembro de 
2014.  

São todos esses aspectos que me preocupam profundamente. Como é 
que nós vamos, eu, cheio de patrimônio no exterior, quero declarar, 
mas eu tenho segurança? Agora, meu cliente chega e fala: eu estou 
cheio de patrimônio e quero e declarar. Eu posso dizer para ele: declare 
que você está seguro? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, muita pergunta para pouca resposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que eu espero e muito de 
você. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E não, eu agradeço pela parte que me 
toca, mas eu... primeiro, digo assim: a lei diz que é Imposto de Renda, 
mas de fato não tem nenhuma característica desse tributo, sobretudo o 
que a gente já discutiu aqui.  

O Supremo ao julgar essa ADIN, não está julgando necessariamente 
essa questão do Imposto de Renda, mas pode julgar, ele pode... na ADIN 
você tem análise da lei, você pode acrescentar outros aspectos à sua 
análise, inclusive do imposto. Em que pese que você está analisando 
dois artigos e não toda a lei. Você pode se fundamentar e dizer: olha, de 
fato esse não é um Imposto de Renda, esse é outro imposto. Mas, isso 
ele não estaria ferindo de modo nenhum o novo Código de Processo 
Civil.  

Alexandre, mas isso a gente vai discutir oportunamente.  

E em relação aquilo que a gente está tributando – a riqueza é que está 
sendo tributada – é interessante observar que não existe uma percepção 
de acréscimo patrimonial. No meu modo de ver, não é uma riqueza 
nova, é uma riqueza desconhecida, que pode ter sido tributada ou não, 
e parte do pressuposto que você declare, que você declare dizendo que 
ela é desconhecida. Ela só pode ter uma origem ilícita tributária, não 
pode ter ilícita de outra natureza política ou de outra natureza penal.  

Com relação ao fato, a presunção de riqueza em 31 de dezembro de 
2014, é absurda, não há sentido essa presunção para fins de Imposto 
de Renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Será que eu salvo a lei? 
Agora eu me coloco na posição de salvador da lei. Talvez o Brandão 
devesse falar.  
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Mas eu salvo a lei com a seguinte colocação: tem lá um depósito no 
exterior, nunca declarei, vem o Fisco brasileiro, troca informações com o 
país onde está o depósito, toma conhecimento da existência do 
depósito. De acordo com a lei brasileira, os rendimentos não declarados, 
os bens não declarados, consideram-se receita omitida cabendo a mim 
fazer prova em contrário. Noventa e nove por cento das pessoas que 
estão nessa situação não tem documento, não tem contabilidade, não 
tem prova em contrário. Então a presunção, foi dada a possibilidade da 
presunção, em troca de que você aceite que, dentro do período de 
decadência, em 31 de dezembro de 2014, eu fixo essa data aqui num 
dado de ocorrência do fato gerador para o efeito de sanar, e ainda te 
dou anistias criminais e você pode liquidar essa situação fiscal com este 
recolhimento.  

Pondo de lado os outros aspectos de progressividade, eu salvo a lei 
dessa forma? Porque eu também posso chegar e dizer: olha, eu vou 
querer declarar a partir de agora – claro, como sugeriu a Valdirene – eu 
vou pagar até com isenção de multa, mas não vou estar livre das ações 
criminais. Mas será que não dão um auxílio para a lei? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você salva a lei por outro lado, mas a 
questão do Imposto de Renda continua. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Crime penal não é tributário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Do ponto de vista tributário ela fica 
manca em relação ao Imposto de Renda, ela continua não sendo 
Imposto de Renda. Em que pese dizer, olha, tudo bem, eu crio, eu posso 
criar um Imposto de Renda novo? 

Orador não identificado: Não, sem lei complementar, não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por esse meio eu entendo que não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós temos que 
continuar discutindo essa questão. Bruno, você tem um minuto, você 
consegue falar ou quer deixar para semana que vem? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pode ficar para semana que vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Nós vamos deixar então na 
pauta para a próxima semana sem prejuízo de vocês encaminharem 
outros temas, inclusive do processo. Nós vamos deixar o art. 138 e 
todas as peculiaridades relativas a ele na relatoria do Bruno. E vamos 
deixar os aspectos constitucionais da Lei n. 13.254, tal como está aí, na 
relatoria já feita do Bianco. Eu agradeço a presença de todos, agradeço 
a aprovação das contas da diretoria. 

Revisado por VJL. 


