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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. O Prof. 
Schoueri nos trouxe aqui um livro precioso, é a Tese de Livre-docência, 
do Prof. Klaus Vogel – na verdade ele está ressalvando aqui que ele foi o 
portador. Eu já ia completar, a doação é do Dr. Pedro Adamy para a 
nossa Biblioteca, de forma que agradecemos imensamente. O livro está 
à disposição de todos.  

Algum comentário? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É claro que é necessário conhecer um 
pouquinho da língua alemã, mas aqui começou o Direito Tributário 
Internacional. Esse aqui é o trabalho que ele fala sobre o princípio da 
territorialidade ainda no Direito Administrativo, onde ele fala no 
finalzinho de um tal de Direito Tributário, um assim chamado Direito 
Tributário. 
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Então, para a nossa Biblioteca isso é um tesouro muito grande que o 
Pedro Adamy nos deu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, você quer 
comunicar dos livros? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. Nós fizemos um 
inventário do nosso estoque de livros de Direito Tributário – são livros 
importantes, mas que estão escondidos. Porque nós não temos uma 
propositura de vender esses livros e alguns livros até daquelas 
excelentes Teses de Mestrado e Doutorado.  

Então, nós temos aqui uma grande quantidade de livros, livros 
importantes. Nós vamos enviar um e-mail para todos os nossos 
associados com a lista anexa e com o preço compatível com a condição 
de associados. Então, é só fazer exatamente a escolha, enviar email, que 
a gente vai fazer a separação deles.  

Nós temos realmente oportunidade de até de colocar isso visivelmente 
para todos. Já fizemos inclusive uma banca aqui para associados, com 
livros gratuitos. Mas vimos que temos uma quantidade enorme de 
títulos – não vamos dispor em livrarias, vamos dispor só para os 
associados, certo?!  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais alguma comunicação?  

Então vamos prosseguir – eu estou invertendo a pauta – a Receita 
Federal divulgou uma consulta pública, cujo prazo de contribuições já 
terminou, mas vale a pena analisar esse assunto, é uma instrução 
normativa com um artigo apenas, definindo o que é atividade econômica 
substantiva. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: A Receita Federal divulgou para consulta 
pública uma proposta de instrução normativa para debate 
regulamentando o conceito de atividade econômica substantiva. A 
exposição de motivos traz um aspecto interessante, que é dizer que as 
holdings que apenas administram participação da sociedade, que 
desenvolvem atividades essencialmente gerenciais, teriam substância 
econômica desde que atendido outros critérios; e que era uma dúvida 
que existia na Instrução Normativa n. 1.037/2010, na análise do art. 2, 
porque quando ela se referia à legislação da Dinamarca e da Holanda, 
ela falava em holdings que não exerçam atividade econômica 
substantiva.  

Então tinha dúvidas se uma holding pura, que apenas administrava 
investimento e não tinha nenhuma atividade econômica em si, se ela 
estaria coberta ou não. Sempre foi um ponto de dúvida. Dessa maneira, 
a Receita Federal, na exposição de motivos, ela trouxe mencionando a 
Ação 5 do Projeto BEPS, que trata da concorrência fiscal e judicial entre 
os estados, e a própria OCDE nesse relatório – e hoje de manhã – ela 
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menciona aqui os regimes de holdings, principalmente aqueles que 
concedem isenção para dividendos e ganhos de capital auferidos no 
exterior, que isso não seria considerado uma prática fiscal danosa 
porque tem aspectos de política fiscal envolvido, como o de evitar a 
dupla tributação econômica e até utilizar a neutralidade de importação 
de capitais. Então, como teria uma justificativa, desde que ele não fosse 
um benefício concedido apenas para não residentes, não teria problema 
nessa prática.  

E dai surgiram algumas discussões em relação à proposta de minuta 
em si, no âmbito principalmente do GETAP (Grupo de Estudos 
Tributários Aplicados), relacionado à necessidade ou não de mencionar 
o juro sobre capital próprio expressamente na proposta de minuta, por 
exemplo, e se seria conveniente definir o que é atividade econômica 
substancial. Então, naquela tentativa de fechar, delimitar os conceitos e 
diminuir um pouco a margem de arbitrariedade do fisco, isso acaba 
reduzindo espaço também de interpretação – então tem os dois lados da 
moeda – mas a proposta que foi encaminhada, as sugestões foram na 
linha de tentar definir, não trazer uma lista de requisitos como acontece 
na prática internacional, mas tentar trazer um conceito do que seria 
substância, do que seria essa capacidade operacional que é mencionada 
aqui e de instalações compatíveis – então se discutiu se precisa ter 
imóvel próprio ou não e coisas desse tipo.  

E por fim acho que o outro ponto que me chamou atenção, é que é 
curioso que na Ação 5 do Projeto BEPS quando ele diz que os regimes 
de holding em si teriam justificativas de política fiscal e essa é a única 
ação voltada para o comportamento dos Estados, ao menos a principal 
ação voltada para o comportamento dos Estados na prática do BEPS – 
os incentivos que os estados concedem e que acabam permitindo a 
erosão de base e a transferência de lucros. E na Ação 6, quando ela fala 
dos abusos do uso de tratados, principalmente na cláusula de limitação 
de benefício, você vê que uma sociedade holding dificilmente consegue 
ter acesso aos benefícios do tratado, mesmo na cláusula de condição 
ativa de negócio – que seria a mais comum da holding se enquadrar –
tem uma previsão expressa dizendo que as holdings estão excluídas.  

Então, é um pouco curioso ela dizer na Ação 5 que não tem problema 
esses regimes e, na Ação 6, ela dizer que elas não devem ter acesso a 
esses benefícios. E na perspectiva do Estado de residência, não faria 
muita diferença porque ele já tem a isenção para lei doméstica, mas se 
pensarmos que muitos países tributam dividendos nas remessas, 
poderia fazer uma diferença na prática, né?! Não existe uma 
contradição entre os relatórios, mas é um pouco curioso, e acho que são 
esses os pontos que foram discutidos e que houve mais debate a 
respeito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A questão do BEPS está muito bem 
resumida, foi muito bem apresentada pelo Ramon – não há o que falar. 



4 

 

Em si toda vez que se fala sobre substância de holding, tem uma volta à 
tona – claro que é bom que diga o que acham que é substância, mas o 
que quer que digam estará errado. Holding não tem substância, holding 
não tem que ter substância, se for holding. É uma sociedade, uma 
sociedade financeira que busca investimentos e avaliação... Veja, 
holding é uma coisa diferente de uma sociedade que busca investir em 
investimentos de portfólio – no caso do investimento de portfólio faz 
sentido que eu tenha um corpo para examinar quais ações eu compro e 
quais eu vendo. A ideia da holding, ao contrário, é justamente juntar 
numa pessoa jurídica patrimônios diversos, para um investimento 
comum. Não se espera da holding qualquer atuação e é isso a essência 
da holding. Então, o espírito da Instrução Normativa embora, que bom, 
pelo menos vão dizer alguma coisa, mas o que quer que digam será 
arbitrário, qualquer sugestão que se faz aqui é de arbítrio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, sobre isso que o Prof. Schoueri 
disse, de fato é arbitrário. Mas é preciso entender o que é arbitrário, não 
no sentido só negativo da expressão. Porque quando você fala em 
substância efetiva, é um conceito indeterminado – o que é substância 
efetiva? É preciso que alguém diga o que é substância econômica 
efetiva, que na própria Instrução Normativa ou na questão BEPS ou 
mesmo nas legislações que combatem a zona fiscal, o conceito fica 
indeterminado e depois vem uma determinação, para inclusive, detalhar 
o que é substância, detalhar se é uma empresa, se você precisa ter o 
endereço, se precisa ter gente lá, quantas pessoas, quem faz a 
administração. Isso a gente nota nos contratos que você tem na Suíça – 
existe uma preocupação da fiscalização de entrar nessa questão da 
substância econômica efetiva para dar segurança jurídica.  

O que não deixa de ser arbitrário, porque se você fala, precisa ter dez 
pessoas, cinco pessoas e porque não quatro, não seis? Então, é 
arbitrário sim, mas é preciso que você arbitre para não gerar uma 
confusão como essa que a gente vê aqui. Porque se você fala entendem-
se que uma holding que desenvolve uma atividade econômica 
substantiva, é aquela que possui na jurisdição do seu domicílio, 
capacidade operacional compatível para exercer a gestão do grupo 
econômico, melhorou, mas ainda não chegou onde a gente pode 
comparar se a estrutura holding atende ou não atende a questão de 
substância econômica. É nesse sentido que eu queria ponderar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É exatamente lendo esse texto que nós 
ficamos mais surpresos, porque onde se acreditava que pelo menos se 
dava segurança jurídica, não se dá. Ou seja, endossa-se uma ideia 
falsa, eu insisto, falsa e arbitrária, no sentido de que a holding deve ter 
alguma capacidade operacional – holding não é operacional – endossa-
se a falsidade e se mantém a insegurança. Se tivesse uma instrução 
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normativa dizendo: olha, se houver pelo menos três funcionários se dará 
substância? Eu diria: olha, está errado, mas deram um critério.  

Eu não sei quanto a vocês, na minha experiência na advocacia é 
comum que perguntem quantas pessoas eu preciso ter lá na Áustria 
para a empresa ter substância? Eu respondo onze. Por que? Porque eu 
gosto do número onze, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto 
do onze. E se eu respondo onze, é somente porque é o onze – não há 
qualquer outra razão senão para o meu prazer com o número onze e 
quem me conhece sabe porque é o onze. É meu gosto e eu respondo 
rindo, quando eu falo onze, obviamente para dizer que não tem sentido, 
quer dizer, onze ou dez. Se tiver instrução normativa dizendo: quando 
houver pelo menos quatro funcionários, ou onze funcionários – minha 
recomendação – onze funcionários, haverá uma substância? Então 
estamos acertados.  

Agora, enquanto vem um texto, usando conceitos indeterminados do 
mesmo modo, só que introduzindo um requisito que é a questão da 
capacidade operacional, quando a holding não tem operação, porque ela 
é holding, me parece um no sense. Desculpe, eu vou repetir a palavra 
arbitrário, arbitrário no sentido próprio: arbitrário, bobagem, que não é 
devido. Desculpe a recomendação, desculpe, só dizer uma coisa sobre 
isso: eu recomendo aos que ainda não leram o caso do Prevost Car, nós 
temos vários artigos sobre isso, inclusive, na nossa Direito Tributário 
Atual de autoria do Luís Flávio Neto, bem como vários outros.  

Esse caso tem a sua importância também porque ali ninguém menos do 
que Kees van Raad, veio dizer o que eu estou dizendo, só que com muita 
mais propriedade pra dizer: a holding, por definição, não tem 
substância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existem duas solicitações 
aqui para a palavra, eu queria só para levantar outra questão aqui. 

É o seguinte: em primeiro lugar eu não quero ler a exposição de 
motivos; em segundo lugar, eu quero ler o que está na Instrução 
Normativa – porque que existe um texto na Instrução Normativa. Muito 
do que foi falado aqui foi tirado da exposição de motivos. Essa é a 
primeira observação que eu queria fazer.  

A segunda observação, é que nós aqui temos no Brasil sempre a 
preocupação – não nessa questão específica, que tem que definir o que é 
uma jurisdição com uma tributação favorecida, regime fiscal 
privilegiado, mas em outras questões, várias outras questões, 
envolvendo exportação principalmente – nós estamos sempre 
preocupados com a substância de pessoas jurídicas existentes no 
exterior participantes do grupo econômico, seja no organograma do 
grupo, seja na operação de alguma empresa do grupo. E a gente sempre 
fica com isso: quantos funcionários tem hoje? Onze ou doze... para o 
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Prof. Schoueri, dez não é suficiente. Nós sempre ficamos com isso: 
quantos metros quadrados tem de área disponível?  

Eu sempre lembro do caso da Vale, a Vale tem um prédio de 4 andares, 
em algum lugar na Suíça, com 400 funcionários – parece que tem 
substância, impressiona fisicamente. Evidentemente que uma instrução 
normativa, nenhuma norma legal pode dizer isso: onze funcionários 
atende a condição de substância. Até porque holding não precisa talvez 
de onze funcionários. Eu queria chamar atenção, viu, Gerd e Fernando, 
Schoueri e João, para o conteúdo da Instrução Normativa: capacidade 
operacional e instalações adequadas não está dizendo se são duas salas 
ou três salas, uma cadeira, duas mesas, um computador ou dois; mas 
adequadas para o exercício da gestão e efetiva tomada de decisões 
relativas ao desenvolvimento das atividades, administração das 
participações societárias. Diga-se de passagem, nem se fala do texto da 
Instrução Normativa em grupo.  

O conteúdo substancial da Instrução Normativa é capacidade 
operacional e instalações adequadas para o exercício da gestão e efetiva 
tomada de decisões. Nós conhecemos muitas entidades no exterior que 
tem consistência física, tem um monte de gente, mas é tudo decidido 
aqui, é tudo resolvido aqui, e muitas vezes os contratos são feitos aqui e 
assinados aqui. A mensagem da Instrução Normativa é: onde que está 
sendo exercida efetivamente a gestão? Isso aí daria substância a essa 
entidade lá fora, tenha ela quatro cadeiras ou duas cadeiras, ou onze 
funcionários. Eu estou lendo dessa forma.  

Eu, Prof. Schoueri, eu acho uma loucura. Sendo uma norma 
interpretativa e orientativa, ou de orientação, da repartição e do 
entendimento da Administração para uso dos contribuintes, eu acho 
que é uma norma razoável, eu acho que ela é plenamente razoável. Ela 
não fixo em critério quantitativo, e evidentemente a aplicação dela em 
cada caso é que se determinará, iluminado por este requisito (onde é 
tomada a gestão, a decisão quanto a gestão e administração) e aí que 
será estabelecida a existência substancial da entidade. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Mas nesse caso, Ricardo, só um ponto 
que sugere, quando ele fala efetiva tomada de decisões, ele está 
pressupondo que eu tenho que ter uma série de administração efetiva, 
que eu tenho que tomar decisões gerenciais lá, ou que eu tenho que ter 
um efetiva tomada de decisões. Eu não poderia ter uma holding e tomar 
decisões aqui no Brasil. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, não está escrito isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, não poderia mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que eu 
poderia mesmo. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: A ideia do Ricardo é essa. A ideia do 
Ricardo você pode discutir, mas é essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que é essa a 
mensagem.. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Eu não teria que ter um administrador 
lá... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos dizer que essa  
não é uma boa solução. Mas essa é a mensagem da Instrução 
Normativa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para dizer... talvez a mensagem seja - e 
que aí a gente viu muito, de pessoas – e existe, não é só no Brasil – 
casos de pessoas terem que ter bilhetes aéreos para provarem que 
viajaram para aquele paraíso fiscal, tiveram uma reunião naquele hotel 
e depois voltaram. Ainda que tivessem pensado sobre o assunto há 
muito tempo, foram tomar decisão lá. Isso porque o Direito Tributário 
Internacional, esse que surgiu em 1965, portanto junto com o nosso 
Código Tributário Nacional, tem 51 anos, esse Direito Tributário 
Internacional foi criado com base em questões físicas, em parâmetros 
físicos.  

O critério era físico. Ou seja, ele não foi preparado para essa vivencia da 
era das comunicações, para saber que as decisões são tomadas hoje por 
teleconferência. E como as legislações são baseadas em critério físico, 
segue-se a ideia – e realmente não é só no Brasil, isso é geral – essa 
necessidade dos fiscos que vão exigir verificar se a pessoa viajou para 
tomar decisão, decisão que, vamos ser claros, já estava tomada, já 
houve uma teleconferência e tudo mais, porque a realidade é virtual, 
não existe mais um local. O critério de residência está morto. O critério 
de residência está morto, só que ele está presente em muitas 
legislações. Então nós temos aqui aquele morto vivo que vai 
caminhando e que as legislações mantém como se existisse. Já morreu, 
já é hora simplesmente de trocá-lo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que bom, Luís. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Schoueri tem toda a 
razão com relação ao que estava dizendo, mas na verdade nós estamos 
tratando de uma situação em que se tenta localizar a residência de uma 
determinada entidade e com esses problemas e artifícios que se pode 
tomar para tentar se encaixar numa determinada situação de interesse. 

Mas me parece que em termos normativos abstratos, a orientação que 
está aqui está clara. Pode não ser a melhor de todas, mas era razoável e 
está clara.  
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Fernando, depois Gerd e João. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De fato, quando a gente olha essa 
Instrução Normativa, sobre o tema o Ricardo Lobo Torres citou a 
questão do ajuste axiológico. isso – ele foi muito atacado quando ele 
defendeu o SAT, colocaram na cabeça de forma distorcida que ele era 
um jus naturalista, o que não é verdade, que se faça justiça. Ele dizia, é 
preciso um ajuste axiológico. Quem fará esse ajuste axiológico? Se você 
colocar onze na Instrução Normativa, aí é arbitrário e é inadequado, não 
permite que você atenda a dinâmica das relações sócio econômicas. 
Como o Prof. Schoueri bem disse, essa tese do Prof. Klaus Vogel tem a 
idade dele, tem 51 anos. Em 11 de janeiro de 1965 nascia esse menino. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Seis mais cinco dá onze. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Em 51 anos, a questão de residência foi 
absolutamente modificada, a questão de território – que é justamente o 
que está lá – foi absolutamente modificada. E nós continuamos 
pensando por conta de um positivismo inadequado que é preciso que 
esteja na Instrução Normativa o onze. Quando que você no mundo já 
tem esse ajuste axiológico, você leva a sua proposta para o agente fiscal 
– em jurisdições como eu mencionei da Suíça que você tem acordos 
fiscais – e você diz: olha, o que eu quero fazer é isso. 

E o que significa? Se você permitir esse ajuste axiológico, você sai dessa 
saia justa. E nós estávamos discutindo há 20 minutos exatamente esse 
assunto, mas não ligada à essa questão internacional, sobre o que é o 
conceito de instalações com capacidade operacional para fins acadêmicos 
– e ninguém chegou a uma conclusão, entre seis pessoas que estavam a 
Mesa. Porque se você tem uma ideia que capacidade operacional para 
você precisa ter uma secretária, pra mim precisa ter um computador, 
pro Bianco precisa ter uma cadeira... então não há um consenso, é 
preciso que alguém venha e faça esse ajuste, ou seja, que auxilie o 
contribuinte a fazer o movimento de ida e vinda para o encaixe na 
norma.  

A Instrução Normativa, ao menos em tese, ou assim como está na 
proposta, não me parece arbitrária nesse sentido que o Prof. Schoueri 
criticou, desde que a gente avance para que você tenha parâmetros de 
substância que você possa comprovar, como passagens áreas, atas de 
reunião ou teleconferências, certo? Porque senão fica um contrassenso: 
o pessoal vai passear na Suíça e pronto, já está comprovada a 
substância efetiva, o que seria um contrassenso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só por curiosidade, uma vez 
eu vi uma decisão do Conselho de Contribuintes em que se discutia se 
despesa de viagem de um determinado diretor, era uma despesa de 
passeio ou de serviços. Salvo engado, ele era dono de uma entidade que 
possuía postos de gasolina. E ele apresentou no processo fotografias de 
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dezenas de postos de gasolina em vários países da Europa. Então a 
justificativa foi: eu estava procurando o melhor visual para os meus 
postos de gasolina. E ganhou o processo.  

[Risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom eu acho essa discussão muito 
pitoresca, e muito interessante. Inclusive eu também vou votar ao 
nascimento, ao meu nascimento – não vou dizer o número, mas o local. 
O local é Mainz, na Alemanha, que dizem que tem melhor Carnaval na 
Alemanha. E acontece que por algum motivo o número dos foliões é 
onze, inclusive o Carnaval lá começa no dia 11 às 11h e 11 minutos. E 
eu tenho uma explicação que se encaixa na nossa discussão agora. Por 
que onze? Porque tanto faz olhar da direita para a esquerda, de 
esquerda para a direita – tanto faz, é onze. Então é interessante porque 
a nossa discussão é mais ou menos isso. O que nós temos?  

Eu gostei muito da colocação do Ricardo, que é essa básica: é simples 
norma interpretativa, não é uma lei. Porque uma lei nesse sentido seria 
um absurdo, na minha opinião. Exatamente porque também vimos aqui 
que conceitos tradicionais como domicílio, residência e etc. estão cada 
vez mais mudando. Então, um conceito precisa ser amplo, e se ele é 
amplo, ele é vago, e se ele é vago, ele é permitido interpretação – e nós 
tivemos uma. Como não é lei, se eu tenho exatamente uma prova de 
que, apesar de não ter onze, mas ter só dez ou oito, que mesmo assim a 
lei em si, a essência, está sendo respeitada no caso concreto. Inclusive o 
Ramon apontou: a Ação do BEPS não dá conceito, faz uma enumeração, 
faz uma enumeração que só pode ser exemplificativa. É claro que lá o 
problema é maior ainda, porque aí essa Ação é dirigida a não sei 
quantos Estados soberanos. Aqui pelo menos temos só o nosso campo.  

Mas de qualquer maneira, o que foi citado? O Ricardo bem abordou: é a 
questão de ser adequado. Então veja: efetivo, adequado. Então, na 
verdade, nós não vamos ter um conceito razoável, porque 
principalmente ele teria – e também pela revolução das coisas no nosso 
mundo moderno – ele precisaria ser muito amplo. Como, aliás, a mesma 
problemática nos termos da chamada cláusula geral antielisiva. Por 
quê? Porque mesmo na Alemanha, onde eles têm isso há muito tempo, 
eles trabalham com conceitos indeterminados. Objetivamente o mais 
importante, aliás, é adequado porque é exatamente o que nós temos 
aqui na discussão. Mas o que é adequado? Aí que está, aí que começa o 
grande problema, de modo que quanto mais amplo, menos – vamos 
dizer – razoável em termos de segurança jurídica. Porque, na verdade, o 
que nós, coitados contribuintes, precisamos é de segurança jurídica. E 
essa segurança jurídica, nós não vamos ter por intermédio de conceitos 
indeterminados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Schoueri.  
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade me parece que a questão que 
está por traz disso, é que nós na evolução do Direito Tributário 
Internacional nos fixamos em critérios como residentes, estabelecimento 
permanente – sempre são critérios, indícios de alguma outra coisa. E 
essa alguma coisa era a pertença econômica, era estar envolvido 
naquela comunidade, era de algum modo justificar a tributação porque 
eu faço parte daquele grupo – essa é a racionalidade por traz.  

Quando se fala em adequado e etc., o tema que deveria existir seria: 
quanto eu estou envolvido, quanto que se justifica que a tributação se dê 
naquele país porque eu estou envolvido ali. Essa seria a discussão de 
fundo, a discussão de adequação. Adequação não pode ser, com relação 
ao número de pessoas – quando sugerir isso disse que daria segurança 
– mas a discussão teria que ser de outro padrão. Temos que abandonar 
as expressões residência, estabelecimento permanente, ou outras tais, e 
voltar à discussão de porque se adotar esses critérios. É melhor mudar 
o indício pra se manter o critério. O que nós temos hoje é a busca do 
indício, e esquecemos que é mero indício de um critério e o critério é a 
pertença econômica. Essa seria uma evolução que o Direito Tributário 
Internacional deveria perguntar: por que a tributação naquele país? 
Porque existe um envolvimento naquela comunidade que justifica que, 
na hora de uma repartição de rendas, o país da fonte deixe de tributar e 
fique na residência ou repartam, porque na residência também ali se 
justifica uma tributação, porque aquele país da residência também 
oferece alguma coisa. Essa é a discussão que começou o Direito 
Tributário Internacional e que deveríamos buscar o histórico disso.  

Eu estive há pouco em Munique, junto com o Prof. Humberto Ávila, na 
banca de Doutorado da Marta Oliveros Castelon – que é brasileira e foi 
a nossa aluna na Faculdade de Direito. Ela conseguiu o duplo diploma 
de Doutorado, por Munique e por São Paulo. A tese de Doutorado dela é 
sobre tributação de serviços, eu tenho em PDF, mas espero que ela 
mande logo uma versão impressa, porque ali vem toda a história sobre 
o surgimento do estabelecimento permanente – exatamente essa função 
muito mais antiga para se entender o que houve e para que a gente 
possa questionar e dizer: olha, esses indícios não se prestam. Quando eu 
digo residência e estabelecimento permanente, são critérios que não têm 
mais nenhum sentido. São mortos vivos – essa é a realidade desses 
critérios. Agora é preciso deixar bem claro: residência e estabelecimento 
permanente são indícios. O critério é a pertença econômica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fazendo uma observação, 
antes de passar a palavra ao João, o Gerd tem toda a razão, nós 
estamos passando por uma fase de mudança, o mundo real convive 
com o mundo virtual, só que as legislações, os acordos – inclusive – 
falam em residência, em estabelecimento permanente. E aí nós temos a 
grande dificuldade quando se trata de uma holding, que é o objeto aqui 
da discussão, de saber até que ponto ela é substanciosa ou é só um 
‘billbox’ na pior das hipóteses. 
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Acho que se nós trouxermos para essa discussão o problema do virtual, 
ou como é que eu vou resolver problemas como a da passagem área, 
nós teremos dificuldade de verificar o conceito que está aqui. Acho que 
o importante é determinar o conceito abstrato, com as dificuldades que 
o mundo hoje está gerando, não nessa questão exclusiva de holding 
mas o próprio comércio, né?!  

Sr. João Francisco Bianco: Acho que já foram explorados vários 
aspectos aqui, eu não vejo muita incompatibilidade entre os 
pensamentos. Acho que existe um certo consenso aqui na Mesa no 
sentido da dificuldade de conceituar um conceito indeterminado.  

Agora, eu só queria lembrar uma coisa: nós temos uma longa tradição 
aqui, a nossa jurisprudência já enfrentou esse assunto. Nós temos aqui 
a questão das empresas prestadoras de serviço que mudam a sua sede 
para o Município de Cotia para pagar menos ISS e mantém toda a 
estrutura administrativa em outro município – esse é um tema que já 
vem sendo estudado aqui no Brasil, não é mais novidade. Existe 
pertença, existe pertencimento econômico no Município de Cotia, 
quando a sede da empresa está no escritório do contador e toda 
atividade está desenvolvida aqui no outro município? Não, não existe, 
isso é lógico. Agora, você acha que a legislação do Município de São 
Paulo vai exigir para que eu reconheça a sede do Município de Cotia, você 
tem que ter onze funcionários, lá? Não, isso seria uma coisa realmente 
absurda.  

Aliás, eu estava me lembrando aqui de um comentário de um juiz da 
Suprema Corte Americana – eu não me lembro exatamente o seu nome 
– que foi algo mais ou menos assim: “eu não consigo definir o que é 
pornografia, mas eu sei o que é quando eu vejo.” Quer dizer, eu não 
consigo definir o que é substância econômica, mas eu sei quando eu 
vejo. No prédio da Vale do Rio Doce na Suíça eu sei que lá tem, mas não 
consigo definir, mas eu sei que lá tem substância econômica.  

Só mais um rapidíssimo comentário aqui, se o Presidente me permitir, 
esse caso que o Prof. Schoueri mencionou da Corte Fiscal Canadense, o 
caso Prevost Car, é um caso complicado. Existem coisas que não estão 
no acórdão. Então, eu não gosto muito de utilizar esse caso, como caso 
paradigma. Esse caso foi mencionado num evento e eu conversei com o 
juiz que participou do julgamento, que é o Eugene P. Rossiter, e ele 
comentou que no Direito do Canadá, os Tratados, como regra geral, 
prevalecem sobre a lei interna, só que existem exceções. E a exceção é, 
existe uma norma interna no Canadá que trata do que é norma geral 
antielisão. Nesse caso de norma geral antielisão, a norma geral interna 
se sobrepõe ao Tratado – então, é uma exceção. Existem outras 
exceções, mas essa é uma exceção.  

No caso Prevost Car, a procuradoria da Fazenda, quando apresentou o 
caso, não usou o argumento da prevalência da norma interna 
antielisão. Ela usou só aplicação do Tratado. Então a Corte quando 
decidiu o caso, não examinou a questão da prevalência da norma 
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interna. Não examinou se havia ou não possibilidade de aplicação da 
norma antielisão. Examinou simplesmente no caso da aplicação do 
tratado. E aí era um caso de beneficiário efetivo e eles acharam que a 
holding na Holanda era um beneficiário efetivo, ainda que o dinheiro 
tenha saído do Canadá e tenha ido para a Holanda, e imediatamente 
tenha saído da Holanda, e tenha ido para os seus sócios da Holanda 
que eram a Volvo e uma outra empresa de automobilismo.  

Então, nesse evento, conversando com o Eugene P. Rossiter, ele diz: 
“não foi examinado a aplicação de norma antielisão”. Aí surgiu a 
discussão, esse a Procuradoria tivesse arguido, tivesse levantado esse 
argumento? Aí ele telefonou na hora para o relator do caso, o Gerald J. 
Rip, que na época era o Presidente da Corte – hoje não é mais – e ele 
perguntou: “você mudaria o seu voto?” Aí o Gerald respondeu: “não, eu 
não mudaria”. Mas ele, Eugene, participando do evento disse: “eu tenho 
dúvida, talvez eu mudasse; o Gerald não mudaria, mas talvez eu 
mudasse.”  

Eu acho que a gente precisa aplicar esse caso, precisa examinar esse 
caso, com uma certa cautela, e não tomá-lo como um paradigma 
absoluto. Porque, vejam, a situação de fato é uma situação complicada, 
essa holding na Holanda era quase que um ‘billbox’, e o dinheiro dos 
dividendos saíram, foram pagos do Canadá e transitaram pela Holanda. 
Havia algum tipo de substância? Não, não havia nenhuma substância. 
Então nós vamos aplicar o tratado de Canadá e Holanda, para efeito de 
estabelecimento de qual alíquota da retenção na fonte do imposto de 
renda sobre o pagamento de dividendos? Eu tenho uma série de 
dúvidas com relação a esse tema. Então... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É posto que sujeito a todas as críticas, eu 
vou insistir: não existe substância, nem em pessoa jurídica, nem em 
pessoa física. Substância existe em indivíduos, a única coisa de carne e 
osso são indivíduos. Pessoa jurídica não tem existência ontológica, nem 
pessoa física – são criações do direito. Só que o direito se vincula à 
pessoa jurídica e pessoa física. Bem ou mal, esse é o indício adotado, 
legalizado e positivado. Enquanto nós tivermos textos legais baseados 
em haver uma pessoa jurídica naquele país, e definido como tal, a 
pessoa jurídica existe naquele país e tem que estar portanto legitimada 
à fluir em todos os benefícios do tratado – o tratado que modifique.  

A minha crítica quando eu falo da tendência econômica é dizer que 
temos que rever os modelos, temos que rever o modo como legislamos. 
Mas hoje a legislação é baseada na pessoa física e pessoa jurídica. 
Insisto, pessoa física e pessoa jurídica, ambos não têm substância, são 
características reconhecidas pelo Direito. Se é ‘billbox’ ou se tem 400 
funcionários, se a legislação daquele país reconhece ali uma pessoa 
jurídica – leia-se como Centro de Imputação de Direitos e Obrigações – é 
assim que deve ser aplicado o direito. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que esse assunto 
está bem debatido. Faltou alguma coisa pra encerrar?  

Então, vamos para a discussão do Acórdão do caso Eucatex n. 3302-
003.138, da Terceira Seção do CARF. Eu trouxe esse acórdão como uma 
exceção da jurisprudência atual administrativa da Câmara Superior, em 
que é a questão da simulação foi bastante discutida e muito bem 
apreciada no meu modo de ver, independentemente do caso concreto. 

No caso concreto, como a questão anterior, cada caso é um caso. E eu 
tenho substância ou não tenho substancia. Aqui é mais ou menos a 
mesma coisa, né, se dividiu  a empresa... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por falar em substância, esse caso é bem 
interessante de ser exposto, por uma jovem tributarista... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, nós vamos receber 
mais contribuições a respeito desse assunto. Você se identifica, por 
favor? 

Sra. Letícia Melo: Bom dia, meu nome é Letícia Melo. Hoje eu vou falar 
um pouco sobre o caso da Empresa Eucatex Indústria e Comércio, que 
tem como objeto social a fabricação de madeira laminada e chapas de 
madeira compensada.  

Ela foi autuada por supostas irregularidades e débitos de PIS/COFINS 
referentes ao ano de 2008. Em 2005, objetivando otimizar suas 
atividades, a Eucatex Indústria, juntamente com a pessoa física João 
Antônio Aguilar constituíram a Empresa Eucatex Agroflorestal para 
realizar as atividades referentes ao cultivo de mudas e a agrícola de 
fibras vegetais.  

Em 2007, em virtude de uma ordem judicial proferida nos autos da 
recuperação judicial, a empresa autuada, Eucatex Indústria, teve que 
transferir a título de integralização de capital inúmeros imóveis, 
fazendas, para a Eucatex Agroflorestal. Quando a Eucatex Agroflorestal 
recebeu esses imóveis, ela transformou eles em suas filiais, cada um 
com o seu CNPJ. Então ficou claro que a Empresa autuada Eucatex 
Indústria, transferiu todos esses imóveis – ela deixou de ser proprietária 
desses imóveis – centralizando o cultivo de eucalipto na Eucatex 
Agroflorestal e  nas suas filiais.  

As operações realizadas em 2008 que foram alvo da fiscalização, se 
realizaram da seguinte forma: a Eucatex Indústria, por meio de compra 
e venda, adquiria da Eucatex Agroflorestal insumos – árvores em pé. E 
desse modo ela apurava os créditos de PIS/COFINS. Só que devido ao 
regime especial concedido pelo Governo de São Paulo em uma consulta 
tributária, a Eucatex Agroflorestal estava desobrigada de emitir nota 
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fiscal de venda, só que a Eucatex Indústria emitia nota fiscal de 
compra, tomando os créditos de PIS/COFINS.  

A Receita Federal então enxergou simulações nessas transações. Ela 
entendia que não tinha compra, e sim uma mera transferência de bem, 
porque ela entendia que as madeiras vinham de imóveis pertencentes a 
própria autuada – o que não era o caso porque os imóveis já eram 
pertencentes da Agroflorestal. Então como havia mera transferência de 
bem, a Eucatex Indústria não tinha direito a tomada de créditos.  

O que me interessou muito nesse caso foi o voto do relator Valter 
Araújo, e ele diz que é perfeitamente admissível que o contribuinte 
utilize de meios lícitos para reduzir os tributos e que não vislumbra 
nenhum indício de atos simulados nessas operações, porque quando a 
empresa Eucatex Indústria constituiu a Agroflorestal, ela tinha o 
objetivo de otimizar as suas atividades – e a redução de PIS/COFINS 
veio como consequência. E ele termina de um jeito que acho muito 
importante destacar: o fato de uma empresa desmembrar suas 
atividades para reduzir a carga tributária, não pode e não deve ser vista 
pelas autoridades componentes como um ato ilícito porque para obter 
melhor resultado numa economia instável, com altos índices de tributação 
como a brasileira, um dos mais significativos instrumentos que a empresa 
dispõe para que possam equacionar os seus custos é o planejamento 
tributário. Na minha opinião deve se observar as peculiaridades de cada 
caso e existem fatores que podem ou não afastar os indícios de 
simulação, como se as empresas possuam a mesma sede, a mesma 
contabilidade, os mesmos funcionários.  

Um outro caso, que é o caso da Kitchens, nesse mesmo sentido, as 
provas iam totalmente contra a empresa. As duas empresas tinham a 
mesma contabilidade, os mesmos funcionários, as mesmas sedes. 
Então estava claro que eram duas empresas distintas, mas que na 
verdade era uma única só empresa, diferente do caso da Eucatex. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que está bem 
resumido, o Schoueri já está pedindo a palavra.  

Eu só queria complementar, o acórdão faz referência a uma outra 
decisão do CARF, de uma outra Turma, o Acórdão 3402-001.908, que 
também tratou de desmembramento de pessoas jurídicas. E lá também 
se tentou desconsiderar o procedimento que a empresa havia feito – eu 
conheço bem esse caso, esse caso foi também oriundo de determinação 
administrativa para mudança operacional do grupo, com objetivos tanto 
tributários como de economia de custos.  

Rapidamente. Diz o acórdão nesse outro caso: embora não se ignore que 
a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de simular argumento majorador do 
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
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a Lei Complementar [Lei Complementar n. 104/2001] somente autoriza 
a desconsideração desde que observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária”.  

Agora que é importante. “Assim o contrato só se transmuta em forma 
dissimulada quando ocorrer a violação da própria lei e dá 
regulamentação que o rege, de onde decorre que a descaracterização do 
contrato só pode ocorrer quando fique devidamente evidenciado uma das 
situações previstas em lei, sendo que fora desse alcance legislativo, é 
impossível ao fisco tratar um determinado contrato privado como outro de 
natureza diversa para fins tributários. Não há simulação na cisão parcial 
parar além do qual se efetua o desmembramento de atividades em várias 
empresas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga 
tributária.” 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa decisão da Eucatex apresentada, 
embora meritória a conclusão... tem algumas coisas que eu quero ainda 
assim insistir. Questão da sede própria, por exemplo. Vamos entender: 
não existe pessoa jurídica que não tenha uma sede, porque pessoa 
jurídica implica um endereço (eu preciso ter endereço para receber 
notificações). Agora nada de que eu tenha endereço sala 1 e sala 2. 
Então, o termo ‘sede própria’ no sentido de que deve ter um endereço 
próprio, está certíssimo. Se no sentido de ele deve ser um prédio 
separado, não tem sentido nenhum pra isso.  

A questão da contabilidade, ser o mesmo contador que faça as duas. 
Desde que contabilidades separadas, não há problema.  

Funcionário individualizado, sem dúvida. Aí vem o ponto: se eu tenho 
patrimônios separados, eu posso até ter empregados que prestam 
serviço a um e outro por ser um grupo econômico – então tomemos 
cuidado porque também aqui eu posso ter empregado de uma empresa 
que trabalha para outra.  

Não existe simulação de pessoa jurídica. Agora, existe sim simulação de 
negócios jurídicos. E muitas vezes o que eu tenho, e esse é o ponto, é 
que eu digo que eu estou me envolvendo/comprometendo um 
patrimônio, quando o que eu comprometi foi o outro. Ou seja, eu disse: 
ah, esse negócio é feito por A. Mas esse negócio não aconteceu, não 
houve um negócio entre patrimônios, do mesmo modo que houvesse 
uma transferência de direitos de um para outro. A simulação é dos 
negócios jurídicos, não da própria existência da pessoa jurídica, eu 
posso constituir uma pessoa jurídica e simplesmente não envolver 
aquele patrimônio, não gerar direitos e obrigações para aquele 
patrimônio.  

No caso da Eucatex, apresentado aqui, pelo que nós compreendemos, 
houve um destaque de um patrimônio – até foi dado um detalhe a mais 
por conta da exigência do juízo falimentar – portanto, perante terceiros, 
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inclusive, aquelas árvores e etc., respondiam em separado da empresa 
anterior, foi necessário uma transferência patrimonial para que aquelas 
árvores passassem para outro. Chamar isso de simulação me parece 
completamente indevido porque os negócios jurídicos tinham que 
acontecer, era necessária a transferência da propriedade de um para 
outro. Então foi acertada a decisão.  

O fato é que não há como se falar em simulação desse negócio jurídico, 
na medida em que eu tenho pessoas jurídicas constituídas, eu tenho 
destaque de patrimônio e é necessário que as árvores passem para o 
patrimônio da empresa operacional para que ela possa fazer a sua 
madeira, não há como se falar em simulação num caso desses.  

O João me pergunta aqui: então me explica o caso Grendene.  

O caso Grendene pelo que eu creio – o caso é muito antigo, João, é 
muito difícil da gente falar – mas no caso Grendene, das sandalinhas e 
tudo mais, pelo que eu me lembre a grande discussão que havia é que 
existia um único estoque. Ou seja, o que eles insistiam ali, o problema, 
não era só as pessoas jurídica, era que havia um único estoque, então a 
mesma mercadoria, a mercadoria saia para o A, para o B, para o C, 
independentemente. Ou seja, tira a nota que quiser.  

Nesse caso Grendene havia simulação, não tinham patrimônios 
separados. No caso Grendene, se eu tivesse criado oito empresas, cada 
uma com o seu estoque separado e uma adquirisse da outra, de outro 
estoque, e houvesse transações separadas; e aliás, se uma se voltasse 
ao público do Nordeste e outra do Sudeste, não teria dificuldade.  

O Grendene, eu me lembro, o grande enfoque deles era que o estoque 
era o mesmo – ou seja, você não sabe a quem pertence. Então houve 
uma confusão patrimonial, aí eu tenho uma simulação. Eu tenho um 
simulação por conta disso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pessoa jurídica... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não é simulação de pessoa jurídica. A 
pessoa jurídica, à medida que é reconhecida pela Junta Comercial, elas 
existem. Agora elas podem existir, ficaram lá e eu nunca destaquei o 
patrimônio, eu nunca desviei para lá.  

Eu insisto, a simulação está nos negócios, não na pessoa jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É.... a pessoa jurídica ela 
pode ser uma pessoa jurídica inexistente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. Mas aí é outra coisa. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É outra coisa. Não é 
questão de desconsideração de personalidade jurídica também.  

Fernando e Miguel. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse caso reflete, com o avanço nas 
decisões do CARF que analisa ou vem analisando algum tempo, 
especificamente o tema do PIS/COFINS, como as empresas estruturam 
negócios jurídicos com o objetivo de tomar crédito do PIS/COFINS.  

Então, a própria estrutura legislativa desses dois tributos gera 
distorções. E ao gerar distorções, motiva o contribuinte a buscar nas 
formas jurídicas um meio de reduzir o impacto regressivo desses dois 
tributos.  

Então, quando o CARF vê essa questão aqui, ainda que seja uma 
decisão primeira que não subiu ainda.. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acredito que não suba, 
porque é uma matéria de avaliação de fato, se no caso concreto existe 
simulação ou não. O conceito jurídico foi bem aplicado, eu não vejo 
muita possibilidade de divergência.  

Além do mais, a gente precisa verificar que esse auto de infração é 
natimorto porque o que ele disse é que os imóveis que haviam sido 
transferidos por ato jurídico feito, acabado e julgado agora não 
simulado para outra pessoa jurídica e por ordem judicial, ele começou 
dizendo que os imóveis continuam ativos na pessoa jurídica que os 
haviam transferido. 

Então ele nasceu morto. E aqui nem pode socorrer o auto de infração a 
teoria do propósito negocial, ou do propósito estritamente tributário, 
porque foi o juiz que determinou. Fora que não foi feito um 
planejamento tributário aqui. Parece que a economia tributária veio a 
calhar.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, esse caso é muito particular e de fato 
não possuímos expectativa de que esse risco suba, assim como a gente 
está vendo que cada caso é um caso. Mas o fato é que, lendo a decisão, 
o que parece é que não existem pressupostos.  

O que importa é que se a consequência foi uma economia, e acredito 
que também se pensou na economia, todos os atos preparatórios para 
essa economia foram dentro da lei. Tiveram substância e essa 
substância, vamos dizer, é dentro de conceitos indeterminados – então 
você tem estruturas jurídicas do direito tributário que são naturalmente 
formados por conceitos indeterminados. E esses conceitos 
indeterminados que dão a segurança jurídica ao administrado nesse 
caso, que não permitem que o agente fiscal transite fora daquele 
ambiente, para aquele grau de incerteza. Ou seja, ter uma margem de 
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adequação dentro da indeterminação conceitual determinável. É 
justamente uma margem de ação que permite que a gente tenha esse 
movimento dentro da legalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, no caso aí o contribuinte tem que 
agradecer o Juiz, né?, que determinou essa divisão do patrimônio e que 
resultou num resultado positivo para o contribuinte.  

Mas a questão da simulação realmente difere de caso para caso, porque 
a prova da simulação é muito difícil, né?! Geralmente os simuladores, 
quando eles simulam, procuram esconder aquela simulação realizada, e 
aí a prova tem que ser feita por indícios. É difícil uma prova direta, 
geralmente o simulador não deixa um rastro, né?!  

E um caso interessante também do CARF – eu não me lembro o número 
agora – mas é o caso da Namisa, em que se analisou também uma 
simulação absoluta. E é interessante também porque se discutiu a 
questão da holding. No caso aconteceu o seguinte: alguns investidores 
estrangeiros adquiriram uma participação societária na Namisa – que é 
uma empresa pertencente à CSN – e esses investidores estrangeiros 
para adquirir essa participação societária criaram uma holding aqui no 
Brasil e adquiriram a participação societária através dessa holding. O 
fisco alegou a inexistência da holding, porque segundo o fisco, a holding 
não teria apresentado nenhuma conta de água, nenhuma conta de luz 
em nome dela. E aí se discutiu toda essa questão de quais são os 
parâmetros para se provar a existência de uma holding, que indícios e 
que provas que são necessárias, porque obviamente uma holding não é 
uma empresa operacional, então muitas vezes ela está instalada lá 
numa sala ou parte de uma sala, não precisa de muitos funcionários e 
etc. E no caso se julgou, favoravelmente ao contribuinte, se julgou que 
não houve a simulação, porque inclusive havia um propósito negocial 
de reunir todos esses sete investidores estrangeiros numa mesma 
empresa para que eles pudessem atuar em conjunto na operação da 
compra da participação societária. 

Sr. Claudio Cardoso: Bom dia. Eu queria só comentar uma situação 
específica desse caso, vou fazer como o João, eu não gosto de utilizá-lo 
muito como precedente e também não acho que seja um avanço na 
jurisprudência do CARF.  

Eu trabalhei nesse caso, por isso que eu tenho um detalhe que acho 
que importante do julgamento. Na verdade, a autuação, como o Dr. 
Ricardo disse, é um auto natimorto que se baseia, na verdade, numa 
premissa fática equivocada. Na verdade, o fiscal ele não enxergou a 
Agroflorestal, ele entendeu que a empresa estava fazendo a 
transferência por conta do regime especial, por meio de uma nota fiscal 
de entrada quando na verdade era uma nota de compra. Então, como a 
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nota era emitida pela própria empresa industrial, ele entendeu que a 
empresa estava fazendo esses movimentos para gerar crédito de forma 
artificial. Significa que ele não avaliou situação da Agroflorestal, se ela 
era um ente só junto à Eucatex SA, ele simplesmente não enxergou a 
Agroflorestal.  

O que eu quero dizer é que não foi enfrentado no julgamento e nem 
poderia, a situação de que a contabilidade é a mesma, a empresa era do 
presumido: todas essas questões não foram analisadas pelo julgamento.  

Eu tenho a sensação, a gente acompanhou julgamento no dia, de que se 
essa questão fosse colocado dessa forma, eu tenho as minhas dúvidas 
se o resultado do julgamento seria o mesmo. Então, enfim, o voto, a 
fundamentação dele vai além – até de forma proposital, a gente nem 
colocou muito a questão do propósito negocial, porque senão era objeto 
do auto – mas o voto foi além do auto em si.  

Enfim eu acho que pode servir de paradigma, mas o caso concreto tem 
uma situação que eu acho que é muito peculiar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você trabalhou no caso, a 
pessoa aqui... foi ato de PIS/COFINS, não sei se a Agroflorestal estava 
lucro presumindo, houve ato de infração de IR também? IRPJ? 

Sr. Cláudio Cardoso: Não, só o PIS/COFINS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, eu fiz as 
observações, eu quero dizer que essa turma é uma turma que tenha 
sido valorizado lá na terceira sessão com boas decisões, não somente a 
favor do contribuinte, contra o contribuinte, muito justificadas, muito 
fundamentadas, é bem independente, bastante interessante, eu pelo 
menos tenho essa sensação dela. 

Alguma observação a adicionar? Pois não. 

Sr. Alan Moraes: Bom dia. Eu só queria fazer uma provocação a 
respeito dessa situação de divisão de empresa.  

Não é exatamente o caso, mas recentemente eu tenho sido consultado 
bastante sobre a situação da empresa, como forma de planejamento 
tributário, montar uma distribuidora dos produtos que ela mesma 
fabrica ou revende. Nós temos alguns casos. alguns precedentes de 
jurisprudência. E esse planejamento é utilizado tanto para fins de ICMS 
substituição tributária, IPI e agora também o PIS/COFINS monofásico, 
que gera aí uma economia muito grande também.  

E aí eu acho que o caso um pouco mais, talvez, sutil é porque quando 
você tem uma empresa, um negócio econômico em que observa uma 
verticalização dessas atividades e ela segrega isso, eu acho que fica fácil 
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de a gente imaginarmos o planejamento tributário. Agora a distribuição 
é algo que pode ser feito de forma independente ou não. E aí que fica 
realmente essa questão, sucinta a essa dúvida, coloco essa questão 
adicional para eventual debate. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você pode relatar esses casos de 
planejamento, eu não os conheço. 

Sr. Alan Moraes: Sim, claro. Tem casos de diversas empresas, na 
verdade do ramo farmacêutico, que basicamente compraram uma 
distribuidora, ao invés de vender diretamente para os seus clientes – 
tinha lá um centro de distribuição, fez uma cisão, esse centro de 
distribuição passou a ser uma empresa distinta e passou a fazer 
revenda dos produtos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só acrescentar 
para esclarecimento do Prof. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é IPI. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é IPI sim, porque o 
preço de venda da indústria para a distribuidora é um preço baixo 
sobre o qual incide o IPI. 

A seguir é feita a venda pela distribuidora por um preço de mercado e, 
portanto, escapa o IPI e se não me engano, o PIS/COFINS também para 
a origem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria esclarecer minha dúvida, porque 
no caso da IPI, existe até uma legislação muito antiga, é o caso que eu 
costumo citar, como nós temos o nosso caso de SAR, de norma 
específica anti-abuso, que nós temos o conceito de estabelecimento 
interdependente. Por isso eu queria saber como foi tratado o caso de 
COFINS, o caso de ICMS substituição tributária, porque eu tenho visto 
isso para ICMS substituição tributária, e até onde eu pude estudar, 
porque eu estou completando, eu não encontrei uma SAR para o caso 
de ICMS substituição tributária.  

Embora o efeito seja semelhante, aí existe um, vamos dizer assim, uma 
lacuna, uma questão. Eu gostaria de saber se no âmbito do ICMS 
substituição tributária, se o colega tem a notícia de que o ICMS 
substituição tributária tenha sido questionado por conta disso. Porque 
eu não conheço esse precedente e gostaria de conhecê-lo. 

Sr. Alan Moraes: Não, não, o ICMS eu não tenho. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito.  
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Agora segunda informação: PIS/COFINS que também não tenham uma 
SAR – porque IPI tem SAR... no IPI eu sempre fiquei muito surpreso, 
havendo uma SAR, havendo conceito de estabelecimento 
interdependente, que as empresas fizessem planejamento como esse. 
Não é nem planejamento isso, é legislada a consequência.  

PIS/COFINS chegou a haver precedente no caso do também do 
PIS/COFINS substituição? 

Sr. Alan Moraes: Sim. É o regime monofásico. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, esse já vem com o estoque? 

Sr. Alan Moraes: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então pode relatar um pouquinho como foi 
feito.... desculpa eu queria localizar no PIS/COFINS, porque quando se 
entra no IPI, por conta do estabelecimento interdependente, a resposta 
já é conhecida, tem legislação.  

No caso do monofásico ou substituição, que seja, não há. Então como 
foi decidido e porque foi? 

Sr. Alan Moraes: Eu não tenho os detalhes pra... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, Alan, você fica 
escalado para trazer todos esses casos. 

O Prof. Schoueri tem toda a razão na questão do interdependente, mas 
faz de uma maneira que não caracteriza aquelas situações do 
estabelecimento interdependente, apesar da ligação societária que 
existe, né?, então tem autos de IPI, tem autos de PIS/COFINS também e 
acho que tem de Lucro Presumido, se não me engano.  

Faça o favor então, Alan? 

Sr. Alan Moraes: Ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode ser pra agosto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Schoueri está 
pedindo para ficar para agosto. Na semana que vem é a penúltima 
reunião nossa do semestre, realmente sobre isso não tem nenhuma 
urgência, mas abriremos a pauta de agosto com essa questão.  

Alguém quer falar alguma coisa a mais sobre o acordão da Eucatex? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só acrescentar uma coisa. 
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Para alguns produtos, como os cosméticos e produtos de beleza, existe 
uma lei que leva o IPI além da distribuição, leva também para o varejo. 
A única questão que está sendo discutida é porque foi feita uma 
delegação para que o decreto possa excluir ou incluir a atividade. Claro 
que nós já estamos discutindo essa questão da delegação, mas a lei 
existe, é de 1999 e ela estende não só para a distribuição como também 
para o varejista que dá a saída desses produtos – relógios, produtos de 
cosméticos, e mais alguns.  

Então o IPI vai bem mais longe do que simplesmente fazer a 
distribuição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar ao Novo CPC, 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente ficou um tempo sem falar 
do Novo CPC, até para que a gente andasse em outras questões. Mas eu 
vou resumir: nós paramos no art. 70, eu vou trazer apenas algumas 
alterações interessantes que a gente pode discutir aqui entre os colegas.  

Então, tem o Livro III, Título I, Capítulo I, que trata da capacidade 
processual. São os art. 70 a 76. De mais relevante eu só colocaria o art. 
75, que traz a questão das associações irregulares e entidades falando 
um pouco do que o Prof. Schoueri disse de pessoa jurídica, física, ter ou 
não ter substância. O código foi além para trazer a figura das 
associações irregulares, ou seja, que não tenham personalidade e que 
são entidades que – algumas delas, até por razões políticas de não ser 
possível identificar o responsável ou responsabilizar essas entidades 
jurídicas – não se formam como associações de classe, não se formam 
como pessoa jurídica e, claro, dessa forma não possibilita que você 
identifique ela – eu não vou cobrar danos dessa ou daquela pessoa. Mas 
quando querem ter algum benefício, elas se fazem representar de forma 
inadequada. Então o Código trouxe essa possibilidade de que você não 
tem necessidade de uma personalidade jurídica e mesmo assim, se fazer 
representar no processo, só que se você quiser ter esta representação, 
quando demandado você não pode dizer que não tem uma 
representação, ou seja, não tem capacidade processual. Eu acho 
interessante sobre esse Aspecto, alguém quer comentar alguma coisa do 
ponto de vista tributário?  

Senão a gente aí o Capítulo 2 que trata dos deveres das partes dos 
procuradores. Aqui tem um aspecto interessante que trata dos deveres 
das partes. Então você tenha uma alteração de redação que incluiu o 
declinar informação de endereço para intimação incorreta nos autos e 
dever de mantê-lo atualizado, não praticar inovação ilegal no estado de 
fato bem ou direito litigioso. Esse também foi um aspecto interessante 
para que você determine quem são essas partes e quais são as condutas 
esperadas. Então você deveria ter uma informação correta no processo.  
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Mais adiante nós passamos para a Seção II, a responsabilidade das 
partes por dano processual – e aqui tem um aspecto bem interessante, 
que trata da litigância de má-fé. Então o art. 81 trouxe essa majoração 
de condenação por litigância de má-fé, que antes era de não excedente a 
1% do valor da causa, mais indenizar eventuais danos sofridos. Agora a 
multa será superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. E 
quando a ação tiver valor irrisório ou inestimável, poderá se fixar valor 
de até dez vezes o salário mínimo. Antes a indenização seria fixada pelo 
juízo em valor, não superior a 20% do valor da causa. Então isso é um 
alerta para quem litiga de má-fé o que em aspecto tributário é bem 
relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tinha esperado que o 
Código fosse um pouco mais específico. Eu sei que nós temos hoje 
discutido tanto os conceitos indeterminados, mas é que a questão do 
recurso manifestamente protelatório, é algo que na jurisprudência é 
bastante confuso, né, fica... Eu já tive casos em que a declaração de 
litígio de má-fé foi de uma revanche do relator, porque nos Embargos 
Declamatórios ele percebeu claramente que ele tinha errado no acordão 
embargado. Ele não somente não quis dar o braço a torcer, como 
indeferiu o recurso de embargo e ainda aplicou a penalidade de 
litigância de má-fé, dizendo que era manifestamente protelatório, 
embora a palavra ‘manifestamente protelatório’ seja algo que exija uma 
evidencia razoável, né, mas como isso se refere ao intuito que é 
subjetivo, então sempre ficará a questão em aberto e ao sabor de 
aplicações subjetivas ou até de má-fé por algum magistrado. Isso 
ocorre, é chato dizer, mas ocorre. 

Seria bom que tivesse havido uma posição ativa, algo como uma 
Instrução Normativa, né? [Risos]. Tentar dar um norte, uma bússola 
para isso.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É porque você deu uma força na caneta 
do juiz muito grande. E em várias ocasiões eu já vivenciei isso que o 
Ricardo está falando, ou seja, por revanche ou por não estar satisfeito 
com a necessidade de esclarecimento solicitada pela parte, o juiz 
condena quem agisse de má-fé, o que não é o caso, mas a gente tem que 
se ver agora com uma pena bastante alta, e que fica difícil de você 
justificar para o cliente, porque o cliente vai falar: “Bom, mas você não 
sabia que tinha uma pena alta?” Sabia, só não sabia que o juiz podia 
ter uma atitude arbitrária como essa. Isso para você explicar para o 
cliente fica muito subjetivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, e só para ilustrar em 
face do que você trouxe agora, nós passamos por drama no escritório há 
alguns 30, 40 dias e que pretendíamos sim entrar com recurso e o risco 
de ser considerado protelatório existia. Isso foi discutido com cliente, o 
cliente é que teria que tomar a decisão de querer assumir o risco ou 
não, né? Mas o que é que um leigo pode opinar realmente a esse 
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respeito? Como é que ele pode contribuir para uma decisão? Nós vamos 
ou não vamos entrar com o recurso? Bom, somente no sentido de dizer: 
eu estou disposto a assumir o risco. Então seu advogado é que tem que, 
afinal, tomar essa decisão muito grave.  

Você está pedindo a palavra? Tá, mas o Alexandre pediu antes. 

Sr. Alexandre: Eu também passei essa situação no Superior Tribunal 
de Justiça com um embargo, fundamentado inclusive no voto vencido 
do acórdão recorrido, por conta de uma omissão. Mas.... pá! Veio a 
multa e alta também.  

Mas há um critério objetivo que a gente se conforta, né, nós advogados, 
que é o segundo embargo. No primeiro embargo é muito raro haver essa 
revanche de alguém multar no primeiro embargo. Agora os embargos 
dos embargos, sim, é um critério até objetivo hoje na jurisprudência – 
eu embarguei dos embargos, e aí pressupõe-se que há uma 
procrastinação.  

Então eu acho que não mudou isso. Agora, evidente que a majoração 
causa arrepios, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Só para arrematar, antes 
de passar a palavra. No caso que eu mencionei, nós não entramos com 
recurso porque o cliente não quis assumir o risco e nós entendíamos 
que havia uma boa possibilidade de continuar debatendo a matéria. 

Sr. Marcelo Miranda: Na verdade, é só acrescentar um alerta aqui que 
os Tribunais Superiores já têm vários casos em que eles aplicaram essa 
multa no primeiro agravo legal quando você tenta levar a questão para a 
Turma. Então em ADDRESP e ADDRE que a gente chama, quando é ele 
decidido monocraticamente você tenta uma primeira vez levar o caso 
para a Turma, já é considerado manifestamente protelatório.  

Então já tem diversos casos nesse sentido, é um alerta que fica para os 
colegas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez, desculpa, talvez a 
gente devesse lembrar que uma coisa é manifestamente protelatório e 
outra coisa é o manifestamente infundado que é o inciso VI.  

A parte pode não ter interesse nenhum de protelar, mas tem o interesse 
em ver a matéria ser apreciada, ainda que se leve algum tempo e aí você 
cairia no inciso VI ou não, ser manifestamente infundado ou não.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, dentro da Seção III, dos honorários 
advocatícios da multa, nós temos uma preocupação específica sobre o 
artigo 85.  
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Mas a gente pode falar do artigo 83 sobre a de caução para custas e 
honorários, que é uma inclusão, se o autor não estiver no Brasil, não 
tenha no país bens imóveis para o pagamento da demanda. E daí tem a 
inclusão da exceção, a caução quando houver dispensa prevista em 
acordo ou tratado internacional de que o Brasil seja parte. Aí talvez seja 
uma inovação que traz essa possibilidade do Brasil tratar de matéria 
processual em tratados.  

Depois tem o artigo 85, que fala especificamente dos honorários e que 
aqui tem uma preocupação para as questões que nós tratamos aqui de 
lei tributária, em que a Fazenda Pública for parte, vamos ter vários 
percentuais. Então, aqui é uma condenação de honorários que pelo 
menos determina o que vai ser a condenação da Fazenda Pública 
nessas circunstâncias.  

Uma nota com relação também aos recursos, né, que o Tribunal poderá 
majorar os honorários fixados considerando o trabalhado adicional 
realizado em grau recursal. Essa é uma questão bastante particular.  

Sra. Naiva Santos: Obrigada. Especificamente em relação a esses 
honorários da Fazenda Pública, eu gostaria de saber qual seria a 
opinião dos integrantes dessa Mesa em relação à superação dos 
decretos leis que estabelecem especificamente a condenação, aliás, o 
pagamento dos encargos, né, de 10% em relação ao FGTS e dos 20% em 
relação aos demais créditos tributários da União. Se haveria uma 
superação pelo Código de Processo Civil, considerando que ele coloca 
agora que a fazenda pública é parte e não necessariamente a questão 
da sucumbência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acredito que a Mesa não 
tenha estudado esse assunto.  

Alguém quer falar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Evidentemente que o Código é uma lei 
geral. Se nós temos uma lei especial, ela não foi alterada.  

Mas especificamente com relação ao Fundo de Garantia ela não tem 
natureza tributária. Quem faz a defesa é os advogados da Caixa 
Econômica Federal.  

Fora isso aí você tem mais alguma lei específica sobre isso? 

Sra. Naiva Santos: O que eu verifiquei, a gente estava pesquisando isso 
com uma certa profundidade no escritório, é que existe inclusive um 
precedente do Superior Tribunal de Justiça, quando ilegalizou 
especificamente a questão desse encargo do FGTS, que ele fez referência 
expressa ao fato de no Código de Processo Civil não se fazer referência 
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ao fato de Fazenda Pública ser parte. Então, a ‘contrario sensu’, poderia 
se interpretar.  

Eu, particularmente, acredito que a questão do critério da especialidade 
acaba superando a aplicação do Código de Processo Civil, mas não sei 
se eventualmente alguém poderia encontrar uma brecha para a para 
aplicação desses percentuais dentro do Novo CPC. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Em que pese essa afirmação do Brandão 
estar correta de uma forma geral. É uma norma geral, mas ela tem 
alguns aspectos de norma especial e esse é um deles.  

O legislador quis efetivamente tratar das causas em que a Fazenda 
Pública for parte. Então, aí não é mais só geral. Quando a Fazenda for 
parte, o que tem que valer para a questão de honorários é o que está 
disposto aqui. Então, aquilo que a prefeitura estiver regulado por regra 
especial, esse aspecto aqui fica superado. 

Sra. Naiva Santos: Seria também o tratamento global da matéria? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão de leis 
especiais é uma das mais dramáticas. Não é só questão de honorários, é 
de tanta coisa, não? 

Sr. Alexandre: É, essa questão eu já estudei bastante, já debati nas 
Execuções Fiscais, é o Decreto de Lei 1.025/1969, trata da dívida ativa 
e do encargo de cobrança, sejam honorários ou encargo de cobrança. E 
o STJ nunca deu o seu ganho de causa e fixou que esse encargo é 
sempre devido, mesmo quando na execução fiscal, há uma restituição, 
o encargo sempre é devido, não há sucumbência recíproca porque ele é 
sempre devido da proporção da dívida que fique remanescente.  

Então, o CPC de 1973, no artigo 20, § 4º, tratava da condenação da 
Fazenda Pública e que tratava desse equitativo – e aí o sujeito fixava em 
R$ 1 mil, R$ 500, R$ 200, R$ 2 mil, e tal.  

E esse artigo veio exatamente substituir o art. 20, § 4º, falando: a 
Fazenda, quando perder, tem que seguir tais critérios balizadores – e 
fixou o mínimo para evitar que o juiz pudesse agora, ao livre-arbítrio, fixar 
porque a coitada da Fazenda Pública representa a sociedade então pode 
fazer o que quiser e depois não tem consequências financeiras.  

Então isso veio também para moralizar isso. Então esse é o sentido que 
eu vejo, não mudou nada: o encargo do decreto-lei nas execuções fiscais 
continua sendo devido. A Fazenda Pública sempre foi parte, como é que 



27 

 

ela não se defende? Então, a Procuradoria da Fazenda, quando vai 
defender o FGTS, ela é sucessora processual, no caso do FGTS, a Caixa 
Econômica tem advogado próprio, né?! no caso da Fazenda nos 
processos que é do INSS, ela passou a ser sucessora universal... quer 
dizer, a lei prevê que a Fazenda sempre foi parte, não existe processo 
sem parte. Não encontrei essa questão ainda: processo judicial sem 
parte. Tirando a exceção que o Dr. Zilveti trouxe, que eu achei 
interessante, que o Novo CPC cria uma pessoa jurídica a partir do 
momento em que ela se apresenta como uma entidade e não uma 
sociedade fato e que diga: “eu existo”. Então vem o Novo CPC e diz que 
existe juridicamente, o Código diz que ela passa a existir a partir do 
momento que ela disser que existe. Eu achei interessante. É a minha 
observação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ainda fechando esse aspecto, tem a 
questão – notadamente preocupação do legislador processual – de trazer 
uma responsabilidade sucumbencial para Fazenda Pública. E também 
entendendo que o advogado tem direito sim a honorários e tem direito 
de ter honorários numa qualidade de natureza alimentar, tanto do 
advogado em si como da própria sociedade de advogados se não perde a 
natureza alimentar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um comentário sobre isso, que dada 
essa mudança, se bem divulgada, a gente tem que repensar a 
importância do CARF.  

Ou seja, o CARF, cuja função é exatamente afastar o risco da 
sucumbência para a Fazenda. Então, na medida em que você majora o 
risco da sucumbência, mais importante que você tenha no CARF um 
filtro para impedir que causas perdidas vão ao judiciário. Então, 
infelizmente essa amarração não vem acontecendo, só vai acontecer 
quando doer no bolso. O que o legislador tá fazendo é isso, vai doer no 
bolso, ou seja, o recado que poderia ser dado ao CARF, à Procuradoria 
da Fazenda ou à própria Fazenda, é dizer: “olha, o que vocês fazem aqui, 
o que vocês fazem de abuso – vou usar o termo abuso de propósito pois 
eles sempre acusam de abuso – o que vocês abusam aqui, vai doer no 
seu bolso, porque no judiciário haverá sucumbência, e alta, por conta 
disso.”  

Até há pouco não havia esse risco da sucumbência, então era muito 
bom, a sucumbência era simbólica. Então tomara que esse incremento 
realmente aconteça... só para lembrar, é o exemplo norte americano que 
a gente vê disso, que aquelas causas milionárias que são criadas 
exatamente para que, de algum modo, se mudem comportamentos. Ou 
seja, é necessário que haja um risco efetivo para a parte por conta 
dessa irresponsabilidade que se faz lá no CARF.  

Então somando as duas pontas, talvez estejamos caminhando para algo 
diferente. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Você acha que os procuradores estão 
interessados nisso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Fazenda deve estar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá nada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na prática sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pelo contrário, agora eles querem 
porque os honorários deles agora são maiores, e para eles ainda.  

Orador Não Identificado: Tinha um caso no escritório, semana 
passada, que para mim é inédito – tenho 17 anos de advocacia e foi 
inédito.  

Mas para reforçar, isso já deve estar acontecendo como instrução da 
PGFN. Um caso muito mal julgado no CARF, no meio dessas confusões 
todas recentes – que deu pra ver alguns conselheiros se assustaram 
com as notícias, né – foi muito mal julgado contra os interesses de um 
cliente meu. A gente ajuizou anulatória e na contestação, a 
procuradoria já reconheceu a procedência do pedido, porque é um caso 
absurdo mesmo de provas. A única explicação que eu achei pra isso, foi 
o medo da sucumbência. Então o Prof. Schoueri tem razão, isso já deve 
estar acontecendo. 

Sr. Presidência Ricardo Mariz de Oliveira: Seria bom você divulgar 
bem esse precedente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso a gente está presenciando. 

Sr. Marcelo Miranda: Eu só queria colocar que eu também tive um 
caso em Pernambuco que era uma Anulatória, fatalmente nós 
ganharíamos, e eles, administrativamente, já fizeram todo o 
procedimento, cancelaram a dívida e aí a Procuradoria só noticiou e 
pediu para não ser condenada. 

Sr. Presidência Ricardo Mariz de Oliveira: A Procuradoria tem 
poderes para, ao receber o processo administrativo, verificar... tem 
poderes, não, tem o dever de antes de inscrever a dívida, de verificar a 
legitimidade dela.  

Ela pode evitar esse problema com a não inscrição da dívida. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deveria. 

Sr. Presidência Ricardo Mariz de Oliveira Deveria, mas agora quem 
sabe por conta dessas alterações isso não ocorra com mais frequência. 
Sinceramente não acredito que isso vá pegar, mas em todo caso. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: É bom divulgar. 

Sr. Presidência Ricardo Mariz de Oliveira É bom divulgar.  

Nós estamos com cinco minutos? Três. Eu fiz uma pergunta aqui em 
baixo volume para o Fernando Zilveti e ele quer responder. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Rapidamente, essa questão da 
Procuradoria, nós tivemos uma conversa acadêmica sobre esse assunto 
na segunda-feira com o Procurador da Fazenda, chefe da Procuradoria 
da Fazenda de Pernambuco. Ele disse sim que é uma orientação que 
eles estão dando à Procuradoria para evitar sucumbência nos processos 
em que a Fazenda vier a ter parte. Eu acho muito positivo o movimento 
da própria procuradoria.  

Em relação à pergunta em ‘off’ do Ricardo que foi: como é que fica os 
honorários em termos de mandado de segurança? Então veja, aqui o 
Novo CPC tirou do texto os honorários em caso de sucumbência 
recíproca, primeira questão. Então, veja, os honorários estão tratando 
de forma separada e se a gente pensar na ideia que um mandado de 
segurança não tem sucumbência, não há sucumbência. E se você tirou 
os honorários e você colocou a Procuradoria como parte, aí já começa a 
ficar um pouco diferente a questão; e não houve em relação à tentativa 
com o legislador de tratar desse assunto, independente de lei especial. 

Sr. Presidência Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos encerrar com um 
minuto de antecedência, o Prof. Schoueri me convenceu da certeza do 
relógio dele, que é um relógio eletrônico, realmente está na tela, então o 
meu relógio está um pouquinho atrasado.  

Eu queria registrar que a sala está cheia, nós temos 59 pessoas – o 
João Bianco teve a gentileza de fazer a contagem – de forma que eu fico 
muito feliz porque o debate depende muito da participação de todos os 
presentes.  

Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado. 
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