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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Então, estamos aqui, 
conforme já estava dizendo, reunidos para uma lembrança dos 40 anos 
de vida do IBDT. Sua vida oficial, que começou no dia 24 de outubro de 
1974, aqui nesta faculdade, na sala Frederico Steidel, onde tivemos 
durante muitos anos as reuniões da Mesa semanalmente. Não obstante, 
o Instituto começou lá nos anos... no ano de 1965, extraoficialmente 
com reuniões na casa do Professor Ruy Barbosa Nogueira. No dia da 
fundação, e participando como fundadores do Instituto, estiveram 
presentes, além do Professor Ruy Barbosa... Eu estou aqui lendo a 
ordem de assinaturas, José Nabantino Ramos, Theodoro Carvalho de 
Freitas, Fábio Leopoldo de Oliveira, José Ernesto de Lemos Chagas, 
Yonne Dolácio de Oliveira, José Antônio de Andrade Martins, Walter 
Barbosa Corrêa, José Eduardo Nogueira Mello, Helcias Pelicano, 
Francisco de Souza Mattos, Henry Tilbery, Benedito Garcia Hilário, 
Leandro Costa, Alfred Josef Schmidt, William Gerab, José Maria de 
Paula Leite Sampaio, Brandão Machado, José Squizzato, Francisco 
Lotufo Filho, Professor Alcides Jorge Costa, Carlos Fernando de Azevedo 
Sá, Bernardo Ribeiro de Moraes, José Manoel da Silva, Professor Gerd 



Willi Rothmann, aqui presente: Professor Walter Piva Rodrigues, aqui 
também presente: Luiz Mélega, Milton Dias de Souza, Luiz Antonio 
Mattos Pimenta Araújo, Aprigio de Carvalho e Silva, e Liz Coli Cabral 
Nogueira. Dois fundadores aqui presentes. Ah, Dra. Liz, desculpa. E... 
Bom, não acredito que tenha pulado o nome do Bonilha, mas o Bonilha, 
evidentemente todos sabem, é um dos mais antigos membros do 
Instituto. De forma que feita essa leitura dos nomes das pessoas que 
nos deram a alegria de termos esse Instituto até hoje, e com isto eu dou 
por aberta a nossa sessão, e passo à presidência para o professor Paulo 
Bonilha. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus prezados 
associados, amigos, companheiros de tantos anos. Efetivamente, a 
minha pessoa aí causou uma certa dúvida, eu não estou na lista 
daqueles que puderam assinar essa Ata, por razões de contingências 
administrativas. Naquela época eu fui, logo cedo, convocado para uma 
reunião no gabinete do secretário da Fazenda, eu era então funcionário 
e não pude comparecer. Eu iria, mas... estava até autorizado, mas na 
hora H, precisa, os problemas do ICM, daquela época, eram terríveis e 
eu era assistente, assessor nessa parte técnica de tributos, e a minha 
presença foi considerada indispensável, e portanto, infelizmente, não 
participo desta lista, se não espiritualmente, porque eu já estava 
frequentando a Mesa desde que o professor Ruy Barbosa Nogueira me 
levou à Mesa, não obstante eu fosse um elemento do Fisco. O que 
mostra bem uma das facetas mais encantadoras do professor Ruy. 
Todos nós sabemos que há uma tensão muito grande, às vezes até um 
conflito, entre a área dos contribuintes e do Fisco, é algo que não se 
pode negar. Mas o professor Ruy, naquela época, ela já tinha esta ideia, 
a Mesa, e a Mesa já existia, e eu fui anos antes da criação do Instituto 
participante da Mesa. Como havia mais alguém do Fisco, Bernardo 
Ribeiro de Moraes. O Gerab mais tarde, né? Sim, o William Gerab. É, 
que eu estou lá no comecinho, né? E eu fui por causa do ICM, né? Quer 
dizer, os problemas com o imposto novo que começou ser aplicado em 
1967 eram terríveis, o imposto com sistema da não-cumulatividade, 
etc., então tudo isto causava muitos problemas. Então essa é a razão 
pela qual eu não assinei, infelizmente, esta Ata de Fundação, mas fiquei 
fiel à Mesa e ao Instituto nesses 40 anos, estou aqui, e com muita 
satisfação vou... estou presidindo aqui, juntamente com o nosso 
Ricardo Mariz de Oliveira, esta Mesa, num dia de festa como esse, 40 
anos de IBDT. Eu perguntaria se vamos ter manifestações. 

Sr. Ricardo Mariz De Oliveira: Se você me permitir, eu queria convidar 
a Dra. Liz para sentar conosco aqui, na Mesa, por favor. Os três 
fundadores que estão presentes, e o verdadeiro fundador apenas faltou 
à assinatura no livro, e acho que é um momento de termos aqui... Eu 
vou passar, você está me perguntando, eu estou dizendo, acho que 
devemos passar a palavra para os nossos fundadores, enfim, dizerem 
alguma coisa. 

Dra. Liz Coli Cabral Nogueira: Bom dia a todos. É uma grande 
satisfação estar participando dessa solenidade que marca os 40 anos da 



fundação do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Lembro-me 
perfeitamente das reuniões que eram feitas na residência do meu sogro, 
e realmente, foi encantador como foi acolhida a ideia do Instituto e 
depois passou a funcionar como entidade e complementar à USP. 
Agradeço estar aqui presente, poder me manifestar, cumprimento a 
todos dizendo da satisfação de poder recordar a pessoa incrível que foi o 
Ruy Barbosa Nogueira. Foi meu segundo pai e orientador na carreira, 
que incentivou que fôssemos para a Alemanha fazer cursos de 
especialização, Gerd sabe bem disso, né, Gerd? Participou também. 
Então eu agradeço e cumprimento a todos e faço votos que essa Mesa 
de debates continue prestando os serviços que tem prestado. Muito 
obrigado. 

[aplausos] 

Sr. Walter Piva Rodrigues: Eu agradeço a oportunidade. Tenho 
saudades dos meus 26 anos, é exatamente a idade que eu tinha quando 
o Professor Ruy pediu para eu redigir, quer dizer, passar a limpo o 
estatuto que foi redigido pelo professor Nabantino Ramos junto com o 
Professor Ruy Barbosa Nogueira. Tinha aquelas ideias do Conselho 
Deliberativo, substituir-se cada terço, era uma coisa... Então, na Ata 
deve ser a minha letra, com certeza, e eu fui sempre um eterno 
secretário ‘ad hoc’, para as situações, porque eu convivia com o 
professor Ruy, com o professor Paulo Roberto Cabral Nogueira. Fui 
estagiário, depois fui elevado à condição de sócio do escritório. Mas de 
qualquer forma, eu quero dizer que o Instituto veio para ficar. Espero 
que as novas gerações, eu vejo que hoje aqui a juventude impera, os 
novos tributaristas consigam prosseguir investigando as situações de 
conflito permanente, não pode ser diferente, né, a situação conflituosa é 
permanente, não há como retirar litígios entre o Fisco e o contribuinte, 
não dá para ter mediação, conciliação, são coisas novas que acho 
possível, mas rigorosamente difícil de inserir-se no campo do Direito 
Tributário, por razões óbvias. O Fisco brasileiro tem no seu quadro 
funcional na sua maioria, acho que todos nós podemos concordar com 
isso, há vigilantes extremados, funcionários zelosos em sua grande 
maioria, como todo corpo administrativo, seja de tribunais, além... ou 
de [ininteligível] administrativo ou fiscalização, a grande maioria faz jus 
aos juramentos que assume nos momentos em que tomam posse. Está 
aqui o Bonilha, que é um exemplo, pode ser referenciado de retidão, 
de... e claro, cada qual na sua postura funcional cumprindo com zelo a 
tarefa. Então eu imagino que essa situação de conflito permanente 
determinará a continuidade da Mesa, inclusive pelo interesse e pelas 
soluções que aqui são postas em debate, nem sempre há convergência 
de soluções, acho que essa é a grande vantagem da Mesa, seja porque 
cada qual fará refletir a sua... os seus compromissos, não é? E espero 
que o Instituto assuma talvez uma função que ele... não... não era 
muito própria, talvez, no início, de influir na legislação tributária. Acho 
que o Instituto tem um papel, ainda tem muitos papéis a desempenhar, 
mas um deles será esse, de aprimorar a legislação tributária, opinar 
numa reforma tributária de forma um pouco... com respaldo no nome e 



com a composição de seus membros ativos, diretoria, possa influir 
numa reforma tributária que resgate a convergência de dois princípios, 
o desenvolvimento do país e o compromisso social mediante, inclusive 
tributário, de resgatar da miséria uma parcela enorme da população 
brasileira. Então, esses são meus votos para o futuro do IBDT, e 
agradeço o chamamento para hoje, retomo aqui, à medida que o 
presidente Ricardo foi mencionando os nomes, eu tive a satisfação de 
rever mentalmente a figura de cada um daqueles... dos que tiveram 
presentes, foram mencionados, outros que deixaram de ser 
mencionados por outra razão, como a do Bonilha, mas eu pude rever 
cada uma daquelas figuras que frequentaram aqui a faculdade durante 
esses 40 anos, e outros tantos, e mais o quê? Nove anos, a partir da 
residência do professor Ruy, mas a primeira fase eu não estava, porque 
eu era muito mais novinho ainda, naquela época. Mas eu agradeço 
também a oportunidade de dar um depoimento, que é um depoimento 
de justiça, seja em relação ao professor Ruy Barbosa Nogueira que nos 
guiou a todos, e o meu amigo especial, professor Paulo Cabral Nogueira, 
que também, infelizmente, não está entre nós. 

[aplausos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, o Walter roubou a maior parte do meu 
improviso, porque realmente o mais importante aqui nessas 
homenagens é o fato do IBDT, ainda depois de 40 anos, não só estar 
cumprindo, mas ampliando cada vez mais a sua função. É muito 
importante lembrar que naquela época, 74, o ambiente no Direito 
Tributário não é o mesmo que nós verificamos hoje. Podemos lembrar, 
inclusive que foi só em 64 que a disciplina do Direito Tributário foi 
introduzida nessa faculdade, sendo inclusive o professor Ruy Barbosa 
um dos primeiros livres docentes a assumir essa cadeira, juntamente 
com o Nabantino Ramos e Walter Barbosa Corrêa, também co-
fundadores, e ainda estava o Sampaio Dória, o quarto livre-docente. 
Então, naquela época, e também o Código Tributário também fazia 
menos de dez anos na época, oito anos que foi introduzido, então 
naquela época que começou realmente o estudo mais profundo do 
Direito Tributário no Brasil. Inclusive com essa base do Código 
Tributário e do sistema tributário um pouco mais racional, e todos os 
nomes que foram citados tentaram contribuir um pouco com essa 
tarefa. E naturalmente uma grande satisfação de verificar que nesses 
40 anos o Instituto sempre sem finalidade lucrativa, dedicada ao ensino 
do Direito Tributário, procurando inclusive conhecer os dois lados, se 
podemos chamar assim, ou seja, os representantes, as opiniões, as 
posições do Fisco e do contribuinte, realmente tem sido sempre um 
elemento muito importante para a compreensão. Infelizmente, hoje 
ainda nós temos problemas chamados guerra fiscal, isso ou aquilo, etc. 
Infelizmente, nós observamos no Brasil, a mesma coisa que nós 
observamos em outros países, como, por exemplo, na Alemanha, onde 
um professor me confidenciou, lamentando que na Alemanha que, 
afinal de contas, teve o primeiro Código Tributário já em 1919, ou seja, 
toda essa evolução nossa dos anos 70, 80, já lá se deu nos anos 20. 



Acontece que na opinião dele, infelizmente os professores, os 
doutrinadores, praticamente não são ouvidos pelo legislador e nem pelo 
Poder Executivo, e em uma pequena parte pelo Poder Judiciário. Essa 
situação é perpétua no Direito Tributário por natureza, porque nós 
temos aí realmente o setor onde o Estado intervém mais drasticamente 
na esfera do particular, a não ser Direto Penal, mas nem... eu acho que 
por enquanto temos menos criminosos do que contribuintes. Apesar de 
o Fisco ter uma certa tendência de achar que o contribuinte, antes de 
mais nada, sem que provem contrário, é sonegador. Mas de qualquer 
maneira, a situação continua sendo muito difícil e justamente uma das 
atividades do IBDT, essas Mesas de debates às quintas-feiras que já nós 
temos Mil trezentos e noventa e quatro reuniões. É realmente, é 
bastante raro no Brasil ter uma entidade, uma instituição de finalidade 
não lucrativa com essa pertinência, com essa pertinácia em contribuir 
para uma melhor compreensão nesse campo tão importante. Eu acho 
que é só isso, naturalmente, em ‘off’ nós já discutimos aspectos mais 
pessoais, inclusive o Walter lembrou que estava como estagiário 
naquela época, eu já estava como auxiliar de ensino do professor Ruy 
Barbosa Nogueira, participando então também das atividades 
acadêmicas do professor. Então existiriam mil histórias, mas o mais 
importante é que o Instituto continua e continua com entusiasmo cada 
vez maior na sua tarefa, e quanto a isso nós temos que agradecer não 
só aqueles que foram lidos, aqui, citados, mas aqueles que dão 
continuidade e que nós queremos dar todo o apoio. Muito obrigado. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, meus 
caros. Com a palavra o professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitirem, eu falo de pé porque 
falar do professor Ruy, a gente tem que falar de pé, né? Falaram sobre 
continuidade, fala sobre o que vai continuar, o futuro. E cada um... ele 
tem depoimentos de 1965. Em 1965 eu nasci, gente, então, obviamente 
eu não tenho nenhum depoimento de 1965, então, fora dizer que Direito 
Tributário melhorou aquele dia.  

[risos] 

Mas eu tenho sim, eu queria só registrar, em fevereiro de 2003, eu 
acabara de conquistar a titularidade aqui na faculdade, fiz uma 
recepção em casa, a primeira pessoa que chegou foi o professor Ruy. 
Ele era pontual, sete horas ele estava lá, ele olhou para mim, aquele 
sorriso, o olho brilhando dele, ele falou: “Schoueri, você agora tem a 
minha cátedra, o Instituto vai continuar”. E a minha promessa aquele 
dia foi: “Vai continuar”. Então tenha certeza, o que pudermos fazer, e 
isso foi palavra minha e palavra cumprida, o Instituto vai continuar. 
Como eu vou cobrar das novas gerações, o Instituto vai continuar. O 
professor Gerd falou sobre as 1.373 reuniões e disse: “Não há outro 
Instituto no Brasil”. Sou obrigado a corrigi-lo só nisso, professor. Não 
há no mundo. Assim, eu tenho tido uma atuação internacional, e o 



João também, pode dizer a mesma coisa, quando nós falamos do IBDT, 
quando nós reportarmos às 1.370 reuniões, jamais eu vi alguém dizer: 
“É, existe um outro Instituto que se aproxima”. Não é dizer que nós 
estamos perto de alguém, eu digo, nós somos únicos no mundo, não 
existe entidade que tenha se dedicado por 1.300 vezes ao estudo do 
Direito Tributário. A gente pode realmente falar de peito aberto e dizer: 
“Olha, nós temos, o Instituto é isso, é um baita orgulho que a gente 
tem”. Liz, o que o professor Ruy trouxe para nós é algo maravilhoso, nós 
temos muito orgulho de continuar isso, eu falo para a nova geração, é 
isso que nós temos que passar, daqui outros 40 anos vamos lembrar 
mais uma vez, vamos falar de muitos mais reuniões, porque esse 
Instituto veio para ficar. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tudo que foi dito aqui, 
a meu ver, comprova o que eu queria dizer do professor Ruy Barbosa 
Nogueira no seu aspecto especial, de pessoa. Ele somava, ele unia as 
pessoas e, portanto, o IBDT nada mais é do que uma sobrevida de 
alguma coisa que tem esse poder de unir e unir para o bem, para o 
estudo, aquilo que é bom, devido a essa característica, a essa virtude 
que o professor tinha, com a sua simpatia, com a sua espontaneidade 
de somar, unir as pessoas, e portanto, vejam que o IBDT tem essas 
qualidades, continua, e a grande qualidade do professor, o trabalho, 
trabalhava bastante, demais, e o IBDT continua, portanto, nessa trilha 
e na dedicação de pessoas que agem dessa forma, por esse espírito de 
doação pessoal no sentido de favorecer o ensino e os alunos dessa 
faculdade. É, esse é um aspecto importantíssimo que eu queria deixar 
claro. E lembrar também que está aqui entre nós a secretária do 
professor Ruy, Maria Helena, que está aqui na ponta, e que merece a 
nossa atenção, certamente ela é testemunha disso que eu estou 
dizendo, o professor Ruy não fazia diferença, todas as pessoas eram 
bem tratadas, e tratadas como pessoas humanas e, portanto, o 
professor Ruy conseguiu, obteve esse resultado que hoje está 
concretizado com as atividades do IBDT, 40 anos é um prazo bastante 
razoável, um número de Mesas que continuaram sendo realizadas e 
continuarão sendo mostra tudo isso e, portanto, eu acho que esta 
singela reunião nossa vem lembrar este aspecto importantíssimo do 
professor Ruy, as suas qualidades pessoais, qualidades de rara... é 
difícil encontrar pessoas com tantas qualidades como ele. Não só 
pessoais, ele que foi um ‘selfie made man’ merece todo o respeito de 
todos. Muito obrigado. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Vamos trabalhar 
então, a Mesa então está em andamento, e eu ponho em pauta o 
primeiro tema, o Refis e a desjudicialização do Planejamento Tributário. 
O professor Schoueri. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu propus esse tema para a nossa 
Mesa de debates, por ser até uma Mesa especial, porque vem 
acontecendo um certo fenômeno com relação ao Refis que não tem 
chamado a devida atenção. Eu acho que todos nós já lemos em livros 
até antigos o risco de anistias com relação a desigualdades, ou seja, é 
algo até meio comum dizer o problema que você ter uma remissão, uma 
anistia é que você desestimula o bom contribuinte. E de fato sob esse 
aspecto, essa renovação de Refis, historicamente, a cada três anos, já 
temos desde 2001 Refis a cada três anos, já nos dá uma certeza, e 
quem de nós como consultor na área tributária não costuma dizer ao 
cliente: “Não, espera um pouco que vai sair um Refis e você vai pagar no 
próximo Refis”. Tornou-se até algo comum. E esse fenômeno já é 
conhecido até, é algo que me lembra o que o professor 
[ininteligível] chama “o imposto dos bobos”. Ou seja, o imposto, a 
tributação tornou-se tributação dos bobos, quem paga na hora acaba 
sendo visto como um bobo, já que poderia dali a pouco pagar muito 
menos. Eu não vou tratar desse aspecto do Refis, embora eu ache 
relevante, só não trato porque eu disse, já há muita literatura sobre 
isso, é algo bastante conhecido. Eu queria tratar de um outro aspecto 
do Refis, que esse não tem sido visto, é a desjudicialização, o efeito que 
eu tenho desse Refis sobre o judiciário, sobre a falta do judiciário, e o 
tema é: o planejamento tributário tem sido vítima do Refis, porque o 
judiciário já não é mais chamado a se manifestar sobre o tema. Ou seja, 
o que aconteceu? E esse é o ponto aqui que eu queria falar. Havendo, o 
planejamento tributário até algum tempo... Eu estou com um problema 
aqui com o meu... é porque toda hora ele entra no sinal e eu não 
consigo me virar aqui... Mas vamos voltar aqui. Bom, a questão do 
planejamento tributário, nós tínhamos uma história de planejamento 
tributário voltada à questão da legalidade, ou seja, o tema todo era que 
se não... O tema todo até, talvez eu faça isso mesmo, Alexandre. Até 
2000, o planejamento tributário era algo baseado na formalidade, ou 
seja, se você cumprir aquilo que estava previsto na lei, não interessava 
a sua intenção, você teria garantido a sua atitude. O contribuinte 
confiava numa estrutura formal, e a verdade é que por influência de 
alguns doutrinadores que passaram a criar figuras que não tinham 
embasamento no direito brasileiro, eu estou me referindo 
especificamente a figuras como propósito negocial, substância contra 
forma, os conselhos, na época o Conselho de Contribuintes começa a 
adotar uma série de decisões que seguem, que já não têm mais um 
fundamento legal. Eu me refiro à primeira década deste século, quando 
mais e mais o... na época o Conselho, e depois adotado pelo Carf, passa 
a abrir mão de critérios formais questionando sempre qual teria sido o 
propósito do contribuinte, se havia outro propósito que não o propósito 
tributário para fundar a sua atuação. Nesta mesma época, talvez fruto 
desse mesmo movimento, é editada uma lei complementar que introduz 
um parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional que vem 
falar de atos dissimulados e ainda assim exigindo que houvesse uma lei 
para tratar do assunto. Essa foi aquela que parte dos autores 
chamaram uma norma anti-abuso, norma antielisão. Eu disse parte, 



porque muitos já vimos que aquele dispositivo não tinha o conteúdo 
suficiente para ser uma norma anti-abuso sendo antes uma norma 
voltada a temas de simulação, e portanto, não era ela aquela norma 
anti-abuso comparável ao § 42 do Código Tributário Nacional. No 
entanto, deixando essa questão de lado, o fato é que ainda que ela 
fosse, e disse, claramente, na minha opinião, não o é, ela exigia uma lei, 
afinal de contas, não era um dispositivo automaticamente aplicável. 
Tivemos uma tentativa por parte do executivo, a Medida Provisória 66, 
que esta sim a título de regulamentar o Parágrafo Único do art. 116 
introduzia no direito brasileiro o tema do propósito negocial, da falta de 
propósito negocial como um indício da tal da dissimulação. Agora, o 
assintomático desta Medida Provisória é que quando convertida em lei, 
esses dispositivos não foram aprovados pelo Congresso. É necessário 
que a Constituição Brasileira diga que uma Medida Provisória rejeitada 
não produza efeitos desde a sua publicação, e nós temos um caso claro 
de rejeição da Medida Provisória, ou seja, especificamente este capítulo 
da Medida Provisória 66 não é convertido em lei, então não é um caso 
em que o Congresso foi omisso, ao contrário, é uma situação em que o 
Congresso, consultado se deveríamos introduzir no direito brasileiro 
essa figura alienígena do propósito negocial, diz: não. Não obstante, o 
Poder Executivo, leia-se o Carf, o Conselho de Contribuintes, parece que 
ignora o que o Congresso manda e continua emitindo decisões baseadas 
no propósito negocial. Em alguns casos, é verdade que isso vinha 
disfarçado, é quase como dizendo a decisão envergonhada, ou seja, 
embora fundamentada na questão propósito negocial, sempre no final 
se dizia alguma coisa como, essa questão de simulação, ou seja, se 
distorcia o conceito de simulação para muito além do que simulação 
fosse para admitir que qualquer situação seria simulação e, portanto, 
indevida. Agora, o que aconteceu depois no Carf é que de tal modo se 
repetiram essas decisões cujo fundamento era a falta de propósito 
negocial, que este fundamento passa a ser fundamento de outras 
decisões. Cito um caso, o caso Lopatech, que se chega ao absurdo de o 
conselheiro relator entrar e dizer: “Não se trata de simulação”, e depois 
ele continua tratando, dizendo que no entanto não existe propósito 
negocial. Ou seja, ele chega ao ponto de... ele... Eu tenho aqui o caso... 
Veja, é literal do conselheiro. Primeiro: “Não se verifica simulação 
quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela 
coerência com os institutos de direito privado adotados, assumindo o 
contribuinte as consequências e ônus das formas jurídicas por eles 
escolhidas. Ainda que motivado pelo objetivo de economia do imposto”, 
eu não poderia achar um trecho mais certo em uma decisão. No 
entanto, logo em seguida ele vem: “A utilização de sociedade-veículo de 
curta duração, colimando atingir posição legal privilegiada quando 
ausente propósito negocial, constitui prova da artificialidade daquela 
sociedade e das operações nas quais ela tomou parte, notadamente 
antecipação de exclusão do lucro real”. Ou seja, vejam, ele diz: “Não é 
simulação, no entanto, a ausência de propósito negocial é o meu 
fundamento”. Ou seja, passa... nós temos uma situação tal em que o 
Carf já não tem mais a necessidade sequer de invocar um dispositivo 



legal, ignora o fato de que o Congresso Nacional quando convidado a se 
manifestar rejeita essa figura, e esta figura passa a ser fundamentação 
das decisões. Num cenário como esses, seria de se esperar que se 
consertasse a questão, que a questão fosse levada ao judiciário e o 
judiciário pusesse as coisas no seu devido trilho, afinal de contas cabe 
ao judiciário num conflito claro entre executivo e contribuinte, o 
judiciário fosse dizer: “Olhe, enquanto... o legislativo recusou, então não 
vamos aplicar esse dispositivo”. O que acontece? Acontece, agora 
voltamos, eu estou no tema da desjudicialização. O fato do Refis. Vamos 
agora pensar no empresário, vamos olhar a situação deste empresário 
que tem um auto de infração de grande proporção, normalmente uma 
multa agravada de 150%, o que torna o seu negócio inviável, ou seja, se 
ele tiver que pagar aquele tributo, ele simplesmente não continua o seu 
negócio. Eu não gosto muito de citar a teoria dos jogos, porque ela 
infelizmente foi distorcida por uma coisa chamada ‘law and economics’ 
extremamente perigosa, e não é o caso aqui. Agora, existe sim uma 
utilidade quando se procura compreender o fenômeno sociológico, ou 
seja, a ideia dos jogos fala o seguinte, não interessa apenas medir qual 
é a minha chance de êxito, interessa qual o risco envolvido. O exemplo é 
claro. Vejam, talvez alguns de vocês, eu certamente já o fiz, já alguma 
vez ficamos tentados a comprar um bilhete de loteria, mesmo sabendo 
que a nossa chance de êxito era zero. Nós não consideramos a chance 
de êxito, nós consideramos que afinal de contas dois reais não fazia 
mal. No entanto, imagine uma outra situação, roleta russa. Você tem 
uma pistola com seis balas, só uma tem bala. A chance de você não 
morrer é enorme, cinco sextos. No entanto, se eu os convidar todos a 
um jogo de roleta russa, ninguém entrará, embora a chance, a chance é 
pequena, mas o risco é muito grande. Vejam este empresário que tem 
um risco muito grande de sucumbir caso tenha que pagar esse tributo 
com essa multa de 150%, e ele tem um convite dizendo: “Olhe, se você 
quiser, entre no Refis, entre no parcelamento, nós vamos dar um jeito 
com esta multa, reduzi-la barbaramente, o seu pagamento vai ficar a 
longo prazo”, e ele passa a falar, “Bom, um pagamento como esse, a 
longuíssimo prazo, pelo menos eu sobrevivo”. Então esse empresário já 
não tem a opção, não é dizer que ele opta pelo Refis, porque não há o 
que falar em opção quando é tema de sobrevivência, ele vai ingressar no 
Refis. É interessante verificar e, por favor, convido os a fazê-lo, 
procurem os casos de planejamento tributário que foram examinados 
por tribunais superiores. Encontrarão dois casos em que eram claras 
simulações, situações, assim, que nenhum de nós teria coragem de 
dizer: “Isto é um planejamento tributário”. Não encontrarão situações 
como empresa veículo, um ágio, não encontrarão aquelas questões que 
o Carf vem enfrentando no dia a dia. Encontrarão apenas dois casos, 
fora isso nenhum outro. Por quê? Porque não é que o judiciário não se 
manifeste, é porque os contribuintes não levam os casos ao judiciário. E 
por que os contribuintes não levam seus casos ao judiciário, nós 
entramos num círculo vicioso, porque nós temos ainda maior incerteza 
com relação ao pronunciamento. Vejam, vejam o contribuinte, ele 
perdeu na esfera administrativa. Voto de qualidade. Perdeu na esfera 



administrativa, de qualquer modo. Onde ele já tinha ouvido do seu 
advogado que lá os órgãos são técnicos, lá o pessoal entende do jogo. E 
ele perdeu, perdeu na esfera administrativa, por quê? Porque ele não 
tinha propósito negocial. E daí ele indaga o seu advogado perguntando: 
“Mas, e em juízo, eu vou ganhar? Qual é a minha chance?”, e o 
advogado consciencioso procura a jurisprudência para dizer como os 
tribunais se manifestam. E ele é surpreendido a dizer: “Não existe uma 
decisão sobre o assunto, nenhuma vez um Tribunal Superior se 
manifestou, se a afinal de contas o propósito negocial existe ou não 
existe no direito brasileiro”. Nenhuma vez o judiciário se manifestou 
sobre a Medida Provisória 66. O advogado honestamente dirá: “Não sei, 
não sou capaz de lhe antecipar”. Ora, se na roleta russa, que eu dizia 
há pouco, em que ele sabe que tem chance grandes de ganhar, ele já 
toma a decisão por não correr o risco, imagine quando ele não sabe que 
tem chance de ganhar, ao contrário, existe uma total incerteza. Não 
existe, ou seja, o que aconteceu, e aí esse é o ponto final, o que 
aconteceu, e somos obrigados a denunciar e reconhecer, que o 
propósito negocial entrou no direito brasileiro, entrou pelas mãos do 
executivo, entrou pelas mãos de alguns autores que criaram essa 
figura, mas entrou, veio e ficou de tal modo que hoje eu e vocês quando 
vamos orientar um planejamento tributário, como verificamos a 
situação, a primeira coisa que falamos é: “Cuidado, veja se há propósito 
negocial”. Nós fazemos o teste do propósito negocial, que não tem base 
legal, porque nós sabemos que isto é parte do direito, nós sabemos que 
será deste modo que o auto de infração será mantido ou rejeitado, ou 
seja, o legislativo não se manifesta, ao contrário, se manifesta 
contrariamente, o judiciário não tem condições de se manifestar, e por 
via do executivo nós adotamos uma figura alienígena, propósito 
negocial, totalmente estranha ao nosso direito. Era esse, Sr. Presidente, 
o tema que eu gostaria de apresentar para a discussão. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, João 
Francisco. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Parece que houve uma 
transmissão de pensamento aqui, porque quando o Schoueri propôs a 
discussão desse tema, eu já... havia algum tempo já pensando, e estava 
preocupado sobre o que estava acontecendo. E eu queria só 
complementar com algumas observações. Primeiro lugar, o que eu 
verifico é uma banalização da aplicação da multa qualificada de 150%. 
Os casos mais absurdos hoje estão sendo apenados com a multa 
qualificada de 150%. Os casos mais simples, mais, eu diria até os mais 
ridículos em matéria de procedência daquilo que o contribuinte... do 
procedimento que o contribuinte adotou estão sendo apenados hoje com 
uma multa de 150%. Surpreendentemente, a jurisprudência do Carf 
tem mantido essa multa de 150%, essa multa qualificada, então o que 
sinto é que a jurisprudência do Carf tem sido muito rigorosa, eu diria 
rigorosa até demais na manutenção dessa multa qualificada de 150%. 
Então houve um acirramento, um apertamento, digamos assim, um 
aperto no entendimento da jurisprudência com relação à manutenção 



dessa multa de 150%. E quando... normalmente esses casos, eles 
acabam sendo mantidos pela jurisprudência do Carf com a decisão por 
voto de qualidade, ou seja, voto de bancada. Os representantes dos 
contribuintes cancelam o auto de infração, e os representantes da 
Fazenda mantém o auto de infração, vai para o voto de qualidade, o 
auto de infração é mantido. Qual é a consequência da manutenção de 
um auto de infração com multa qualificada? Primeiro lugar, tem a 
questão criminal. Então o contribuinte ainda se vê... nesse momento ele 
se vê diante de uma situação de ou ele paga, ou ele vai ter uma 
execução fiscal com as consequências de abertura de processo-crime, 
com apresentação de denúncia criminal contra ele. Muitas vezes são 
valores altíssimos, ele tem dificuldade de garantia, ele tem um custo de 
garantia para iniciar a execução fiscal e ele vai então se depara... quais 
são as alternativas do empresário naquele momento? Ou ele paga, ou 
ele inicia, vai se defender num processo de execução fiscal que ele tem 
que garantir obrigatoriamente, senão ele não consegue apresentar 
defesa e ainda vai ter que enfrentar um processo-crime. Então, diante 
dessa situação, a tentação de adesão ao Refis é muito grande. Muitas 
vezes ele sabe que ele tem o direito, ele tem um bom direito para 
defender junto ao Poder Judiciário, mas a tentação de adesão ao Refis é 
muito grande. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só dizer isso: ele acredita que tem um bom 
direito, porque ele não sabe que tem um bom direito, porque o judiciário 
jamais lhe disse isso e jamais lhe dirá isso. O problema que eu quero 
mencionar é esse ponto, ele apenas acredita que tem um bom direito, 
no entanto, alguns autores acabam sendo citados pelo Carf, uma parte 
de doutrina, e ele fala: “Bom, então a doutrina está dívida, e de algum 
modo é uma mera crença”. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, eu, às vezes, eu estou em dúvida 
realmente, eu não sei, mas eu ousaria lançar uma suspeita aqui, e eu 
pediria que os senhores pensassem sobre isso. Às vezes eu imagino que 
essa é uma política deliberada do executivo em relação à administração 
dos tributos, ou seja, existe uma orientação deliberada à fiscalização de 
autuação com multa qualificada, existe uma orientação aos 
conselheiros ou os representantes das Fazendas no Carf pela 
manutenção desses autos com multa qualificada, e existe depois a 
tábua salvadora do empresário que é o Refis. O Refis é uma transação, 
é uma negociação: “Ah, nós vamos dar um desconto na multa e você 
paga em 60 parcelas”. Aquele imposto que não é devido, mas ao invés 
de se pagar o valor cheio, ao invés de se discutir no judiciário, que a 
gente sabe que no judiciário pode se perder, pode se ganhar, agora, a 
tentação de ter, de entrar na barganha, de pagar um valor reduzido com 
desconto, em parcelas, e deixar de discutir a procedência de um 
imposto que muitas vezes o contribuinte sabe que não é devido, é muito 
grande. Então eu fico imaginando se não existe uma política deliberada 
por parte do executivo de banalizar a exigência da multa qualificada, 
ameaçar com o processo-crime e forçar o contribuinte a entrar no Refis. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, 
Ricardo. 

Sr. Ricardo Mariz De Oliveira: Eu queria acrescentar uma observação 
a cada coisa que foi dita pelo Schoueri aqui e, também, ao João. 
Interessante a questão da opção. Não há opção. Na verdade há uma 
coação. E a coação não é só na hora que perdeu o processo e tem um 
Refis disponível com o prazo em aberto. A coação vem lá de trás, porque 
além da exacerbação da aplicação da multa e do risco da representação 
criminal, a última prática da Receita Federal tem sido considerar como 
responsáveis solidários diretores, funcionários, pessoas que não tem 
nenhum poder às vezes de comando, de decisão sobre o fato que foi 
praticado, e nós conhecemos casos em que essas pessoas têm 
arrolamento de bens. Então nos autos mais simples da vida pessoal, de 
um simples trabalhador, ficam impedidos atos mais simples da sua 
vida. Isso tudo é coação. Como também precisa ser dito aqui que no 
Carf existe coação sobre conselheiros, existe coação. Existe a coação do 
risco, no mínimo, do risco de não ser reconduzido. Nós tivemos um 
conselheiro que ocupou altos postos no Conselho durante muito tempo, 
que nos últimos tempos da sua vida de conselheiro chegou a dizer que o 
intuito de economizar em tributos em si já era um propósito negocial, 
dentro da realidade empresarial em que quanto menos custos você tem, 
mais lucro você tem, e esse é o objetivo da empresa. E se você puder 
reduzir tributo, como você pode reduzir um salário, pode reduzir um 
custo de matéria-prima, você está dentro do objetivo empresarial e 
econômico. Foi expelido do Conselho. Então o risco de não ser 
reconduzido, seja funcionário, conselheiro funcionário, seja conselheiro 
indicado pelas confederações, isso está na cabeça de muitos 
conselheiros, nós sabemos que temos conselheiros independentes, mas 
muitos têm esse receio. E para os da Fazenda, este receio é muito mais 
grave, porque o destino deles, ao saírem do Conselho é extremamente 
problemático. Nós também temos um caso recente, não sou citar aqui, 
porque eu acho que é de conhecimento de todos, em que um excelente 
conselheiro pelo seu preparo, acabou sendo mandado para uma 
fiscalização de alfândega de bagagem de passageiro. Quer dizer, é um 
desperdício, inclusive, de competência, porque estava com uma certa 
independência no julgamento de caso de planejamento tributário. Então 
esse é um aspecto que eu queria mencionar. E lamentavelmente, 
realmente, as coisas, como já dizia alguém, a mentira sendo repetida 
muitas vezes se torna verdade, e as teorias que foram mencionadas, de 
tão repetidas acabaram entrando mesmo por uma porta de fundo, no 
direito brasileiro, e não se tem uma maneira eficaz de corrigir, porque a 
única maneira, a única esperança seria que isso fosse debatido num 
ambiente mais independente das pressões e coisa que infelizmente nós 
não temos conseguido. A segunda coisa que eu queria mencionar 
dentro desta colocação que foi feita, e isto me causa calafrios, como 
alguém que estuda o direito, não só alguém que advoga. Se ler, como 
nós lemos, que várias vezes em acórdãos administrativos que tudo é 
lícito perante o Direito Tributário, mas não é oponível ao Fisco. Uma vez 
eu perguntei para um conselheiro: “O que é que é oponível então, o que 



é ilícito?”, porque não é possível, você age dentro da lei, na organização 
do seu negócio, e a tributação incide sobre a organização do seu 
negócio, por bem ou para o mal, pode incidir mais ou menos, ou não 
incidir, mas depende da organização do seu negócio, e a organização é 
feita no âmbito do direito privado, se o que é válido no âmbito do direito 
privado não é oponível ao Fisco, o que seria oponível ao Fisco? Então 
isso é uma aberração, e nesta Mesa mesmo, algum tempo atrás, uns 
dois ou três anos atrás, a ex-conselheira Sandra Faroni, num evento 
que o IBDT estava realizando, ela justificou o uso dessa expressão 
dizendo que muitas vezes nós sentimos que existe uma fraude, existe 
um abuso, mas não se consegue caracterizar adequadamente no direito 
que tipo de abuso que existe. E nós todos respeitamos e sabemos da 
competência e da qualidade, das qualidades maravilhosas dessa ex-
conselheira. Isso revela um estado de espírito do julgador extremamente 
complicado, ele se defronta assim, muitas vezes com casos de abusos 
de contribuintes, e não sabe como resolver o problema. E isto me leva 
também a uma última afirmação, o Carf tem muita dificuldade de lidar 
com o Direito Tributário... com o Direito Privado. Ele tem muita 
dificuldade. Se você quiser discutir, por exemplo, a diferença entre um 
contrato de multa e um contrato de conta corrente no Carf, você vai 
encontrar uma enorme dificuldade. Não há uma cultura dos 
conselheiros, da maior parte dos conselheiros, que seria necessário 
para entender a diferença, ver a diferença da repercussão no Direito 
Tributário e várias repercussões, né? Então, infelizmente nós realmente 
estamos enfrentando um momento muito difícil, estamos enfrentando 
um momento em que muitos julgamentos são feitos, não mais dentro 
daquele que no passado nós dizíamos ou é um órgão técnico, os caras 
que estão lá entendem. Não, nós estamos tendo julgamentos hoje no eu 
acho que, é o princípio do eu acho que. Eu acho que é isto. Depois eu 
arrumo um fundamento, porque eu tenho que dar uma decisão e 
fundamentar. E a falta de fundamento, a falta de fundamento usa o 
argumento, alguns desses argumentos extrajurídicos, ilegais, expelidos 
do direito brasileiro, ou então citam outras decisões, conforme o 
Schoueri está lembrando, que já falaram antes, então não fica muito 
por conta do conselheiro o ônus de ter que invocar a teoria, ele invoca 
um outro acórdão que por sua vez teve o ônus de invocar a teoria. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Com a 
palavra, pela ordem, Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti, eu estava 
pensando sobre isso que o Schoueri provocou, em uma das nossas 
conversas eu disse: “Olha, você, na qualidade de professor titular de 
uma universidade como a nossa, deve até se posicionar politicamente”. 
E naturalmente essa exposição do Schoueri tem um conteúdo político 
claro e está dentro do papel dele de catedrático dessa faculdade. No 
entanto, a questão da desjudicialização, Schoueri, aqui na nossa Mesa 
de debates, não opera e não vai operar. Seria até interessante a gente 
testar isso do ponto de vista judicial, constitucional e tributário. Se a 
gente pensar que Refis ou qualquer acordo fiscal vai provocar uma 



desjudicialização do Direito Tributário, a gente está jogando por terra 
toda a teoria do Direito Tributário e a aplicação do Direito Tributário 
constitucional. Se a gente fizer um recorrido comparado, a gente vai ver 
outras jurisdições que tenham acordo fiscal, acordo esse que a gente 
combateu aqui nessa casa, no meu modo de ver, indevidamente, e se 
nessas jurisdições o acordo fiscal provocou a desjudicialização. A 
resposta é: não, não provocou. Assim como o Refis não provocará. 
Assim como o problema do Carf também não provocará a 
desjudicialização, mas podemos testar, podemos ver se isto acontece, se 
a gente vai deixar de discutir matéria fiscal importante, tributária em 
todos os aspectos, em todos os impostos em decorrência do Refis. 
Então, primeira coisa, o Refis é um acordo fiscal, que deve acontecer e 
deveria acontecer até caso a caso, deveria ter sido votado e aprovado a 
lei do acordo fiscal, e se esse acordo fiscal provocar uma 
desjudicialização, caberia alguns ajustes, mas não provocará, como não 
provocou em outros ambientes, ao contrário, continua havendo a 
discussão judicial. E no ponto de vista político a gente pode imaginar: 
ah, vai... O Quiroga defende essa tese, também, já discutiram, vai 
desaparecer o contencioso tributário. Não vai. Não vai. Vai continuar 
existindo, porque as questões tributárias precisam ter uma elevação de 
nível. Correta a observação do Ricardo, precisa melhorar o nível, mas 
não só no ambiente do Carf, mas também no judiciário e entre os 
tributaristas. Os tributaristas precisam realmente estudar direito 
privado, porque tributarista não estuda direito privado, aliás, não 
estuda direito nenhum, ele é um positivista ou contra a lei, ele fala 
então isso é inconstitucional, então ele é um inconstitucionalista, ele 
não conhece direito privado, ele não se dedica a direito privado. Os 
tributaristas em geral. Então a gente tinha que dizer: “Olha, então se os 
tributaristas em geral não estudam direito privado, o que diria dos 
juízes administrativos e os próprios juízes das cortes adjudicantes”. 
Então vamos analisar se efetivamente esse debate faz uma aplicação do 
direito e em que medida a aplicação do direito se realiza em função de 
alguns princípios, e se esses princípios estão sendo discutidos no 
judiciário e se um acordo como o Refis, que já vivemos desde 2000, 
tirou do judiciário esta função, este papel de debate de questões 
tributárias. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de pedir para vocês, se 
pudesse, por favor, que mantivesse a palavra, para que ele explicasse 
qual é o caso que ele conhece de Tribunal Superior que versa sobre 
planejamento tributário, porque eu sou honesto, eu não conheço, eu 
não sei se de Tribunal Superior tendo decidido, e o Refis já tem 14 anos. 
Ou seja, eu gostaria muito de acreditar que não aconteceu, eu estou 
afirmando que na minha prática, no meu conhecimento, este é um 
fenômeno atual, e lanço a todos, se alguém disser: “Não, existe tal caso, 
eu estou patrocinando tal caso, o Tribunal Superior a semana que vem 
vai decidir”. Eu estou deformando entre tributaristas, eu não tenho 
notícia de um caso de planejamento tributário, no sentido mais estrito, 
que esteja hoje por ser examinado por um Tribunal Superior. Então, 
como o Fernando nega essa tese, porque é clara essa hipótese, eu 



gostaria de ter um caso pelo menos sob pena de confirmar. É assim, 
Fernando, para dizer o seguinte, enquanto não me aparecer um 
Matusalém com 300 anos, eu acredito que o homem é mortal, ele 
morre. Enquanto não me aparecer um caso de planejamento tributário 
no Tribunal Superior, eu vou continuar acreditando que a 
desjudicialização existe. Claro que havendo um caso... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas, Schoueri, você... a aproximação 
metodológica é equivocada, você não pode dizer que pelo fato de não ter 
casos nos tribunais superiores de planejamento tributário, existe uma 
desjudicialização do Direito Tributário. É a mesma tese do Tostines, 
então vai falar assim: “Olha, Tostines, o que é que é o Tostines?”, “Ah, o 
Tostines é água é sal”. Então o mar é um grande biscoitão. Então, 
essa... Se o Tostines é feito de água e sal, então o mar é um grande 
biscoitão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, Fernando, desculpe-me. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, o fato de a gente não ter dois 
planejamentos tributários discutidos nos tribunais superiores, logo, 
nessa lógica circular, na lógica circular, logo, então, ocorre a 
desjudicialização do Direito. Absolutamente equivocado. Nós temos 
vários fatos que levam as empresas, vários, não só o Refis, vários fatos 
que levam as empresas a não acionarem o judiciário para discutir 
planejamento tributário, aqui e em outras jurisdições. Então se a gente 
fizer um mapeamento dos casos de planejamento tributário, de fato, nós 
vamos encontrar apenas dois. Aliás, o estudo que você fez, porque você 
promove, aliás, você promove pesquisa para os seus alunos, para seus 
orientados que sempre é digna de nota, mas essa pesquisa precisa ser 
considerada em si, não para inferir outras questões que não decorrem 
desta constatação de pesquisa. Então a pesquisa está correta, temos 
poucos casos, temos poucos casos porque o Refis impede que as 
empresas acionem o judiciário? Não, é a teoria do Tostines. Essa é a 
minha posição. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pela ordem, professor 
Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas Mesa é tudo isso, eu já falei, eu sou 
contra o critério do marceneiro. A Mesa é uma instituição e não física. 
Bom, mas de qualquer maneira, para não perder tempo, eu só queria 
colocar algumas coisas porque planejamento tributário é um dos 
assuntos mais complexos que a gente pode imaginar, e muitos aqui da 
Mesa já tem escrito sobre isso, inclusive o Ricardo, que se bateu logo 
para mostrar que aquilo lá não é uma cláusula geral antielisiva, ainda 
por cima, mas sim uma questão de simulação, o Parágrafo Único, etc. 
Então eu só queria fazer algumas considerações mais gerais, que no 
fundo levam justamente à conclusão da desjudicialização. Em primeiro 
lugar, nessa discussão, planejamento tributário, eu lembro de um 
congresso do IBDT, onde tive a oportunidade para discorrer sobre o 
tema bastante interessante: pode o planejamento tributário ser 



criminoso? Resposta minha: nunca. Porque no momento em que é 
criminoso, não é mais planejamento tributário, mas sim plano 
criminoso. Inclusive, até fiz o prefácio para a coletânea sobre casos 
concretos de planejamento tributário, e no próprio prefácio eu disse: 
“Bom, mas aqui tem casos que não tem nada a ver com o planejamento 
tributário”, por exemplo, alguém no seu faturamento interno emite nota 
fiscal de exportação e acha que isso é planejamento tributário. Isso é 
crime, além de uma estupidez, não é? Bom, então, o que é complicado 
no planejamento tributário é justamente que o planejamento é uma 
economia perfeitamente lícita, é uma atividade que a própria legislação 
impõe ao empresário. Se não me engano, na lei da SA, diz que tem que 
aumentar justamente o quê? O resultado, lucratividade para pagar os 
acionistas. Um dos fatores muito importantes, se não me engano, é a 
carga fiscal, então tem um comando na legislação que exige que se faça 
um planejamento tributário fiscal adequado, e aí que reside o problema, 
o que é adequado? Aí evidentemente o problema é que cada um num 
planejamento, planejamento para mim é uma sucessão de atos, são 
estruturações que em si isoladamente são lícitas. Agora, acontece que 
existem planejamentos, ou pelo menos planos desse tipo, cujo, onde 
todas as etapas são lícitas, mas o conjunto é ilícito, e aí justamente 
falta no Brasil o critério legal para dizer em que momento essa sucessão 
de atos lícitos para alcançar uma vantagem fiscal é algo considerado 
como ilícito, como inadmissível, é justamente esse o grande problema, e 
sem haver uma norma, como existem em outras legislações, não pode o 
poder judiciário, ou mesmo muito menos a administração, criar 
conceitos como esse do propósito negocial. Aliás, já foi falado que esse, 
pelo o que eu acabo de dizer, inclusive, pagar menos imposto, reduzir a 
carga fiscal de uma empresa, por exemplo, é um propósito negocial. A 
própria Corte europeia já admitiu que o fato de o contribuinte mudar 
seu estabelecimento para um outro estado exclusivamente pelo fato de 
lá ser, ter uma carga fiscal menor, é perfeitamente lícito, é um propósito 
e até pelo que acabo de citar, até uma obrigação desse empresário, 
previsto na legislação. E quanto a isso, o grande problema é 
simplesmente não observar a legislação existente e invocar legislação 
inexistente. Quanto à existente, o Ricardo falou em coação, nos termos, 
aliás, a nossa constituição é ímpar em relação aos princípios 
constitucionais tributários, pena que não são observados. Em relação à 
coação, onde fica o princípio da moralidade do art. 37 da Constituição? 
Eu acho que não existe. Quando nós observamos essa atitude. Além 
disso, eu lembro, um artigo muito interessante de um professor de 
Coimbra, que tem o título Civilização do Direito Tributário, é claro que 
também levei para o lado jocoso dizendo que realmente, o Direito 
Tributário é bárbaro. Então, nós temos que civilizá-lo. É claro que não 
era essa a intenção, a intenção dele era dizer: nós temos que lutar pela 
observância do Direito Civil ou do direito privado, é justamente, isso 
tem uma importância muito grande, e eu acho que esse trabalho 
deveria continuar e lutarmos primeiro, por leis mais claras, menos 
contraditórias que realmente estabelecem de forma clara a obrigação do 



contribuinte e que fechassem exatamente as possibilidades de abuso 
eventualmente existentes. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pela ordem, 
Alexandre. Em seguida darei a palavra Eli. 

Sr. Alexandre: Eu, nesses 25 anos, que eu entrei no Direito Tributário 
através dessa Mesa, eu escolhi a área... sou judicialista, né? Sempre 
entrei nos contenciosos judiciais. E o primeiro ponto, e agradeço muito 
a essa Mesa, aos professores mencionados por tudo que eu sou nesses 
anos em que eu aprendi, e aprendo aqui no Direito Tributário. E sempre 
percebi nas ações judiciais e na pesquisa de jurisprudência judicial, que 
o judiciário não menciona, muito raramente, decisões administrativas. 
Ou seja, tendo a ficar com o Schoueri. As empresas deveriam sim 
discutir no judiciário as decisões administrativas, porque o judiciário 
não as leva em conta. Muito raramente eu vejo, conforme decisão do 
Carf... nem fundamentos, nem menções fazem, e às vezes a gente até 
usa, mas eles não... nem mencionam. Então, primeiro ponto é... eu vejo 
que as empresas mesmo, e hoje graças a Deus houve uma evolução na 
jurisprudência, porque o judiciário, o STJ, admite mesmo parcelado o 
débito, que se discuta se há inconstitucionalidade, se aquele ato 
vinculado é legítimo, se respeitou a lei, a Constituição, ou seja, o 
judiciário permite que as empresas questionem, mesmo parcelando e 
fazendo lá, fugindo ou fugindo das coações, das multas escorchantes, 
das ameaças criminais, do terrorismo fiscal, que as empresa possam 
então fazer a remissão parcial e discutam a legalidade e 
constitucionalidade do que estava sendo discutido. Foi através de uma 
ação anulatória, ou mesmo um mandado de segurança quando 
permitir, não foi questões de provas. Então o que falta é uma 
conscientização, aí eu concordo também com o Dr. Fernando, dos 
tributaristas em ter mais coragem de levar as discussões à frente, 
porque o que nós vemos é isso, os contribuintes, eu fui em vários casos 
meus, de recuperação de créditos, etc., em que vem a anistia, e o 
contribuinte fala, “Então, tá bom, eu vou devolver o dinheiro para o 
Fisco sem multa e eu não vou discutir se aquilo que eu fiz estava certo 
ou errado”. Então, Dr. Bonilha, sabe muito bem, sabe na área do ICMS, 
a multa direta é automática de 100% no crédito indevido, e as empresas 
porque faziam créditos de uma transportadora, que estava ali, então 
não podia se discutir. Então, vejo no Refis, e aí eu tenho uma discussão 
interessante agora, que eu vejo isso, no PEP, as empresas estão pedindo 
recálculo do PEP, e num caso específico, o juiz determinou que eu 
fizesse o cálculo já de antemão, que a gente pede o recálculo para o 
estado apresentar qual é o cálculo certo. Como eu fui fazer, fiquei 
estarrecido em constatar que mesmo calculando pela taxa Selic, 
pegando o alto de infração lá atrás, mesmo com a multa, era inferior ao 
que ele parcelou no PEP, ou seja, não tinha vantagem nenhuma, o 
Estado não estava dando nenhuma vantagem, é um engodo. Na 
verdade, o contribuinte está pagando até mais do que era para ter pago. 
Então, vejo também isso na área fiscal, federal, 150% de multa, quer 
dizer, isso tudo é planejado pelo Fisco, pelo governo para forçar as 



empresas: “Olha, tudo bem, a gente joga essa multa escorchante e 
depois ele devolve o tributo que não era tributo, nem era tributo”. 
Porque se não é, não há legalidade no ato, não há tributo. Então eu 
queria trazer essa questão que eu entendo que sim, precisamos ter mais 
coragem para levar o judiciário que, com base nessa jurisprudência 
nova, que permite que não se considere confissão irretratável e 
irrevogável como a cláusula morta, uma cláusula morta, e a gente possa 
discutir o judiciário sim, nós advogados, que defendemos a justiça 
fiscal, com seriedade e que estamos aqui reunidos, possamos levar 
essas discussões ao judiciário sim e evite-se isso que o Dr. Schoueri 
trouxe, que é uma alerta, não temos hoje discussões jurídicas em temas 
importantes, porque o contribuinte é tentado a ficar livre do problema, 
por uma falsa promessa de que não está devolvendo, não está pagando 
multa, quando na verdade, muitas vezes com essa questão do estado de 
São Paulo dos juros escorchantes e extorsivos, julgados 
inconstitucionais. E no caso federal pelas multas abusivas, de 150%, e 
mais as ameaças terroristas penais, a gente possa então discutir as 
discussões. 

Sra. Elidie Bifano: Elidie Bifano. Bom dia. Luis, concordo com você, 
mas hoje as conclusões que a gente tem são voltadas para o passado. A 
atividade econômica pressupõe continuidade. Então olhar daqui para 
frente o que vai acontecer. Existe um aceno do poder público para que 
as questões sejam resolvidas através do Refis, e aqui todo mundo já 
comentou das vantagens financeiras do Refis. Me parece que esse 
aceno, não quero afirmar com muita convicção, mas me parece que isso 
até é um impedimento para que um órgão imparcial, independente 
possa dar uma solução para a questão. Então o aceno do Refis impede, 
estou falando de continuidade empresarial, nós vamos defrontar com os 
mesmos problemas, eu vou comprar e vender empresas, eu vou fazer 
uma empresa distribuidora, enfim, eu vou fazer tudo, continuar 
fazendo. Que solução eu vou dar daqui para frente se eu não tenho um 
órgão que se manifestou de uma maneira independente sobre isso? 
Uma vez que eu paguei no Refis. E nas duas questões que você levanta, 
que são questões emblemáticas que chegaram ao judiciário, elas são 
um norte importante em muitas discussões de planejamento. Então o 
que você traz do passado que é o que a gente tem hoje consolidado, 
vamos pagar o Refis do planejamento passado, eu levo para o futuro. 
Este movimento é um impedimento de futuras soluções, e a gente vai 
criar mais Refis e vai ter mais aceno, e é uma bola contínua. Só queria 
observar o que vai ser do futuro. Ok, obrigada. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Falta dar a palavra 
para João Francisco. Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma resposta direta, Elidie, justamente, 
este é o ponto que eu quero mencionar, ou seja, como eu disse, o 
propósito negocial é parte do direito brasileiro, é parte da minha prática 
e da sua prática. O que eu disse foi que, e esse é uma, a denúncia está 
nesse ponto, independente do que pensasse o legislativo, o propósito 
negocial já existe, e nas próximas negociações, o futuro exigirá que você 



e eu examinemos esta “jurisprudência do Carf”, que já chega à ousadia 
de definir, porque sim, há decisões que definem propósito. Não é que aí 
invocam, invocam e definem o que é propósito negocial, nós 
utilizaremos essas definições do Carf como se direito fosse para o 
futuro. Apenas com relação à questão do Fernando, que fique claro, 
então me parecer que o Fernando não nega que não há planejamento 
tributários, ele diz: não há prova de que a causa seja o Refis, pode haver 
outras causas. Sou obrigado a concordar, não há prova, o que eu trago 
aqui é uma... sem dúvida, uma suspeita, eu digo: existe uma relação 
muito forte, mas de modo algum eu posso dizer que há uma certeza. 
Trago-lhes, e concordando com o Fernando, trago-lhes a suspeita de 
que o Refis tenha sido a razão por que os empresários não levam ao 
judiciário o tema do planejamento tributário. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Passo a palavra para 
o Dr. Walter Piva Rodrigues, que solicitou. 

Sr. Walter Piva Rodrigues: Eu queria dizer ao ilustre professor que 
examinou o tema do primeiro, o Schoueri, que a desjudicialização dos 
litígios dos Tribunais, seria... para o Tribunal de Justiça de São Paulo 
seria muito bem-vinda. Porque atualmente, segundo ouvi ainda ontem 
do presidente do tribunal, há 25 milhões de causas que não são só 
tributárias, e, de repente, eu não sei qual é o acervo tributário, mas 
não, exatamente não era isso. Eu acho assim, seria interessante para o 
tema que o Schoueri levantou, além da proposta do método de pesquisa 
sugerido, examinar também a história desses Refis, a história legislativa 
dos Refis. Quando é que eles vêm? Parece-me que eles vêm em período 
eleitoral, ultimamente, por mais de uma vez eu já constatei isso, porque 
nascem assim, brotam em períodos eleitorais. Então tem um lado que 
não tem nada a ver com o Direito Tributário. De outro lado, a questão 
do custo zero, não dá para litigar a custo zero, a não ser na assistência, 
na gratuidade de justiça, ainda assim tem lá um dispositivo de lei que 
assegura ao credor de honorários advocatícios, quanto alguém exerce 
ação mediante gratuidade, no dia que tiver patrimônio tem que 
responder, dentro de cinco anos. Mas não dá para discutir a custo zero, 
um empresário, imagino assim, vai fazer um planejamento tributário, 
segundo a assessoria jurídica, auditoria contábil e tal, dentro da mais 
saudável legalidade, porque há legalidades que não são saudáveis, 
dentro da saudável legalidade, quer dizer, o que ele tem que fazer? Uma 
de duas: ou ele põe em marcha aquilo, ou dependendo da gestão da 
empresa, se for uma gestão mais audaciosa, põe em massa, se for uma 
gestão mais conservadora, tem que pensar numa declaratória? De 
inexistência de exigência tributária diante de uma estruturação que ele 
vai apresentar, declinar ao Fisco, qual seja? É o mesmo perigo do 
mandato de segurança preventivo, numa certa altura o professor Ruy, 
quando eu era, então, estava no escritório, propôs um mandado de 
segurança preventivo e eu fui despachar no juízo da comarca no interior 
o mandado de segurança, mas era preventivo, lá tinha uma fábrica de 
bebidas e tal. O que você faz no mandado de segurança preventivo, faria 
numa declaratória nesse sentido de buscar inexistência à declaração da 



inexistência da obrigação tributária, é descrever o que você vai fazer, 
qual a operação que você está fazendo. Se não houver uma liminar... 
tanto é que o juiz disse assim, no final do despacho, ele disse: “Olha, 
doutor, eu não dou liminar no mandado de segurança tributária, ainda 
mais preventivo”. Então, estou aguardando na antessala o despacho. 
Ele deu o despacho, me chamou falou assim: “O senhor vai jogar o 
mandado de segurança no Rio Pardo?”. Como quem diz: eu não dei a 
liminar, e o senhor vai levar à frente o mandado de segurança? Porque 
lá era perto do Rio Pardo. Então: “O senhor vai jogar no rio Pardo?”, aí 
eu disse para ele: “Não, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas, qual 
é o endereço do seu oficial de cartório? Onde ele mora?”, o juiz disse 
assim: “Realmente eu não sei, mas eu tenho aqui o endereço, porque eu 
vou levar na casa dele”, porque já eram 19h, em outras palavras, há 
juiz honesto e advogado honesto, mas no fundo era isto. Como vai levar 
o controle do judiciário o risco grande de tomar logo de pronto uma 
fiscalização, aí sim, bom, porque também o fiscal está vinculado àquela, 
como chama aquele princípio velho da vinculação do funcionário 
público? Atividade vinculada. Ele chega lá, recebe para, a Procuradoria 
recebe para responder uma ação, ou um mandado de segurança, vai 
dar notícia à autoridade fazendária, evidentemente terá que pôr em 
marcha, quer dizer, se for tudo de acordo com a lei, terá que pôr em 
marcha imediatamente uma fiscalização, ou que seja, não há, a não ser 
que um juiz dê uma liminar dizendo: fica sobrestado a atividade de 
fiscalização. Então a dificuldade que eu penso, professor Schoueri, é de 
como levar essa judicialização salvo o momento em que realmente haja 
uma fiscalização, uma punição, aí então se discute. Agora, como 
previamente submeter isso ao Estado, ao juiz? Veja essas condições. Eu 
me lembro quando o Sr. Ruy falou: “Se a gente não obtiver a liminar, 
nós vamos pensar o que nós vamos fazer em seguida”. Ele era um bom 
advogado, ele sabia do risco de não ter uma liminar naquele caso, 
porque a operação ia ser praticada naquela semana. E o juiz, do seu 
lado, também, muito experiente disse: “Não vou dar a liminar”. Então 
eu vou dizer: “O senhor vai mandar o mandado de segurança no Rio 
Pardo?”. Claro que nós não jogamos o mandado de segurança no Rio 
Pardo, mas acabamos obtendo uma segurança, porque era o caso, o 
advogado estava consciente da procedência da medida. Eu não sei como 
tratar esse tema, a não ser nessa perspectiva um pouco de processo e 
de experiência de vida. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, João 
Francisco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu não sei se eu estou muito 
suscetível às teorias conspiratórias, sabe, mas o que eu vejo na minha 
atividade profissional é que não são só questões de planejamento 
tributário que estão sendo julgadas no Carf, as questões de Direito, 
questões simples de Direito estão sendo julgadas com, estão sendo 
questionadas pela fiscalização. Com a aplicação da multa de 150%, não 
são só questões de planejamento tributário, a multa, a aplicação da 
multa está sendo banalizada, questões de direito simples estão sendo 



apenadas com multa de 150%. Questões de direito simples estão sendo 
tratadas no Carf com falta de rigor técnico. Eu acompanhei casos 
recentes em que os conselheiros dos contribuintes chegam a dar 
risadas das posições defendidas pelos conselheiros da Fazenda, quase 
chega ao nível do escárnio, diante do absurdo das decisões que estão 
sendo tomadas lá. Coisas realmente absurdas estão sendo, autos de 
infração absurdos estão sendo mantidos lá. É por isso que eu ouso 
tomar mão aqui, lançar mão de uma teoria conspiratória, talvez seja 
uma política deliberada do governo. Agora, Fernando, existe uma 
realidade, a realidade é: questões que são decididas pelo Carf não são 
levadas ao judiciário. Isso é um fato. Nós não estamos no âmbito da 
hipótese ou da especulação, isso é um fato, não estão indo ao judiciário. 
Existe um outro fato, os contribuintes que perdem processo no Carf 
com multa qualificada de 150%, estão diante de um processo criminal, 
e estão diante de uma execução fiscal, que é ingarantível e que é 
impagável. São todos fatos. Qual é a consequência desse fato? Mais um 
fato, existe um Refis por ano, às vezes existem até dois Refis por ano. 
São todos esses são fatos, Fernando, nós não estamos na esfera da 
especulação, todos esses são fatos. Agora, diante de todos esses fatos, 
me parece que uma conclusão lógica e razoável é que os contribuintes 
estão sendo levados a aderir ao Refis e não levar o caso ao judiciário. 
Me parece uma conclusão razoável, lógica diante de todos esses fatos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me permite? Como o Fernando cita a 
questão lógica, é bom lembrar que existe também a questão do 
raciocínio por indução. O raciocínio por indução também é um 
raciocínio válido e respeitável, porque, Fernando, eu estou lhe dando o 
depoimento como advogado também, que sei de contribuintes que 
optaram pelo Refis porque entenderam que não havia precedentes sobre 
a matéria. Tenho certeza de que se eu pedisse que levantassem a mão 
aqueles que já viram casos como esse, todos levantaríamos. Então 
embora não possa fazer uma prova definitiva, eu digo, existe um sério 
indício de que esse fenômeno do Refis tem levado à desjudicialização, e 
isso me parece algo importante. Eu não vou, como o João, a teoria 
conspiratória, mesmo porque, João, só porque eu não acho relevante se 
há intenção ou não há intenção. Eu gosto muito de trabalhar com 
efeito. Existe um fato, talvez o que nós possamos fazer nesta Mesa de 
debates e seria um ponto interessante, é constatado o efeito, verificado 
o efeito, independentemente de se há intenção ou não há intenção, este 
efeito enquanto tal, poder ser levado agora enquanto tal, mas isso é 
uma coisa nova, levar ao judiciário esta questão, ou seja, discutir esta 
situação que vem acontecendo, essa desjudicialização que eu apresentei 
como fenômeno ainda sociológico. Indago, indago à Mesa se haveria 
alguma questão jurídica com base nisso para que se questione esta, se 
questione esta condição. Não sei, eu tenho uma dificuldade aqui em 
imaginar, eu gostaria de uma construção, não sei se podem me ajudar, 
para saber se constatado um efeito danoso, constatado que o efeito é a 
introdução de uma estrutura esdrúxula, estrangeira, desconhecida pelo 
direito brasileiro, a introdução pelo Executivo no direito brasileiro dessa 



estrutura, se isto poderia ser um objeto de um questionamento. Não sei 
ainda como, mas eu estou pondo como uma provocação final. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O problema aqui, gente, é assim, nós 
temos que analisar o Direito Tributário e o Direito Tributário no aspecto 
contencioso, de maneira multifocal, a gente está numa análise 
monofocal, tanto o Schoueri quanto o Bianco. Bianco, essa sua 
afirmação não procede. Como se costuma dizer, você está 
redondamente, não poderia estar mais enganado. O fato de você ter 
alguns contribuintes que conhecemos, que têm determinadas operações 
consideradas com planejamento tributário, refutadas num tribunal 
administrativo impróprio, que nem faz coisa julgada, e que são levados 
por circunstâncias econômicas internas de planejamento empresarial a 
aderir ao Refis, não quer dizer absolutamente um sinal de 
desjudicialização. Vamos adiante. Definamos planejamento tributário. O 
nosso CDE, você é conhecedor do CDE, se discute até agora não há 
uma definição, se bem que já avançou bastante, já chegaram a 
definição do que é planejamento tributário agressivo, mas os debates 
são acirradíssimos para conceituar planejamento tributário. Então, 
começa por aí, o que é o planejamento tributário, para depois passar a 
uma discussão de qual é o efeito de um acordo judicial sobre o 
planejamento. O grande desafio, inclusive na questão do Beps, é dizer, 
ora, as grandes empresas têm feito planejamento tributário agressivo, 
contando com o ganho de mercado numa prática concorrencial 
duvidosa para no final fazer um acordo e ganhar com o ajuste fiscal 
muito mais, pagando imposto, em contrapartida com o que eles 
ganharam anos em discussão. Então tudo isso eu levo a dizer o 
seguinte, ora, antes da gente falar sobre desjudicialização, vamos 
analisar o planejamento, vamos analisar o que é planejamento, vamos 
analisar quantas empresas não chamam de planejamento, mas 
planejam os seus negócios e levam sim as questões ao judiciário, para 
depois falar em desjudicialização. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezado, Fernando, 
professor Ruy era extremamente rigoroso com horário, nós estamos 
chegando às 10h e, portanto, eu apenas vou dar a palavra ao Dr. 
Ricardo, que quer falar antes do término, e em seguida estará encerrada 
a sessão. 

Sr. Ricardo Mariz De Oliveira: Eu queria propor ao Schoueri, 
Fernando e demais colegas da Mesa, que nós mantivéssemos esse 
assunto em Pauta, porque ele é muito importante. Acho que a gente 
devia discutir um pouco mais sobre ele. Eu tenho uma contribuição a 
mais, mas o tempo não me permite. Para encerrar, eu queria, primeiro, 
agradecer a presença de todos, é um momento importante para o IBDT, 
e a presença de vocês é muito importante para o IBDT e para nós que 
vivemos o IBDT dia a dia. Agradeço a presença dos nossos fundadores 
que não tem convivido tanto conosco, lamento a ausência do professor 
Alcides Jorge Costa, que estaria presidindo junto com professor Paulo 
essa sessão, e para encerrar, eu queria pedir a todos que recordassem 
do nosso fundador, do professor Ruy Barbosa Nogueira, com alguns 



segundos aqui de meditação, proponho que nós nos levantemos e que o 
nosso silêncio seja uma homenagem ao professor Ruy. Muito obrigado. 
Eu nos meus pensamentos aqui, lembrei da simpatia dele, da bondade, 
da [ininteligível], da maneira como ele tratava todas as pessoas, e do 
exemplo, portanto, que nos deixou. Muito obrigado a todos, quinta-feira 
que vem continuamos mais uma Mesa. 
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