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Sr. Ricardo Mariz de 0liveira: Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa mesa 
de hoje. Alguém tem alguma comunicação? Temos, aqui, o prazer da presença do 
Prof. Paulo, o nosso presidente queridíssimo, e a Profa. Elidie Bifano, que é 
conselheira, aqui, do Instituto, e que também nos dá a grande satisfação de hoje 
ter aberto uma janelinha na sua agenda intensa para que participe dos nossos 
debates. Nós temos um assunto na pauta. O Bruno ainda não está presente, mas 
deve vir. Eu sugiro que esperemos, portanto, a vinda dele. Então, eu coloco a 
pauta em aberto, para algum assunto que queiram apresentar para discussão 
aqui. Você, como convidada, está encarregada de colocar um assunto para 
debate. Uma comunicação, pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma comunicação que não deixa de ser informação, 
também. Foi publicado ontem o acórdão relativo a recurso especial repetitivo 
números 1.133.027, que versa sobre a questão referente à impossibilidade de 
revisão judicial da confissão de dívida, efetuada com o escopo de obter 
parcelamento de débitos tributários, quando o fundamento desse reexame 
judicial é relativo à situação fática sobre a qual incide norma tributária, ou seja, 
confessou o fato em um parcelamento. E a pergunta é: uma vez que eu confessei, 
eu posso voltar atrás? A 1ª Sessão do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, 
negou provimento ao recurso do Município de São Paulo sob o argumento de que: 
"A matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando 
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico, (VG). Exemplo: erro, dolo, 
simulação e fraude". Essa questão da confissão num parcelamento, em que nós 
somos obrigados a assinar a confissão, sempre me incomodou. Na graduação, eu 
sempre dizia para os alunos: “Eu posso confessar que matei alguém, mas eu não 



posso confessar que devo ser punido por 15 anos”. Ou seja, a confissão... Não 
existe confissão sobre a conseqüência da norma jurídica, então eu não posso 
confessar que devo tributo. Eu posso confessar que eu incorri numa situação, 
não que eu devo tributo. E essas confissões de dívida, portanto, me incomodam 
nessa altura, e a 1ª Sessão do STJ, nesta posição, neste entendimento, parece 
confirmar que eu posso... Se o fato não era verdadeiro, que eu poderia rever. Eu 
trago isso como uma notícia apenas mencionando também que eu vejo uma 
diferença entre um parcelamento, a confissão no âmbito de um parcelamento 
comum, e ponho, sim, uma diferença à confissão efetuada no âmbito dos 
chamados ‘parcelamentos especiais’; Refis e outros. Porque, na minha leitura, os 
Refis, sob o nome de parcelamento, têm natureza de transação, até porque o 
legislador exige. Ele oferece algum benefício a quem esteja de acordo em encerrar 
a questão. E sendo uma transação, na minha leitura, aquele crédito tributário, 
que foi objeto do Refis, extingue-se, como é próprio da transação; extingue-se 
aquele e surge uma outra obrigação, fruto da transação, que já não se contamina 
pela anterior. Portanto, se, porventura, os fatos não forem verdadeiros e etc., 
aquilo seria uma questão relevante para aquele crédito tributário que já foi 
extinto. A nova relação, fruto da transação, na minha leitura, não se contamina 
por uma situação como essa. Portanto, trago à mesa: na minha leitura, o 
parcelamento ordinário, mera forma de pagamento, mera moratória ou espécie de 
moratória, a confissão feita no parcelamento ainda se relaciona à obrigação 
originária e, portanto, qualquer tipo de confissão sobre matéria de direito não 
tem cabimento, não existe sentido nisso. E quanto ao fato, como diz o Tribunal, 
me parece correto, a confissão tem lá o seu valor, mas é possível que se prove 
que a confissão foi feita em termos errôneos, que houve algum erro, como foi dito 
aqui, ou fraude, ou casos tais que diriam... Eu posso rever o fato como em 
qualquer situação de confissão. Mas, com relação à confissão efetuada no 
parcelamento especial, do meu ponto de vista, espécie de transação, aqui há uma 
situação adversa, em que aquela relação tributária extinguiu-se, a nova relação, 
fruto da transação, só seria contaminada se a própria transação tivesse nela um 
vício, ou seja, o contrato da transação foi efetuado com vício, o que é uma coisa 
muito mais difícil de imaginar.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho só. Eu vou lhe dar a palavra já, 
mas só para colocar, então, a questão, o que era comunicação virou assunto para 
debate aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O número, recurso especial repetitivo... Recurso 
especial repetitivo 1.133.027. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não captei inteiramente a leitura feita pelo 
Prof. Schoueri, mas, a grosso modo, essa decisão não altera a jurisprudência do 
STJ. A jurisprudência é bastante definida de que não há confissão sobre o 
direito, mas há confissão sobre os fatos. Isso tem nos levado, na prática, a uma 
série de questões muito conflituosas. Por exemplo, no último chamado "Refis", da 
Lei 11.941, uma grande parte dos processos que se pretendeu desistir, dos quais 
se pretendeu desistir para entrar no regime da 11.941. Eram processos que 



envolviam questões de planejamento tributário onde o aspecto de simulação 
vinha acompanhado da multa qualificada. Então, a grande indagação que se 
colocava é: eu não confesso o direito, mas eu, ao confessar ou aceitar o 
lançamento para efeito de transação, etc., porque, na verdade, essa distinção 
feita é muito importante, entre parcelamento ordinário e transação. Esses Refis, 
eles têm um misto de parcelamento, tem um misto de anistia, tem um misto de 
remissão, então são situações híbridas, são instrumentos híbridos que são 
utilizados. Mas, a distinção é muito clara; eu acho importante essa discussão 
feita pelo Prof. Schoueri, entre o ordinário e esses especiais, vamos chamar assim 
aqui. A grande indagação que se colocava sempre, a pergunta, era isso: ao eu 
aceitar o fato e se eu quiser rediscutir posteriormente, eu posso discutir a 
qualificação da multa? Quer dizer, a qualificação da multa está dependendo de 
ter havido simulação. Agora, a simulação é uma situação de fato, claro que 
[ininteligível] ou qualificada juridicamente, mas ela é uma situação de fato. Até 
que ponto a minha aceitação, ou aquela pseudo confissão, está ainda quanto ao 
fato, está, já, na qualificação jurídica. Então, realmente, essa questão é muito 
importante. Prof. Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu tenho examinado essa questão do Refis num 
outro contexto e concordo perfeitamente com o Schoueri. É uma espécie de 
transação e aí tem conseqüências muito importantes e este é o ponto que eu 
examinei. No caso de haver algum corresponsável, por exemplo, a 
responsabilidade é como num estabelecimento. Então, ele vai responder 
juntamente com o alienante. Aí, no momento em que faço um Refis, há uma 
transação, muda completamente a relação e, na minha opinião, extingue-se a 
corresponsabilidade do adquirente desse estabelecimento. Esse é um aspecto 
muito importante. Da mesma forma que o fiador; a fiança se extingue no 
momento em que há o acordo entre credor e devedor. Da mesma forma, na 
minha opinião, a responsabilidade, por exemplo, do art. 130... 133, exatamente, 
da aquisição de estabelecimento, também se extingue. Então eu acho tudo muito 
coerente e todos os efeitos tem que ser levados em consideração; ou usa um 
instituto desses, com todas as constantes, ou não usa, não é? Mas tem que ser 
coerente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos aceitando, aqui, como premissa, de 
que há uma transação, não é? Mas, na verdade, na verdade, as leis relativas a 
esses parcelamentos especiais não colocam nesse sentido. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho, eu só estou apontando 
que nós temos que verificar a lei de regência de cada situação, porque, na 
verdade, você retoma ao débito original caso você não cumpra o parcelamento 
com todas as suas conseqüências, inclusive de ordem criminal. Porque, se 
houvesse uma transação com a extinção da dívida por via da transação, eu teria 
produzido a extinção da punibilidade também quando existe o aspecto criminal 



envolvido. Então, eu só estou trazendo isso aqui para que nós discutamos. 
Talvez, mais importante é discutir a natureza jurídica do ato. 

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, pergunto-lhe só o seguinte: acaso a rosa 
mudaria de... Ela perderia seu perfume se não se chamasse rosa?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós já tivemos aqui, na mesa, várias metáforas 
interessantes produzidas pelo Prof. Schoueri. Eu me lembro da borboleta, não é? 

 Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, o problema, eu acho que a imagem dele é mais 
apropriada, porque a rosa, apesar de ter um excelente cheiro, também tem 
espinhos. E na pasta tributária, nós temos... Mas, eu acho o seguinte: qualquer 
que seja o rótulo que eu der a esse Refis, se é transação ou algo parecido, o fato é 
o seguinte: um acordo do qual o responsável não participa, não tem possibilidade 
de concordar, discordar. Além disso, no momento da transação, o Fisco tem a 
possibilidade de exigir outras garantias, de modo que não é mais, vamos dizer, 
legítima a responsabilização do adquirente, porque ele perfeitamente, quando eu 
faço a transação, eu posso pedir garantias. Então, essa operação, qualquer que 
seja o nome, mas eu admito que seja uma transação, substitui uma novação no 
caso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Aí é que está o problema.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, a novação volta para trás, certo. Tem razão.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia pedir para o Prof. Schoueri trazer a questão 
da transação, como ele está pedindo a palavra, trazer a questão da transação à 
luz, também, da idéia da novação.  

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é novação. 

 Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é. Claro, a disciplina é outra. Tanto é assim que, 
não cumpridas as condições, volta tudo para trás, portanto não é novação. Claro. 
Mas, mesmo considerando qualquer que seja, é um acordo entre Fisco e 
contribuinte alheio ao responsável. Por que não alheio? Eu não tenho nem 
conhecimento, eu nem sei. Eu comprei um estabelecimento e nem sabia que 
existe uma dívida; essa dívida é objeto de Refis, eu não tomo nem conhecimento. 
Eu não tenho nem conhecimento disso. Ou tenho? Necessariamente não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, conhecimento você tem, porque não como 
ir à fonte desse parcelamento e saber do que se trata, não é? Inclusive porque 
está contabilizado.  

 Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não, veja bem, a situação é outra. A situação é 
que o parcelamento é posterior, evidentemente, à aquisição do estabelecimento. 
Você ativa o estabelecimento, se o Fisco descobre que houve uma dívida, ele vai 
contra o devedor originário, contra o sujeito passivo, contra o contribuinte, e 
tudo isso passa completamente alheio ao conhecimento do adquirente.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que nós temos que fazer uma 
distinção, então. Eu estava partindo do pressuposto que, no momento da 
aquisição, já tinha havido adesão ao parcelamento.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não. É o contrário.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A segunda hipótese é: não houve adesão; se tem 
uma dívida lá não conhecida... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É isso, exatamente.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não conhecida e... Bom, aí não tem 
parcelamento. Eu tenho que saber se a responsabilidade pelo 133 existe ou não 
naquele momento. O parcelamento é um ato posterior que não vai interferir com 
a sucessão. Eu não tinha entendido bem a questão.  

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ouso acreditar, mas ouvindo, é claro, o que a 
mesa disser que ser antes ou ser depois, para este tema, acredita que se torne 
irrelevante, porque o 133 apenas quer assegurar que um bem imaterial, que é o 
fundo de comércio, o estabelecimento, que como todos os bens do devedor 
garantem a dívida, que o devedor não se desfaça dos seus bens sem pagar a 
dívida, porque aquele bem imaterial, aquele estabelecimento, vai continuar 
respondendo. Eu até sempre insisto com isso, permita-me, que, se eu tiver, se eu 
adquirir um estabelecimento por 10 e existe uma dívida de 60, o máximo que o 
adquirente pode responder é 10, que é o valor do bem, ou seja, é o 
estabelecimento que responde... É a mera questão de uma...  É a garantia de que 
eu não vou me desfazer de um ativo sem pagar a dívida. Então, é só para 
entender qual é a natureza disso. Eu concordo com o Prof. Gerd quando diz que é 
um problema de garantia. O 133 é uma garantia do crédito tributário que não 
está no capítulo de garantia, mas é uma garantia do crédito tributário prevista. 
Permita-me. E também concordo integralmente com o Prof. Gerd; devo dizer, só 
que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas, com a lúcida visão do Prof. Gerd, 
me parece completamente correto que, seja antes, seja depois, se houver uma 
transação - Art. 171 do Código Tributário Nacional - são feitas concessões 
mútuas, a lei pode facultar nas condições em que estabeleça, aos sujeitos ativo e 
passivo de obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões 
mútuas, importe em determinação, eu leio aqui “importe terminação”, claro, de 
litígio, “importe terminação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário”. 
É só lembrar, também, que o Art. 156 não dá dúvida e arrola, entre as hipóteses 
de extinção do crédito tributário, a transação; não o pagamento, não o que 
aconteça posteriormente. A ocorrência da transação extingue aquele crédito 
tributário. O legislador poderia exigir como condição, para que se dê a transação, 
que sejam oferecidas garantias. O Prof. Gerd lembra que os Refis normalmente 
exigem suas garantias. Portanto, o novo crédito, aquele que surge da transação, 
surge com garantias próprias deste novo crédito. Por exemplo, uma fiança se for 
superior a R$ 500 mil, se não me engano. Então, o legislador amarrou ao novo 
crédito as suas novas garantias. Os bens do devedor, outros que não aqueles 
exigidos, já não vão responder por esse novo crédito. Então, me parece, 



concordando com o Prof. Gerd, que eu devo enxergar duas obrigações: a 
obrigação precedente, que está extinta, e que todas as garantias a ela vinculadas 
se extinguem com ela, e a nova obrigação, uma obrigação fruto da transação. 
Uma obrigação que tem origem tributária, sim, mas obrigação que surge no 
momento da transação e que surge com as garantias que o legislador vier a 
estipular. Não veria óbice que o legislador estipulasse que todos os bens do 
devedor responderão pelo novo crédito; que o legislador estipulasse, inclusive, 
que o estabelecimento responda. Depende do legislador, o que ele impõe ou não 
impõe como garantia e vamos caso a caso. O fato é que a história que nós temos 
dessas transações recentes, na esfera federal, que receberam o nome de Refis e 
que me parece não é por se chamarem parcelamento especial que deixam de ser 
transação, na medida que exijam terminação de litígio, na medida que exijam 
concessões mútuas, na medida em que o contribuinte é obrigado,  num prazo 
muito curto, a desistir de qualquer recurso, aquela nova relação, surgida com a 
extinção, tenha as garantias próprias dela e já não há como contaminar. É outro 
momento, outra situação, e como até insisti há pouco, isto vai a favor e contra os 
dois lados. Se nós começamos o assunto dizendo que se o contribuinte depois de 
amanhã se arrepende e fala: “Fiz mal, realmente a jurisprudência era a meu 
favor. Eu jamais deveria ter desistido desse litígio porque aquele tributo era 
inconstitucional”, a resposta necessária e correta do Judiciário, pelo menos 
receberá o meu aplauso, se o Judiciário disser: “Olha, o tributo era 
inconstitucional para todo mundo, mas, para você, esse crédito já está extinto 
por transação. Houve concessões mútuas, você não pode vir questionar aquele 
valor do tributo. Ou seja, a transação, exatamente por ser um novo crédito, não 
aproveita o contribuinte. Uma hipótese de inconstitucionalidade do anterior. E o 
fato é que ele fez uma transação”. Agora, a recíproca deve ser verdadeira. As 
garantias que acompanhavam o primeiro crédito não acompanham o segundo, 
exceto, insisto, se o legislador impôs ou deu ao novo crédito também as suas 
garantias. O que é que seria necessário para me convencer do contrário? Que o 
Art. 133 contemplaria tanto o crédito tributário velho, quanto aquele novo crédito 
surgido da transação. A minha leitura do 133 não chega a tanto, mas eu digo: ali 
é o único ponto que eu admito que possa... Quer dizer, que eu vejo, talvez, 
alguma discussão. Leio o 133 e parece que é sobre créditos tributários. E insisto: 
o crédito decorrente da transação, conquanto de origem do Direito Tributário, 
não é crédito tributário, não surge de um fato gerador e, portanto, não está no 
133.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar... Prof. Gerd, você me dá 
licença. A partir desse pressuposto, eu não posso mais discutir nem questões de 
fato.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Da origem do meu crédito, porque eu aceitei 
aquele crédito... Primeiro o crédito tributário, o meu débito, extingui isso por 
transação. "Ah, mas eu fiz uma confissão por erro, o fato não era bem aquele", 
que a decisão do Tribunal diz que eu posso discutir e eu não posso mais.  



 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero insistir: a decisão do Tribunal não versa 
sobre... Pelo menos não deve versar, eu não tenho a informação aqui, sobre 
parcelamento especial. Por isso que eu comecei distinguindo parcelamento...  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, mas eu estou estendendo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, só quero insistir.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou estendendo a conclusão sua...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha conclusão é só para transação. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A sua conclusão, no caso de transação, é para o 
bem ou para o mal.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, um dos males é: eu não posso mais 
discutir nem a situação fática precedente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esta é a minha opinião.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu tenho uma relação jurídica nova, a menos 
que ela esteja eivada de alguma nulidade própria, ela subsiste perante possíveis 
questões, de fato e de direito, que impedisse a concretização do crédito tributário 
ou da cobrança do crédito tributário original. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na minha opinião, se for transação, ou seja, 
ultrapassar detalhe da transação, eu insisto, nem todo o parcelamento é 
transação. Existe o parcelamento ordinário, que não é transação. Mas, 
ultrapassada a etapa, constatada a natureza de transação, a minha opinião é de 
que já não há mais o que se cogitar do crédito anterior. Ele está extinto.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, faça o favor. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu queria aproveitar para fazer só... Ah, alguém ia 
perguntar? Desculpe. Luís, dentro das suas considerações e levando em conta a 
transação e as hipóteses de sucessão, pode fazer transação - veja, nós estamos 
falando de Refis de parcelamentos especiais, não é? Qualquer uma das partes, o 
credor originário e o sucessor? E se o sucessor a faz num inadimplemento, o 
Fisco pode se voltar ao originário ou uma vez feita a venda do estabelecimento, 
você tem um corte definitivo? Como funciona a sucessão e esta responsabilidade? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Justamente para esclarecer esse ponto, eu não fiz as 
distinções necessárias porque eu estava numa simples informação, mas agora 
estamos mesmo nas profundezas da doutrina. A distinção que existe, 
exatamente, na alienação de estabelecimento é se o alienante continua exercendo 
atividade. Aí a responsabilidade do adquirente é só a subsidiária ou se o 
alienante ceder, aí é integral. Se é integral? É lógico. Inclusive, o que eu falei 
estaria errado, porque, claro, aí, inclusive em relação a você, Ricardo, estaria 



errado porque nesse caso, claro, ele que é o único que toma conhecimento da 
autuação e da possibilidade de parcelamento. Então já é ele, sucessor, que está 
fazendo a transação, aí a coisa muda. O meu caso é aquele que adquiriu um 
estabelecimento de uma empresa que continua normalmente; simplesmente ela 
estava fazendo salsicha e sapato. Achou que era um pouco distinto, então vamos 
deixar de fazer salsicha, e vendemos o estabelecimento da salsicha, mas ela 
continua, a empresa continua. Então, o adquirente não fica nem sabendo da 
alteração e não fica sabendo do Refis, não fica sabendo de transação nenhuma... 
É claro que ele não pode, já que há uma nova relação e até a natureza, na 
transação, muda, e ele não pode responder. Então, outra observação que eu 
gostei muito, do Schoueri, é a limitação do valor. Quer dizer, eu comprei... Vamos 
deixar a salsicha... Tem muito sucesso.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É um grande negócio.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É um grande negócio. Então vamos pegar um negócio 
menor. Então, simplesmente vende alguma coisinha que vale um milhão. Então, 
uma empresa que tem, vamos dizer, um patrimônio de dois milhões e, de 
repente, responde por dez milhões do alienante. Isso é um absurdo! Nunca 
poderia ultrapassar, não o preço, porque aí há possibilidade de manipulação, 
mas o valor do bem adquirido na época da aquisição. Isso deveria ser o limite e aí 
simplesmente o culpado é Rubens Gomes de Sousa, porque ele não incluiu esse 
parágrafo no Código Tributário. Há um artigo na Alemanha, que é o 75, que diz 
expressamente: “A responsabilidade não ultrapassará o valor do bem adquirido”. 
Bom, então é óbvio o porquê de na Alemanha eles colocarem isso e aqui não 
colocarem. E qual é o resultado? Obviamente, o Fisco acha que é ilimitado, mas o 
Fisco... Vai dizer: “Ai, então daqui 15 anos, o sucessor vai saber se é ou não é”. 
Eu estou falando exatamente o entendimento do Fisco. Então, eu acho que isso, 
distinguindo isso, é nessa hipótese da responsabilidade subsidiária do 
adquirente, é fora de dúvida que o parcelamento extingue a sua responsabilidade 
como sucessor, não pode prevalecer. Um outro aspecto que eu discordo com o 
Schoueri, já concordei duas vezes, então agora eu vou discordar uma. Eu acho 
que mesmo com uma confissão, eu acho que a confissão não abrange a questão 
da constitucionalidade; os fatos sim. “Ah, eu errei no fato”. Isso está eliminado. 
Mas, se o tributo, a exigência, era inconstitucional, como, aliás, não é, não há 
poucas exigências inconstitucionais, se isso é verificado posteriormente. Eu acho 
que aí não... Porque aí seria o quê? Não seria mais tributo que ele está pagando.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas aí que está. Aí é a minha discordância. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O senhor está dizendo o seguinte, só para entender 
seu ponto: houve uma transação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só que ele... 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Depois você verifica que o tributo a respeito do qual 
houve a transação foi inconstitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E daí? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aí, simplesmente eu posso voltar para trás. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero lembrar uma coisa: eu vou voltar para 
trás para fazer o quê? Repetir o indébito? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não paguei aquele tributo. Eu paguei o fruto da 
transação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não. Aí foi... Mas o problema é o seguinte: a 
transação, evidentemente, não é para arrecadar tributos inconstitucionais. 
Vamos partir dessa premissa. Vamos partir da premissa de que a transação é 
para arrecadar tributos constitucionais. No momento em que é inconstitucional, 
não há transação. Nesse momento, eu tenho direito a restituição, por isso que eu 
disse que eu discordo. Eu não disse que eu estou certo. Eu só disse que eu 
discordo da sua opinião. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o Fernando Zilveti. 
Ele está esperando há bastante tempo aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até alguns... Até a transação, eu estava admirado 
com as duas opiniões, porque é interessante você pensar que, realmente, numa 
transação, você extingue a obrigação tributária inicial e passa a ter um outro 
negócio jurídico. Então, você não teria mais a obrigação tributária inicial e você 
passaria a ter um outro negócio, sobre o qual você dispõe, como o Schoueri disse, 
em diversos aspectos. Sobre a questão da responsabilidade, inclusive penal, que 
o Prof. Gerd falou, realmente é louvável que se pense desta maneira porque eu 
entendo que, na transação, tudo aquilo que foi extinto na obrigação anterior não 
opera. Então, a responsabilidade dos sócios administradores que concorreram 
para aquele não pagamento, aquela sonegação fiscal, aquele fato que foi extinto 
com a transação, nada mais tem a responder em relação àquilo que foi extinto. 
Passam a responder sobre a transação que, em suas disposições, ainda que se 
estabeleça que o não pagamento fará do devedor obrigado, como se a obrigação 
tributária anterior não tivesse sido extinta, é de legalidade questionável. Eu não 
acredito que você possa restaurar uma responsabilidade penal, uma vez que foi 
extinta a obrigação tributária principal. Mas, se nós considerarmos transação, 
certo? Nós estamos partindo do pressuposto, Brandão, de que é uma transação...  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas aí é que está. Então vamos considerar... 
Nós estamos partindo de uma consideração de transação; se falar: “Então não é 
transação”, então para tudo e a gente volta a discutir. Nós estamos partindo do 
pressuposto que o Prof. Schoueri trouxe, a idéia da transação. Transação sendo, 



então tem, realmente, uma extinção do negócio anterior. Com relação à 
constitucionalidade do tributo, existe uma dúvida a ser enfrentada, porque, de 
fato, a obrigação tributária extinta se deu origem em cima de um tributo 
inconstitucional. Sobre esse bem da vida, foi feita a transação. Agora, se eu 
tenho uma transação sobre um bem que é inconstitucional, a transação é nula. A 
transação deve ensejar o direito ao contribuinte a ressarcir-se do dinheiro pago 
na transação e não do imposto. Eu estou entendendo dessa maneira, se formos 
considerar uma transação.  

 Sr. Gerd Willi Rothmann: Só... Não é porque eu fui direto, desculpa. Mas, eu 
acho que... Essa diferenciação, eu acho perfeitamente aceitável. O básico é o 
seguinte: transação é Instituto de Direito Privado. Acontece que a obrigação de 
Direito Tributário é um pouco diferente da obrigação de Direito Privado, onde, no 
Direito Privado, a causa é o acordo de vontades. Portanto, aí, e, depois, acordo de 
vontade de transação. Agora, no Direito Tributário, a premissa exatamente é o 
quê? É que a obrigação tenha por causa uma lei e essa lei tem que ser 
constitucional, senão ela simplesmente não existe. Nesse caso, portanto, eu 
posso, se eu paguei na transação, eu tenho direito à restituição normalmente. 
Não interessa confissão, porque tudo isso é em torno de quê? É em torno de uma 
lei inconstitucional. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença um pouquinho. É que nós estamos 
estendendo muito um tema da pauta aqui. Prof. Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, prezados associados, meus 
amigos, eu tenho duas dúvidas, Sr. Presidente. A primeira é sobre o alcance da 
confissão no desenrolar da cobrança. Eu tenho a impressão que o Prof. Gerd já 
se manifestou nesse sentido: a confissão do contribuinte sempre se restringe 
juridicamente a fatos. Ou seja, o contribuinte... O que o contribuinte pensa da 
aplicação do direito, para o lançamento, é irrelevante. O lançamento é regido pela 
lei; nem a vontade do Fisco e nem a do contribuinte pode interferir. Muito bem. 
Se no lançamento feito uma confissão, e a confissão é sobre fatos, o contribuinte 
pode se retratar no correr processual, ou seja, enquanto o lançamento no plano 
administrativo ou judiciário estiver em pauta, ele pode dizer: “Olha, a minha 
confissão foi um engano”, então há, portanto, uma retração. Precluído o prazo, 
não se fala mais em confissão. Então esse é a primeira dúvida, é essa: será que é 
restrito o meu pensamento? Segundo: transação é um modo de extinção do 
crédito tributário. Portanto, com a transação, eu estou sempre tratando de 
crédito tributário. Não é uma coisa nova, é uma forma de extinção do crédito; é o 
que diz o Código Tributário Nacional. Então, a meu ver, data venia, não é uma 
coisa nova. A transação cria uma situação nova jurídica, mas não é uma coisa 
nova o resultado da transação. Continua sendo, a meu ver, crédito tributário.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o Prof. Schoueri, que 
tinha pedido, e depois ao Brandão. E depois, nós vamos suspender esse assunto.  
Eu vou propor aqui que esse assunto seja rediscutido em pauta, porque ele 
entrou como uma comunicação. Eu vi que ele tem muitos aspectos que acabam 



de ser apresentados, então eu vou sugerir que, na próxima semana, nós abramos 
a pauta discutindo essa questão e, eventualmente, dependendo do que acontecer, 
na próxima reunião, nós podemos convidar até um especialista para tratar, não 
de casos concretos, mas da natureza jurídica da transação e dos parcelamentos 
em geral. Porque eu quero, agora, dar rapidinho, aqui, a minha observação de 
ordem prática; nós estamos fugindo um pouquinho, estamos pensando na teoria 
e estamos fugindo um pouquinho do regime jurídico específico de cada caso. Eu 
acho que nós temos de ir à análise de cada caso para saber se, afinal, lá está ou 
não está uma transação. Pode ser um parcelamento concedido sob condições, 
que tem, portanto, como eu disse já, há pouco, tem um hibridismo envolvido, 
pode ter um pouco de transação, mas a essência pode não ser de transação. 
Então eu acho que isso é uma coisa que nós estamos esquecendo, aqui, um 
pouco. Estamos generalizando demais. 

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero insistir com a questão de ser 
constitucional ou não constitucional, o momento da transação era objeto de 
litígio, uma situação litigiosa, onde nem Fisco e nem contribuinte tinham razão. 
E aquela exigência já não é mais nem constitucional e nem inconstitucional, nem 
um terceiro gênero, já que ela está extinta. Assim, ou não tem sentido mais a 
transação. Eu me lembro que houve um escritório de advocacia que anunciava 
no jornal: “Refis, fique só com a parte boa”. É algo parecido com o que eu vejo 
aqui: “Transação, só se for boa para o contribuinte”. A transação pressupõe uma 
situação litigiosa que, no momento da transação, o tributo não é nem 
constitucional e nem inconstitucional, muito pelo contrário, é simplesmente um 
litígio. Ou existe o litígio, as partes autorizadas por lei concordam - permita-me 
Prof. Paulo - em extinguir a obrigação tributária. Está extinta, aquilo já não 
existe mais, existe uma nova relação, porque, veja, o crédito tributário está 
extinto, a transação seria anulável se tivesse vício na transação. Vício na 
transação porque não havia o litígio, porque as partes eram incapazes, porque o 
legislador não autorizava requisitos para a transação. Mas, certamente, não pode 
ser anulável porque o tributo era devido ou não era devido. Afinal de contas, não 
tem sentido a transação. Agora... Desculpe, eu termino aqui.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, não vamos continuar a discussão. Eu 
pedi para nós suspendermos a discussão. Eu também tenho uma coisa aqui que 
estou louco para falar sobre o assunto; eu deixo para a semana que vem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque, realmente, como diz você: tem 
divergências que são palatáveis e tem divergências que não dá, não é? Eu não 
quero estender o assunto, porque, senão, realmente, vai ficar... Eu estou 
interessado também na questão, mas, realmente, o Supremo Tribunal Federal já 
disse que o parcelamento não extingue. Tanto não extingue que-- 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas sempre foi dúvida.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parcelamento não extingue.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: E a natureza continua a mesma. A natureza é 
tributária, tanto que o resultado do parcelamento é distribuído por Imposto de 
Renda, por IPI, da mesma forma. Então ele é... E aquela discussão velha que nós 
temos, que o Brandão Machado resolveu com maestria, naquele artigo dele sobre 
a questão de mérito. Há muitos doutrinadores que dizem que o que é pago a mais 
não é tributo, está fora do campo do Direito Tributário, e não. É tributo, sim, 
tanto que se rege pelas normas tributárias. E a extinção do crédito tributário, 
como você falou da... Que a gente vai levar, só se dá mesmo com o final do 
pagamento. Então, não há fechamento da questão naquele dia que você faz uma 
transação com o Poder Público, que lhe impõe uma regra, você tem que aceitar 
aquilo daquela forma, senão não tem acordo, não é? Bom, não é para dizer que... 
Eu também tenho dúvidas, mas também tenho divergências quanto a essa... Eu 
acho que a confissão, ela é anulável tanto por matéria de direito. Agora, essa 
questão de fato, havia, realmente, divergência na jurisprudência; parece que 
agora ficou claro, porque há muitos anos nós já temos isso discutido em GIA(F). 
Diz que a confissão em GIA(F) é definitiva, você não podia mais discutir, mesmo 
que o direito... O imposto devido... Então, parece que agora estamos caminhando 
para a luz. Eu vou aguardar com ansiedade, realmente, essa nova... Quando você 
vai propor que alguém faça um estudo para fechar isso. Obrigado, Sr. Presidente.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos passar para o primeiro assunto e 
único da pauta. Bruno, faça o favor. O Bruno nos encaminhou, aqui, um texto 
relativamente longo, aliás, como foi pedido, um texto expositivo... Infelizmente, foi 
encaminhado muito em cima da hora, assim, para divulgação no site. Eu estou 
vendo que foi enviado ontem, às 14h43; eu mesmo não tinha tomado 
conhecimento, então fica... Não, você enviou às 10h35 e a Secretaria que 
transmitiu adiante às 14h43. Mas, eu agradeço, portanto, a colaboração de ter 
dado a exposição. Mas, então, você expõe, por favor, porque a ideia seria a gente 
ter mais condições, por conhecer o tema com um pouquinho mais de detalhe, 
para discutir aqui. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Esse assunto foi trazido na reunião passada, na 
Mesa, a título de notícia, pelo Prof. João, e a gente discutiu sem ter muito 
conhecimento do fato e eu fiquei de trazer aqui porque era à luz de um acórdão 
do CARF. Eu fiquei de trazer o fato mais mastigado para ele ser debatido de novo 
aqui já na posse disso, de todas as informações sobre o assunto. Então é crédito 
de PIS/Cofins não cumulativo, conceito de insumo. A notícia que veio na semana 
passada era de um acórdão do CARF aplicando a legislação do Imposto de 
Renda, aplicando o conceito de despesa necessária para fins de definição do 
conceito de insumo e não o conceito de IPI, previsto na legislação do IPI, como 
quer o Fisco em manifestações por meio de instruções normativas. Na semana 
passada eu fiz um breve apanhado do assunto, dizendo que essa tese vem sendo 
sustentada por alguns contribuintes e o Fisco em soluções de consulta vem 
dizendo expressamente que o conceito de despesa necessária da legislação do 
Imposto de Renda e o de custo por absorção daquele parecer normativo de 79 
não se aplicam para fins de definição do conceito de insumo para PIS e para 
Cofins, sendo aplicável aquele parecer normativo que define o conceito de 



produto intermediário, material de embalagem para fins de IPI. Então, eu trouxe 
aqui o acórdão, eu vou ler a ementa, o acórdão trata da vários assuntos 
relacionados ao PIS e Cofins, mas a ementa aqui em relação ao crédito diz o 
seguinte... Ah, sim. O Acórdão é 320200226, Segunda Turma Ordinária, da 
Segunda Câmara, da Terceira Sessão do CARF. Eu acho que está citado ali... Não 
chegou a entrar. Eu posso deixar aqui uma cópia também. A ementa então diz: 
“Regime não cumulativo; insumos: materiais para a manutenção de máquinas”. 
Esse é o fato aqui. É material para manutenção de máquinas. “O conceito de 
insumo, dentro da sistemática de apuração dos créditos pela não cumulatividade 
do PIS e da Cofins, deve ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa 
necessária à atividade da empresa nos termos da legislação do Imposto de Renda, 
não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI, uma vez que a 
materialidade de tal tributo é distinta da materialidade das contribuições em 
apreço”. Então, veio a título de noticia na reunião passada e, de fato, é o primeiro 
acórdão cuja ementa está expressamente consignado aquilo que vem sendo 
sustentado por contribuintes, na esfera administrativa e também judicial, de que 
o conceito de insumos não deve ser buscado nas legislação do Imposto de Renda, 
e é interessante porque é expresso no sentido de que o conceito deve ser buscado 
na legislação, quer dizer, não do IPI, mas sim da do Imposto de Renda. Havia 
outros precedentes, até não divulgados ainda, não formalizados, inclusive da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Terceira Turma - competente para julgar 
essa matéria -, entendendo que o conceito de insumos não se aplicaria... para 
fins de definição de insumos não se aplicaria a legislação do IPI. Mas nenhum 
acórdão tinha sido tão expresso logo já na sua ementa nesse sentido. E o que 
disse aqui o acórdão? Eu li o inteiro teor e pude verificar. Primeiro, o fato era 
despesas com materiais para manutenção de máquinas e equipamentos 
utilizados na produção. Não está descrito aqui qual que é o fundamento a glosa. 
A glosa... mas o Fisco está claramente aplicando a Instrução Normativa que 
define que esses materiais aqui não eram considerados insumos para fins da 
definição lá da legislação do IPI. E o acórdão, então, aplicou a tese defendida 
pelos contribuintes, deu provimento ao recurso, é um acórdão unânime, que era 
uma coisa que vinha sendo rara na Terceira Sessão, e agora a gente já tem se 
deparado com decisões unânimes, quer dizer, está havendo uma uniformidade de 
entendimento de representante do contribuinte e representante do Fisco, que é 
uma coisa salutar, e que tinha sumido lá na Terceira Sessão do CARF e agora 
parece que está reaparecendo. E essa decisão no voto do relator, ele citou 
doutrina e alguns precedentes lá do próprio CARF. A doutrina que ele citou foi o 
José Antonio Minatel, Marco Aurélio Greco. Também tem um artigo sobre esse 
assunto Ricardo Mariz, que também está citado lá, e o Edmar de Oliveira 
Andrade Filho. Basicamente, está acolhido todo aquele apanhado de argumentos 
que o contribuinte vem utilizando. O principal deles é a questão da materialidade 
dos dois tributos. O IPI é um tributo que incide sobre o produto e sobre a 
circulação dele. Essa seria a materialidade. Ao passo que as contribuições têm a 
sua materialidade no aferimento de receitas, quaisquer receitas da pessoa 
jurídica, o que é absolutamente, no entender do acórdão aqui e dos professores 
citados, totalmente diferente em relação ao IPI. O Prof. Marco Aurélio Greco, 



citado lá no acórdão, ele chega a dizer o seguinte: como a materialidade é o 
produto, faz sentido que o conceito de insumos para fins de IPI vincule o gasto ao 
contato físico com a mercadoria, o desgaste com o produto realizado, porque o 
tributo incide sobre o produto em si. O Prof. Schoueri está fazendo sinal 
negativo, mas é o Dr. Marco Aurélio Greco que está dizendo isso. Eu estou 
reproduzindo a idéia dele, depois a gente discute. Enquanto que o PIS e a Cofins 
incidem sobre receitas, quaisquer receitas. Então, não faria sentido você usar um 
conceito de IPI que está vinculado a um produto, cujo insumo está vinculado à 
produção e a circulação disso, se o tributo, o PIS e a Cofins não incidir de forma 
não cumulativa sobre todas as receitas. Até tem um comentário aqui sobre os 
votos condutores de acórdãos que foram citados, aqui no voto desse acórdão, 
outros precedentes da CARF, dizendo que ficaríamos numa situação complicada 
em relação ao serviço. Como que eu vou aplicar um conceito de insumo da 
legislação do IPI para definir um insumo na prestação de serviços? É 
interessante. A IN(F) tem... Existe até uma contradição na própria IN(F) da 
Receita Federal, porque ela dá duas definições separadas. Não, para fins de 
produção, eu aplico o conceito do IPI; e para fins de serviço são bens utilizados 
na prestação de serviço, úteis à prestação de serviço. Então, o próprio IN(F) já dá 
um tratamento separado, que é uma coisa meio contraditória. O conceito de 
insumo está definido em um inciso lá do art. 3º para as duas coisas. Um outro 
ponto que, além da materialidade, o outro ponto que é levantado pelo acórdão é 
que o conceito de insumo não está definido da legislação ordinária, que a Lei 
Ordinária, em tese, teria prerrogativa para definir esse conceito de insumo, 
porque não há uma não cumulatividade constitucional para fins dessas 
contribuições, tanto que a legislação ordinária veio antes da Constituição, que 
prevê lá uma disposição a esse respeito, mas não para definir o conceito de não 
cumulatividade. E não sendo determinado esse conceito de insumo na legislação 
ordinária que caberia ao intérprete verificar. E o intérprete, então, tem os dois 
caminhos: ou ele segue a legislação do IPI, que nós temos esse problema da 
materialidade, ou ele entende que como são todas as receitas que vão ser 
tributáveis, tudo aquilo que for necessário à obtenção dessas receitas pode ser 
considerado insumo. Sempre, obviamente, vinculado à produção, porque a 
norma legal também diz: “Insumo utilizado na produção ou na prestação de 
serviço”. Quer dizer, tudo aquilo que eu tenho de gasto necessário até o momento 
da produção. Tudo aquilo que é posterior a produção, concluído o serviço com 
uma despesa de transporte, marketing, essas despesas posteriores à produção 
não estariam enquadrados aqui. Agora, já eu que estou falando: o acórdão não 
entrou nesse nível de detalhe.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Aí era demais. 

Sr. Bruno Fajersztajn: E a lei, então... O acórdão, voltando aqui, ele diz que a lei 
tem muito mais proximidade com a legislação do Imposto de Renda do que com a 
legislação do PIS e da Cofins, do que a legislação do IPI. Portanto, seria... Na 
busca de uma definição do conceito de insumo, caberia aqui a aplicação do 
conceito de despesa necessária e de custo por absorção. E nesse ponto, então... 
Citando os dispositivos do regulamento do Imposto de Renda que trata da 



matéria: 299 para despesas necessárias e 290 para o custo. E aquele parecer 
normativo que trata da definição do custo por absorção. Então, estes foram os 
fundamentos utilizados aqui no acórdão para aplicar o conceito da legislação do 
Imposto de Renda em detrimento da legislação do IPI. É o primeiro precedente 
que trata disso de forma tão clara e tão expressa, inclusive na sua ementa. Eu 
também fui chamado a falar do assunto em relação ao entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, que tem dois acórdãos sobre o assunto. Basicamente... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, posso fazer só uma interrupçãozinha 
antes de passar para o STJ? Esse acórdão... Eu tenho duas perguntas desse 
acórdão. Primeiro, quem é o relator? Porque eu acho que precisa ser declarado o 
nome dele. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Gilberto de Castro Moreira Junior.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E, segundo, se essa decisão é unânime. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Decisão unânime. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. Está sendo dito aqui pelo Bruno, para 
registro, que o relator é doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, e aluno do Prof. Gerd. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quer mais uma, não é? Só mais uma pergunta.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, se era unânime. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ah, é unânime. O que é, inclusive, uma coisa que a gente 
não via muito em decisões lá da Terceira Sessão e agora nós estamos vendo até 
em outros casos, que é um salutar. Há uma convergência de entendimentos dos 
representantes do Fisco e da Fazenda. Quanto ao STJ, existem dois precedentes 
que eu destaco sobre esse assunto. Eu até cheguei atrasado porque eu estava 
tentando buscar o número dos dois e não localizei. Um deles é o acórdão que 
estava tratando sobre despesa de frete. É o caso... alguns conhecem por caso 
“Moinho Cruzeiro do Sul”, que é aquele no qual o contribuinte estava 
sustentando que o frete entre os estabelecimentos da empresa geraria créditos. O 
STJ acabou aplicando, entendendo que não era um frete na operação de venda e 
que, por outro lado, sem entrar muito em detalhes, confirmou a decisão do TRF 
da 4ª Região, salvo engano, no sentido de que não era insumo esse frete interno 
entre os estabelecimentos. Não era insumo porque deveria ser aplicada a 
legislação do IPI. Então, havia esse acórdão que não tinha sido muito profundo e, 
vamos dizer, objetivamente, o tema era um pouco diferente, porque estava 
falando de uma despesa de... O entendimento principal foi em relação ao frete, 
que é um outro item lá que gera créditos, mas ele acabou confirmando o 
entendimento do acórdão do TRF, no sentido de que deveria ser aplicada a 
legislação do IPI. Sem muita discussão, também. Aplica a legislação do IPI e 
pronto. Mas esse é um acórdão... o Recurso Especial 1147902, do Rio Grande do 
Sul, e da Segunda Turma do STJ. E o outro acórdão que tratou desse esse 



assunto, também da Segunda Turma, ele... Aí tratando de uma questão de 
conceito de embalagem para fins de crédito, ele disse expressamente que não se 
aplica a legislação do IPI. É um acórdão também da Segunda Turma que diz que 
a legislação do IPI não é suficiente para definir esse conceito. E, naquele caso, 
vem aí uma questão também muito interessante no sentido de que os créditos, 
segundo a legislação ordinária, eles têm uma lista taxativa, exaustiva de itens, 
mas cada lista comporta uma interpretação extensiva, tal como é feito para a 
interpretação da lista de serviços da Lei Complementar. Então, tem um 
entendimento... Eu não acho o número.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O número é 1.125.253.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Confirma, é da Segunda Turma também, não é? O 
interessante nesse acórdão, além de ser na mesma turma julgadora julgando 
fatos diferentes, mas aplicando conceitos divergentes entre si, é essa questão 
trazida da interpretação da lista de acordo com extensiva, não é? Isso é uma 
coisa que também tem sido... Não foi abordada nesse acórdão do CARF aqui, mas 
que também é interessante para reflexão. Existem lá uns sete ou oito itens da 
lista da legislação que prevêem créditos, e dentro não pode haver um outro 
crédito que não aqueles previstos lá, que não estejam dentro da lista, mas o 
conceito que está definido em cada um dos incisos pode ser interpretado 
extensivamente como é para fins da lista do ISS. Então era isso que eu tinha 
para trazer aqui para a discussão, o caso concreto está bem analisado. E o STJ, 
então, em resumo, tem duas decisões uma divergente da outra, então não tem 
jurisprudência.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Bruno. Eu vou passar a palavra 
para a Teresa. Eu só queria fazer duas observações: uma é observação mesmo; e 
outra é pergunta para o Brandão. A observação é que o primeiro caso 
mencionado do STJ, que é frete, há uma confusão muito grande na questão que 
foi discutida, no nível de STJ, entre frete de venda e frete insumo. Porque nós 
temos frete pós-produção, que é o frete para a entrega da mercadoria para o qual 
existe um dispositivo expresso autorizando o crédito, e fala em frete de venda. E 
o STJ enredou tudo: "Ah, mas isso não é frete de venda, é frete entre 
estabelecimento". Então, no STJ, pelo menos, parece que na 4ª Região, ficou 
mais dito que não era insumo, mas no STJ a coisa ficou meio confusa por falta 
de percepção do Tribunal, na minha maneira de ver, que são dois incisos 
completamente diferentes. Porque... É claro que nós conhecemos divergências 
entre o Ministro e ele mesmo, e de um acórdão para outro no STJ, de modo que 
não seria surpreendente a Segunda Turma ter posições diferentes. Mas, na 
segunda, ela foi tão lúcida que não leva a crer que na primeira houve uma falta 
de observação de que a matéria comportava uma análise por incisos distintos. 
Brandão, só para repetir a anterior, essa decisão, segunda do STJ, quem é o 
relator e se é unânime também.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É do ministro Humberto Martins. E o acórdão... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É unânime?  



Sr. Bruno Fajersztajn: Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Unanimidade.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom, obrigado. Teresa, por favor. 

Sra. Teresa: Na verdade, não resta muito a falar depois da exposição clara, 
brilhante de Bruno. Mas só nas minhas anotações, que eu vou estudando, eu 
vou fazendo as minhas anotações para depois, quando vem o caso, não 
necessariamente rever toda a matéria. O que eu tinha anotado é que vieram as 
leis, posteriormente. A Receita ditou duas instruções normativas, a 358, de 2003, 
e a 404, de 2004. E, na sequência, soluções de consulta benéficas. Eu digo 
benéficas, ou seja, no conceito interpretativo de não ser aplicado a legislação do 
IPI. Nessa etapa, os contribuintes passaram a tomar crédito sob o valor das 
aquisições que não necessariamente se consome ou se desgastam em razão do 
contato com o produto; no conceito estrito da legislação do IPI. Posteriormente, 
vieram soluções de consulta no outro sentido, de que não há necessidade de que 
o insumo fosse consumido, desgastado no processo, etc e tal. Daí a confusão 
gerada para o contribuinte. Veio a jurisprudência... Isso na análise cronológica, 
veio a jurisprudência, alguns votos já anteriores, algumas decisões em que na 
ementa não estava claro o conceito. Mas no voto havia, sim, já esse entendimento 
da aplicabilidade da legislação do Imposto de Renda. Na sequência, acórdão da 
Câmara Superior ainda não publicado, também nesse sentido. Acredito, agora o 
meu sentir, que não há mais polêmica, por quê? Os doutrinadores já se 
posicionaram nesse sentido, há acórdão já da Câmara Superior. Me parece 
tranquilo que venha se repetir a jurisprudência nesse sentido. É isso que eu 
queria dizer sobre o assunto.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que é muito importante a sua 
observação. Realmente, eu acho que nós podemos considerar tranquilo a 
colocação da questão, assim, abstratamente. No sentido concreto, eu acho que 
nós vamos ter, sim, discussões, mas aí pontuais. Esse tipo de gasto é ou não é 
insumo? Por exemplo, a vigilância da fábrica. Vai ter opiniões: eu acho que é; eu 
acho que não é. Mas é muito importante. Eu acho, realmente, Teresa, é 
fundamental que o Tribunal Administrativo tenha sinalizado com um 
entendimento. Vamos chamar da doutrina do CARF a respeito da matéria. 
Insumo... Pelo menos nós já sabemos, hoje, que insumo é algo mais do que 
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem. Isso nós já 
sabíamos, mas agora sabemos que o Tribunal Administrativo está concordando 
com isso. É muito importante. Marcelo, faz favor.  

Sr. Marcelo Fróes Del Fiorentino:  Bom dia. Prof. Ricardo, o Bruno fez uma 
exposição muito boa e bem abrangente de uma série de pontos importantes. Eu 
queria, primeiro, fazer um comentário, um ponto que eu discordo dele. Ele 
mencionou a respeito do IPI, dizendo que, enfim, a materialidade seria a 
produção e a circulação. Em relação à questão da circulação, eu discordo do que 
o Bruno afirmou e dou um exemplo que acontece e é discutido hoje de forma 
muito rotineira no Poder Judiciário. A hipótese em que uma pessoa jurídica 



importa um produto ‘X’ e, ato contínuo, ela revende esse produto no mercado 
interno. Portanto, não existe uma industrialização desse produto importado. E, 
nesse caso, a Lei 4.502, prevê expressamente que essa hipótese é uma hipótese 
em que você fica obrigado ao pagamento do IPI, por uma espécie de uma 
presunção. Só que eu entendo que isso possui uma matriz constitucional e que 
nesse caso específico, porque está ausente a fiscalização, eu entendo que essa 
mera circulação não permitiria o pagamento do IPI. Uma segunda questão que o 
Bruno mencionou também na exposição dele é a respeito... Ele falou, melhor, da 
não cumulatividades em geral. Ele falou do IPI, do PIS e Cofins, enfim. Em 
relação à questão da PIS e Cofins não cumulativos, eu acho que um ponto muito 
importante - e eu acho que esse ponto vai ser discutido em breve pelo Supremo - 
é a respeito não da abrangência do princípio da não cumulatividade, ou da não 
cumulatividade no âmbito do PIS e da Cofins. Até porque o PIS e a Cofins em 
relação à não cumulatividade não tem uma origem constitucional diferentemente 
do IPI e do ICMS. Mas entendo que a discussão a respeito de você obrigar uma 
prestadora de serviços a adimplir o PIS e Cofins pelo regime não cumulativo, já 
que o principal custo que ela tem é o pagamento de mão de obra, de acordo com 
a lei não gera direito a crédito no âmbito do PIS e da Cofins. E uma terceira 
observação rápida, Prof. Ricardo, em relação aos precedentes do STJ, eu não me 
recordo agora o número desse precedente, mas foi realmente do final do ano 
passado, que era a seguinte situação: uma empresa de transporte fluvial do Pará, 
ela comprava, adquiria, enfim, combustível, adquiria fundamentalmente 
combustível e óleo diesel para utilizar no transporte fluvial de passageiros. E de 
acordo com a Lei Kandir, Lei 8796, art. 33, esse produto, enfim, ele é 
considerado para o Fisco como de uso e consumo, portanto, ela não poderia 
utilizar isso como... esse dispêndio na aquisição desse bem como crédito para 
fins do ICMS. E o STJ de forma, na minha opinião, muito correta entendeu da 
seguinte maneira: esse combustível adquirido por essa empresa fluvial, 
transporte fluvial, não é simplesmente um bem uso de consumo, mas sim um 
insumo essencial para a prestação de serviços dessa empresa. E, portanto, não 
sendo um bem de uso consumo, mas sendo mais do que isso, sendo um insumo 
imprescindível para a empresa, o STJ entendeu que essa empresa de transporte 
fluvial fazia, sim, jus ao creditamento no âmbito do ICMS por conta dessa 
classificação dessa mercadoria.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Eu acho que é um 
esclarecimento muito importante, especialmente esse último vai dentro da linha, 
do conceito do que está sendo exposto aqui. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu queria mais pedir para Teresa se ela 
poderia dar alguns detalhes adicionais sobre essa decisão da Câmara Superior. 
Você participou da decisão? Você lembra por acaso que tipo de insumo que era, 
qual foi a discussão? A decisão foi unânime? Foi uma longa discussão ou houve 
um consenso já sedimentado? Conta umas fofocas aqui da decisão, Teresa. 

[falas sobrepostas]   



Sra. Teresa: Relatório completo. A parte... Esse acórdão citado pelo Bruno, ele 
traz excertos do voto da minuta do voto da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
É claro que o relator, na minha memória, é um fazendário, é o Dr. Henrique, e eu 
me lembro que quando ele leu o voto em sessão, ele era rico, afastando, na 
minha memória, a aplicabilidade. Então, a legislação do IPI, principalmente... Por 
vários motivos, não é? Um deles era a questão de serviço. Como é que eu posso 
aplicar a legislação do IPI... É que o Bruno está até destacando, está transcrito 
no voto... Não, é sim, pelo que eu estou lendo, era o que a minha memória se 
lembra da sessão. É isso mesmo. Ele afasta principalmente ausência de 
remissão, aquela legislação na Lei 10.637, eu não poderia me reportar à 
legislação do IPI porque a legislação não me dá essa permissão. Segundo lugar, 
ao usar a expressão “insumos”, claramente estava o legislador do IPI ampliando 
aquele conceito, tanto que aí incluiu serviços. De nenhum modo enquadráveis de 
matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem. E aí ele vai 
no conceito de... Que está aqui reproduzido como uma minuta, ainda. É claro 
que isso pode sofrer modificação na revisão final. Eu não me lembro, não dá para 
lembrar quem era o autuado. Mas a conclusão que eu me lembro... É, não, não 
agora... Não é relevante para o caso, mas o que eu me lembro é que foi por 
unanimidade essa decisão. É interessante por ser um relator que é fazendário, e 
há outros votos também das decisões das Câmaras Ordinárias, que são 
fazendários. Então, me aparece, reiterando que a matéria é bem tranquila. É 
claro, cada caso é um caso analisando os insumos, não é? Cada caso é um caso.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a referência ao relator é muito 
importante mesmo na Câmara Superior, porque ele é reconhecidamente um dos 
Conselheiros da Fazenda que mais defende o Fisco. Ele tem uma posição muito 
fiscalista, é muito culto, muito estudioso, mas ele tem um viés fiscalista forte. 
Então, o fato de ele ser relator e não um simples presidente ou participante de 
votação no acórdão é muito importante realmente. Dra. Elidie. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Dr. Ricardo, obrigada. Eu acho que é relevante... Na 
análise dos insumos, ele falou de custos e despesas, não é? Despesas 
necessárias. Eu acho que é muito relevante se examinar o modelo de negócio que 
a sociedade desenvolve. Hoje em dia, a lei é estrita voltada a serviços, comércio e 
indústria. Eu acho de uma escassez de modelo extraordinária. Se nós formos a 
um supermercado, o único que o supermercado não faz é compra e venda. Ele 
fica de mercadoria em consignação, ele faz negócios financeiros no momento que 
a gente paga o cartão, ou que a gente faz cartão de débito ou de crédito, ele faz 
publicidade. Então, o modelo de negócio deve ser muito bem examinado para se 
saber exatamente quais são esses insumos e quais são essas despesas 
necessárias. Isso é extraordinário. Essa expressão, para mim, é extraordinária, 
uma facilitação no tratamento aí para a tomada de crédito. Então, eu queria 
sempre relembrar que os modelos de negócios que a gente vê hoje em dia, até 
com intangíveis, eles são muito importantes na definição desses créditos.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Gerd.  



Sr. Gerd Willi Rothmann: Obrigado. Antes de mais nada, é interessante... Eu 
fiquei muito feliz com o relator, que foi meu orientando no mestrado, e fiquei 
infeliz com o meu orientando Marcelo, do doutorado. Porque o Marcelo sabe 
disso, sabe que eu discordo disso. Por exemplo, ele disse que, na primeira 
observação da materialidade de IPI, que é um imposto sobre produção. Não é. 
Isso é um erro do Código Tributário Nacional. Não é imposto sobre produção, ele 
não incide sobre a industrialização. É um imposto de consumo que incide sobre 
produto industrializado, como o ICMS é imposto de consumo que incide sobre 
produto... seja naturalizado, industrializado ou primário. Então, eu discordo e 
qualquer dedução dessa classe, desse conceito de IPI... O IPI não crava a 
produção, o processo de industrialização, o processo produtivo. Ele crava o 
consumidor, que consome o produto industrializado. Portanto, a importação de 
produto industrializado, evidentemente, é fato gerador do IPI, mesmo que não 
haja nenhuma industrialização no território nacional. Então essa é a minha 
discordância, já bem conhecida pelo Marcelo. E aí, o núcleo da questão toda são 
esses monstrengos, esses “Franksteins” chamados contribuições, que nós 
sabemos que, de um lado tem o regime jurídico de contribuição, mas utiliza 
constantemente conceitos e institutos de impostos, e alguns deles, sabemos, que 
são verdadeiros impostos, como, por exemplo, a CSLL. Para mim, não tem a 
mínima dúvida que isso é imposto e sabemos o porquê ter sido rotulado de 
contribuição. Aliás, é interessante que, na Alemanha, eles também tem esses 
fenômenos, então eles chamam isso, por exemplo, utilizar uma contribuição que 
é um verdadeiro imposto, eles chamam isso de “fraude de rótulo”, ou “fraude de 
etiqueta”. Só que lá eles não usam as contribuições, usam mais os tributos 
especiais. Mas aí é o seguinte, e gostei muito dessa observação que o Bruno 
apresentou, que essa não cumulatividade do PIS e Cofins não tem nada a ver 
com uma não cumulatividade do IPI. Portanto, todos os conceitos que dizem 
respeito à não cumulatividade de IPI não tem nada a ver com o PIS e Cofins, que 
é regido... é mais próximo do quê? Do Imposto de Renda, evidentemente. É sobre 
receita. Então, é justamente isso,:a gente tem que colocar as premissas. Porque o 
resto é consequências natural, e essa é a confusão toda. O pessoal só vê as 
árvores e não vê a floresta.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o que você acaba de mencionar é 
muito importante, sabe, Gerd. Eu acho que nós temos visto na jurisprudência 
uma falta da coerência com conceitos. A jurisprudência tem resolvido questões 
apresentadas, casos apresentados ao sabor, assim, da impressão que o caso 
apresenta. É muito raro, é muito raro a gente ver acórdão, hoje em dia, que 
tenha conteúdo doutrinário mesmo. Na época que eu estava na faculdade, a 
gente estudava com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque havia 
até mais possibilidades materiais, naquela época, devido ao volume de trabalho e 
tudo mais. Mas a qualidade era inquestionavelmente diferente da atual, sem 
desmerecimento para os atuais ministros. Mas isso é um constante em todos os 
órgãos judicantes, administrativos também é. Se nós vamos ao Conselho de 
Contribuintes dos anos 80, era o contrário. Todos os acórdãos tinham conteúdo. 
Tem conteúdo que se cita até hoje, não porque eram acórdãos favoráveis, mas 



porque tinha conteúdo. Hoje é muito raro. Muito raro. Então, um acórdão como 
esse, realmente, ele desaponta e isso tem alento para nós. Eu me lembro quando 
o Conselheiro Mário Junqueira Franco esteve aqui numa das nossas Mesas, foi lá 
na faculdade, no auditório Onze de Agosto, ele falou sobre planejamento 
tributário. E eu me lembro que ele mesmo mostrou as dificuldades da Câmara 
Superior, da qual ele era membro na época, em enfrentar as questões, porque 
cada questão era enfrentada de acordo com a cara da questão. E eu coloquei 
para ele: “Vocês teriam que ter, antes de tudo, antes de entrar na cara da 
questão, tem que ter premissas, pressupostos, uma doutrina a respeito da 
matéria, que nunca nós conseguimos. Eu estava vendo decisões da Câmara 
Superior da Primeira Sessão do mês passado. Não temos acórdão ainda, mas é de 
desanimar, porque foram acórdãos sobre a matéria de planejamento tributário 
que reformaram decisões de Câmaras do Primeiro Conselho de Contribuintes. E 
nós já sabemos que eram decisões raras do Conselho quando eram favoráveis ao 
planejamento tributário, e essas estão sendo alteradas na Câmara superior. 
Então, o que a Teresa reporta, que está acontecendo quanto a essa questão de 
insumo para a PIS/Cofins, deveria ser uma constante em relação a todas as 
matérias, até porque se nós formos para o STJ, certamente o STJ não teria 
decisões conflitantes dentro do próprio Ministro, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, só essa questão dos conceitos. Eu até brinco, 
eu digo que é um novo método de interpretação: interpretação teológica ao invés 
de ser teleológica. Mas acontece o seguinte, teológica, por parte do Fisco, significa 
que é dogmática. É assim porque é assim. Dogma não se discute. E teológica, por 
parte do contribuinte, que também não vê a floresta, só vê a árvore dele. Aí é 
teológica nos sentido de que... Eu acredito, eu creio que seja assim, que aí é 
exatamente no sentido que o favorece. Mas não tem base dogmática, não tem 
base conceitual.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Por falar em floresta, se houver tempo, eu vou 
apresentar uma questão que é dentro do conceito de insumos para PIS/Cofins, 
mas com relação a florestas. Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na mesa de debates tem tido muitas 
convergências e poucas divergências. Eu apresentaria uma divergência em 
relação ao que o Ricardo trouxe apenas para a gente refletir sobre essa afirmação 
de que falta nos Tribunais, falta nas decisões um apego doutrinário. No 
ordenamento jurídico tributário, ele faz um longo comentário sobre a influência 
da doutrina nas decisões judiciais, nas decisões das cortes administrativas. Seria 
do desejo do doutrinador que a jurisprudência seguisse aquilo que a doutrina 
prega, ou que a doutrina entende sobre determinadas matérias tributárias. No 
entanto, não é isso que ocorre e talvez seja assim que deva ser. É necessário 
levar em consideração que os Tribunais administrativos, os Tribunais judiciais 
tratam de argumentação jurídica. E, na teoria da argumentação, vence a melhor 
argumentação jurídica diante dos fatos e provas apresentadas, não 
necessariamente a melhor doutrina. Então tem um outro estudo recente feito por 
um jurista alemão, sobre o Tribunal administrativo daquele país, ou melhor, o 



Tribunal fiscal daquele país - não é administrativo - para relatar aqui, em 100% 
de casos discutidos sobre planejamento tributário, 90, um pouco mais de 90% 
das decisões, não se levou em consideração a doutrina sobre o planejamento 
tributário, mas, sim, a argumentação jurídica dos litigantes. Ou seja, para um 
certo desconforto de quem defende a doutrina sobre abuso de direito, abuso de 
forma, fraude à lei não foi isso que os Tribunais levaram em conta, mas muito 
mais aquilo que se produziu de prova e argumentação jurídica das partes. Então, 
eu entendo que na questão trazida pelo Bruno, muito bem relatada, por mais que 
a gente fique satisfeito de ver que caminha para uma consideração de insumo 
daquela que vem sendo defendida por há muito tempo aqui nessa Casa, quando 
a gente faz da doutrina um direito tributário, é salutar que você tenha revisões, e 
é salutar que nem sempre seja desta maneira. Que se estude realmente o caso a 
caso e que, como bem disse a Elidie, precisa haver uma evolução no conceito de 
negócio, no conceito de empresa. Nós já discutimos isso algumas vezes entre nós 
sobre essa fixação de discutir tributação da indústria, tributação do comércio, 
tributação dos serviços... Até no GV, a gente tinha essa forma de ensinar. Porque 
nessas três áreas você tem uma mistura de tudo, então você acaba tendo uma 
tributação que não é a indústria propriamente, que não é comércio propriamente, 
que não é serviço propriamente. Então, até para você ensinar é muito difícil, 
porque você acaba repetindo tudo, havendo uma sobreposição absurda de temas, 
o que demonstra efetivamente que o negócio é mais abrangente do que a gente 
vem acreditando, e talvez isso nos ensine, vamos dizer, a jurisprudência do 
CARF.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando começou a mencionar aqui a falta de 
divergência entre nós aqui na Mesa, que é tradicional, mas...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É porque eu não falei ainda. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É porque o Brandão ainda não falou. Mas eu 
queria só apontar o seguinte, eu particularmente não estou feliz porque fui citado 
nesse acórdão. Claro que todos nós temos a vaidade, a veleidade e a alegria de 
vermos isso, até porque estou citado junto com vários outros. O ponto que eu 
acho positivo não é necessariamente que a doutrina tenha sido ouvida. A 
doutrina no sentido de nós que escrevemos, até porque o conceito de doutrina 
hoje está meio fluído, muita gente escreve na matéria tributária e publica com 
uma facilidade muito grande, e se publica coisas, muitas vezes, com o interesse 
de defender casos particulares escondidos ali nas entrelinhas dos seus trabalhos. 
Então, o que eu acho que é positivo é o órgão judicante ter firmado uma posição 
e eu usei a expressão “doutrina do CARF”, como na ocasião que o Mário esteve 
aqui eu falei: “doutrina da Câmara Superior”. Pode ser contrária, até que eu 
pense, mas é uma doutrina coerente, daí vem a questão dos conceitos. Agora, se 
eu julgo hoje que isso aqui é lápis e amanhã isso aqui eu olho melhor: “Não, isso 
aqui não é lápis, isso está com cara de copo”, e se for num terceiro julgamento, 
eu digo: “Isso aqui é microfone”. Afinal, porque era copo antes? Esse é o 
problema. Porque que antes eu disse que era copo? Se eu mudei de opinião que 
era copo e virou microfone, aplicando o conceito, ótimo. Mas aplicando o 



“achismo”... É claro que no processo existe muito da prova, muito da capacidade 
de argumentação dos advogados. É claro, tem tudo isso. Da capacidade do juiz, 
do relator que expõe para um Tribunal colegiado. Ele faz toda a diferença, porque 
só ele estudou a fundo o processo. Então, eu acho que o importante, é isso que 
eu quero ressaltar, para nós não estávamos em discordância. Cada órgão teria 
que ter pressupostos dele próprio, para ele mesmo ser coerente consigo, e 
sinalizar para os administrados o que se esperava daquele Tribunal. Ele pediu 
primeiro.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para voltar a esse tema, porque o que é 
importante ressaltar dessa divergência, ou potencial divergência, é o 
convencimento. Então, o que está sempre em jogo é o convencimento. Aquele 
livro que eu mencionei na outra Mesa, sobre as penas em Direito Penal e o 
porque das penas, ele faz uma interessante argumentação sobre a questão do 
que é justo e o que é injusto. Porque como o Ricardo disse, como você tem muito 
volume de publicações, muito volume de doutrina. E veja, nós estamos 
começando a ter um volume que na Alemanha existe há muitos anos. O volume é 
tendencioso por natureza, porque você, quando escreve, coloca a sua opinião, e 
você coloca a sua opinião com diversas, vamos dizer, diversos argumentos e 
querendo um objetivo que é seu; é seu, pode não ser coletivo, pode ser do teu 
cliente, pode ser porque você acordou de manhã com essa vontade, enfim. Agora, 
o que é importante - e isso é o que ele diz - é que você tem uma banalização - aí 
eu concordo com o Ricardo - você tem uma banalização do que é justiça. Você vê 
nas televisões do mundo, que começou nos Estados Unidos, Tribunais que são 
colocados na televisão, e todo mundo julga, e todo mundo fala o que é justo, o 
que é injusto. Então, isto leva a ideia da justiça a uma banalização perigosa, uma 
banalização que praticamente todos ficam dizendo o que é justo e o que é injusto 
e, inclusive, em matéria tributária. Se você tiver a curiosidade ou insônia, em 
televisões americanas, vocês vão ver que até tem Tribunais tributários dizendo: 
“O imposto é justo, o imposto é injusto”. Isso é banalização perigosa, o que é um 
pouco diferente do que nós enfrentamos nos Tribunais administrativos e judiciais 
brasileiros. Por mais que a gente critique e discorde das posições, às vezes 
“achismos” de julgadores, tem um contexto argumentativo, tem um contexto 
probatório que é preciso ser levado em consideração.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: O que eu queria falar rapidamente é novamente 
conceito. Para mim, uma peça advocatícia não é doutrina. Esse que é o ponto. 
Então... E o Ricardo, ele não se referiu... ele se referiu à doutrina e não se referiu 
a... Só existe uma doutrina. É a doutrina no sentido de que pessoas que 
entendem são especialistas na matéria, e a nível - a nível até é péssimo - como 
“pareceristas”, ou seja, não defendendo os interesses de determinado 
contribuinte, mas dando sua opinião científica, e não advocatícia, emitem 
conceitos sobre isso. E esses vários conceitos deveriam ser levados em 
consideração. E, em determinados casos, o Tribunal, seja administrativo ou 
judicial, faz a ponderação e verifica qual é o aceito mais adequado, ou até criar 



um novo conceito. Pode ser isso. Então, não há uma “fossilização” aí, um 
engessamento. E não existe a resposta certa no Direito, mas tem que levar em 
consideração esse trabalho. E qual a diferença? Eu não estou desvalorizando o 
trabalho advocatício, mas acontece o seguinte: numa contestação, eu coloco 
todos os argumentos, inclusive aqueles que eu não estou convencido. Mas como 
há muita discussão, muito bem. É meu dever colocar tudo. Isso não é doutrina, 
isso é simplesmente opinião, muitas vezes até contra a própria convicção de 
quem a emitiu. Quanto a Alemanha, eu achei muito interessante observar o 
seguinte: a doutrina - agora nesse sentido, quanto ao trabalho advocatício. E, 
inclusive, o que se publica muito são trabalhos advocatícios e interesses 
advocatícios e, muitas vezes, completamente distorcidos, sem base na doutrina 
mesmo. Muito bem, na Alemanha qual é a situação de acordo com o... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos em cima da hora.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: O legislador não ouve, não se interessa pela doutrina. 
A própria administração pública também não ouve. Os únicos onde os 
doutrinadores alemães têm uma certa influência é exatamente nos Tribunais.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar, eu dou um minuto para...  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Antes de encerrar, eu queria fazer uma 
comunicação. O lançamento do livro do Dr. Ricardo Lacaz Martins, “Tributação 
da Renda Imobiliária”, o lançamento será dia 28, segunda-feira, não da próxima, 
da outra semana, 7h da noite, no Clube Paulistano. O assunto é de grande 
importância, até porque a tributação da renda imobiliária, no que diz respeito a 
ganho, não a renda, mas a ganho de capital. Eu acredito que aqui esteja numa 
abrangência maior, mas há uma legislação recente de dois ou três anos, no 
máximo, que tem suscitado uma série de questões, de interpretação, quando que 
há isenção, e o Fisco tem algumas posições restritivas. Eu não conheço a obra, 
não sei o conteúdo, mas seguramente é matéria da maior importância. Eu 
agradeço a presença de todos, vamos encerrar por hoje e nos reunimos na 
próxima semana novamente. 

 

 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV 
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