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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No pequeno expediente, tenho 
algumas comunicações a fazer. Devo reiterar, então, o nosso congresso, segunda-
feira, com participação de importantíssimos professores do exterior e do Brasil. 
Acho que o Professor Schoueri conseguiu fazer uma organização científica do 
congresso de primeiro nível, na minha maneira de perceber é a melhor possível 
nesse momento, a melhor do que dos congressos anteriores, de forma que nós 
vamos... Quem puder comparecer seria muito importante para o IBDT e para 
quem estiver presente. Nós vamos ter, como já sabem, tradução simultânea dos 
palestrantes em língua estrangeira, de forma que poderemos ouvir na língua 
deles, mas também na nossa, conforme a preferência. Na quarta-feira, logo a 
seguir ao congresso, nós vamos ter o colóquio Brasil-França de Direito Tributário 
e Financeiro, que será realizado no período da manhã sob a coordenação do 
Professor Schoueri, do Professor José Maurício Conti, com a presença dos 
Professores: Régis Fernandes de Oliveira, Alcides Jorge Costa, Roberto Quiroga e 
o convidado francês, que vai estar presente aqui no nosso congresso, que é o 
Professor Michel Bouvier, também, teremos a presença do Professor Daniel 
Guttmann, que estará presente, de forma que... E a Professora Cristina Mauro, 
não sei se esqueci alguém. Acho que será muito interessante esse evento, ele é 
gratuito, naquela nova sala, naquele novo auditório do primeiro andar do prédio 
histórico, aquele famoso Auditório Pedro Conde. Aliás, o conturbado auditório 
Pedro Conde. Estamos também, hoje, recebendo da Editora Quartier Latin, o 
livro do nosso associado Ricardo Marozzi Gregório, preço de transferência, Arm’s 
Lenght e Praticabilidade, que é a sua tese de doutorado, que o IBDT está 
lançando juntamente com a Quartier Latin. Acho que é um livro, eu não tive a 
oportunidade de ler, mas o Professor Schoueri atesta que o próprio livro tem uma 
visão muito específica, importante da realidade brasileira e não a mera 
importação de ideias. Então, é um livro profundo e crítico, inclusive. Finalmente, 
queria comunicar que no nosso balancete de junho, do Instituto, nós 
continuamos manter a estabilidade das finanças e da economia do Instituto, 



graças a Deus. Tivemos um... O Instituto, como sabem, ele tem receitas 
fundadas, principalmente nas anuidades, nos custos e nos eventos, como esse 
congresso. O congresso não está contabilizado ainda aqui, porque é fato posterior 
ao fechamento. De uma maneira geral, esses custos, eles são equilibrados, eles 
chegam a dar um certo resultado positivo, o congresso também, de forma que 
nós ainda temos esse apoio, mas nós contamos mesmo é com as anuidades dos 
nossos associados. Tivemos aí um default muito grande no começo do ano, mas 
vários atualizaram e, então, estamos satisfeitos com isso, também. O que eu 
quero destacar aqui nesse balancete, Professor Brandão e Professor Bianco são 
os responsáveis pela administração financeira do Instituto, mas eu quero 
destacar uma decisão que a Diretoria tomou no começo, no ano passado, o 
tempo passa e a gente esquece, mas acredito que tenha sido o ano passado, de 
enfrentar a questão... Quando? 

Orador Não Identificado: Em 2009. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em 2009, ele está me lembrando, 
para enfrentar o problema da Cofins. A isenção da Cofins, como sabem, é sobre 
as receitas próprias da instituição e a Receita Federal tem uma visão muito 
restritiva que a instituição, receita própria, são apenas as anuidades. 
Considerando que nós temos uma boa parte das nossas receitas advindas de 
cursos e congresso, a despeito da opinião unânime dos membros da Diretoria e, 
particularmente, foi feito um estudo muito profundo sobre essa questão. Apesar 
de que nós entendamos que as receitas de cursos e de congressos são inerentes à 
atividade do Instituto, porque fazem parte do objeto social do Instituto, fizemos 
uma consulta à Receita Federal. Evidentemente, não tivemos concordância e 
achamos, então, que seria por bem propor uma ação declaratória. Para não 
produzir riscos para a situação patrimonial do Instituto, nós decidimos fazer 
depósitos. Hoje, eu constato aqui, talvez... Nós fizemos depósitos, inclusive, dos 
últimos cinco anos que poderiam, quando começamos a ação, que poderiam 
gerar ainda naquela época lançamento. Constatamos aqui que a Diretoria foi 
prudente, realmente, nós temos um total, eu até me surpreendo, porque a gente 
pensa que é coisa pequena, mas são 136 mil, 137 mil reais já depositados. Isso é 
valor original e deve ter tido juros sobre os atrasados, até o momento que nós 
fizemos o primeiro depósito na propositura da ação. Bom, 136 mil é um valor 
muito significativo, perante as disponibilidades do ativo circulante do Instituto. 
Percentualmente, claro, temos uma grande folga, mas é um valor que mostra que 
o risco percentualmente era grande, até porque se nós tivéssemos recolhido sobre 
isso haveria os acréscimos de multa. De forma que eu acho que nós decidimos 
bem em propor a ação, que está ainda na sua fase inicial com a celeridade da 
Justiça, não é? Mas eu estou muito esperançoso que nós poderemos ganhar em 
instâncias superiores. Não estamos discutindo mais nada a não ser aquelas 
receitas que podem realmente e que são consideradas, até sob o ponto de vista 
do Imposto de Renda e da contabilidade, como receitas operacionais. Quer dizer, 
as típicas da atividade que constituem o objeto social do Instituto e está no nosso 
objeto social. Podemos, então, passar à pauta. A não ser que alguém queira fazer 
alguma comunicação.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Entrou. Acho que invertendo um 
pouquinho a ordem, Brandão, é uma simples informação, espero que a gente não 
tenha muito... Já falamos muito isso, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia, Salvador. Eu até... Quando começou a 
transmissão da TV Justiça, ontem, eu vi que entrou em julgamento a ADI 2.358, 
que trata do art. 74. Eu até mandei um e-mail para você, ontem, não sei se... E-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, de coligadas e controladas no exterior. No 
final acabou ainda em um pequeno impasse, porque como deu quatro a quatro 
para procedência e improcedência, mais o voto da Ellen Gracie que considerava 
parece que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Parcialmente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parcialmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, quem votou contra? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, pois é, eu fui imprimir ali e não tive muita 
sorte. No tablet, você tem aí a notícia do Supremo, é a primeira notícia de ontem. 
O Marco Aurélio votou a favor, o Presidente votou contra-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Contra quem?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Contra a ADI, o Ayres Britto votou contra.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Contra a ADI, improcedente. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Os que votaram a favor já tinham votado 
anteriormente, o Marco Aurélio, o Eros Grau. Acho que é melhor até olhar. 

Orador Não Identificado: Eu tenho aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você tem aí, fala. 

Orador Não Identificado: Pela procedência: Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda, 
aposentado, Lewandowski e Celso de Mello; e, contra: Jobim, Eros Grau, Ayres 
Britto e Peluso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Ellen Gracie e falta o voto do Joaquim 
Barbosa, que eles acharam que com o voto dele pode dar empate em razão da 
procedência parcial da Ministra Ellen Gracie.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Falta Gilmar, também.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Gilmar? Não, o Gilmar, 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não falou Gilmar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Gilmar não vota, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele entrou no lugar do Sepúlveda? Não, não 
falta o Gilmar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei quem vota ainda.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só falta o Ministro Joaquim Barbosa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, está faltando um. Ele deu oito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é que ele não deu a Ellen Gracie. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nove e dez.  

Orador Não Identificado: A notícia termina dizendo que o Plenário decidiu 
aguardar o retorno da licença do Ministro Joaquim Barbosa, não fala do Ministro 
Gilmar.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, falta só um. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só um voto, é porque está seis a quatro. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, está quatro a quatro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quatro a quatro.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem a Ellen, faltam dois.  

Sr. João Francisco Bianco: A Ellen é o nono voto e depois faltam-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faltam dois.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ontem eu contei e tinha seis votos já feitos 
e mais quatro. Está cinco a quatro. Lê, por favor, o resultado? O resultado, não, 
quem votou.  

Orador Não Identificado: Votaram a favor: Marco Aurélio, Sepúlveda, 
Lewandowski e Celso de Mello; contra: Nelson Jobim, Eros Grau, Ayres Britto, 
Peluso e a Ellen Gracie pela procedência parcial.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, está faltando mesmo o Ministro Gilmar 
Mendes. Mas ele estava presente? Bom, continuamos ainda-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não está tão ruim como pareceria a semana 
passada, não é?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Bom, esse assunto nós vamos 
continuar evidentemente, porque ele tem dez anos, está completando um decênio 
de vida e de discussão. Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Bom dia, Professores. Esse tema quanto à 
incidência ou não de multa moratória no pagamento espontâneo do ICMS. 
Questão que eu coloquei, hipoteticamente, aí na Mesa uma questão. Por 
exemplo, no mês de janeiro, o ICMS, o débito do ICMS resultou em 120 mil, 
depois de apurar débito ou crédito, e foi declarado na GIA desse mês. Esse débito 
a pagar importou em 120 mil. Depois percebeu-se que tinha característica, esse 
mil de ICMS que foi creditado, tinha característica de documento inidôneo e a 
empresa para não ter contingência resolveu recolher. A respeito, o STJ tem 
Jurisprudência no sentido de que o imposto, como do ICM declarado e não 
recolhido no vencimento declarado, aí não teria mais espontaneidade. Agora, a 
questão que se coloca, no caso, não é o valor do ICMS de 120 mil declarados no 
DCTE que está em questão. A pergunta que se coloca é: aqueles mil de nota 
fiscal, que foi escriturado no livro e se constitui dentro da expressão declarada na 
GI, se esse ICMS, que agora foi escriturado indevidamente, agora tem que 
recolher será que está no bojo desse declarado na GI? Essa é a questão. Eu, 
particularmente, entendo que o que o Supremo decidiu, o Supremo nesse tempo 
tem decidido é que aquele valor apurado no mês, aquele declarado, 120 mil, sim, 
aquele se não recolheu, se vai recolher após o vencimento, como está declarado 
não caberia a espontaneidade. Agora, no caso, é uma escrita fiscal, nota fiscal 
que foram escriturados mil a mais, agora que tem que recolher e não sei se 
estaria no conceito a expressão: declarado na GI. Eu entendo que no caso 
particular não estaria inserida na declaração, na expressão: declarado na GI. Eu 
gostaria de ouvir essa questão da Mesa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, antes de passar a palavra, 
deixa-me só fazer um intróito aqui. Acho que o assunto é conhecido de todo 
mundo, mas eu acho que vale a pena dar uma encaminhada na discussão, pelo 
menos, lembrando como é que ela surgiu. O art. 138, do CTN: “Exclui a 
responsabilidade pela denúncia espontânea da infração acompanhada, se for o 
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito”. Isso é 
que diz, literalmente, o art. 138. Aí ele tem uma parte final: “Ou da importância 
que fora arbitrada pela autoridade, quando o montante do tributo dependa de 
apuração”. Quer dizer, a regra do CTN era: se você pagar espontaneamente, 
antes de você ser molestado, molestado o modo de dizer, antes de ser acionado 
pelo Fisco, ou depositar. Inclusive, se você tiver dúvida vá ao Fisco, apresente a 
dúvida, ele arbitra o valor e você deposita. Você está considerado como 
espontâneo e você se livra do pagamento de multa. Por quê? Porque o artigo diz: 
“Acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de 
mora”. A legislação dos vários tributos sempre teve a famosa multa de mora, que 
era multa de... Aliás, mantém até hoje, que é a multa de recolhimento 
espontânea fora do prazo, sem lançamento de ofício, porque aí a multa passa a 
ser mais elevada. No caso federal, que eu não sei se cabeça, é 20% de mora, o 
máximo 20% de mora; e, 75%, no mínimo, de multa de lançamento de ofício. 



Essa questão surgiu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu, pela 
literalidade da norma, que como ela só fala acompanhada se for o caso de 
pagamento do tributo devido ou arbitrado e dos juros de mora, ela não abriu 
espaço para o recolhimento da multa de mora, o que significava indiretamente 
dizer que todas as disposições de todas as leis, de todos os tributos que prevêem 
multa de mora para recolhimento espontâneo não tinham valor. Essa 
Jurisprudência pacificou, na época que começou a discutir, houve muita opinião 
de todos os lados, mas ela se pacificou. O STJ é que começou a criar 
dificuldades. Em primeiro lugar, entendeu que a denúncia espontânea não 
caberia no caso de descumprimento de obrigação acessória, porque aí não é 
acompanhada do recolhimento de tributo. Quer dizer, foi mais literal ainda do 
que o Supremo, que na minha maneira de ver é um absurdo, porque o 
contribuinte evidentemente está muito mais em falta de pagamento do que com 
falta de cumprimento de obrigação acessória. Até nós tínhamos por hábito, antes 
dessa posição do STJ, fazer denúncia espontânea de descumprimento de 
obrigação acessória. Não havia que recolher nada, porque não havia imposto 
devido, mas estava elidindo, também, qualquer multa que pudesse ser 
pretendida pelo Fisco e se vivia até pacificamente com a fiscalização nesse 
sentido. Isso já não pode mais ser feito. Por fim, salvo por fim, nunca a gente 
sabe, mas pelo menos dentro dos limites da nossa discussão aqui, o STJ veio 
com o entendimento de que se o tributo estiver declarado não cabe mais 
denúncia espontânea. Claro que não cabe mais denúncia espontânea, já está 
denunciado o débito, o que está declarado, no caso aqui é GIA, podia ser DCTF, 
qualquer outra declaração. Mas antes do Fisco comparecer para cobrar aquele 
tributo ou proceder a inscrição do seu crédito em dívida ativa, para cobrar 
judicialmente, o contribuinte poderia espontaneamente em atraso às vezes de 
um, dois dias, recolher o tributo e ele deveria receber por uma questão de 
equidade o mesmo tratamento que aquele que não houvesse feito a declaração. 
Até porque é um absurdo que o infrator maior, quer dizer, aquele que não recolhe 
e não faz a declaração, tenha um tratamento mais beneficiado do que aquele que 
é um infrator menor, que na mesmíssima situação se cumpriu, pelo menos, a 
obrigação acessória. De qualquer forma, lá no STJ nós sabemos qual é o senso 
crítico das decisões que são pronunciadas. Lamentavelmente, tem que dizer isso, 
porque também isso todo mundo sabe. Por fim, o STJ se viu, por fim do por fim, 
o STJ se viu com a seguinte situação: e se o tributo for sujeito à declaração, mas 
a declaração não tiver sido feita ainda, o contribuinte está espontâneo? Quer 
dizer, ele poderia inverter a ordem. Em um dia, ele faz o recolhimento do tributo 
sem multa, porque ele não declarou, não está declarado ainda e, no dia seguinte, 
ele faz a declaração, aí ele fica sujeito à multa de declaração, mas não fica sujeito 
à multa de falta de recolhimento do imposto. Então, como dizia Alfredo Augusto 
Becker, um carnaval tributário. Esse é o cenário que nós temos, em geral, na 
Jurisprudência. Dentro do Conselho de Contribuintes houve um braço dessa 
discussão, a partir da Lei 9.430. A 9430 diz o seguinte: “O contribuinte - deu um 
período de graça, vamos chamar assim - o contribuinte que recolher qualquer 
tributo não recolhido, desde que declarado nos 20 dias subsequentes ao início do 
procedimento fiscal, ele ainda pode fazer o recolhimento sob a proteção da 



condição de espontâneo”. Então, foi um período de graça. Lá no Conselho, então, 
surgiu em função disso uma ideia de que nesses 20 dias caberia a multa de mora 
e depois, claro, aí não haveria mais espontaneidade. Então, lá no Conselho era: 
se recolher até a véspera do início de procedimento fiscal multa dispensada, toda, 
qualquer multa; se for recolhido nos 20 dias seguintes ao procedimento fiscal, 
multa de 20% e dali para frente tem que esperar a atuação. Essa é uma 
Jurisprudência que, não vou dizer que ficou consagrada, mas há vários acórdãos 
nesse sentido. Então, esse é o cenário do problema do Dr. Paulo. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acho que não tem muita coisa que acrescentar 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, no caso dele. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No caso dele. Pois é, mas o caso dele está 
resolvido tudo aquilo que você falou. Porque na verdade, é o seguinte: você 
declarou 120 mil reais, quando você devia 121 mil. Então, você não declarou 121 
mil, você declarou 120, porque lá dentro, naquelas linhas lá de 007, que vem lá 
do livro de entradas, você tem mil reais a mais. Você vai fazer uma Gare e dizer: 
“Olha, no mês tal eu me creditei a mais de mil reais e venho recolher”. Porque 
você pode até substituir a GIA para ficar fechadinho, mas você... A rigor, ela não 
está lá naquele local onde o computador vai pegar os 120 mil e vai inscrever se 
você não tivesse pago. Então, você vai declarar que aquela nota... É como se você, 
eventualmente, não soubesse disso, chegasse o fiscal e descobrisse essa nota, 
você iria ser autuado, não pela multa de mora, que você... Você não declarou, 
então, você ia sofrer um ex officio, porque você fez o crédito indevido. Ora, se você 
descobriu o seu engano e antes da fiscalização você vai comunicar, você poderia 
até eventualmente usar dessa Jurisprudência, dizendo que quando você declara 
espontaneamente você não tem a multa de mora, mas você já aceita que é mura 
de mora, não é?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está dizendo aqui que você aceita.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, é o contrário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Haveria de ser-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não pagar a multa de mora. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, porque você-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É recolher espontaneamente.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Espontaneamente. Não, pois é. Caso o seu 
recolhimento de mil reais seja feito espontaneamente, na forma do artigo, haveria 
de ser recolhido com acréscimo de multa de mora. Está valendo isso, você 
escreveu isso.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, mas o... 



Sr. Salvador Cândido Brandão: O objetivo é não pagar multa de mora.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não pagar multa de mora, desde que ele seja... 

Orador não Identificado: Retificante. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você pode até retificar a GIA ou fazer o 
pagamento com o Gare à parte explicando isso, que esse aqui é o valor que você 
diminuiu indevidamente. A GIA já está paga, está liquidada e esse aqui vai entrar 
em uma denúncia espontânea.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem a multa de mora.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: ... Dando mais... Foi declarado o valor de 120 mil.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, sim, devia ter sido declarado 121 mil. Você 
declarou 120, 120 você pagou 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Certo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você descobriu um erro e você vai comunicar o 
seu erro. Não tem nada a ver mais com a GIA.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Mas mil que estava na escrita está declarado dentro 
desses 120.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas lógico, está tudo declarado, você faz 
uma composição, não é? É como o final das contas, você podia estar devendo 
zero, de repente você vai descobrir que você estava devendo... Todo o crédito teu 
era indevido, você teria que refazer. Então, nesse momento que o Fisco não sabe 
que você tinha um crédito indevido. Você declarou aquele lá, aquele documento 
vai lhe dar a multa de 20%, se você não recolher, aqueles 120 mil, que é o que 
você declarou, vai seguir a vida o seu curso. Se você não pagar, vem a cartinha 
para você pagar com a multa de mora. Vai para inscrição e você já não tem mais 
a espontaneidade de pagar esses 120, depois do vencimento, com a multa 
moratória. Agora, tudo aquilo que você descobriu espontaneamente, você 
descobriu por conta própria e quer regularizar está dentro do 138, não está lá 
dentro, porque tudo está lá dentro - entre as pastas, não é? Agora, aquele valor 
que você declarou é que você não pode usar da espontaneidade, aquilo que 
você... Se uma auditoria descobrir: “Puxa vida, eu fiz não só esse mês, durante 
cinco anos eu tenho um problema sério aqui, me creditei de um valor 
indevidamente durante cinco anos, ou então deixei de destacar o imposto que 
seria devido e tal”. Você regulariza tudo isso, você pode ter problema de 
regularizar as obrigações acessórias. Como disse o Professor, antes de você 
regularizar a GIA, e regularização de GIA você só tem uma taxa, você não tem 
uma multa, você tem um taxa para substituição, você faz a comunicação 
espontânea.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Ok, perfeito.  



Sr. João Francisco Bianco: O Dr. Ricardo pediu para que eu assumir a 
presidência dos trabalhos aqui, tendo em vista que ele está com um problema de 
voz. Então, eu vou... Antes de passar a palavra para o colega, eu queria só fazer 
uma observação. Eu acho que... Infelizmente, eu não li a fundo as decisões do 
STJ que resultaram nessa Súmula do STJ, que trata sobre denúncia espontânea. 
Mas quando eu li a Súmula, quando eu leio a Súmula, eu interpreto a Súmula 
no sentido de imposto declarado como imposto cujo crédito tributário foi 
constituído. Então, é o imposto que... É a declaração que tem como consequência 
a constituição do crédito tributário, não é qualquer declaração. Por exemplo, no 
caso do Imposto de Renda, a inclusão do valor do imposto devido na DIPJ não 
constitui crédito tributário, só constitui o crédito o valor do imposto que consta 
na DCTF. Então, aquele imposto declarado na DIPJ não constitui o crédito 
tributário, logo ele não equivale ao imposto declarado nos termos da Súmula do 
STJ. Por quê? Porque o STJ, a meu ver, ele quis diferenciar a situação do 
inadimplente da situação do contribuinte que identifica uma irregularidade. O 
contribuinte identificou uma irregularidade, ele constitui a diferença do crédito 
tributário e paga sob o regime da espontaneidade. Agora, o contribuinte que é 
simplesmente inadimplente não está sujeito ao 138, não está sujeito à 
espontaneidade. É assim que eu interpreto a Súmula do STJ. O colega quer falar, 
por favor.  

Sr. Tiago Laguna: Tiago Laguna. Só para acrescentar que essa matéria foi 
decidida em recurso repetitivo já pelo STJ e eu estou com a ementa aqui. Fala 
justamente que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese que o 
contribuinte após efetuar a declaração parcial do crédito tributário retifica a 
declaração antes do processo administrativo, noticiando a existência de uma 
diferença, a maior cuja quitação se dá concomitantemente. É justamente a 
hipótese que o Brandão estava citando.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você pode citar o número?  

Sr. Tiago Laguna: É 149.022.  

Sr. João Francisco Bianco: Pois não. Acho que esse assunto, então, está bem 
discutido. Vamos passar para o outro assunto da pauta, que é o conceito de 
insumo. Quem colocou o assunto foi o Bruno. Bruno, por favor.  

Sr. Bruno: Bruno, bom dia. Na verdade, era mais uma comunicação do que um 
assunto e, por isso, que eu não coloquei a ementinha com o tema completo. É 
um conceito de insumo para efeito de contribuição ao PIS e Cofins, não é? A 
velha não cumulatividade tão discutida aqui na Mesa, algumas vezes, o conceito 
de insumo para creditamento de PIS e Cofins. Eu mesmo já expus esse assunto 
aqui duas ou três oportunidades. O que a gente vê é que o assunto está em 
evolução na Jurisprudência, não é? São muitos casos, o conceito não é bem 
definido na legislação e a Receita Federal deu uma interpretação bastante 
restritiva desse conceito. A minha notícia, todo mundo aqui já conhece a 
discussão, a instrução normativa da Receita Federal, que regulou o assunto, deu 
um interpretação que equipararia o conceito de insumo ao conceito de insumo da 



legislação do IPI e tem, então, havido debate a respeito da validade dessa 
instrução normativa. A última vez que eu comentei esse assunto aqui estávamos 
discutindo um acórdão do Carf, citando doutrina bastante aprofundada, etc., 
entendeu que não seria aplicável o consumo de insumo da legislação do IPI 
devendo ser aplicado o conceito de despesa necessária da legislação do Imposto 
de Renda. Essa foi a decisão antiga lá do... Antiga, não, mas comentada na nossa 
reunião anteriormente sobre o conceito de insumo. A matéria foi discutida no 
STJ e está em julgamento em um recurso especial, que não está concluído. Por 
isso que eu citei aqui voto do Ministro Campbell, porque o recurso não está 
construído, houve um pedido de vista e o julgamento está interrompido. Mas já 
foi disponibilizado o voto do Ministro Campbell e ele tem uma visão interessante 
aqui. O Recurso Especial é o 1.246.317 - Minas Gerais. O que é interessante aqui 
no voto desse Ministro Mauro Campbell Marques? Ele estudou a matéria, é um 
voto que tem 20 páginas, citou toda a doutrina que tem sobre o assunto 
favorável, contrária, citou precedentes do Carf, apontando que a Jurisprudência 
aí não está pacífica e, inclusive, fazendo referência a um precedente parecido 
com aquele que a gente discutiu aqui. Ele apontou para uma questão, vamos 
dizer intermediária, ele disse que a instrução normativa de fato é legal, afastou a 
aplicação do conceito de insumo da legislação do IPI, por todos aqueles 
fundamentos que a gente já conhece, mas disse que também não podemos ir tão 
longe e entender que o conceito de insumo é algo de despesa necessária para fins 
de Imposto de Renda. Então, ele propôs uma interpretação intermediária entre as 
duas legislações. Ele sustentando lá com argumentos técnicos que a legislação 
do PIS/Cofins, não importou nenhum conceito e nem o outro. Então, que deve 
ser buscado um conceito específico da legislação. Ele cita lá até que a legislação 
do PIS/Cofins criou um conceito jurídico indeterminado, alguma coisa que não 
buscou por analogia nem a legislação do IRPJ e nem a do IPI. Justificando, 
então, que algumas despesas necessárias, mas não vinculadas à produção, não 
poderiam, também, ser consideradas como insumo. Qual era o caso concreto 
aqui? Era uma empresa que fazia produção de produtos alimentícios. E qual era 
o insumo aqui que ela defendia como crédito? Material de limpeza e de 
desinfecção da produção. O Ministro entendeu, então, aqui que pela instrução 
normativa isso não teria contato direto, não estaria enquadrado no conceito de 
insumo do IPI, mas que essas despesas, elas seriam necessárias, segundo a 
legislação do Imposto de renda, mas elas estão diretamente vinculadas com a 
produção e são essenciais à produção. Sem essa desinfecção, sem esse material 
de limpeza, a empresa não obteria as autorizações da Anvisa, etc., para poder 
vender o produto. Então, adequadamente aqui o voto do Ministro, que está ainda 
suspenso o julgamento, propôs uma solução intermediária, que a meu ver 
correta. Não é toda despesa necessária para efeito de Imposto de Renda que deve 
ser considerada insumo, não é? Uma despesa de venda, por exemplo, pós-
produção não deve ser considerada insumo, nos termos aqui do crédito de 
PIS/Cofins. Por outro lado, uma despesa que não tem contato direto, não é 
insumo para efeito da legislação do IPI pode ser caracterizada como insumo, 
quando ela tiver uma relação direta e for essencial. O ponto que ele cita aqui, eu 
vou até ler o pedacinho da ementa do acórdão sugerido por ele, ainda não está 



julgado. “São insumos, para efeito do art. 3°, da Lei 10.833 e 10.637, todos 
aqueles bens e serviços pertinentes ao ou que viabilizam o processo produtivo e a 
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados 
e cuja subtração - essa é uma coisa nova aqui que é importante - cuja subtração 
importa a impossibilidade mesmo da prestação de serviço ou da produção. Isto é, 
cuja subtração obsta atividade da empresa ou implica em substancial perda de 
qualidade do produto ou serviço daí resultante”. Então, a ideia era comunicar 
que esse assunto está em julgamento, mas trazer aqui um ponto que é 
interessante, que ele de certa forma colocou o assunto nos eixos, nem tanto para 
a legislação do IPI e nem tanto para a legislação do Imposto de Renda, que a meu 
ver está adequado. Resta saber, obviamente, caso a caso, quando que nós vamos 
estar em uma situação de cuja subtração obsta a atividade da empresa. Essa 
essencialidade pode gerar muita discussão, mas isso vai ser analisado caso a 
caso, acho que era isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Queria só confirmar o número do RESP, Bruno, é 
1.246.317 - Minas Gerais? 

Sr. Bruno: Exatamente. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, passo a palavra ao Dr. Ricardo. Ele vai tentar 
falar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acabei de fazer uma crítica ao 
STJ, quando nós tratamos da questão anterior, eu disse que era justa e que era 
de domínio público. Às vezes, aparece coisa muito boa lá, como alguns votos 
magníficos do Ministro Teori Zavascki, por exemplo, em uma matéria que está 
meio suspensa para a próxima semana, que é das indenizações. Embora possa 
ser discutida a opinião dele, são votos muito fundamentados, muito lúcidos. Este 
é um voto importantíssimo, eu acho, espero que ele prevaleça na decisão da 
turma, porque realmente ele põe uma correção no excesso que houve no Carf. 
Por razões até bastante estranhas, de repente o CARF deu uma guinada para o 
oposto, como foi mencionado. Não é todo gasto da empresa, tudo que é despesa 
necessária que é insumo, tem despesa que não é insumo. Particularmente, eu 
acho que a orientação está contida para a orientação não mandatória, mas para 
se chegar a uma conclusão. A orientação está contida no Parecer Normativo da 
Receita Federal 6.179, que é o que compõe o custo de produção. Porque o 
insumo da produção, afinal, contabilmente é o custo da produção. É uma 
matéria já de 40, 50 anos para efeito de Imposto de Renda, que infelizmente 
chega agora a PIS/Cofins. Infelizmente, julgada por uma sessão lá no Conselho, 
já era assim antes do Carf, já era no Conselho de Contribuintes, uma sessão que 
não tem familiaridade com as questões do Imposto de Renda. Daí a dificuldade 
deles compreenderem e aí, então, vai para um lado ou vai para o outro. Eu acho 
que esse voto realmente é alvissareiro, eu espero que seja mantido, seja a decisão 
final e que em outras matérias se repita, também, pronunciamentos com essa 
qualidade, não é?  



Sr. João Francisco Bianco: Quem pediu a palavra? Brandão? Por favor, 
Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você vai continuar falando sobre esse acórdão? 

Sr. João Francisco Bianco: É. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque só uma curiosidade que eu vi ontem, de 
uma consulta de ontem, a respeito de insumo e que cada vez na Receita Federal, 
realmente, graça toda a bagunça sobre o conceito. Saiu uma consulta dizendo 
que bens móveis utilizados para locação a terceiros, a depreciação não é 
permitida por crédito, da 7ª... Então, ver como a gente está realmente sem 
amparo, porque cada coisa que você tem de custo você precisa ficar analisando. 
Uma dessas foi até aquela história do telefone que alguém levantou: “O telefone, 
eu dou o telefone em comodato e depois eu posso fazer o crédito”. No caso aqui 
não pode, não é? Viu, João, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, que é. Mas o contribuinte, sabe como é, 
ou vai ter que arrumar uma solução de divergência.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: Acabou? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só para... 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre esse assunto ainda alguém quer falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um comentário adicional, 
também, ainda ao voto. Eu fico muito feliz que o voto seja preciso, não apenas na 
conceituação de insumo, mas na aplicação do conceito. Porque, evidentemente, 
quando você aplica o conceito, você pode estar de acordo com o conceito. Mas aí 
eu vou dizer: “Isso é insumo, isso não é”. Como esse caso aqui é ou não é. Mesmo 
você partindo de um conceito, que não é da instrução normativa, você pode: “Ah, 
isso eu acho que não é”. Aí fica o achismo, não é? Por isso que eu acho que o 
parecer no art. 6179 é muito importante, que ele se refere ao custo por absorção. 
Tudo aquilo que é absorvido para produzir é custo e não despesa. Isso tem que 
ser feito, essa distância. E pelo tipo de material envolvido... Que era o que 
mesmo? Desinfecção. 

Orador Não Identificado: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mostra que o Ministro Campbell, 
além de entender a lei, aplicou corretamente. A minha visão, é claro, isso que eu 
quero dizer o contrário, mas eu penso assim exatamente. Nós temos exemplos 
parecidos, gasto com efluentes, por exemplo. O efluente é muito próximo, você 
não tem... Você tem que jogar fora aquilo, você tem um custo enorme, a 
produção, ele não tem contato direto nem com o produto, pelo contrário, mas 
você precisa utilizar.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: É. O IPI não dá crédito e o ICMS dá crédito. 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre o assunto ainda, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu entendo que a própria lei restringe, mas as soluções de 
consulta da Receita Federal está restringindo mais ainda-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não está saindo, Hiromi. Por favor, pega outro 
microfone aqui. Pega esse aqui. 

Sr. Hiromi Higuchi: A lei ao utilizar o termo, a palavra insumo, restringiu, mas 
as soluções da consulta da Receita Federal estão restringindo ainda mais. 
Porque, por exemplo, diz que só aquele que agrega o... 

Sr. João Francisco Bianco: O produto. 

Sr. Hiromi Higuchi: O produto. Mas tem muitas empresas que o operário é 
terceirizado e, então, esse daí, de acordo com o dicionário, essas coisas, diz que a 
mão de obra é insumo. Agora, por exemplo, se paga, por exemplo, convênio 
médico, por exemplo, dos operários. Esse daí faz parte do custo, não é? Por 
exemplo, transporte. Por quê? Eu acho que não vai poder aplicar do IPI, porque 
IPI é só aquele de material consumido. Agora, no caso de PIS/Cofins, se não 
agregar no crédito, inclusive, despesas médicas, de transporte, essas coisas, 
então, deixa de ser não cumulativo, não é? Cumulativo ou semi-cumulativo. Por 
isso que eu acho que... Eu entendo que mesmo esse material de limpeza seja a 
fábrica, eu acho que tem que ter direito.  

Sr. João Francisco Bianco: Quem quer falar ainda? Bruno, por favor.  

Sr. Bruno: Bruno. Só quanto ao parecer normativo do custo por absorção. O voto 
cita ele e cita, inclusive, o Ricardo Mariz citando o parecer normativo. Ele diz que 
a legislação do Imposto de Renda e esse parecer normativo são pontos de partida, 
iluminam a interpretação. Mas eu senti, assim,k no voto que ele tem uma 
necessidade de se afastar completamente da legislação do Imposto de Renda e 
não vincula. Ele não disse: “Ah, serve o parecer normativo, vamos pela legislação 
do Imposto de Renda, mas vamos buscar um conceito específico aqui para 
PIS/Cofins”. Ele até dá lá umas três condições que ele entende essenciais para 
isso, mas o... Deixa eu ver se eu pego aqui. Primeira, o que eu estou querendo 
sustentar é que ele respeita a legislação do Imposto de Renda, mas ele, na minha 
visão, está tentando criar um conceito próprio para o PIS/Cofins, que tem 
vinculação com o IRPJ, mas não se esgota nele. Primeiro: “O bem ou serviço 
tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço, ou na produção, 
ou para viabilizá-los, pertinência ao processo produtivo”. Ele aqui faz uma 
diferença entre processo produtivo e cadeia de produção. É o processo produtivo 
que é importante e, não, cadeia de produção como é para o IPI. Esse ó primeiro. 
“A produção ou prestação de serviço dependa daquela aquisição, essencialidade 
ao processo produtivo”. Três: “Não faz necessário ao consumo do bem ou a 
prestação do serviço um contato direto com o produto, possibilidade de emprego 
indireto no processo produtivo”. Então, essa é a linha que ele propõe aqui, que a 



meu ver ele está querendo separar as coisas, é uma linha para PIS/Cofins. Só 
isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Ricardo, por favor.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso aí não anula, não é? O parecer 
normativo não entra em detalhe, ele tem um conceito bastante amplo. Pode se 
partir de outras palavras e de outros referenciais, como esses três que ele 
apontou, me parece os três corretos, mas o resultado, quando aplicados os 
conceitos dele ao parecer normativo, vai ser sempre o mesmo.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria só fazer justiça ao trabalho de um autor 
que fortemente influenciou esse voto do Ministro Campbell nesse recurso, que é 
um trabalho escrito pelo Marco Aurélio Greco, que... Publicado onde, Bruno? 
Você tem aí o registro? Porque, na verdade, esse trabalho é que influenciou e que 
formulou toda a base do pensamento do Ministro Campbell. O Bruno está 
procurando, fala. 

Sr. Bruno: Conceito de insumo à luz da legislação do PIS/Cofins. Revista Fórum 
de Direito Tributário, ano 1, nº. 1, janeiro e fevereiro de 2003.  

Sr. João Francisco Bianco: Então, recomendo a leitura desse trabalho do Marco 
Aurélio Greco. Sobre o assunto, alguém ainda quer se manifestar? Vamos passar 
para o outro assunto. A nossa pauta, o próximo item da nossa pauta é a 
depreciação no RTT e o Parecer Normativo n.º 1/2011. E o relator é o Ricardo. 
Você quer relatar, Ricardo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só quero abrir, então, o assunto. 
Na verdade, eu coloquei, porque nós estávamos com uma carência de assuntos 
para a pauta ontem, acredito que esse parecer normativo seja do conhecimento 
de todos, mas eu queria fazer duas ou três referências genéricas antes de centrar 
nos detalhes, que porventura sejam importantes. Primeira coisa, acho que foi 
muito importante a Receita Federal ter se manifestado nessa matéria. Ela se 
manifestou através de um mecanismo que ela não tem usado, que é o parecer 
normativo. O parecer normativo tem uma função, dentro dos procedimentos 
fazendários, muito importante, ele é vinculatório das repartições e ele foi 
concebido lá nos anos de 1970 para condicionar respostas de consulta. Quer 
dizer, as superintendências não podiam responder se não houvesse um parecer 
normativo anterior. Por sua vez, o parecer dependia de uma consulta de 
contribuinte. Então, eles criaram um outro instituto, que era o ato declaratório 
normativo da própria Cosit, que na época não era Cosit, que é quando o próprio 
Fisco percebia que havia falta de consulta, mas que ele queria se pronunciar. 
Ambos produziam o mesmo efeito de vincular repartição e somente podia ser 
respondida consulta nas regiões se houvesse parecer normativo e/ou ato 
declaratório normativo. Essa prática foi muito usada até o fim dos anos 80, salvo 
engano, e depois foi rareando. Em 71, por exemplo, são quase 2000 ou mais de 
2000 pareceres normativos, uma época muito profícua da coordenação e de 
grandes tributaristas que lá estavam. Acho que o Fisco sentiu que parecer 



normativo era bom para o contribuinte e ruim para ele. Porque o contribuinte 
ficava protegido e ele ficava amarrado, porque já tinha dito antes qual era o 
entendimento deles. Nós passamos aí por uma época muito ruim na Receita e 
que a mentalidade infelizmente era essa: “Nada para o contribuinte e tudo para 
nós”. Houve até muita discussão sobre a confiança das relações Fisco e 
contribuinte, que ficou profundamente abalada, nesse período. Curiosamente, o 
período áureo foi o período revolucionário, dito revolucionário. Aqui uma inserção 
meio política. Mas de qualquer forma, eu acho muito bom que o Fisco tenha 
manifestado essa questão. Hoje, as consultas não dependem de haver ato 
normativo, por isso nós temos essa enormidade de dissensões entre as várias 
superintendências e que são unificadas só se alguém entrar com recurso de 
divergência. Então, algumas vezes nós temos soluções de divergência, que são 
mínimas, proporcionalmente à quantidade de manifestações em processos 
individuais. Acho muito importante, então, dentro disto que a Receita tenha se 
pronunciado. Não quanto ao mérito em si, porque há uma tendência nas 
soluções de consultas das superintendências de seguir essa orientação. No 
próprio campo contábil, alguns dos maiores professores nossos das ciências 
contábeis têm manifestado esta opinião, que em matéria de depreciação fiscal é 
completamente diferente ao contábil no RTT. Mas a importância da manifestação 
é medida pelo fato de que não foi simplesmente um parecerista da Receita, como 
auditor da Receita Federal, que emitiu o parecer. Ele foi aprovado pelo 
coordenador, como é a prática, mas ele contou com a assinatura do próprio 
Secretário, com a aprovação do Secretário da Receita Federal do Brasil, Dr. 
Barreto. O que mostra como a repetição está dando importância, na minha 
maneira de ver, já que ele não precisava ter assinado, mas com relação a dar 
importância a essa manifestação. Nós temos feito alguns contatos, todos nós 
temos feitos vários contatos aqui e acolá com altos funcionários da Receita, 
sempre reclamando da necessidade da Receita, pelo menos, se manifestar sobre 
as questões de RTT, que são dezenas, são dezenas. É claro que você pode ter 
uma linha de interpretação do RTT, mais ou menos, como um negócio do que é 
consumo, o que é neutralidade fiscal, mas aí quando você vai aplicar, todo 
mundo está de acordo que tem neutralidade fiscal, mas quando você vai aplicar 
surgem dúvidas, como aqui. Esse foi realmente um tema sobre o qual suscitaram 
inúmeras dúvidas. Eu sei que a Receita está estudando como sair dessa 
enrascada do RTT, que não vai ficar para o resto da vida, evidentemente, existem 
várias ideias ou emitem atos isolados, ou emitem uma lei, enfim, uma porção de 
coisa. Seja o que for, eu acho que no regime de transição que nós temos 
manifestações como essa... Aqui a gente pode dizer: felizmente, nós concordamos 
com a manifestação, mas pelo menos ela se realiza na posição da Receita. Não 
deixa o contribuinte naquela dúvida: “Se faço ou não faço? Qual é o tamanho do 
nosso risco? “E para nós, advogados, que temos que opinar sobre a intensidade 
do risco, tem cliente que quer que a gente dê até número: 60% ou 62,5%. Então, 
acho que isso é muito importante. Queria destacar isto, primeiramente. Do texto 
do parecer, fundamentalmente, dois conceitos aqui, duas ideias, uma ideia e 
uma afirmação. A afirmação é de que... Aliás, a ideia é que está no § 22 a 
sujeição ao RTT: representa uma espécie de âncora na legislação fiscal vigente 



em 31 de dezembro de 2007, em função do disposto no art. 16 da 11.941, que ele 
transcreve e prossegue. Isso é importante, a essência está aqui. O RTT é uma 
âncora, ou mais precisamente, a legislação que está em vigor é uma âncora. Eu 
tenho que esquecer toda a legislação contábil posterior, é como se não existisse. 
Nunca o Direito Tributário esteve tão distante do Direito Contábil como agora. A 
segunda referência, que está logo no parágrafo seguinte, o 23, é uma afirmação. 
Ele diz que o art. 16 corrobora o entendimento de que se deve buscar a 
neutralidade tributária durante todo o período de sujeição ao RTT, seja ele 
facultativo, já foi, ou obrigatório, que é hoje. De forma que a Receita teve a 
coragem, a meu ver, merece todo o aplauso, independentemente da conclusão de 
ter feito esta referência. Nós temos uma âncora legislação anterior, dali para 
frente tributariamente tudo é neutro, não é novidade. O que tem de importante é 
a fixação disto em um pronunciamento da Receita Federal. Então, parabéns ao 
Dr. Paulo Alexandre Correia Ribeiro, editor fiscal que elaborou o parecer; Dr. 
Mombelli, que é o Coordenador; e, o Dr. Barreto, que é o Secretário.  

Sr. João Francisco Bianco: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu acho que as empresas, os tributaristas gostaram, 
mas foi uma infelicidade esse parecer. Sabe por quê? Contraria as decisões do 
Conselho de Contribuinte que vinha... Porque esse parecer, digamos, por 
exemplo, máquina. Máquina, normalmente, as empresas vão fazer um laudo 
dizendo que vai durar 20 anos, sabe? O problema é esses bens que duram mais 
do que a legislação fiscal. Então, nesse caso... Porque antes, inclusive, tem 
parecer da Receita com decisão de Conselho dizendo que a depreciação não pode, 
se não fez na contabilidade, não pode ser excluído no Lalur. Agora está 
permitindo excluir no Lalur. Quer dizer que as empresas de capital aberto, as 
máquinas vão depreciar, digamos, 5%. Mas como é impossível fazer o controle de 
cada máquina, tem milhares de bens do ativo imobilizado, não há possibilidade 
da fazer o controle de cada bem. Então, muitos, muitos vão depreciar 200% o 
valor da máquina. Eu não concordo com isso daí, porque depreciação é uma 
faculdade. Se o laudo deu que a máquina dura 20 anos, então, 5% é depreciação 
incorrida e 5% não é depreciação incorrida. Se não é depreciação incorrida, não 
pode excluir no Lalur. Isso daí o Conselho de Contribuintes vinha decidindo, tem 
um parecer que dizia que se deprecia 5% não pode excluir 5% no Lalur. Então, 
por isso que eu acho que foi uma infelicidade.  

Sr. João Francisco Bianco: O Bruno pediu a palavra, por favor.  

Sr. Bruno: Bruno. Eu entendo a preocupação do Dr. Hiromi, mas eu acho que 
ele não precisa ficar preocupado com essa questão do Lalur. O parecer normativo 
é claro ao dizer que o mecanismo para neutralizar é o Fcont, que é uma 
escrituração, vamos dizer fiscal, é um livro contábil fiscal. Então, é um livro de 
partidas dobradas que permitirá que o contribuinte faça a contabilização da 
depreciação, tal como fazia até 31 de dezembro de 2007. Quer dizer, vale a 
âncora da legislação anterior, vai ficar tudo igualzinho à legislação anterior nesse 
aspecto. Só que você vai mudar a contabilização da depreciação da contabilidade 



comercial para o Fcont, mas lá no Fcont vale a Jurisprudência do Conselho de 
Contribuintes, quanto à mudança de prazos, etc. Então, está tudo exatamente 
igual pelo parecer normativo como estava em 31 de dezembro de 2007, inclusive, 
essa questão de contabilizar e ajustar no Lalur.  

Sr. João Francisco Bianco: O Ricardo pediu a palavra. Quer falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria falar, mais ou menos, o que o 
Bruno falou. O Conselho estava certo, a contabilidade, ou melhor, a depreciação 
é uma despesa contábil, o Lalur se serve para exatamente aquilo que é só fiscal, 
por exemplo, a depreciação a título de incentivo fiscal que não aparece no 
contábil ou outras questões, programa de alimentação, etc.. Então, o Lalur era 
para lançamentos contábeis. O entendimento do Conselho, do velho Conselho, 
quando tinha uma qualificação melhor nos seus acórdãos, era que a 
contabilidade era o que refletia tudo que aconteceu na empresa durante o ano. 
Parafraseando o Direito Processual Civil dizia: “O que não está na contabilidade 
não está no mundo”. Mais ou menos, o que a gente diz: “O que está nos autos 
não está no mundo”. Então, a prova não está nos autos, não pode ser 
considerada. E o Conselho dizia: “O que não está contabilizado não existe”. Por 
isso que a depreciação, que é evidentemente contábil, precisava ser feita. O que 
acontece hoje é que como o critério de valorização da depreciação em cada 
período é diferente entre o que está previsto na lei contábil e na lei tributária, o 
Fcont é uma extensão da contabilidade. O balanço que vai ser publicado é o 
balanço que está lá no diário, mas o balanço que vai para a DIPJ, para a 
Declaração do Imposto de Renda, é o que está no Fcont, que é uma extensão. É 
um livro que tem outro nome, mas é um livro que sai do que está lançado na 
contabilidade mercantil por débitos, créditos e fecha o balanço, até... Aí depende 
da extensão que a prática for adotar entre os contabilistas e daquilo que a 
Receita eventualmente venha a dizer. A Receita não acha que tenha, pelo menos, 
assim, verbalmente, não acha que tem que ter um balanço lá no Fcont. Isso deve 
constar lá apenas as contas que sofreram ajustes. Quer dizer, a contabilidade 
para em um determinado momento, na questão da depreciação, prossegue no 
outro livro, que é o Fcont, com saldos de abertura, que são aqueles da 
contabilidade e processo de ajustes. Então, essa objeção que era correta do 
Conselho, nessa fase de transição, não poderá ser aplicada.  

Sr. João Francisco Bianco: O Hiromi quer rapidamente fazer uma observação, 
depois eu vou passar a palavra para o Fábio. Por favor, pode falar, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Sabe que na década de 60, 70, a fiscalização fiscalizava 
muito a depreciação, se não depreciou mais do que o permitido, essas coisas. 
Mas atualmente nenhum fiscal vai fiscalizar depreciação. Então, se deprecia 
200%, ninguém vai ficar sabendo e não há controle. Acho que 99% das empresas 
não têm controle de bem por bem. Então, eu acho que isso daí deprecia 200% e 
ninguém fica sabendo. Agora, RTT manda aplicar a legislação vigente em 31 de 
dezembro de 2007. Naquela época, não poderia excluir no Lalur e, então, eu acho 
que aí também contraria.  



Sr. João Francisco Bianco: Fábio.  

Sr. Fábio Piovesan: Fábio Piovesan. Dr. Ricardo, eu... Oxalá, como se diz, 
tomara que realmente esse parecer normativo seja o primeiro de muitos que 
inaugure uma fase mais transparente da Receita, uma relação mais sincera entre 
Fisco e contribuintes. Acho que esse realmente é o primeiro grande recado do 
Parecer Normativo n.º 1. Com relação à matéria que é tratada, tenho alguns 
comentários e gostaria de compartilhar com todos. O primeiro, além daqueles já 
colocados pelo Dr. Ricardo e pelos demais, é com relação ao conceito que está na 
lei de que o RTT, ele só se aplica ou, pelo menos, ele congela a legislação 
tributária e societária de 31 de dezembro de 2007, com relação à mudança de 
critérios contábeis. Isso está na lei, especificamente, para o reconhecimento de 
receitas, custos e despesas. Então, a própria lei, em uma interpretação no 
primeiro momento mais literal, ela é restritiva. Não é toda e qualquer alteração 
na legislação contábil, isso pode vir em choque com o que está na declaração do 
próprio parecer normativo, de que a legislação, toda legislação contábil e fiscal... 
Fiscal, não, mas toda legislação contábil está congelada em 31 de dezembro de 
2007. Aliás, essa diferença entre a lei e o pensamento da Receita é o que geram 
outras dúvidas que ainda não estão esclarecidas. Por exemplo: que patrimônio eu 
vou usar para calcular juros sobre capital próprio? Que patrimônio eu vou usar 
para fazer o cálculo de equivalência patrimonial? Então, são esses pontos que 
ainda restam abertos e tomara que venham outros pareceres normativos para 
esclarecer. Basicamente é isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Dr. Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fábio, você trouxe um outro ponto 
importantíssimo e até dá oportunidade para eu fazer uma referência do que eu 
penso. Eu estive em um grupo de trabalho, coordenado por alguns tributaristas e 
contabilistas, que tem mantido um contato muito intenso com a Receita Federal 
nessa questão do que vamos fazer com a RTT. Um dia até o Schoueri estava 
junto, também, nós fomos participar de um debate lá dentro, debate interno, 
uma discussão. Então, havia uma lista de 46 itens, um deles era esse: qual era o 
valor do patrimônio líquido para cálculo dos juros de capital próprio, para cálculo 
da subcapitulação, enfim, um monte de coisa. Aí era uma maravilha, todo 
mundo estava de acordo que tem neutralidade. Mas quando eu entro em cada 
caso, meia dúzia de cá diz: “Isso não tem neutralidade”. A outra meia dúzia diz: 
“Não, isso tem”. Então, você fica ao sabor da aplicação de um conceito comum de 
achismos ou de opiniões fundamentadas, mas você tem toda razão. A falta de 
pronunciamento específico, ele vai gerar, continuará gerando essas dúvidas. O 
que eu queria recomendar para todo mundo, se é que eu posso fazer isso para 
alguém, é que a interpretação do RTT ou da Lei 11.941 não pode ser na 
literalidade. Essa ideia me surgiu, inclusive, nesse debate, nesse dia que estava 
nesse grupo de estudos, porque eu estava vendo que as pessoas estavam indo 
muito pelo literal. Então, vou dar um exemplo, a Lei 11.638, ela alterou as 
hipóteses em que o método de equivalência patrimonial é devido, tem que ser 
empregado. Alguém falou assim: “Bom, mas isso não é critério contábil. Isso aí é 



entrar no método ou não”. Outro já diz: “Não, é um critério contábil”. Por quê? 
Porque o método da equivalência patrimonial é um critério de avaliação contábil. 
Então, isso ilustra bem como fixar na ideia que está escrita na lei, critério 
contábil na literalidade leva a discussões infindáveis. Então, eu acho que 
independentemente de você achar que o MEP novo ou velho que vale para efeito 
fiscal, acho até que tem que pensar nas repercussões que isso tem, porque não é 
um simples lançamento. Essa despesa de depreciação é dedutível ou não? É uma 
coisa que se esgota naquele momento. Quando eu entro no MEP, aquilo se 
projeta infindavelmente. Então, eu acho que... Toda questão, toda e questão do 
RTT, aliás, como em tudo, mas aqui mais do que nunca, a interpretação tem que 
ser não exclusivamente literal, ela tem que ser finalística, mais do que nunca. 
Qual é a finalidade do RTT? É nessa fase de transição que nós não temos lei? 
Está declarado aqui fixar uma âncora. Então, eu tenho que começar a pensar, é 
claro que eu não estou resolvendo com isso todos os problemas, aí é claro, 
também, que... “Ah, a partir disso está tudo resolvido, pronto”. Não, porque 
realmente cada questão tem as suas peculiaridades, mas eu acho que isso tem 
que estar na base, viu? Acho que interpretar isso, não estou dando também 
novidade nenhuma, porque qualquer norma legal você interpreta não pelo 
método de disposição literal. Mas eu noto que nessa, notei ao longo do tempo 
desse ano que passou, que essa questão do RTT vai muito por aí. O cara: “Ah, 
mas não é critério ou é critério”. E outras coisas, não é? Eu acho que nós temos 
que ter em mente, antes de tudo, que a Lei 11.638 de maneira um pouco confusa 
e a Lei 11.641, inequivocamente, fixaram aquilo que estava declarado na 
disposição de motivos. Não é para ter efeito fiscal e, hoje, para isso nós temos 
uma RTT. Então, isso que eu acho que é o ponto de partida para qualquer 
interpretação e a solução de qualquer problema deve ser esse. 

Sr. João Francisco Bianco: Alguém quer falar sobre esse assunto? 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu queria falar um pouquinho sobre esse 
assunto, até para dar notícia de como é que foi essa discussão. Você está se 
referindo àquele grupo no Nopet(F), aquela reunião no Nopet(F) ou foi outra? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Mas nós tivemos uma reunião no Nopet(F), também, 
que eu gostaria de dar alguma notícia do que foi discutido lá. Mas antes de falar 
isso, eu queria dizer que... Queria dar uma sugestão para o Secretário da Receita 
Federal, o Dr. Barreto, ele baixa uma instrução normativa com um artigo só. O 
artigo é o seguinte: “Fica proibido à fiscalização ter acesso à contabilidade 
societária e comercial da empresa”. Pronto. Com isso, eu acho que nós 
resolvemos todos os problemas de aplicação do RTT. Agora, qual é a ideia da 
legislação, da 11.638? É fazer uma separação total entre a contabilidade 
societária e a contabilidade fiscal. Isso está bem claro na cabeça das pessoas da 
Receita Federal, isso foi completamente assimilado e o resultado é esse parecer 
normativo que enfatiza a questão da neutralidade. Tudo aqui, todas as mudanças 



que foram promovidas na legislação contábil não se aplicam, não pode ter 
nenhum tipo de influência no cálculo do imposto e na legislação fiscal. Agora, 
como operacionalizar isso? E é isso que eu queria comentar o que foi discutido 
nessa reunião, nesse grupo no Nopet(F). Existem duas correntes na Receita 
Federal e ainda não há decisão sobre como operacionalizar. A primeira corrente 
entende que deve haver um balanço fiscal. Então, independentemente do que for 
feito na contabilidade societária ou comercial, deveria haver uma lei... E isso nós 
estamos falando de pós-RTT, não é? O pós-RTT seria operacionalizar, através de 
uma lei fiscal, que descriminasse ou que aceitasse os princípios contábeis vigente 
em 2007. A partir do lucro apurado, de acordo com os princípios contábeis em 
2007, seriam feitos os ajustes de adição e exclusão prevista na legislação fiscal, 
ou seja, um balanço fiscal completamente separado do balanço societário. A 
outra corrente, na Receita, entende que não há necessidade de ter um balanço 
separado fiscal. Uma nova legislação teria que partir do lucro líquido contábil 
apurado, de acordo com os novos critérios contábeis, aí especificar novas adições 
e novas exclusões até chegar ao lucro real. Eu, sinceramente, não sei qual dessas 
duas alternativas seria operacionalmente melhor. Eu tendo a achar que um novo 
balanço, ele seria até didaticamente melhor, a adoção de um novo balanço seria 
didaticamente melhor para a relação Fisco/contribuinte, porque aí a gente 
segregaria completamente os dois balanços e fiscalização teria... Não haveria 
necessidade de a fiscalização ir buscar o balanço societário. Agora, eu sei que 
essa alternativa conta com muita resistência de algumas pessoas, talvez, a outra 
alternativa de uma enumeração exaustiva da nova legislação com as adições e 
exclusões seja melhor. Eu, sinceramente, não sei. Mas o fato é que isso que eu 
queria enfatizar aqui, registrar aqui é que existe, efetivamente, na Receita Federal 
essa ideia de uma segregação total e de neutralidade de efeitos da nova 
legislação. Ricardo, quer falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dentro disso que você 
mencionou, das duas correntes, dizer o seguinte: nenhuma delas... Aliás, por 
isso que não se decide e nenhuma delas vai lograr, assim, sucesso. Eu manter as 
coisas como estão congeladas em preceitos contábeis de 2007 é absolutamente 
inviável. Os contadores já estão sendo, os contabilistas, os técnicos de 
contabilidade já estão sendo ensinados nas faculdades, de acordo com os novos 
princípios. Daqui a cinco anos essa geração nova não vai saber fazer 
contabilidade como se fazia em 2007. Nós, a nossa geração que viveu até agora 
com o lucro líquido da Lei 6.404 e a contabilidade que o refletia nós sabemos do 
que nós estamos falando. Estamos até vendo as inovações na lei contábil e fiscal 
aparecerem aos pouquinhos. Agora, as gerações futuras não vão saber. Então, 
um dia vai ter que parar com isso, parar logo, no momento em que está todo 
mundo sabendo do que se trata. A segunda coisa é que o Direito não pode ficar 
parado, o Direito tem que evoluir. Ele evolui de acordo com a evolução social, 
bem ou mal, com crítica aqui ou ali, não tem como não aceitar que os 
contabilistas, economistas e administradores de empresa entendem que os novos 
métodos são mais precisos que os anteriores, tem uma evolução. O Direito vem 
em cima dessa realidade social, ele não pode ficar parado na realidade social de 



2007. Isso aí, como diz alguém aí, isso é condenar o Direito à morte. Então, não 
dá para ficar parado, vai ter que... Outra coisa, finalmente, que ouvi nesta 
reunião, que não era do Nopet(F), era do Getap(F) e que tinha uma grande 
vantagem sobre o Nopet(F), que congrega só juristas praticamente, não é? O 
Getap, ele congrega contabilistas e juristas, gente de empresa, quer dizer, gente 
que está vivendo os problemas. Houve uma unanimidade da inviabilidade prática 
de manter duas contabilidades. O RTT é muito bom, resolve problema, mas ele é 
inviável ao longo do tempo, pelo o que eu já falei e pelos custos que traz. E ele é 
uma fonte de controvérsias. Então, vamos ter que abandonar a neutralidade e 
chegar à harmonização entre a legislação contábil e a legislação fiscal. Não como 
foi feita a harmonização apenas entre a contábil e as práticas contábeis do 
exterior com total desarmonia com as normas fiscais. Então, tem que fazer essa 
segunda harmonização. Aí surgiu outro problema, João, por isso que eu digo que 
é muito difícil. Toda a estrutura da contabilidade, hoje, está prevista, está 
baseada no seguinte conceito: contabilidade não é mais um retrato do que 
aconteceu. A gente lia isso toda hora: o balanço é o retrato estático da empresa 
no dia do encerramento do exercício social. Era mesmo, porque ele registrava 
tudo que tinha ocorrido até então. O que a neutralidade se propõe, hoje, é ser um 
instrumento de administração e não só de informação do passado, mas de 
informação para o futuro. Então, a contabilidade, hoje, ela tem uma visão 
prospectiva do que pode ser feito com aquele patrimônio, que foi objeto do 
balanço de 31 de dezembro de algum ano. Então, o que acontece ali? Os ativos e 
passivos, eles são todos revalorizados, vamos dizer assim, com o que eles poderão 
produzir no futuro. Isso significa que os balanços abandonaram o nominalismo 
ou o princípio do custo histórico, do custo de aquisição. Isso é inviável no 
Imposto de Renda, porque se eu for... Só para dizer uma coisa importante e dizer 
por que é inviável. Eu ouvi de uma grande empresa de auditoria que 90% dos 
clientes dela, em 2010, fecharam o balanço com o lucro contábil maior do que o 
do lucro do Fcont, quer dizer, com o lucro velho. Então, as novas normas 
aumentaram o lucro de 90% do universo de grandes empresas, onde está 
concentrada a maior parte da arrecadação do Imposto de Renda da pessoa 
jurídica. O que quer dizer isso e por que aconteceu isso? A empresa continua a 
ser a mesma. Ela foi uma só, ela teve a mesma atividade, teve duas visões de 
avaliação, uma no Fcont e outra no diário. No Fcont muito menor do que no 
diário. O que significa, aí é que está a causa, no diário, com essas revalorizações 
de ativos e passivos, você antecipa lucro, você reconhece lucros que ainda não 
estão disponíveis, art. 43, ou realizados, que é uma exigência inerente do 
princípio da capacidade contributiva. Então, nós estamos realmente em uma 
situação em que precisa vir um grande Decreto-Lei 1.598, que fez esse trabalho 
de harmonia entre contábil e fiscal, em 76/77, mas muito mais complexo.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que ainda existe uma incompatibilidade 
inconciliável entre a contabilidade societária e a contabilidade fiscal, digamos 
assim. Porque enquanto a contabilidade societária, ela registra as mutações 
patrimoniais com base na prevalência da substância econômica sobre a natureza 
jurídica dos atos praticados, a contabilidade fiscal, para efeito de apuração dos 



tributos que incidem sobre o lucro, ela deve registrar os fatos econômicos com 
base no princípio da prevalência da natureza jurídica dos atos praticados sobre a 
sua aparência econômica. Então, a meu ver, os dois critérios são completamente 
incompatíveis. Essa nova legislação de harmonização dos dois critérios, 
realmente, vai ter trabalho, não vai ser fácil. Mais alguém quer falar sobre esse 
assunto? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo. Sobre o ponto que o Dr. Ricardo mencionou, eu 
acho que deveria produzir um decreto-lei do tamanho de especificação do Decreto 
1.598, no passado, nessa lei de harmonização que a gente espera.  

Sr. João Francisco Bianco: Fábio, ainda sobre esse assunto?  

Sr. Fábio Piovesan: Fábio. Rapidinho, só o comentário final. Eu concordo com 
você, João, realmente as práticas contábeis e fiscais são hoje inconciliáveis. As 
filosofias são diferentes. A filosofia, hoje, do modelo contábil é uma filosofia 
voltada à avaliação para o investidor. Então, é avaliação do patrimônio voltada 
para geração de caixa, geração de valores para a empresa e, então, olha para 
frente. Enquanto que a avaliação para fins fiscais é uma avaliação que olha para 
traz, olha para o que aconteceu. Essa avaliação é feita de acordo com o modelo 
jurídico, com os atos, fatos e negócios jurídicos, coisa já abandonada pela 
contabilidade atual. Então, se existe uma necessidade premente de levantar a 
âncora de 31 de dezembro de 2007, para se alcançar alguma harmonização entre 
a contabilidade e a tributação, fatalmente, quem deverá se adequar será a 
tributação. E essa adequação passaria por uma reformulação de todo o modelo 
de tributação, em que a consideração econômica dos eventos deveria ser levada 
em consideração. Então, voltaríamos para a Alemanha de 19, com relação, pelo 
menos, à apuração do Imposto de Renda.  

Sr. João Francisco Bianco: Só se passarmos por cima do CTN. O Ricardo quer 
falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se vou discordar, Fábio. Mas 
eu acho que não tanto, acho que não tanto. Essa questão da prevalência da 
essência sobre a forma, que alguns contabilistas falam, que não é o que a gente 
fala aqui da substância sobre a forma, que é o linguajar da teoria do abuso de 
formas. A essência econômica sobre a forma jurídica, que é a prevalência sobre a 
contabilidade é: não interessa se o ato jurídico é de leasing, ou não, ou é de 
contrato de financiamento. Economicamente, os dois produzem o mesmo efeito, 
ele só tem uma roupagem jurídica distinta. Então, para a contabilidade o 
arrendamento mercantil é um contrato de financiamento. Para nós, ele continua 
sendo um contrato de mútuo, é um contrato de arrendamento, com 
consequências distintas, na propriedade dos bens, na inadimplência. O que 
acontece, eu falei isso para o João, disse há pouco, em um seminário de dialética 
e que estava na Mesa o Professor Eliseu Martins. Aliás, nós podíamos chamar o 



Professor Eliseu Martins para nos falar alguma coisa, ou o Alexandre Broedel, 
para nos falar alguma coisa sobre essas novas visões da contabilidade, que eu 
acho que são muito importantes. O Professor Eliseu Martins me atalhou dizendo 
assim: “Você tem razão, mas isso aí é teórico, porque na prática são muito 
poucas as situações de divergência entre a noção jurídica e a noção contábil”. 
Realmente não é isso que emperra, aliás, porque isso já existia antes, essa visão 
da prevalência do econômico sobre a forma jurídica já existia antes. O que 
emperra, na minha maneira de ver, são mais os critérios de valorização, em que a 
lei teve a prudência de muitas das valorações ou desvalorações, que também 
posso ter ajustes no passivo, aliás, pode ser no ativo ou no passivo, para mais ou 
para menos. Muitas das valorações, elas não afetam resultado, elas vão tomar 
conta de ajuste de avaliação patrimonial, mas nem todas, não é? Esse nem todas 
é que afetam, que criam a distância entre o fiscal e o contábil.  

Sr. João Francisco Bianco: Fábio.  

Sr. Fábio Piovesan: Quando eu fiz o comentário, na verdade, eu pensei no 
exemplo que o Brandão trouxe, na solução de consulta que não conhecia e tomei 
conhecimento agora. Pareceu que a linha que foi seguida foi a linha para a 
depreciação não ser tomada pelo proprietário do bem, mas por quem está 
gozando economicamente do serviço, que é a linha contábil, hoje, a linha adotada 
pela contabilidade. Então, quando fiz esse comentário foi exatamente pensando 
nesse caso que me chamou bastante atenção e que parece ter essa 
harmonização. Na verdade, teria que se repensar esse efeito, ou se aceita que a 
despesa de depreciação não seja tomada pelo proprietário para fins fiscais, agora 
falando, ou que se aceite que o outro tome.  

Sr. João Francisco Bianco: Brandão, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Depois o professor vai falar sobre o... 
Recomendo a todos que comprem e guardem com carinho o livro do Imposto de 
Renda do Professor Hiromi de 2007, porque nós vamos ficar sem memória.  

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Alguém ainda quer falar sobre esse assunto? Nós 
temos alguns minutos ainda, quem quiser propor-- 

Sr. Hiromi Higuchi: Posso falar? 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não, Hiromi, outro assunto.  

Sr. Hiromi Higuchi: Aqui eu coleciono essa notícia do Valor, sabe? Aqui no Valor 
recente aqui, diz que crédito tributário chega a 87 bilhões em grandes bancos. As 
ações de cinco bancos chegam a 87 bilhões. Tem um aqui que fala assim: “Uma 
empresa terá 2,5 bilhões de crédito fiscal de uma aquisição de uma empresa 
falida”. E todos eles aqui são recentes. Agora, os bancos, não, porque esse crédito 
fiscal não é só de prejuízo fiscal. Faz crédito de prejuízo fiscal, faz crédito 
tributário de provisões não dedutíveis na constituição, depois já está fazendo 
crédito fiscal até de aquisições com ágil e com rentabilidade futura, sabe? Agora, 



os bancos têm maiores créditos tributários, porque eles têm muita provisão não 
dedutível na constituição. Isso é por causa do Banco Central. Depois, também, o 
banco tem interesse, porque esse crédito fiscal para efeito de Convenção de 
Basileia, esse entra como patrimônio líquido para efeito de operações, não é? 
Então, agora tem algum, tem muitos que contabilizam crédito tributário e até 
distribui, ali como um dividendo. Porque na constituição de crédito tributário 
debita o ativo, tributa a recuperar no futuro e credita... A maioria credita no 
resultado e faz a exclusão, não é? Não sei por que a Receita Federal não está 
autuando essas grandes exclusões. São empresas que excluem bilhões, 
contabilizam no resultado. Agora, no julgamento que o Professor Bianco 
participou, ele foi o único voto vencido, que a fiscalização não permitiu a 
exclusão e o Conselho manteve dizendo que não podia excluir no Lalur. O 
Professor Bianco foi o único voto vencido. Agora, eu acho que aí, eu acho e eu 
sempre escrevo no livro que esse daí não pode excluir no Lalur. Tem até solução 
de consulta da Receita Federal permitindo a exclusão e eu acho um absurdo, 
sabe? Porque esse daí é um crédito. Todo crédito que é lançado no resultado, 
para excluir o art. 250 do regulamento diz que tem que ter lei, se não tiver lei não 
pode excluir. Agora, mesmo indo diretamente para patrimônio líquido, pelo art. 
249, também, é tributável. Lá diz: “Mesmo indo para patrimônio líquido, reserva 
ou distribuição é tributável, se não tiver lei”. Agora, nesse caso agora, eu acho 
que mesmo esse argumento de que esse crédito não é uma renda realizada, eu 
acho que não tem, digamos, amparo jurídico, porque muitos distribuem como 
dividendo, quer dizer, que credita no resultado e distribui. Aqui, por exemplo, 
desses 87 bilhões de créditos tributários que cinco bancos têm, os cinco maiores 
bancos, 30 bilhões são de duas entidades do Governo Federal. Então, eu acho 
que por isso que dificilmente vai ser fiscalizado, porque empresas do Governo 
Federal, eu não sei se posso citar a palestra do Gabriel, dizendo que todo... Ele 
fez palestra dizendo que todas as políticas de fazer ou não fazer é política, ele não 
manda em nada, diz que é tudo... Por isso que eu acho que esse daqui não pode 
excluir.  

Sr. João Francisco Bianco: Alguém quer falar? Nós estamos nos minutos finais 
aqui, eu queria só fazer um comentário, já que o Hiromi citou esse caso, que foi 
julgado na minha turma. O que eu entendi, nesse caso, eu não sou contador, 
mas eu entendi que o critério contábil adotado não estava muito correto. O meu 
raciocínio foi o seguinte: se a empresa tem um lucro de 100, ela faz uma provisão 
para Imposto de Renda de 20, o lucro líquido após o Imposto de Renda é 80. 
Então, a provisão do Imposto de Renda deduz do lucro, ela não é uma despesa, 
mas ela deduz, é uma dedução do lucro. Então, tem o lucro antes da provisão e o 
lucro após a provisão. Se a empresa faz... Ela apura um prejuízo, ela pode fazer 
uma provisão do crédito do Imposto de Renda referente àquele prejuízo. Se ela 
teve um prejuízo de 100, ela faz uma provisão no ativo de 20, ela tem um 
prejuízo antes da provisão e um prejuízo de 80 após a provisão. Essa provisão do 
ativo, ela é neutra de efeito fiscal, ela simplesmente é uma dedução do prejuízo. 
O que o contribuinte, nesse caso que nós analisamos lá, fez? Ele teve o prejuízo 
de 100, fez uma provisão de 20 no ativo, lançou o prejuízo de 100 ou manteve o 



prejuízo de 100 e depois reconheceu uma receita de 20. Aí como essa receita, ele 
entendeu que é uma receita que não é tributável, ele fez uma exclusão no Lalur. 
Eu não entendo nada de contabilidade, cada vez entendo menos, mas eu acho 
que não está muito correto esse procedimento que ele adotou. Ele deveria adotar 
o procedimento de fazer a previsão e deduzir do prejuízo. Em todo caso, ele foi 
autuado, porque como diz o Hiromi, não tem previsão de exclusão dessa receita 
na apuração da base de cálculo da CSL. A totalidade dos meus colegas lá de 
turma entendeu que a autuação estava correta. Eu, na minha ignorância de 
matéria contábil, eu achei que o procedimento contábil não estava muito correto, 
mas de qualquer forma o resultado final não poderia afetar a base de cálculo da 
CSL, em função da adoção de um critério contábil meio estranho. Por isso que eu 
dei provimento ao recurso, mas eu fui o único, fui voto vencido e fui isolado, 
completamente. Mas só para explicar como é que foi a história desse julgamento. 
O Ricardo quer comentar o meu votou, ou não? 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Quer criticar o meu voto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O único certo.  

Sr. João Francisco Bianco: Ah, bom. Nós temos dois minutos finais, eu queria 
reforçar o registro inicial do Ricardo no sentido de que na semana que vem nós 
teremos na segunda e na terça-feira o nosso congresso, o nosso 4° Congresso de 
Direito Tributário Internacional, capitaneado pelo Professor Schoueri. Aqueles 
que ainda não fizeram a inscrição, ainda há tempo. Façam as suas inscrições, 
realmente é uma oportunidade única de contar com a presença de professores 
internacionais do mais alto gabarito. Se ninguém quiser fazer uso da palavra, eu 
declaro encerrada a sessão e convido a todos a comparecerem na semana que 
vem aqui, na quinta-feira. Muito obrigado.  

 

 

FIM 

Eu, Sane Aquino, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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