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MESA DE DEBATES DO IBDT DE 18/08/2016 

 

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência 

bibliográfica. 

 

Integrantes da Mesa:  

 

Ricardo Mariz de Oliveira 
Luís Eduardo Schoueri 
Salvador Cândido Brandão 
Paulo Celso Bergstrom Bonilha 
Lukasz Stankiewicz 
Viktor Jean Lemos 
Bruno Fajersztajn 

  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos.  

Recebemos duas doações nesta semana, uma da Professora Maysa de 
Sá Pittondo Deligne, que deu aula ontem no nosso Curso de 
Especialização em Direito Tributário e nos doou dois volumes do seu 
livro “Competência Tributária Residual e as Contribuições Destinadas à 
Seguridade Social”. Um trabalho bastante interessante. Fica à 
disposição de todos aqui na nossa Biblioteca. E recebemos do Professor 
Luiz Flávio Neto a sua Tese de Doutoramento “Direito Tributário 
Internacional. Contextos para Interpretação e Aplicação dos Acordos de 
Bitributação”. Todos conhecem, sabem que foi essa a sua tese, muito 
importante, e que será publicado na nossa série de Doutrina Tributária. 
Já está lá com a ‘Quartier Latin’, mas nesse meio tempo, temos 
disponível nessa forma aqui de impressão.  

Queria comunicar também, o lançamento do livro “Curso Avançado de 
Substituição Tributária: Modalidades e Direitos do Contribuinte”. É um 
lançamento do nosso parceiro, Instituto de Estudos Tributários (IET) do 
Rio Grande do Sul, coordenado pelos doutores e Professores Artur 
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Ferreira Neto e Rafael Nichele. Vocês os conhecem, eles já estiveram 
algumas vezes aqui conosco. Esta é uma reedição do livro sobre 
substituição tributária feita alguns anos atrás. É uma segunda edição, 
portanto, ampliada e revisada. São vinte e quatro autores todos muito 
conceituados. 

De qualquer forma, estão nos convidando para o lançamento e quero 
comunicar que existe até um convite aberto para nós aqui, para o nosso 
Instituto e à disposição de quem quiser ir. Se alguém estiver, por acaso, 
em Porto Alegre no dia, lançamento dia 26 de agosto de 2016, até 
gostaria que pudesse nos representar. E a obra, portanto, será, a 
seguir, disponibilizada para leitura. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, nesse sentido de lançamento – e 
esse mais fácil, dada a distância porque eu estou falando da Livraria do 
Shopping JK Iguatemi – no dia 30 vai ser lançado um livro em 
homenagem ao Professor Gerd Rothmann.  

O Dr. Bianco e eu constamos como coordenadores – o Leonardo e o 
Paulo Duarte são, na verdade, os que organizaram, fizeram todo 
trabalho mais difícil mesmo – mas todos nós nos sentimos um pouco 
presentes homenageando o nosso querido Prof. Gerd. Ele que é 
fundador do Instituto, que está aqui em todas as Mesas. Eu tenho 
certeza da alegria dele se cada um de nós puder aparecer ali, dar um 
abraço no Prof. Gerd e ler o livro em sua homenagem.  

Vai ser dia 30 de agosto, terça-feira, das 18 horas às 22 horas, na 
Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. 

Todos são bem-vindos. E que aqueles que sabem como o Prof. Gerd é, o 
alemão mais brasileiro que a gente conhece, sabem também o carinho, 
o calor com que ele vai receber de cada um de nós quando estivermos 
lá. Então espero vê-los todos no dia 30. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava um pouco 
acanhado de mencionar o lançamento do Prof. Gerd, porque o livro é 
um livro surpresa para ele, como todos os livros... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não é mais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como todos os livros são 
surpresa ou pretendem ser, né? Eu acredito que a essa altura... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já está divulgado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A esta altura já é do 
conhecimento do Prof. Gerd. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Segredo entre dois? Só matando um. 
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[Risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é. Mas é um livro, 
realmente, importante e eu acho muito justo a homenagem ao nosso 
querido Prof. Gerd pela atuação que ele tem aqui no IBDT há tantos 
anos, desde a fundação. E pela obra dele, tanto na Universidade quanto 
fora da Universidade.  

Nós temos a presença do Professor Lukasz Stankiewicz. Mas eu vou 
pedir para aguardarmos um pouco para que de tempo para mais 
pessoas chegarem e não perdemos o que o professor tem a nos dizer. 

O Prof. Lukasz é polonês/francês, leciona atualmente na França. Mas 
desde que chegou no Brasil, há uma semana ou duas, ele já está 
falando português, praticamente falando português. E ele esteve aqui 
presente na nossa Mesa da semana passada acompanhou o nosso 
debate.  

Então, vamos avançando na pauta.  

Bruno, vamos começar com você? O Bruno vai nos comentar uma 
decisão do CARF (4ª Câmara, 2ª Turma). São dois assuntos. Ele colocou 
na pauta o assunto que me parece, realmente, o mais importante e com 
aspectos muito relevantes a serem considerados: a reversão de passivos 
tributários contingentes - incidência de PIS e COFINS sobre essa 
reversão. E está nesse Acórdão também, uma questão relativa a 
insumos, embora já muito debatido vamos aproveitar também para 
falar alguma coisa. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Como o Ricardo comentou, eu sugeri o 
assunto da reversão do passivo, mas também posso começar também 
da segunda situação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que poderíamos 
começar pelos insumos. Porque o insumo é mais um registro de uma 
decisão da posição dessa Turma, esse assunto está no STJ, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exatamente. A questão aqui do insumo – 
inclusive o Acórdão foi noticiado nos meios de comunicação mais pela 
questão do insumo do que pela reversão do passivo; eu que me 
interessei mais pela outra questão, dado que o insumo já é um tema 
mais debatido e que está ainda em tema repetitivo do STJ, em que essa 
matéria vai ser abordada e está com o julgamento suspenso por três 
votos, por isso a gente já conhece.  

Quanto ao insumo, o que se discutia é se o insumo para produzir uma 
matéria-prima que é utilizada como insumo, pode ser considerada 
insumo para fins de crédito de PIS/COFINS. Então, é uma empresa que 
produz açúcar e álcool e ela tem gastos, por exemplo, com fertilizantes 
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etc., para plantar cana que depois vai ser cortada para produzir o 
álcool. E o Fisco glosou o crédito desse insumo, entendendo que não 
havia contato direto do fertilizante com o produto final, que é o álcool 
ou açúcar produzido. E o Acórdão aqui do CARF foi no sentido de que 
caberia sim, o crédito nesse caso, que o conceito de insumo não é 
aquele da Instrução Normativa 247/2002 e que havia uma nítida 
vinculação deste gasto com a produção do produto final, do álcool e do 
açúcar – logo então, caberia o crédito, ainda que não houvesse esse 
contato direto. Então, o insumo do insumo. E cita aqui, precedentes da 
própria Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido, também. 

Então, é mais uma decisão que vem aumentar o conjunto de decisões 
que vêm flexibilizando o entendimento quanto ao conceito de insumo. É 
o chamado insumo de insumo, que se divulga por aí.  

Eu acho que quanto ao insumo é isso, foi uma decisão por maioria, 
apenas um Conselheiro do Fisco vencido, os demais votaram 
favoravelmente a esse entendimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, eu ao ler o Acórdão, 
eu vi que a relatora disse que a jurisprudência do CARF está se 
encaminhando no sentido de que, embora a matéria seja discutida, o 
insumo não era das duas INs; mas sim, o conceito seria aquele de custo 
de produção.  

Só para informação geral e minha também, na sua percepção, o CARF 
está se encaminhando mesmo para isso? Eu não estava com essa ideia 
na cabeça. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ao menos não expressamente. Vamos dizer, não 
são repetidos na minha visão os acórdãos que adotam o critério do 
custeio por absorção do custo de produção como fundamento. Essa é 
uma linha que é citada, mas minha impressão é a mesma que a sua: 
não é também que esse tem sido o caminho. Não é a partir deste critério 
que se olha o caso, que se verifica ou não. Eu acho que é mais por uma 
questão de essencialidade, que cai um pouco no subjetivismo, do que 
um critério – que esse seria um critério mínimo, vamos dizer, que seria 
até objetivo, né?  

Mas, na minha leitura, assim, concordo com você: não é por aí que tem 
se encaminhado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito casuístico ainda, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Muito casuístico, exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse ponto que o Ricardo levantou é 
bem importante, porque a questão fica sempre naquela distância entre 
o conceito para o Imposto de Renda – que é um – e o conceito para o IPI, 
que é mais restrito.  

Então, esse meio termo e essa palavra custo de produção, eu acho que 
chega no ponto médio e certo, porque aquilo que é custo de produção, 
efetivamente, segundo as regras contábeis ou regras fiscais, é porque 
são necessários da produção. Tanto que a receita se, eventualmente, 
verificar que você lançou algo que seria custo de produção como 
despesa, ela glosa, porque isso tem que incorporar a produção e faz 
estoque, e só no CNV que vai ser, exatamente, deduzido quando 
vendido, né?  

Então eu acho que esse ponto, realmente, é importante reforçar, 
encontrar esse meio termo, porque o meio termo é mesmo o custo de 
produção. E não como muitos querem, eventualmente, não está na lei, 
o total, todas as despesas efetuadas conforme o conselho de Imposto de 
Renda, que também não está fora, porque a receita também é 100% 
receita da empresa, não é? Quer dizer, quase todas as receitas da 
empresa estão dentro da contribuição para o PIS e COFINS. Mas se você 
verificar a receita da produção, é custo de produção. As outras receitas 
precisariam ser avaliadas como qual é a correspondência que tem em 
cada uma, porque nós temos despesas colocadas na lei e, às vezes, não 
tem nada a ver com a produção. É o caso dos alugueis de imóveis que 
estão num outro estado ou matriz. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um detalhe. Embora se fale custo de 
produção, naturalmente não é no sentido contábil que tenha sido 
lançado a custo, porque pode estar em estoque - porque senão nós 
teríamos uma contribuição sobre o lucro bruto.  

Não é sobre o lucro bruto, na medida em que, uma vez que eu incorra 
no valor, eu já tomo o crédito independentemente de eu ter tido uma 
receita correspondente, não há um maching contábil, não é nesse 
sentido o conceito contábil. Mas a ideia de necessário para a produção, 
sem dúvida, eu concordo com isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, quando eu fiz a 
provocação, indagação ao Bruno, foi no sentido de sairmos pelo Parecer 
Normativo do custo de absorção relativo ao Imposto de Renda, mas é 
fixar uma conceituação do que é insumo. E no fim, todas as 
transferências convergem para o mesmo entendimento. Que não é algo 
que está muito estratificado no CARF e na Câmara Superior.  
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Então, é mais uma decisão nesse sentido, muito clara nesse sentido, 
mas ao afirmar o que CARF se encaminha para isso eu acho que é uma 
avaliação muito apressada, vamos dizer sim. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Estou de acordo, acho que ainda está 
casuístico.  

O critério contábil, só um último comentário, ele é útil, porque se está 
contabilizado como custo de produção, naturalmente está vinculado à 
produção. Então é um critério objetivo para identificar o que é 
vinculado à produção, mas não suficiente, vamos dizer, algumas 
despesas são muito próprias da produção, mas não são contabilizadas 
como custo de produção, por exemplo, tratamento de efluentes. Ele é 
necessário, é condição para licenças ambientais, sem aquilo pode até 
haver sanções de interrupção da produção, não são contabilizados 
como custo de produção e são diretamente vinculados.  

Então o critério contábil, ele é interessante, porque é o mínimo. Se está 
contabilizado é porque tem relação corretamente contabilizada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Mazagão. 

Sr. Fernando Manzagão: Bom dia. Essa questão da definição do 
conceito de insumo no CARF, realmente, como está sendo dito, não está 
caminhando para a identificação do custo de produção – fica naquele 
meio termo entre a legislação do Imposto de Renda e do IPI. Eu acho 
que já nasce distorcida aqui a discussão, porque a lei fala em insumos 
de produção e ponto. E aí, eu acho que teria que ser uma interpretação 
econômica do que seja insumo, não teve qualquer restrição, então, é 
típico da atuação última da Receita Federal – faz a restrição e aí a 
discussão vai parar no meio do caminho de uma coisa que talvez fosse 
mais ampla, como disse o Bruno, envolve despesas de produção 
também, não é só custo contábil. Então, eu acho que é um dos 
exemplos de que já vem distorcida a discussão, porque a normatização 
da Receita Federal põe o problema, não está na lei e depois os 
contribuintes ficam felizes de ter conseguido no meio do caminho, só 
um registro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos então para a 
questão principal. Principal não, o foco do Bruno. E o meu também. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Vamos agora para a questão que eu sugeri, 
realmente, que fosse discutida. Eu, realmente, estou dando o benefício 
da dúvida, queria discutir com todos aqui, embora eu tenha uma 
impressão de que na revisão o Acórdão não está correto.  

Qual que é a situação? Essa mesma empresa que vende açúcar 
entendia que o IPI incidente sobre açúcar, alíquota de 5% sobre o valor 
da receita, esse IPI é inconstitucional. Feria o Princípio da Seletividade, 
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Igualdade – entendia que era inconstitucional e não pagava esse IPI. No 
âmbito do lançamento por homologação, ela interpretava a lei, entendia 
que aquilo era inconstitucional e não pagava. Não pagava e não 
declarava em nenhuma obrigação acessória o débito correspondente a 
esse IPI. Ela não constituía a obrigação.  

Mas também, a princípio, não entrou com nenhuma ação judicial para 
discutir a validade da norma. Simplesmente aguardou a autuação deste 
IPI.  

E o que houve? O auditor analisou aquele procedimento e disse: isso 
aqui está na lei, é uma obrigação legal, você tem que reconhecer pelo 
menos como uma provisão. E a empresa contabilizou esse IPI a pagar, 
não como provisão, mas como passivo – IPI a pagar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É provisão? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É despesa. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Veja... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Podemos até discutir a natureza desta 
obrigação... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está no passivo. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ele colocou no passivo, contas a pagar. Tá? 
Diminuiu o resultado, mas não pagou. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deduziu ou não? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Deduziu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para Imposto de Renda. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Para Imposto de Renda.  

E o que houve? Quando passava cinco anos do fato gerador, ela revertia 
o passivo, contra a conta de resultado: oferecia a tributação para o 
Imposto de Renda, mas não pelo PIS/COFINS.  
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E aí, em algum momento, a fiscalização analisou isso e falou, você 
contabilizou, é uma reversão de passivo, isso implica um acréscimo 
patrimonial tributado pelo PIS/COFINS.  

Aí a empresa então, defendeu que não, que, na verdade, isso não era 
uma receita – em que pese a contabilização em conta do resultado – era 
uma mera reversão de passivo que, a despeito da contabilização, não 
justificava a tributação por PIS/COFINS. A receita era uma receita 
meramente contábil de reversão de passivo. Alegava também, 
subsidiariamente, que quando muito seria uma reversão de provisão, e 
as reversões de provisão contam com uma norma de não incidência, ou 
isenção – a depender da posição que se assume quanto à natureza disso 
– e que então, não poderia ser tributado também com base nesse 
entendimento, com base no dispositivo que exclui a tributação da 
reversão de provisões.  

E, finalmente, em sede memoriais surgiu um outro argumento de dupla 
tributação, de ‘bis in idem’, do advogado, tendo em vista que a receita 
proveniente da venda do que gerou o IPI foi integralmente tributada, 
sem exclusão do IPI – entrou na base de cálculo do tributo. Então, 
tributar a reversão do passivo seria um ‘bis in idem’, uma dupla 
tributação.  

O CARF então entendeu que não, que isso era uma receita tributável 
porque havia um acréscimo patrimonial – interessante até que foi bem 
na linha do Imposto de Renda, ele cita acórdãos do Imposto de Renda 
para fundamentar a tributação do PIS/COFINS, fala muito em 
acréscimo patrimonial. Entendeu que o argumento da bitributação não 
valia, porque era uma nova tributação, era uma nova receita auferida 
posteriormente. Cita também a contabilidade, as regras contábeis que 
dizem que, vamos dizer, a reversão desse passivo é uma receita, e que é 
uma receita, a base de cálculo não é apenas o faturamento e sim toda e 
qualquer receita, então que haveria tributação.  

Aí eu vi que foi por voto de qualidade essa decisão e havia uma 
declaração de voto conjunta dos Conselheiros do contribuinte sobre 
essa matéria. Eu falei, bom, eles vão defender que uma coisa é Imposto 
de Renda e outra coisa é o PIS/COFINS. É interessante também, que há 
uma declaração de voto conjunta, são os três Conselheiros do 
contribuinte, mas um único voto assinado pelos três. E eles começam a 
declaração de voto dizendo: eu concordo que é receita. Mas foram na 
linha da bitributação: não poderia haver cobrança desse tributo porque 
já tinha havido a tributação anteriormente.  

Com essa declaração de voto dos três contribuintes eu fiquei, eu 
confesso que aí que eu quis discutir mesmo o assunto aqui, porque eu 
dei o benefício da dúvida, né? Na minha cabeça – agora eu vou dizer 
qual é a minha visão disso, a princípio – em que pese o lançamento 
contábil a crédito de receita, não há aqui uma receita tributável pelo 
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PIS/COFINS porque não há produto de uma contraprestação. O que 
houve aqui foi a reversão de um passivo que nunca chegou a existir, 
não é? Embora a lei preveja a incidência do tributo, a empresa não 
declarou e o Fisco não cobrou. Então nem chegou a virar uma 
obrigação daquelas cuja a reversão seria uma receita.  

No caso concreto, o crédito ou resultado se presta para anular a 
dedução que foi feita anteriormente. O contribuinte reconheceu a 
despesa, deduziu, naturalmente, se ele não tem que pagar, ele precisa 
fazer um crédito no resultado para anular aquela despesa anterior.  

Mas assim como um perdão de dívida, assim como uma indenização, 
assim como a recuperação de custo, este é um crédito de resultado que 
não representa capacidade contributiva para fins de tributação de PIS e 
COFINS. É um mero lançamento contábil de ajuste de uma obrigação 
anterior que nem se chegou a ser paga.  

Então, esperava ler aqui no voto dos contribuintes alguma coisa – sem 
querer dizer contribuintes ou não, votos divergentes – alguma coisa 
nesse sentido. E o que me causou espanto foi que, na verdade, eles 
aceitaram a linha da despesa, a linha de que era receita, mas foram na 
linha do ‘bis in idem’.  

O acórdão cita alguns precedentes de perdão de dívida para Imposto de 
Renda, e aí, é aquele mesmo raciocínio que eu disse: se a dívida está 
perdoada, ela não foi paga, tem que haver a reversão para anular o custo 
que foi anteriormente deduzido. E se não foi deduzido, é não tributada 
essa reversão. 

Então, a fundamentação do acórdão baseada no Imposto de Renda, 
para mim, não é suficiente. Aqui a questão é mais de saber se essa 
reversão de passivo é uma receita, um produto de capacidade 
contributiva que pode ser tributada por PIS/COFINS. E por fim, 
realmente, o ‘bis in idem’ é um argumento interessante também, não é? 
Na venda há incidência de PIS/COFINS, então tributar de novo a 
reversão do passivo, a mesma receita proveniente de uma mesma venda 
está sendo tributada duas vezes.  

Mas definiu mais o entendimento de que isso não seria receita do ponto 
de vista de tributação de PIS/COFINS. Lembrando também, que a base 
de cálculo do tributo independente do lançamento contábil, a própria 
legislação do PIS/COFINS vai nessa linha. E a própria legislação prevê a 
não tributação das reversões de provisões e recuperações de custo e a 
própria Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, diz quando não 
impliquem em novas receitas. Então, esse dispositivo legal é um 
reconhecimento legal de que alguma coisa pode ser creditada ao 
resultado e não implicar novas receitas – como na minha visão é ao 
caso.  
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Eu acho que essa é a questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra 
para o Prof. Schoueri e Brandão que já pediram, eu queria só 
acrescentar algumas coisas a respeito do Acórdão especificamente, até 
para que sejam objeto depois de considerações e comentários.  

Primeira consideração minha é o seguinte: eu fiquei muito na 
expectativa de ler o Acórdão e depois, de conhecer a decisão, porque nós 
sabemos que esta Turma é uma das Turmas que se tem destacado na 
3ª Seção, pela qualidade dos seus pronunciamentos, inclusive pela 
qualidade da sua presidência. E nós sabemos que nesta turma, pelo 
menos dois dos Conselheiros que estão aqui, que fizeram declaração de 
voto, são conselheiros que também têm feito votos muito bons sobre o 
ponto de vista legal e jurídico lá no CARF. Um deles é o nosso associado 
aqui e Doutor pela USP, o Carlos Daniel. Então, eu quis saber como é 
que você chegou a essa decisão, porque afinal de contas, eu li na lei que 
a simples reversão de provisão que não implica em ingresso financeiro 
não é tributada, é excluída da base de cálculo.  

Então, eu fiquei curioso e quero dizer que eu estou extremamente 
surpreendido e até decepcionado com essa decisão. Não com a 
conclusão, até podia estar bem fundamentada. Mas é muito estranho 
que tenha sido voto de qualidade e depois todo mundo votou de acordo 
com o voto do Relator – mas pelas conclusões. Logo não é voto de 
qualidade, nesse sentido. Eu não consegui entender. Talvez tenha 
alguma coisa que o acórdão não explique porquê que foi voto de 
qualidade.  

E com relação a matéria em si, é uma colcha de retalho, mais ou menos 
como o Fernando Mazagão mencionou a respeito da questão anterior, 
há um desvio completo do foco principal da discussão, não é? O 
Acórdão critica acerbamente a intempestividade da apresentação, na 
véspera do julgamento, de um novo argumento, que é do ‘bis in idem’ – 
foi um tiro no pé, né? O ‘bis in idem’ foi um tiro no pé, porque, na 
verdade, começou a verificar que o IPI não tinha sido oferecido a 
tributação, então, não tinha sido ‘bis in idem’. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi ‘bis in idem’. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui diz que não. Aqui diz 
que não. Eu não sei se foi ou não foi, eu estou dizendo que está no 
Acórdão. 

De qualquer forma, o Acórdão criticou esse último argumento e o 
argumento acabou sendo preponderante para a decisão. A apresentação 
dele é extemporânea, mas é ele que acabou sendo importante.  
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É curioso a discussão sobre se esse passivo é ou não é provisão. Porque 
aí vai para a resolução do Conselho Federal de Contabilidade quando 
nós sabemos que o procedimento contábil – está escrito na lei do PIS e 
da COFINS – o procedimento contábil é irrelevante, certo? Então essa 
discussão é uma discussão absolutamente fora de contexto. 

Como é fora de contexto trazer também Imposto de Renda, porque o 
Imposto de Renda tem uma lógica diferente, e o que é tributado é aquilo 
que foi deduzido antes. Se não foi deduzido antes não pode ser 
tributado depois. Essa mesma lógica, se é que usou a lógica do Imposto 
de Renda, deveria ser aplicado para PIS e COFINS – que não deve ser – 
mas foi aplicado de uma maneira também desatenta, na minha maneira 
de ver.  

E por fim, última observação, eu fiquei surpreendido de verificar a 
Relatora do processo dizer que no momento em que na contabilidade se 
faz a reversão do mero débito contábil, aí aparece a capacidade 
contributiva do contribuinte. Eu fiquei surpreendido. Eu falei para mim 
mesmo: eu acho que ela não leu a lei, né?, que diz que a reversão é 
excluída da base de cálculo. Mas dizer que a reversão, além de 
continuar na base de cálculo, não ser excluída, que ela é manifestação 
de capacidade contributiva é assustador.  

Eu digo que lamento, porque eu tinha bastante esperança nesta Turma 
para a melhoria da qualidade do CARF, e esta é uma decisão que destoa 
de outras anteriores e de outras matérias.  

Posso dar a palavra aqui para o Prof. Schoueri e depois eu volto? Ou 
você quer fazer alguma... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Veja, o voto de qualidade está correto, eles 
acolheram a tese do ‘bis in idem’. Os divergentes entenderam que havia 
‘bis in idem’. E estão dizendo aqui que foi tributado o IPI, que só exclui o 
ST (Substituição Tributária), então eles acolheram a tese do ‘bis in 
idem’. Eles realmente divergiram, mas não foi pelas conclusões, eles 
divergiriam entendendo que não poderia haver duas vezes a tributação.  

E causa espécie no entendimento – quer dizer, me causou até dúvida, 
por respeito a eles, pelos Conselheiros que são – pois tem um parágrafo 
que diz que parece nos ser indiscutível a natureza de receita dos valores 
decorrentes da reversão do passivo. Aí eu fiquei assustado. Então eles 
entenderam que é receita, mas que não poderia tributar porque era ‘bis 
in idem’.  

E quanto à contabilização – apenas como complemento do conteúdo do 
acórdão – o voto diz que não é provisão, é obrigação legal, naquela linha 
contrária ao entendimento do... 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na linha do Conselho 
Federal de Contabilidade. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exatamente. Então é uma obrigação legal, e que 
então não haveria de se aplicar norma de reversão de provisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo. Apenas como último 
esclarecimento a respeito do ‘bis in idem’, consta do voto vencedor de 
que a empresa nem sequer destacava o IPI. Ela nem sequer destacava o 
IPI, porque ela considerava que o IPI não era devido. 

Então não houve um IPI tributado para ter um ‘bis in idem’, essa foi a 
linha do Acórdão do voto vencedor.  Prof. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, com relação ao ‘bis in idem’, eu já 
nem faço tantos comentários já que está, me parece, resolvido. Então 
assim, endosso o que o Ricardo nos dizia, eu não conseguiria assinar 
algo na tese do ‘bis in idem’.  

Na apresentação do Ricardo ele falou uma das coisas mais importante 
que eu li ultimamente sobre o PIS e a COFINS: a questão contábil é 
irrelevante para a decisão do PIS e da COFINS. Digo isso, porque existe 
uma mania entre nós, o tempo todo, de acharmos que o Direito 
Tributário é um direito de sobreposição. Recentemente, eu estava lendo 
um Projeto de Tese de Doutorado em que voltava esse termo – agora é 
quanto ao Direito e a Contabilidade; já não é mais direito de 
sobreposição ao Direito Civil e sim, ao Direito Contábil, ou seja, sempre 
como um direito secundário, que não pode ter suas figuras.  

E aqui nós temos, exatamente, uma legislação que diz: Olha, eu quero 
receita; mas sobre receita, não interessa como foi contabilizado, interessa 
o que eu, legislador, vou considerar como receita ou não receita – o que 
nos dá um desafio muito maior para entendermos na sistemática, a 
partir da questão da capacidade contributiva – que é o pressuposto – o 
que pode e o que não pode ser receita.  

Então, um ponto da lição que o Ricardo nos deu hoje é: claro que a 
contabilidade é interessante, mas a contabilidade não nos dá uma 
resposta definitiva, já que a contabilidade não parte do pressuposto da 
capacidade contributiva, que para nós é pressuposto.  

Então esse teste deve ser feito e, nesse sentido, eu gostaria de guardar 
essa lição.  

Avançando, e agora vamos ao tema específico, para entendermos o que 
pode ser receita; e se a reversão da provisão é isento ou exclui-se da 
base de cálculo porque não se considera como uma receita.  
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O Bruno pareceu defender aqui que não se considera como receita. Ou 
seja, o Bruno tem um conceito de receita tal, que a mera reversão da 
provisão não é. E coloca isso – se eu tivesse certo, Bruno – porque na 
visão dele, receita implica uma transação, implica uma ida a mercado. 
Ou seja, a ideia de receita sempre implica algo com terceiro. Então, nem 
todo acréscimo patrimonial será com uma receita – só para a gente 
tentar entender o quê que seria isso.  

Nesse sentido, e se estiver certo esse conceito, embora eu leia reversão 
de provisão, a expressão reversão de provisão não tem o seu sentido 
meramente contábil, mas toda a situação em que eu tenho uma 
reversão, ou seja, um procedimento próprio interno da empresa – foi a 
expressão que o Bruno utilizou – fora do mercado. Eu estou tentando só 
explorar um pouco para tentarmos avançar.  

Ou seja, eu tenderia a votar com o Bruno no sentido de ler na expressão 
reversão da provisão, reversão como um procedimento contábil interno, 
e, portanto, não seria receita. Votado, eu quero dividir com vocês 
alguma dúvida: é necessário, para que haja uma receita, uma transação 
com terceiros necessariamente?  

Então eu comecei a imaginar algumas situações em que eu pudesse ter 
algum acréscimo patrimonial e que não tivesse uma transação com 
terceiros – e esse é um desafio que eu me faço. Vamos dizer que eu 
tenha uma usucapião. Eu tenho um acréscimo patrimonial, um ganho 
originário, propriedade, ou seja, a questão originária da propriedade. Eu 
gostaria de perguntar-nos, quer dizer, não há como negar que eu tenho 
uma capacidade contributiva, eu tenho algo a mais. Eu tenho um fato, 
ou seja, não é dizer que eu sempre tive. Eu tenho uma data exata, eu 
posso dizer: “doravante eu sou proprietário e antes não o era”. A 
contabilidade deveria até refletir isso, eu tenho um ativo novo. 
Contabilmente eu lançaria isso como uma receita?  

Eu pergunto e depois, do ponto de vista do PIS e da COFINS... porque 
eu só quis – eu dei um passo adiante, depois de votar com o Bruno – eu 
gostaria de explorar até o limite, o que é receita para efeito de PIS e 
COFINS. Se é necessária uma transação com terceiros ou não. Por que 
eu quero fazer essa pergunta? Essa pergunta me surgiu, porque 
enquanto o Bruno falava eu ficava pensando: “Puxa, mas foi necessário 
que passasse cinco anos para que, em virtude da chamada decadência, 
a empresa adquirisse um direito que antes não tinha, o direito de não 
pagar”.  

Então existe sim um fato, existe um momento a partir do qual ela diz: 
eu, doravante, incorporo ao meu patrimônio, isso que antes não era 
elemento patrimonial. Eu não consigo negar, Bruno, o acréscimo 
patrimonial. No entanto, eu concordo que não tive uma transação com 
terceiros. Então vamos voltar, Bruno. Será que a reversão de provisão é 
um caso de não incidência ou é um bom caso de isenção?  



 14

Ah, mas se for isenção, interpreta-se literalmente. Vamos ultrapassar 
isso, porque sabemos que o artigo 111 do Código Tributário Nacional 
não diz nesse sentido.  

Eu acho que como Mesa de Debates, nós temos que avançar para saber 
afinal de contas o que é, para efeitos do PIS e COFINS, uma receita.  

É necessária uma transação com terceiros? Se não trabalharmos com a 
hipótese do Bruno, trabalhemos com a hipótese da usucapião – porque 
nos dois casos tem acréscimo patrimônio, eu tenho uma data em que 
acontece, eu tenho um direito que é incorporado no meu patrimônio, 
uma data certa, e nos dois casos eu não tenho uma transação com 
terceiros, eu tenho apenas um fato, um transcurso no tempo, que me 
incorpora algo ao patrimônio.  

Eu gostaria que nós refletíssemos, avançássemos para saber, afinal de 
contas, o que é uma receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Antes do Bruno. Pode 
falar um pouquinho da contabilidade também. Porque ele perguntou 
assim, se na usucapião, em contrapartida, seria uma receita. Eu queria 
até acrescentar, os contadores hoje, de vez em quando, não creditam a 
receita, creditam diretamente o patrimônio líquido, né? Estritamente 
contábeis, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas é obrigatório passar para o 
resultado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é obrigatório. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É obrigatório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hoje é obrigatório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Passar para o resultado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, desculpa, eu tenho 
visto, na minha prática de advocacia, eu tenho visto uma série de 
contrapartidas de débitos no ativo, feitas diretamente no PL, em conta 
patrimonial.  

Se está certo ou errado, eu não sei e não quero saber. Não quero saber. 

O que eu quero dizer é o seguinte – porque ele colocou muito 
claramente, né?... Creditou o resultado. E perguntou, isso... agora, sob 



 15

o ponto de vista jurídico, isto é uma receita ou não é uma receita, por 
todas as razões que foram expostas.  

Eu quero dizer que o fato de, algumas vezes, ser lançada receita – eu 
diria, a maior parte das vezes ser lançada a receita, e, nesse caso, acho 
sim, que os contadores lançam na receita, eu também conheço 
acréscimos patrimoniais que são lançados diretamente no PL, em várias 
situações. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem que abrir a discussão. 
É receita tendo sido lançado ao PL ou tendo sido lançado ao resultado? 
Ou só num ou só no outro caso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse Acórdão me pareceu ser o 
acórdão da raiva, né? Quer dizer, o pessoal ficou tão irado porque a 
empresa não recolheu e a fiscalização foi inerte e deixou passar os cinco 
anos. Agora, quem mandou acreditar no auditor, né?  

E isso é um problema que é presente. Muita gente que está entrando 
com ação para não recolher o IPI nas revendas, não está descartando e 
a auditoria manda fazer a contabilização. Não está destacando o IPI na 
revenda. 

Bom, vamos voltar aqui à situação. É diferente a situação contábil que 
colocou o Prof. Schoueri e que colocou esse caso aqui. Admita, 
Schoueri, só para levar ao extremo, que essa usucapião incorporada ao 
patrimônio da empresa seja vendida logo em seguida. Então, ela é uma 
receita e no meu instante é vendida e vai ser apurado o custo. Então, 
diferentemente da questão da reversão do passivo, porque ele entra no 
custo como uma receita.  

Se quiser jogar no patrimônio líquido, quando vender ele vai ser 
totalmente tributável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vai, porque tem 
isenção. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O ativo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou falando na 
usucapião, eu estou em ativo permanente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, mas se vender, para Imposto de 
Renda vai ser tributação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, nós estamos 
falando de PIS aqui. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, é sério. Eu estou falando 
assim, a questão é diferente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então são dois momentos, houve 
aquisição, o Ricardo perguntou... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero ficar neste 
momento agora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pego esse imóvel, coloco no estoque e 
depois eu vendo, só para ficar feliz o Brandão.  

Brandão, são dois momentos. 

O mesmo momento nunca vai ser, vão ser dois fatos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Até no mesmo momento. Eu já vendi.  

A questão é o seguinte, o que me parece que ficou na cabeça do 
julgador é assim: o IPI, realmente, não transita para o resultado. Se 
você destaca o IPI, ele não transita para o resultado, ele fica no passivo. 
Se ele tivesse agido dessa forma, quer dizer, vendido o açúcar e 
destacado 5%, ele ia lançar a receita da venda do açúcar e 5% ia para 
passivo. Se ele tivesse agido desta forma e houvesse uma reversão, aí 
havia acréscimo patrimonial, certo? Havia acréscimo patrimonial. Por 
quê? Ele não passou por resultado.  

No momento que ele lançou em despesa – e isso é incerto? não, eu 
briguei com o auditor?, não. A regra é essa mesma. É uma obrigação 
legal, ele não tinha ação, ele deve lançar pelo regime de competência, 
ele fez isso. Lançou pelo regime de competência e esperou. Olha, se eu 
for autuado eu vou me defender, se não for autuado, vai chegar um 
momento que eu vou reverter. Ele lançou isso como despesa e chegou 
um momento da reversão.  

Então, Schoueri, é diferente, ele não teve esse acréscimo; ele apenas 
equalizou o patrimônio líquido que estava desfalcado dessa despesa que 
ele lançou lá atrás, então ele zerou. Ele podia até fazer o lançamento no 
patrimônio líquido. Podia fazer o lançamento até como uma diminuição 
de custo, talvez o fiscal nem pegasse. Mas ele lançou certinho, lançou 
como uma receita, demonstrou como uma receita, mas essa receita, 
apenas equalizou uma despesa anterior. Então o resultado foi zero ao 
longo do tempo. A empresa é contínua, a questão de ano é outra coisa. 

Então, diferente da usucapião que, realmente, há uma incorporação de 
uma receita, essa daqui não, ela não houve acréscimo patrimonial 
nenhum. Por que? Estava desfalcado o patrimônio líquido da empresa, 
ela deveria fazer o ajuste. Mas tudo bem, como a regra manda fazer 
dessa forma. Eu acho que está correto, e é uma reversão de uma 
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obrigação, de uma despesa. Se é provisão ou não – se fosse provisão ele 
não poderia deduzir, né? São dois casos que nós temos de provisão não 
dedutível que eu até... Tem alguns casos que a provisão sofre e eu não 
concordo, mas a lei manda dizer, se você tem ação judicial com depósito 
por liminar, você pode provisionar. Mas a provisão é um passivo e é 
indedutível. 

Então é claro, na reversão disso aí, não será tributável pelo 
PIS/COFINS, pelo Imposto de Renda etc. Nesse caso é uma obrigação 
legal, e enquanto a lei não for declarada inconstitucional, você tem uma 
obrigação legal, o Fisco tem a obrigação de lançar.  

Agora está com alíquota zero, mas na época havia obrigação de lançar. 
Ele teve a sorte de não ser autuado, porque se ele fosse autuado, ele ia 
ter a responsabilidade, porque ele não ia conseguir mais cobrar isso do 
comprador. Então, foi lançado na despesa dele.  

Então o que o acórdão entendeu é que talvez – e eu vejo quando o 
Bruno colocou o Acórdão aqui, eu falei, não, mas eles estão 
confundindo, o cidadão destacou o IPI e agora, realmente, está 
revertendo. Mas quando se lê o Acórdão observa-se que ele não 
destacou, ele ofereceu toda a receita ao PIS e à COFINS, e lançou uma 
despesa. Então, ele teve um resultado, realmente, menor. Se ele tivesse 
ainda descontado o IPI – ele não fez, ele pagou sobre o total da receita. 
Se tivesse destacado o IPI, não pagaria sobre o IPI. No caso, ele já pagou 
sobre, entre aspas, o IPI, que estava lá inclusivo no seu faturamento.  

O argumento do ‘bis in idem’ aqui, tem um outro ponto que eles 
forçaram, né? Qual foi? É que dizendo que na época, que a lei é de 
1997, ele tinha uma tributação de PIS e COFINS diferente da atual 
cumulativa. Não tem nada a ver, né? Porque se era lá, ele vem seguindo 
também, ele tinha 3% e vem assim.  

Agora o sistema não cumulativo é outra coisa... Está certo? 

Esse foi o argumento que eles usaram, também, para justificar que não 
havia ‘bis in idem’. Eu acho que, realmente, esse acórdão está 
completamente errado do ponto de vista da tributação do PIS/COFINS, 
porque, realmente, se tratou de uma reposição de um decréscimo 
patrimonial e não de um acréscimo patrimonial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o 
Bruno então, que foi desafiado pelo Prof. Schoueri. 

Bruno, vamos esquecer o Acórdão? Eu gostaria de pensar na usucapião 
e numa decadência; 

Sr. Bruno Fajersztajn: Decadência e doação. Acréscimo patrimonial. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu mencionei uma doação, porque a 
doação tinha uma transação de terceiros. Eu procurei a usucapião para 
procurar uma situação em que eu não tenho qualquer ida a mercado – 
situações que de repente eu tenho algo que não tinha antes.  

Só para explicar, eu comparei essa situação a uma aquisição originária. 
E aí que me vem o desafio, o desafio de saber o que é uma receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a responsabilidade deste 
desafio é sua, Bruno, porque você disse que não foi ao mercado, que 
não tem com terceiros, não é?  

Eu estou secundando. Eu não tenho a dúvida, mas estou entendendo a 
dúvida. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Está me jogando numa fria.  

Está me jogando na fogueira. Mas tantos anos de fogueira, eu estou 
acostumado com a fogueira, eu sei como fazer. 

Já sei como fazer para sair da fogueira: vou dar um chute. Vou pedir 
ajuda para o Professor Ricardo Mariz. 

[risos]. 

Sr. Bruno Fajersztajn: E foi o que eu li para dizer o que eu vou dizer 
aqui, mas ele está dizendo que a responsabilidade é minha e eu tenho a 
prerrogativa, o direito de pedir ajuda para ele.  

Então assim, foi justamente a dúvida que eu fiquei. Tem uma 
capacidade contributiva aí? Tem, de certa forma, um acréscimo 
patrimonial aí? Tem. Então por que que não poderia ser tributado pelo 
PIS/COFINS, a receita?  

Porque eu li na doutrina do Professor Ricardo Mariz de Oliveira, que vai 
poder acrescentar o que eu falei aqui, que a receita é produto do 
patrimônio, é interno do patrimônio, provem do patrimônio da pessoa 
jurídica. Então, essa capacidade contributiva capturada pelo 
PIS/COFINS é produto do patrimônio.  

Tudo aquilo que aumenta o patrimônio, mas não é resultado das 
atividades dele, não pode ser tributado pelo PIS e pela COFINS. Isso é 
uma construção a partir do conceito jurídico de receita que traz ao 
patrimônio – que é um conceito do direito privado, de universalidade de 
direitos e obrigações – e diz que não é qualquer acréscimo de patrimônio 
que pode ser tributado, tanto pelo PIS/COFINS, como pelo Imposto de 
Renda. E sim, algo que vem de fora. Uma indenização, por exemplo, não 
é produto do patrimônio, não poderia ser tributado pelo PIS/COFINS. 
Na doação também não. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, os chamados ‘Windfall Games’. 
‘Windfall Games’ é, por exemplo, a pessoa que acha um bilhete de 
loteria na rua.  

Ou seja – só para lembrar – o Código Tributário Nacional tem dois 
incisos que tratam de renda: um é a renda produto e outra, a renda 
acréscimo – não produto, portanto – que são os ‘Windfall Games’.  

A leitura que você me dá do Ricardo é no sentido de que receita, 
necessariamente, seria aquilo que comporia a renda produto e não 
aquilo que comporia renda acréscimo não produto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença um pouquinho? 
Entre aspas aqui. Jogar a ideia de capacidade contributiva aqui, 
também tende a desviar o foco, porque nem toda capacidade 
contributiva é receita. Está certo? Falar em acréscimo patrimonial 
desvia o foco. Acréscimo patrimonial é fato gerador de outro imposto, de 
outro tributo.  

O mundo está cheio de capacidades contributivas. Está certo? Umas 
são tributadas por um imposto, outras são por outros, outras são por 
outros. O que precisa é haver capacidade contributiva. Mas não é 
porque tem capacidade contributiva – o sujeito nasceu o rico, então, no 
dia que nasceu rico tem que começar a pagar PIS e COFINS. Então 
precisa ver as manifestações específicas.  

Então, voltando, quando há uma usucapião ou quando há uma doação 
que se acrescentou ou quando há uma baixa contábil de um passivo, 
seja lá à credito do que for, ainda que à resultado, por decadência, isto 
é receita? Precisa ser uma capacidade contributiva. Mas é uma 
capacidade contributiva que se especifique como receita?  

Se você me permitir, já que estamos discutindo a duas mãos e quatro 
mãos aqui. Voltando à situação da contabilidade... que capacidade 
contributiva existe quando um lançamento contábil, simplesmente, 
anula o lançamento anterior que, por sua vez, não produziu nenhum 
efeito na tributação? Está no campo da neutralidade tributária. Então, 
quando eu reverto aquele lançamento contábil que já era neutro 
tributariamente, aí aparece a capacidade contributiva? Me parece que 
não. 

Agora, diferente é a situação da doação e da usucapião, porque aí está 
certo, aí sim. O acréscimo patrimonial não é decorrente de lançamento 
contábil. Lançamento contábil vai refletir um fato econômico real da 
vida patrimonial da pessoa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E é receita? 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, que é acréscimo 
patrimonial, é.  

Agora, se é receita, o Bruno que vai responder, né? 

[risos]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A reversão não é meramente contábil. A 
reversão meramente contábil seria um procedimento, seria um passeio 
do contador.  

Existe um fato jurídico que é a chamada decadência. Então, assim 
como existe um fato jurídico chamado usucapião, existe um fato 
jurídico chamado decadência. Eu insisto no símile: um e outro, ou bem 
serão receita, ou não.  

O argumento, receita é necessariamente produto do capital – permita-
me, Bruno, não é só patrimônio, pode ser do trabalho ou da 
combinação de ambos. Eu posso ter uma receita sem ser produto do 
patrimônio quando é produto captado do trabalho e, certamente, seria 
receita. Esse argumento jurídico – e aí sim, é dizer, só é receita se for 
produto – cortaria tanto a usucapião quanto essa reversão.  

O problema que se torna – e essa é a defesa que o Ricardo vai ter que 
nos fazer depois, que o Bruno chamou o universitário – é dizer por que 
que receita, necessariamente, é produto e por que, na sistemática do 
PIS e COFINS, que o faturamento para receita, eu não posso considerar 
receita, os acréscimos patrimoniais que não sejam produto?  

Eu tenho a simpatia por isso, mas teu que dividir essa dúvida, eu 
preciso entender porque não. O conceito ir a mercado e não ir a 
mercado, neste caso não foi à mercado. Será que é isso?  

Gente, eu quero ser bem claro, eu não estou afirmando posição, eu 
estou aqui perguntando, eu estou dividindo com colegas uma dúvida 
para que nós cheguemos passos adiante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero facilitar aqui. O ir 
ao mercado traz consigo a noção de que aquilo que está entrando é 
contraprestação de algo que foi feito pelo contribuinte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o conceito da Alemanha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A receita é aquilo que 
alguém adquire o direito, porque fez algo, porque deu algo.  

Então, quando é que o patrimônio dá algo? Quando emprega dinheiro 
no banco e o banco paga juros. Quando pega um imóvel do patrimônio 
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e recebe aluguel. Quando o titular do patrimônio trabalha ou a força do 
trabalho dele produz alguma coisa, ele recebe uma remuneração.  

Então, eu acho que a questão do mercado não reflete bem a noção que 
eu acho que você está querendo transmitir, que é o aspecto 
contraprestacional. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Está certo. Que vem do conceito jurídico de 
receita. Acho que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. Conceito jurídico. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A construção do raciocínio, pedindo ajuda aos 
universitários... mas é assim, tudo começou com a seguinte reflexão: 
este é um dado jurídico, receita não é aquilo que a contabilidade diz que 
é receita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Exato, importantíssimo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então este é um dado jurídico. Se é um dado 
jurídico eu preciso entender qual a origem do direito que me gera a 
receita. E aí que vem a contraprestação. Então, é um direito novo. Não 
qualquer direito novo, um direito novo produto da contraprestação de 
um negócio jurídico – e um negócio jurídico contraprestacional, porque 
eu posso ter uma doação, eu posso ter um perdão em passivo e posso 
ter a decadência. Nenhum desses tem contraprestação de quem recebeu 
o acréscimo patrimonial, vamos dizer sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu acho que é daí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno, nós temos um 
tempo limitado aqui, precisamos conceder a palavra ao Professor 
Lukasz. Eu acho que nós já avançamos bastante.  

Luciana, para encerrar. E se vocês acharem, a Mesa achar que merece 
prosseguir, nós abrimos um tópico novo de conceito de receita. 

Sra. Luciana: Acho uma boa. Mas eu só quero agregar aqui o conceito 
contábil com meu chapéu de contadora.  

A receita seria um ingresso bruto de benefício econômico, todo aquele 
que não é dado pelo próprio proprietário da empresa. Então, no caso da 
usucapião, eu não tenho muita dúvida que a contabilidade entende isso 
como receita. É um ingresso bruto de benefício econômico que não foi 
originado pelo proprietário da empresa. Não necessariamente, isso vai 
caber no conceito jurídico de receita, mas no conceito contábil cabe.  
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A minha dúvida é, se na reversão de uma obrigação, provisão, tanto faz, 
se isso seria o ingresso bruto de benefício econômico. Acho que a gente 
está um passo antes aqui, no meu chapéu de contadora, essa reversão 
de IPI, acho que sequer cabe no conceito de receita contábil, que é um 
conceito, inclusive, menor do que o conceito jurídico. Então pode ser 
uma reversão de despesa, de custos, seja do que for, mas não acho que 
caiba sequer no conceito contábil de receita que está no CPC 30. É só 
essa minha consideração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós não podemos esquecer, 
com seu chapéu contábil, que a contabilidade fala por partidas 
dobradas. Ela começa por um débito e termina por um crédito, ou vice-
versa – não sei, nunca cheguei a essa conclusão. Mas ela começa por 
um débito e termina por um crédito.  

Bom, entrou alguma coisa no ativo, debito o ativo; agora eu tenho que 
arrumar um lugar para creditar. Certo? Ou então, está saindo do 
passivo tem que creditar em algum lugar, não é?  

Bom... a contabilidade encontra a solução muitas vezes, simplesmente, 
lançando à crédito de uma receita. Foi mencionada aqui, se eu não me 
engano pelo Brandão, podia ter lançado à crédito da própria conta de 
despesa. 

Sra. Luciana: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, isso não quer dizer 
nada. Lançado à crédito da conta de despesa, podia ter sido mais 
evidente a natureza, o conteúdo daquele lançamento, né? Mas para nós 
aqui não muda nada. E a contabilidade vai fechar do mesmo jeito. 

Sra. Luciana: Para o contador também às vezes é irrelevante a técnica 
apurada, talvez fosse melhor, mas para o resultado final da 
contabilidade é irrelevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, o assunto agora, 
esquecendo o Acórdão, ele ficou aberto sobre a relatoria do Bruno, o 
conceito de receita para efeito de PIS/COFINS, vai valer também para 
efeito de Imposto de Renda, mas é mais importante para PIS/COFINS.  

Vamos à Lei n. 13.254, de 13 de janeiro de 2016. O Professor Lukasz 
não vai falar sobre a Lei 13.254/16, sobre o nosso caso em específico. 
Ele vai falar sobre está acontecendo na França. Para facilidade do 
Professor, ele falará em inglês.  

Sr. Lukasz Stankiewicz: I’m afraid I will not speak in Portuguese. My 
Portuguese is in progress, but it is not in order to be able to speak in 
such distinguished company. In, let’s say, ten to fifteen minutes, I will 
not take much of your precious time. Thank you so much for your 
invitation. Thank you, President Mariz de Oliveira, thank you Professor 
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Schoueri, thank you distinguished President and colleagues. Muito 
obrigado pela sua hospitalidade. I will talk in English. Please forgive me. 

I understand it’s a big subject in Brazil: the regularization of foreign, 
undisclosed accounts, foreign assets. It is also a big subject in France 
today, and we have experienced two phases of regularization recently. 
The first one in 2009. It lasted just nine months. It concerned around 
4,700 taxpayers. It intended to collect more than €1 billion in taxes and 
penalties. But this is past. 

Currently, we are under the biggest regularization ever in French tax 
history. It began in June 2013. It is still running. The procedure is still 
open.  

Now, perhaps, in the end, you will make the conclusion “Don’t do what 
we do.” Or, “Don’t do this like we do this,” because what we do is 
strikingly perhaps shocking for a lawyer. There is a percent who 
certainly get the impression that the legal security is completely absent 
from the current French procedure, but it works very well. And fear 
drives the procedure. Fear, I will explain the reasons for the fear that is 
now present among the French aspects. 

So, the Minister recently published some statistics about the procedure. 
It is a French success. Since June 2013, 46,000 taxpayers filed for 
regularization. It resulted in a repatriation of €30 billion of assets back 
to France and more than €7 billion in due taxes and penalties. So, 
basically, as of 2014, the French Tax Administration collected 
something like €2 billion of revenue from the regularization procedure. 
So, it is just a drop of water, I think. All French tax revenues – tax 
revenues in France include social security contributions - It is €950 
billion. It has not changed much. It does not break the gap of the 
French fiscal deficit, for example; but it is, nevertheless, important 
revenue source today. 

Some of the statistics as well: 80% of the taxpayers who have filed for 
regularization are so-called passive repentants. We use this term 
“repentit”, repentant, a religious term, “he repents” going to 
regularization. And they are so-called passive because most accounts 
come from inheritance. Some were in the past and the taxpayer did not 
credit anything to the account since he inherited the amounts. 

The average age of a discloser is 70 years old. And 90% of all accounts 
were in Switzerland. So, Switzerland has a clear link to France and this 
is not, certainly, a surprise. Some accounts in Luxemburg and then 
Singapore, Hong Kong; but Switzerland is clearly the primary resource. 

The average amount of hidden assets disclosed is about €800,000 per 
filer. We’re not speaking about billionaires but rather millionaires or 
even less.  

Briefly, let me present some overview of the legal framework concerning 
obligations with respect to foreign bank accounts in France. Every 
French resident taxpayer must declare every year on a special form the 
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references of bank accounts abroad. Every year you must file a special 
form if you hold a bank account abroad. We do not declare the amounts 
of the accounts, just the IBN number, the references of the account 
directly or held indirectly by Trust. Everything has to be declared in this 
way. 

A failure to file this special return results in a mix of sanctions, several 
tax consequences. One, there is a special fine, a special penalty which 
is fixed. It is equal to €1,500 per account and per year. And, if the 
amounts on the accounts exceed €50,000, now the fine amounts to a 
flat tax, a flat proportional penalty of 5% of the amount, of the balance, 
of the account, each year, which now may become quite important as a 
penalty. I will revert back at the end to this penalty because it was a 
decision of the Constitutional Court just in July of this year.  

Then there are two presumptions: All transfers from or to the account, 
hidden account, are presumed to be income. And the presumption is 
rebuttable. You can bring a contrary proof. It’s not so simple. But every 
transfer to or from the account is presumed to be income. And all 
assets on the account are presumed to have been inherited from outside 
the family, which gives rise to a 60% rate of inheritance tax. This is also 
a rebuttable presumption for exemption, for example, if the amounts of 
the account come from, let’s say, a crime or corruption or illegal 
activity, you can bring a contrary proof but the contrary proof exposes 
you to another set of consequences. 

The statute of limitations with respect to income tax and inheritance tax 
is as well prolonged to ten years; whereas, it is three years normally. So, 
if you use hidden accounts, the statute of limitations will run for ten 
years, which is very long. And the general sanction of French tax law, 
all assessments will be assorted with a penalty of 40% or 80%, but this 
is just application of general law.  

There are tax consequences. There are also criminal law consequences 
as well, because the fact of using undisclosed accounts is an 
aggravating factor of tax fraud and can expose the taxpayer to seven 
years imprisonment and €2 million additional fine.  

All this framework was aggravated recently, especially by a law in 
December 2013, which followed an enormous, tremendous scandal in 
France, political scandal which is associated with the name Jerome 
Cahuzac, who was previously the French Finance Minister. And the 
French Finance Minister who held, himself, and undisclosed account in 
Singapore on which he credited in the past undeclared income from his 
surgeon activities. He was a surgeon before. So, it was an earthquake in 
the political arena of France. Just one month before he resigned, he 
pledged in the National Assembly before the Deputies, “I do not have 
any hidden bank accounts. I swear.” And, obviously, this turned out to 
be fake. 

So, turning to the regularization procedure itself, if it is a success and it 
is clearly won by the administration, it is because of fear because the 
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procedure is not very interesting for the taxpayer. But the fear is there 
and the fear is driven by the progress in transparency on the 
international plane. Obviously, France is the driving factor behind the 
OECD global forum and we have signed everything possible with respect 
to exchange of information upon request. Obviously, France is a 
signatory of the multilateral treaty of mutual assistance as amended by 
the 2009 protocol, which is in force in France. France is a member of 
the EU, so it is under the 2011 directory. It recently amended its tax 
treaty with Switzerland. Now Switzerland allows for group demands, for 
example, which are no longer considered to be fishing expeditions.  

So, basically, there is much fear literally for the taxpayer and what 
comes is the automatic exchange of information, obviously, because 
France ratified FATCA with the United States and has committed itself 
to the automatic exchange of information within the OECD as of 2017, 
which is tomorrow, and obviously France signed the Berlin Agreement 
of October 2014 to allow for the automatic exchange.  

So fear is the driver, clearly today because the procedure is not 
particularly reassuring in itself. The legal basis – and you might 
perhaps consider it to be ridiculous, because I consider it to be a law 
which regulates the regularization. The legal basis for our regularization 
in France is not law but simply a circular of the Ministry of Finance, 
which is not even binding on the administration. 

It’s a circular of June 21, 2013. It’s contents are not binding on the 
administration. It’s a mere promise to waive criminal proceedings and to 
reach a settlement on penalties. This is all. Ok? And there is a big 
difference as well with the previous 2009 regularization because 
previously the taxpayer could have had an attorney contact 
anonymously the administration and reach a sort of pre-agreement and, 
when the agreement was reached, he came out with all elements. It’s 
impossible today. So, the procedure is simply that you repent, you file 
all the declarations for the past and you wait until the administration 
makes a proposal to you. So, this is the way it currently is put into 
place. 

So, there is no much incitement, if you wish to go to the procedure 
except for the fear now of the assessment. Because of the statute of 
limitations, which runs for ten years, it’s very long, because of the fear 
of exchange of information with other states, the taxpayers massively, 
massively, they contact the administration today. 

So, what are the advantages for the taxpayer other than serenity of soul 
and being able to use the assets freely? 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: They go to heaven.  

Sr. Lukasz Stankiewicz: They go to heaven, yes. So they become good 
men, good, good men. 
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So, the two sets of consequences first of the criminal plane and the 
other of the tax plane. For the criminal law plane, there is an implicit 
waiver of prosecution. It’s an implicit waiver, it’s even said in the 
circular. But it’s implicit of criminal proceedings. Now, the 
administration can live up to its promise because tax fraud is very 
special in France as an offense. The administration must make a 
complaint with the public prosecutor office for the public action to run. 
So, the public prosecutor cannot prosecute for tax fraud without prior 
complaint from the administration. So there is a blocking from the 
Ministry of Finance. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: In Brazil, it’s completely 
different.  

 

Sr. Lukasz Stankiewicz: So, for the time being, the Administration 
kept its promise. So, there was no prosecution for tax fraud.  

And the second waiver of consequences is on the plane of tax penalties. 
So, the circular provides a grid for milder penalties. The normally 
applicable penalty under general law is 40% of assessment – an 
assessment plus 40% of the assessment. 

Now, the repentants can bring down this rate of penalty from 40% to 
15% or 30%, depending on whether they were active or passive. If they 
were just passive, they face 15%. And passive repentants are those 
people who inherited assets and then did nothing with them, did not 
credit the account. Or, for example, there is a quite common case with 
people that were non-residents of France at the moment they opened 
the account, than they come back home, returned to France, and they 
forgot, perhaps, to declare every year the account. So, the assets were 
constituted when the taxpayers were non-residents of France and so 
they benefit from preferential treatment, you might say. 

And active repentants, active fraudsters, so to say, were those that 
constituted the assets abroad while they were residents in France. 
Those people face the harsher penalty on the grid. 

There is also a discount on the penalty pertaining to undisclosed 
accounts, a special penalty for undisclosed accounts. I have said that 
there is a penalty of 5% of the balance. It is down to 1.5% or 3%, 
depending on the particular case.  

This is it. I mean, there is nothing more. The carrot is quite small – a 
big stick and a small carrot. And, by the way, the procedure is not 
applicable if the undisclosed assets originate from an illegal activity. If it 
comes from money laundering, corruption, bribery, drug trafficking, you 
cannot regularize under the preferential procedure.  

So, that’s the details, files all the documents for the past 
administration, computes the tax liability and sends a proposal to the 
taxpayer. Well, this proposal you must accept it. There is no other way 
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to do this because, otherwise, the general law applies, simply, and this 
agreement which, in this way, constitutes a settlement under the 
general rules of French tax law. In fact, under French general tax law, 
the administration can settle on penalties. It can never settle on tax. So, 
no transaction on tax, but a transaction is possible on penalties. 

So, this is the legal cloak for the regularization, a classic general law 
transaction.  

In just two minutes, one last event from July 2016, the Constitutional 
Court on July 22, 2016, declared unconstitutional the special penalty 
I’ve mentioned at the beginning of 5% of the balance of accounts, the 
special penalty called for undeclared accounts which is equal to 5% of 
the balance of the account if the sum of the account balances exceeds 
€50,000. And the Constitutional Court remarked that the penalty was 
due even if sums of the account did not originate from tax fraud. 

Well, simply, you might have worked abroad and earned the money 
correctly. You might even have paid French tax on it. But if you forget to 
declare the account, under general law you risk this very harsh penalty. 
And the Court remarked on this possibility. It held that the proportional 
fine, such like this, for simple failure to meet the declaratory obligation, 
constituted a sanction of manifest disproportion to the gravity of the 
actions the legislature intended to punish. And this was held to be a 
violation of the constitutional principle of proportionality of criminal 
penalties under the French constitutional tax. So, this no longer exists 
as of July 2016.  

Now the administration holds that all past transactions are final, 
because a transaction is a release from all possible actions. They are 
final. Nevertheless, there is much less incitement today to regularize the 
assets. In other words, the sanctions are much less important at least 
at the moment we speak. But still the taxpayer can face an assessment 
of income tax if the sum of the accounts come from hidden income or 
hidden inheritance. 

This is the way we do things in France. And you might have found it 
particularly shocking from simply the Constitutional Law perspective or 
the legal security aspect. It’s completely lacking. Everything is based on 
the confidence between the taxpayer and the administration. The 
administration can, at any moment, retract itself and the circular can 
be simply abolished tomorrow and all the pending procedures will 
simply fall under general law. 

Thank you. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Thank you. It’s a good 
chance for us to be able to know the general scheme in France. We can 
compare it with our legislation, our problems. Thank you very much. 

Se alguém quiser fazer pergunta... – Let’s come back to Portuguese.  
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Just a second, just a question to 
understand something. Are we talking about regularization or 
repatriation of the funds? 

Sr. Lukasz Stankiewicz: It’s a regularization. The assets can remain 
abroad, there’s no problem.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer fazer 
pergunta? Então... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: When we compare with the French 
procedure, we can see some things in common. What’s dangerous is 
when you see the differences, it shows that both countries’ tax 
authorities are saying that there is a general movement for them to 
create their own steps to meet. There is no general movement in the 
sense of a common international law on regularization. Regularization 
or this common movement is an excuse for each tax authority to create 
its own reality dependent on their own needs.  

See what you said and what we have in Brazil: It’s very difficult to find 
something similar except for the excuse, except for the risk. In both 
countries, the taxpayers are afraid. This is common. But going beyond 
this, talking about rates, about a way of doing, reasons for doing, 
talking about in your framework you see that taxes is the biggest 
problem. For us, it’s not.  

For us, we have this exchange problem – we have this exchange crime 
which for us is the reason why we are seeing taxpayers, or I would not 
say taxpayers, I should say citizens, because they are not taxpayers any 
more from a tax perspective. But most of the cases I’ve seen, they are 
not taxpayers.  They owe nothing in tax or very little tax.  

However, they are citizens afraid of another crime, which is the 
exchange crime. And due to the exchange crime risks, they are paying 
this tax and this penalty. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: The criminal statute of 
limitations in Brazil can range from twelve years to sixteen years. 

Sr. Lukasz Stankiewicz: In France, basically, for dealings expire in the 
third year. For tax credits, it depends. Five years generally will do it all. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: For tax here, also. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então, vamos passar 
para o próximo assunto.  

Thank you very much, professor. 

Sr. Lukasz Stankiewicz: O prazer é todo meu. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para o 
próximo assunto da pauta: Resolução da Procuradoria Geral do Estado 
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de São Paulo n. 25 de 2015. Eu não conheço e estou interessado em 
saber qual é o Programa Litigar Menos e Melhor.  

Quem vai falar? 

Sr. Marcel: Bom dia. Vou falar um pouco aqui do acompanhamento 
que a gente tem tido da atuação do Fisco, da PGE. E em novembro do 
ano passado a PGE publicou essa Resolução n. 25, que traz o Programa 
Litigar Menos e Melhor, e está corroborando com a ideia de diminuir o 
contencioso. E nessa semana o jornal Valor Econômico publicou uma 
notícia, mais precisamente na terça, sobre uma decisão do Tribunal de 
Justiça que reduziu a multa aplicada – essas multas que eles aplicam 
em caráter, assumindo um caráter confiscatório até, né? E a PGE 
emitiu uma nota que, infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso a 
essa nota, mas a PGE se manifestou inclinada a rever a legislação.  

Nesse sentido, eu gostaria de abordar o artigo 2º, da Resolução n.25. 
Ele fala: “O programa de redução da litigiosidade – PRL, baseia-se, 
dentre outras, nas seguintes ações”. Inciso I: “identificação de matérias 
em que as teses de defesa apresentadas pelo poder público em juízo têm 
sido majoritariamente rechaçadas, autorizando a dispensa de 
interposição de recursos”.  

Isso aí é um novo posicionamento que vem sendo instituído 
internamente dentro do Órgão, para que, enfim, diminua a obrigação do 
Procurador Fazendário de recorrer aquilo que não lhe convém.  

E aí, embaixo, vem o inciso II e fala: “estudo e apresentação de 
propostas de alteração da jurisprudência administrativa, inclusive 
mediante alteração legislativa, se o caso, nas hipóteses previstas no 
inciso anterior”.  

Então nesse ponto da Resolução fica demonstrado um interesse da PGE 
em poder melhorar a legislação que não lhe adianta em nada, aplicando 
150% do valor da operação em que resulta aí, às vezes, uma multa que 
equivale a 300%, 400% do valor do tributo.  

Então, o Tribunal vem reformando todas essas aplicações de multas e, 
eu gostaria de trazer, assim, acho que é uma evolução do Órgão 
fazendário, no sentido de demonstrar um interesse em reformar a 
legislação e, enfim, litigar menos e melhor, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma leitura 
sempre muito cética com relação à certas iniciativas do Poder Público, e 
com relação a essa, especificamente, o inciso II, alteração de 
jurisprudência por via legislativa.  

Então, você extingue o litígio mudando a lei. Aliás, não é novidade 
nenhuma no Brasil. A jurisprudência diz que não existe tal fato gerador, 
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cria-se fato gerador, ponderação até da Constituição já ocorreu, né? De 
forma que eu encaro com um pouco de ceticismo, mas... vamos esperar. 

Sr. Marcel: É. Eu aguardo que seja positivo, que a iniciativa seja boa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O inciso I é uma prática que 
já existe, pelo menos no âmbito federal, quando se detecta teses 
vencidas no Poder Judiciário, saem atos do Ministro, ou do Procurador 
Geral da Fazenda Nacional, dispensando interposição de recursos.  

Não sei se no Estado de São Paulo havia isso já, ou não? 

Sr. Marcel: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não? É, é uma medida 
interessante. 

Sr. Marcel: Essa Resolução é de novembro de 2015, é bem 
recentemente. 

Orador Não Identificado: Vamos ver se não vai recorrer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque a vinculação que os 
funcionários públicos, inclusive, procuradores têm, de aplicar a lei, os 
obriga a recorrer, a eternizar as disputas e é um desastre para todo 
mundo.  

Essa é uma medida realmente muito importante. Alexandre. 

Sr. Alexandre: Parece que a Procuradoria já está aplicando, assim, na 
prática. Eu tenho um recurso que Tribunal mudou a multa e eles não 
entraram com Recurso Especial.  

Parece-me que isso é um indicador para os procuradores, para que eles 
possam ficar mais confortáveis e não recorreram por esse mero dever de 
ficar discutindo até o final. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um comentário, tomara que a alteração 
legislativa não seja, por exemplo, prever que o presidente seja sempre 
representante do Fisco e tenha voto de qualidade. Que seria uma 
mudança legislativa que, certamente, mudaria a jurisprudência. 

Sr. Alexandre: Mas não pode alterar a jurisprudência administrativa 
por resolução. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 
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Sr. Bruno Fajersztajn: Na esfera federal a gente vê, realmente, as 
medidas aqui serem implementadas sem um plano divulgado para isso. 
Essas mesmas medidas estão sendo implementadas, não é? Eu quero 
dizer, essa questão de permitir aos procuradores não recorrer de 
uma matéria que já se encontra pacificada nos tribunais. E na própria 
administração, existe previsão legal para a emissão de Atos Normativos 
que autorizem a própria administração a não autuar – não apenas aos 
procuradores, o que aí reduz, na origem, a litigiosidade.  

E uma outra medida que tem sido tomada na esfera federal, que pode 
reduzir litigiosidade também, é o caráter vinculante das Soluções de 
Consulta. Então, a divulgação do inteiro teor da Solução da Consulta, o 
caráter vinculante delas, para todos os órgãos da administração, 
também dá um norte, um esclarecimento de qual é o entendimento da 
Administração sobre determinadas matérias, impedindo que os fiscais 
autem contra essa manifestação ou pelo menos deixando claro para o 
contribuinte qual é a visão do Fisco. Porque muitas vezes há litígio 
porque o contribuinte, querendo pagar corretamente, acaba divergindo 
do Fisco, porque ele não entende, não sabe qual é o entendimento do 
Fisco a respeito de uma determinada matéria.  

Com as Soluções de Consulta e inteiro teor isso tende a... é uma medida 
nesse contexto, para a redução de litigiosidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se bem que, infelizmente, 
nem sempre o CARF respeita Soluções de Consulta. Ou melhor, respeita 
sempre que é a favor do Fisco. E, provavelmente, nunca quando é a 
favor do contribuinte.  

Eu digo isso como uma crítica, porque as Soluções de Consulta têm 
sido equilibradas. Nós temos discordado de algumas Soluções de 
Consulta; mas não temos tido possibilidade de afirmar que 
determinadas Soluções de Consulta, as quais discordamos, ela não tem 
uma linha de pensamento, de estrutura para chegar aquela conclusão. 
Nesse sentido, se há alguma coisa boa na Receita Federal atual, são 
esses trabalhos feitos nas Soluções de Consulta. De forma que elas, 
realmente, mereceriam ser guindadas à condição de Norma 
Complementar.  

Agora eu te pergunto, elas não são? 

Sr. Bruno Fajersztajn: São. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como prática reiterada? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Antes mesmo do caráter normativo, já se 
considerava que um conjunto de pelo menos três Soluções de Consulta, 
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era entendido pela jurisprudência administrativa como prática 
reiterada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, agora unificada na 
Cosit. Alguma pergunta? 

Sr. Miguel: Rapidinho, rapidinho. Eu não sei até que ponto também, a 
questão dos honorários em segunda instância tem influenciado a 
posição da Fazenda.  

Porque eu já tenho visto casos no escritório, que a Fazenda tem 
desistido de Recursos Especiais e Recursos Extraordinários sobre 
matéria pacificada. Então eu espero que isso também ajude aí a 
resolver essa questão, principalmente quando se trata de questões com 
uma jurisprudência mais pacificada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Agradeço a presença de 
todos, e em especial do Professor Lukasz. Enquanto estiver no Brasil, 
por favor, nos visite aqui no IBDT.  
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