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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Confesso 
ignorância total sobre os motivos das duas cadeiras vazias à minha direita e à 
minha esquerda. Eu não tenho notícia deles, de que eles não viriam hoje. Aqui no 
pequeno expediente quero fazer uma primeira divulgação de um evento, que em 
termos de divulgação, na minha maneira de ver, está atrasado, porque esse 
evento já está previsto a ocorrer há muito tempo. É o seminário acadêmico: “A 
Tributação no Brasil do século XXI”, organizado pelo Centro Acadêmico XI de 
agosto, com o apoio aqui do Instituto, coordenação científica do Professor 
Schoueri, nos dias 01, 02, 03 e 04 de outubro, às 19 horas, aqui na faculdade. O 
evento é um... Estou tomando contato com o programa agora, só estou 
surpreendido com o bom programa e os bons convidados a participar. Quem 
quiser mais detalhes na secretaria poderá obter. Segunda comunicação, nós 
estamos encerrando a parte financeira do congresso e prestando contas para 
vocês. Conseguimos superávit no congresso, graças a Deus. Tivemos um total de 
inscrições de 171 participantes, tivemos vários participantes não pagantes. Esses 
são pagantes, não é? Os patrocinadores tinham direito a indicar 20 dos seus 
funcionários, os apoiadores também tinham possibilidade de fazer indicações e, 
então, nós tivemos um número bem superior de presença, que é o mais 
importante para nós. Em todo caso, entre inscrições pagas e patrocínios, nós 
tivemos uma receita de R$ 200.861 e tivemos um custo de R$ 148 mil, R$ 
148.411. Quer dizer, tivemos um superávit de uns R$ 50 mil e pouquinhos. 
Talvez ainda surja alguma coisa, que sempre aparece, de última hora. Em 
relação aos custos, a estimativa original era de R$ 130 mil, mas tivemos... Era R$ 
130 mil e foi R$ 150 mil, tivemos um aumento grande, mas em torno de 10% é 
sempre algo previsto, não é? Nós tivemos algumas reduções na despesa. Por 
exemplo, nós estávamos inicialmente orçando 450 pessoas para o coffee break, 
por exemplo, que é uma despesa cara e, na verdade, foi menos. A Setric(F) 
conseguiu, no meio do caminho, uma redução nesse valor, que estava já até pré-
contratado. Por outro lado, tivemos algumas despesas adicionais, das quais uma 
todo mundo aqui conhece, que é o som, cuja despesa não estava prevista e que é 



uma despesa cara. Então, acho que só essa despesa, ela praticamente explica 
essa diferença. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi, o som foi de graça. Outra 
informação com relação a esse aspecto financeiro é que a Ajufe teve 
financiamento da Nossa Caixa... Eu não sei se chama Nossa Caixa, o nome oficial 
dela, Caixa Econômica Federal, para pagamento das despesas relativas ao 
pessoal indicado pela Ajufe, que foi um grupo grande, mas esses foram tanto 
condução, quanto avião, hotel, alimentação, seja o que for, foi pago diretamente 
pela Ajufe e está fora dessa contabilidade aqui. E esse número de pessoas 
também não está computado nos inscritos, não é? Claro. Outra informação, no 
pequeno expediente, eu acho que é uma nota importante e, se estiverem de 
acordo, nós vamos fazer uma manifestação oficial. O Professor José Eduardo 
Soares de Melo, essa semana, defendeu sua tese de professor titular, na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, uma banca até rigorosa, não é, 
Paulo? Uma banca bem rigorosa e ele obteve nota 10. Professor José Soares de 
Melo é amigo de todos nós, acredito, pela sua simpatia, pela sua presença e 
amigo do IBDT, também, de uma forma que é com grande satisfação que eu faço 
esse registro aqui. Se estiverem de acordo, nós faremos uma manifestação oficial 
no Instituto cumprimentando-o por isso e até proponho, também, convidá-lo a 
vir aqui para uma breve palestra, na próxima Mesa nossa, um tema sob escolha 
dele. Mais uma comunicação é uma lembrança, não sei se todos lembraram, 
ontem foi aniversário do nosso queridíssimo Professor Ruy Barbosa Nogueira. 
Eu, sinceramente, não sei quantos anos o professor-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Noventa e três. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Noventa e três anos. O nosso 
computador aqui de bordo, matemático, sabe a hora, o dia e o local de 
nascimento do Professor Ruy Barbosa Nogueira. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De forma que eu faço esse registro 
dessa data do nascimento do nosso professor querido e fundador. Eu até 
proponho, se estiverem de concordo, que nós fiquemos de pé em homenagem a 
ele por alguns segundos, cada um faça a oração que quiser ou simplesmente se 
recorde daquela pessoa maravilhosa. No pequeno expediente ainda o Professor 
Paulo faz uma comunicação, mas eu vou dar a palavra para ele então. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Brandão? 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É matéria já jurídica, mas é 
comunicação. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vi. Na verdade, eu queria só trocar ideia de 
três casinhos, não é? Saiu uma reportagem que a Receita Federal está 
preparando a reforma do PIS e Cofins. Então, a gente vê... Bom, na verdade, o 
jornalista é que interpreta tudo mal, não é? A pessoa que deu a entrevista falou 
tudo certinho. O que chamou a atenção são duas coisas: ele dizer que não vai ter 
mais cumulatividade nas pessoas de lucro presumido. Então, os escritórios, 
vamos pagar 9,25 de PIS e Cofins, mas vai ter direito a descontar lápis, essas 
coisas. Tudo bem. A segunda coisa que ele disse que vai se tornar realmente não 
cumulativo, mas não cumulativo mesmo, tudo vai ser deduzido tal como é no 
ICMS e no IPI. Bom, eu estou há 45 anos no ICMS e IPI e até hoje nós não nos 
encontramos ainda, não é, Paulo? Então, se for igual ao ICMS e IPI esquece, que 
vai ser complicado, vai piorar. Bom, não sei, se for para simplificar, não é? Agora, 
simplificar simplesmente como aconteceu para aumentar a carga tributária, 
como foi em 2001 e 2003... Bom, a gente sempre que venha ganha por esse lado 
mesmo, não é? Bom, talvez a gente tenha a oportunidade até de opinar, porque... 
Está certo que dizem que se o honorário de advogado for dedutível como o da 
outra parte seria... A lógica é essa, não é? Então, se for dedutível lá na empresa o 
serviço jurídico, então, que seja... Eles acham que deve ser dessa forma, não é? 
Não sei como é que vai ficar. Esses foram dois pontinhos que me chamaram a 
atenção na entrevista que foi dada. Nossa, agora, cada vez mais ficando mais 
complicado, não é? A segunda coisa é uma comunicaçãozinha, que foi objeto do 
oitavo painel do congresso, que eu tive o privilégio de presidir, sob a orientação 
do Sr. Ricardo. Eu tenho uma opinião a respeito da questão da incidência do 
processo cível no processo criminal, da interferência do processo cível no 
criminal. O administrativo já está claro, já tem súmula, tem lei, mas eu sempre 
achei que quando você está com um processo cível ou ação, depois de terminado 
o processo cível, se você vai para a justiça e se tem uma sentença judicial 
favorável também você tem reflexo no criminal, porque a sentença judicial 
extingue o crédito tributário, não é? Mas eu sei que eu já fiz um artigo, isso há 
muitos anos, e o Ministro, na época, o Maurício Corrêa, ele falou: “Olha, você 
está indo longe demais”. Então, ele escreveu no voto dele. Mas eu achei um 
acórdão e que ele diz exatamente isso, o acórdão HC do STJ, n°. 24.540, onde ele 
diz assim: “Havendo a discussão quanto à constituição definitiva do crédito 
tributário em ação declaratória culminada com anulatória de débito tributário, 
com a concessão de pedido de antecipação de tutela ou por qualquer um dos 
meios de suspensão da exigibilidade do art. 151, do Código Tributário Nacional, é 
prudente que se determine a suspensão do processo nos termos do artigo art. 93, 
do CPC”. Eu achei muito adequado. E, finalmente, a terceira comunicação é só 
para a gente continuar fazendo. Saiu a Lei 12.745, que foi a conversão da Medida 
Provisória 563. Foram introduzidos vários artigos, mas na essência, ela 
representa o que a medida provisória fala. No que pertine, não é a minha praia, 
mas assim, chamou a atenção, ontem à noite, que eu estava (F).... faz um 
comparativo, que naquele parágrafo que fala dos setores de atividades sujeitos a 



preço de transferência e que havia dúvida se era comércio ou indústria, eles 
tiraram a palavra fabricação e comércio do começo das frases. Então, ficou-- 

Oradora Não Identificada: Setor de produção. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Setor de produção. Então, ficou: se é comércio 
ou é indústria está dentro daquela linha, não tem mais aquela divisão, não é? 
Outras coisas que foram inseridas e que são interessantes é bom olhar com 
calma e, com certeza, isso vai ter feito a seguir. Mas me chamou muita a atenção 
isso, que foi acho que uma questão que o Paulo levantou, se quando comercializa 
ou produz que a diferença agora parece que com a supressão das palavras 
fabricação e comércio de cada alínea, parece que realmente eles querem dizer que 
vai ser comércio e fabricação na mesma linha, não é isso? 

Oradora Não Identificada: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, isso. E antes-- 

Oradora Não Identificada: Farmacêuticos e antes era fabricação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fabricação e comércio. É isso, obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que não faz sentido nenhum, não é? 
Se a própria lei já havia distinguido margem de lucro para a simples revenda e 
para a indústria, o PRL, independentemente dos problemas da fórmula, mas 
tinha margens distintas e não faz sentido nenhum. Eu queria só lembrar que 
essa discussão... Até andei tentando localizar alguma coisa e não consegui, 
depois que esse assunto foi discutido aqui. Quando a lei, o Decreto-Lei 2.341 
instituiu a vedação com prestação de prejuízo fiscal na hipótese de 
concomitantemente haver alteração de controle e de ramo de atividade... O 
conceito de ramo de atividade, aqui nós falamos, a lei fala em setor, mas no 
fundo, no fundo tem muita proximidade, eu me lembro que nós discutimos muito 
essa questão, também. Se a empresa, claro, se muda de farmacêutico para 
petroquímica não tem nenhuma dúvida, mas se ela muda da simples revenda de 
farmacêutico para indústria de farmacêutico, se havia ou não havia alteração de 
rumo de atividade. Eu tentei localizar, mas sem muito tempo, mas rapidamente 
em arquivo e não localizei jurisprudência a respeito. Essa matéria foi discutida 
pouquíssimas vezes no atual Carf, muito mais sob o ponto de vista de alteração 
de controle e da finalidade da lei. Quer dizer, uma interpretação finalística e não 
literal do dispositivo, conforme o próprio Professor Henry Tilbery sustentou aqui 
na Mesa desde o começo e depois descreveu sobre o assunto. Mas esta lei saiu 
anteontem e nós vamos colocar na pauta da semana que vem, até porque sem a 
presença do Schoueri, no mínimo aqui, não é conveniente discutir o tema e 
precisamos amadurecer um pouquinho mais, não é? Ainda no pequeno 
expediente, muito próximo do último tema apresentado pelo Brandão, o Professor 
Paulo trouxe aqui um habeas corpus, também do STJ-- 

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

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Quinta Turma. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, Professor, por favor. Quer 
aqui o papel? É comunicação, mas de muito interesse, tal quanto como o 
anterior, não é?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É o caso de crimes tributários em que há 
uma imputação conexa de outros crimes. Havia decisões na área federal em que 
o advogado, é claro, alegando que o lançamento não era definitivo conseguia a 
anulação dessas medidas e parece que agora os magistrados perceberam. Então, 
eu vou ler aqui um trechinho, nesse caso: “Portanto, não há ilegalidade na 
autorização das medidas investigatórias, visto que foram decretadas para apurar 
outros crimes dos quais não há necessidade de instauração de processo 
administrativo tributário. Nesse caso, incumbe ao juízo criminal investigar o 
esquema criminoso, cabendo à autoridade administrativo-fiscal o montante de 
tributo que não foi pago”. Assim se tem formação de quadrilha, aqueles outros, 
as medidas por ventura necessárias, inclusive, documentos e tal, podem ser 
solicitadas sem a necessidade do lançamento definitivo, não é? “Assim, a Turma 
entendeu que não são nulas as medidas decretadas, pois atenderam os 
pressupostos e fundamentos de cautelaridade, sobretudo porque, quando do 
oferecimento da denúncia, os créditos já tinham sido definitivamente lançados”. 
Lançados, certamente, no sentido de constituição inicial, não é?  

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

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpa, porque realmente é um assunto que 
me chama muito atenção. Esse acórdão foi o que foi apresentado também no 
painel como uma exceção da Súmula 24, porque o Ministro Marco Aurélio 
sempre foi contra a Súmula 24, a Vinculante 24. Quando ele teve a oportunidade 
de ir na Turma, com a ausência da Ministra que era favorável, ele deu contra o 
contribuinte, não é? Porque ele entende que prescinde de término do processo 
administrativo. Mas o caso, esse caso é isolado, viu? Agora, realmente com 
referência a-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Há uma referência a-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --esse acórdão do STJ. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: --decisões. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. Mas o que é perigoso nessa parte criminal 
tributária é que o crime de formação de quadrilha foi considerado como à parte, 
ele não é absorvido pela “sonegação fiscal”, que é a fraude, tudo que é feito 
para... Os meios usados para a sonegação são absorvidos pelo principal crime, 
que é a sonegação fiscal, mas a formação de quadrilha, eles conseguiram... Mas 
pelo menos a prescrição é menor e, então, dá para controlar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para registro, esta decisão do STJ 
é o Habeas Corpus 148.829, do Rio Grande do Sul, e faz alusão a vários outros 
habeas corpus do STJ. Aliás, na verdade, peço perdão, ela faz referência também 



ao habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, não é? Tanto do STJ quanto do 
STF.  

Sr. Hiromi Higuchi: Esse daí pode investigar, mas não pode mandar prender, 
não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi preso.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas isso é um absurdo, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, eles covalidaram a que já estava. Mas 
isso daqui, Hiromi, desculpe, nós não vamos discutir. Isso aqui o Professor só... 
Só para colocar no lugar. Realmente, isso aqui diz que o cara construiu 67 
prédios sem nenhuma tributação e, então, ele está preso. O pessoal pergunta lá 
assim: “Ah, eu nunca vi ninguém preso por sonegação fiscal”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, esse está preso porque ele sabia 
do crime. Pequeno expediente, alguma coisa a mais? Vamos à pauta, então. Eu 
vou propor, se estiverem de acordo, em inverter a ordem da pauta, na expectativa 
do Professor Schoueri e do Professor Fernando chegarem, para nós irmos aos 
assuntos que já foram discutidos, onde eles se envolveram muito intensamente 
nos debates. Eu não gostaria de finalizar os debates sem a presença deles. Eu 
fiquei encarregado de... Eu pedi vista, não é? Foz a brincadeira de pedir a vista, 
eu fiquei encarregado de levantar os dados que nós estávamos discutindo aqui 
muito em cima de lembranças e eu estou com os dados aqui. Então, eu vou 
inverter a pauta. O Professor Paulo colocou a Súmula 495 do STJ, cujo texto é: 
aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a 
creditamento de IPI. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados companheiros aqui do IBDT, o 
STJ, portanto, há poucos dias, dia 13 de agosto, apresentou essa súmula, foi 
editada esta súmula, que diz que: “A aquisição de bens integrantes do ativo 
permanente da empresa não gera direito a creditamento de IPI”. Todavia, eu 
lembraria, já está quase com dez anos, o inciso IV, do § 3°, da Constituição, que 
tratando do IPI diz assim: “O imposto previsto no inciso IV: inciso IV: terá 
reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do 
imposto, na forma da lei”. Até hoje, os congressistas do nosso Congresso 
Nacional ainda não editaram a lei federal sobre isto. Este dispositivo foi incluído 
na Constituição pela Emenda Constitucional n°. 42, de 19 de dezembro de 2003, 
portanto quase dez anos, e solenemente esta disposição é esquecida por todos, 
não é? Pelos congressistas, pelo legislador e ficamos, então, em uma situação 
difícil, não é? Porque a súmula é clara, não é? Isto, esta súmula, aliás, parece 
coerente com a tendência do Supremo Tribunal Federal de decidir no mesmo 
sentido, embora o Supremo tenha, talvez, ainda casos antigos que não seriam 
alcançados por esse inciso IV, não é? Então, Sr. Presidente, eis aí uma questão 
curiosa, não é? Eu diria até, perdoem o disparate, um advogado... Vamos à 
seguinte hipótese: um contribuinte desesperado, porque fez compras de bens de 
grande valor procura um advogado e o advogado entra com um pedido de direito 



de utilizar os créditos, citando esse § 4°, inciso IV, e, também, a Lei 
Complementar 87 do ICMS, na qual os legisladores, que são os mesmos, 
entenderam que, no caso do ICMS, os bens de ativo imobilizado têm direito a 
incorporar o imposto paulatinamente durante quatro anos. Então, fica reduzido o 
impacto, não é? Engraçado que o legislador usou essa expressão: “Deve ser 
reduzido o impacto”. Então, por que não aplicar, por analogia, uma lei 
complementar, que é da área federal. Ela não é lei dos estados, ela é feita no 
Congresso Nacional, em termos... Desculpem o disparate. É claro que não nos 
esqueçamos, tem um dispositivo da Constituição que exige, com extremo rigor, 
que as isenções e incentivos sejam objeto de leis, ou seja, cumprido o princípio 
da reserva legal, etc., etc., etc. Então, o quadro é esse desta questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. O exemplo foi apenas didático 
para abrir-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, Professor, é claro que a gente está vendo 
que o Supremo Tribunal Federal tem considero tanto esse dispositivo do ICMS, 
que fala na Constituição também, que a não cumulatividade será na forma da lei 
e que o Supremo vem... Onde a lei diz que não pode, o Supremo diz também que 
não pode. Aqui seria a questão de fazer um mandado de injunção para obrigar a 
fazer a lei. Mas o que o Fisco Federal tem feito é de maneira inversa. O Professor 
Edmar, na segunda-feira, publicou um artigo no Valor Econômico a propósito 
disso, onde ele analisou todos os precedentes dessa súmula, são todos anteriores 
é Emenda 42. Então, ele acha, ele tem fundamentos para dizer que depois da 42 
dá para se defender outra tese. Mas como o Fisco Federal tem agido de maneira 
indireta, o que ele faz de maneira indireta? Todos os bens de capital estão com 
alíquota zero, não é? E dá direito a crédito para o produtor. Então, o contribuinte 
que compra os equipamentos... Vamos supor, já tem esse benefício da alíquota 
zero, é claro que tem menos amplitude do que a 87, porque a 87 abrange tudo. 
Tudo que vai para o ativo permanente da fábrica, ou até do departamento de 
compras, vendas, faz o crédito. Mas também você vê, o contribuinte que é 
onerado economicamente, ele paga à vista e, no entanto, ele... Se ele importar, 
ele paga à vista e em 48 suaves prestações mensais, com toda aquela burocracia 
de ter o Siape, etc. Quer dizer, não é uma vida fácil, também. Mas eu acho que 
realmente, a partir da 42, há muito fundamento jurídico para você até dizer: 
“Essa súmula é outra história, não é?”. Realmente, está quase que uma 
determinação constitucional, não é? Não precisava, talvez, nem lei. Essa lei que 
se refere o Professor, que é aquela da lei de isenção... Não é isenção, nós estamos 
aplicando aqui o principal constitucional da não cumulatividade e não estamos 
falando da lei de isenção, de benefício, redução. Se a própria Constituição já 
concedeu, eu acho que para mim já estaria automaticamente... 
Automaticamente, a gente fala, não é? Mas, claro que precisa o Judiciário para 
confirmar isso daí, porque todas as decisões que a gente vê realmente são no 
sentido contrário, mas são anteriores realmente a esta emenda. Professor, 
obrigado, viu? 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A súmula é obrigatória para os juízes. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas tem que olhar assim... Mas se você 
analisar a estrutura da súmula, se é só um acórdão de atos acontecidos antes 
dela, ela se torna prejudicada a partir dela, não é? Ela vale até ela, mas não vale 
após dela. Nós tivemos o caso da Súmula 575. Se você olhar aí no manual de 
súmulas estava escrito: revogada. Ninguém revogou a súmula, mas ela foi 
revogada pelo sistema, porque o ICMS não incide sobre a importação de bens de 
capital e depois da emenda veio a incidência. Então, até a emenda, quem está 
buscando, quem está lutando vale. Então, é isso que eu quero dizer, que a 
súmula... A súmula pode impressionar, mas acho que ela até marcou um tempo 
e da gente saber que até ali não dá, esquece, não é? Só se for para o Supremo. O 
Supremo não vai dar porque, aquela sequência. Mas a partir da emenda, eu 
aposto bastante nela, não é? 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, Petry. Eu queria fazer 
algumas considerações aqui para nós levarmos em consideração. Eu vejo essa 
questão com um pouquinho mais de complexidade. Vou até pedir socorro da 
Mara e do professor Paulo, na questão que eu vou colocar de ICMS. O que é que 
diz o termo, especificamente, em que termos a Constituição se refere? “Terá 
reduzido o seu impacto sobre a aquisição de bens pelo contribuinte do imposto, 
na forma da lei”. O parágrafo anterior, do mesmo art. 153, diz que: “O imposto de 
renda será informado pelos critérios da generalidade, universalidade e 
proporcionalidade, na forma da lei”. Quer dizer, nós temos uma fórmula verbal 
da norma constitucional, do mesmo artigo, repetida pelo menos nesses dois 
incisos, provavelmente em outros lugares existam, mas não sei se a sua cabeça 
computadorizada lembra de outros na forma da lei. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora... Eu queria também observar 
que esse dispositivo determina que ele será reduzido o impacto, o que não 
significa necessariamente, pode não significar necessariamente determinar o 
crédito, porque o crédito está previsto no inciso II, alguns... Do próprio § 3°: “O 
imposto, previsto no inciso IV, IPI, será não cumulativo, compensando-se o que 
for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores”. Se o meio, 
o critério de evitar o impacto, de reduzir o impacto fosse creditamento, teria sido 
muito mais racional que esta determinação estivesse no inciso II, sob a forma de 
um crédito, não é? Eu queria também dizer para... Reafirmar que eu não tenho 
tanta certeza se o fato dos precedentes serem anteriores à emenda constitucional 
prejudica a súmula. Porque a súmula trata de crédito, o crédito está regido pelo 
inciso II e tem uma conotação muito específica, não é? Em cada operação 
tributada, você compensa ou deduz o imposto pago nos anteriores, nos limites 
que a lei ordinária estabelece que, a Constituição também não fala quanto a isso, 
que é na forma da lei, mas é assim que é. De forma que é possível que existam 
outros meios para produzir o impacto. É claro que a lei pode dar um crédito que 



seria não o crédito originário da não cumulatividade, seria um crédito de 
incentivo, um crédito verdadeiramente extrafiscal para atender esse objetivo, 
seria um crédito presumido, um crédito prêmio, seja o que for. Como pode ser 
por redução da alíquota, não é? Agora, eu queria também fazer uma comparação, 
porque essa é uma matéria que eu tenho pensando, desde a Constituição de 
1988, o que é que significa esse na forma da lei. Muito curiosamente nas... Hoje é 
o último dia para entregar artigos para a revista de Direito Tributário Atual n°. 
28, já temos o bastante, mas ainda está em aberta a possibilidade. Entre os 
artigos que nós já recebemos tem dois artigos de alta qualidade, que eu tenho 
certeza que o Conselho Editorial, que está analisando, vai aprovar. Já tem pelo 
menos o meu voto, porque são artigos de grande qualidade. Esses dois artigos 
questionam perante o inciso I, do § 2°, o que significa esse na forma da lei quanto 
ao imposto de renda e até tem posição contrária à minha. Isso vem muito a 
propósito do que nós estamos falando aqui. Eu quero dizer que esses artigos 
tratam de uma matéria mais ampla, mas essa questão vem dentro do artigo, não 
é o objeto dos artigos. Mas eu queria mostrar como... É diferente a situação 
existente no caso do imposto de renda e no caso aqui do IPI. N caso do imposto 
de renda, a lei estabelece três critérios, meios ou instrumentos que devem ser 
utilizados pelo legislador ordinário. Ela diz: “O imposto será informado pelos 
critérios da generalidade, progressividade e universalidade”. Independentemente 
de saber o que esses critérios são, eles são critérios que a Constituição colocou. 
Aqui, o critério não está colocado, não é? Deixou ao legislador estabelecer o 
critério para reduzir o impacto, pode ser crédito, pode ser outra maneira. Foi 
lembrada aqui a alíquota reduzida, base de cálculo reduzida, enfim, pode ser 
uma porção de formas, a que for mais eficaz, não é? Eu tenho sustentado, no 
caso de imposto de renda, que o na forma da lei, no caso do imposto de renda, 
significa que a lei vai dar o contorno concreto, não é? Como os três critérios são 
quase que princípios, eles são de alta... São muito abstratos, pouco objetivos e a 
lei dá a concreção para os critérios. Mas todo mundo aqui sabe o que é 
progressividade. Se alguém discute o que é universalidade, que é o que esses 
artigos discutem também, o que é generalidade, mas progressividade todo mundo 
sabe o que é. O que acontece é que a lei não pode cobrar imposto de renda por 
alíquota fixa, está certo? Por quê? Porque a lei determina que o imposto será 
proporcional. É a mesma coisa que dizer: olha, o critério da seletividade no IPI é 
programático. O legislador estabelece se quiser ou não quiser. Ele tem que 
estabelecer, não é? No imposto de renda, eu vejo dessa forma, também, a 
progressividade terá que ser aplicada. O na forma da lei lá tem uma conotação 
diferente daqui, o na forma da lei é: quantas faixas de progressividade, que 
valores, etc. Porque a Constituição não vai descer ao detalhe de fixar a tabela de 
incidência. Então, aqui, Paulo, eu acho que esse na forma da lei não tem aquela 
força, quase que vinculante que existe quanto ao imposto de renda. Aqui 
poderá... É vinculante no sentido de que o legislador não pode realmente deixar 
de estabelecer medidas e cabe realmente mandado de injunção. Mas como será 
feito, o legislador tem muita liberdade para estabelecer. Essa é a consideração 
que eu queria fazer aqui para consideração. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ricardo, só um... Eu não estou debatendo 
a questão, só lembrar o § 6°, do art. 150, que diz assim: “Qualquer subsídio ou 
isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão relativos a impostos, taxas ou contribuição só poderá ser concedida 
mediante lei específica federal, estadual ou municipal, etc., que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas, etc., etc.”. Então, a regra geral é 
essa. Por isso que eu já fiz remissão a esse dispositivo, não ao texto, mas eu 
disse que não se aplicaria naquela hipótese hipotética que eu levantei, do 
contribuinte que entra em juízo, porque a Constituição o ampara e não tem lei, 
porque... No caso hipotético, eu estava dizendo: ele vai e invoca a Lei 87, que é do 
ICMS, porque para o ICMS tem um dispositivo de lei federal que autoriza o 
parcelamento do crédito, advindo de bens incorporados, ao ativo imobilizado em 
48 meses. Então, veja, eu estou fazendo uma analogia, mas aí eu posso fazer 
analogia, porque não é matéria de fato gerador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O que o Código Tributário Nacional veda é 
a analogia em relação ao fato gerador. Aí não, não se trata disso. Eu estou indo 
em juízo e dizendo: olha, o legislador, que é o federal, do Congresso Nacional, 
está me devendo um dispositivo que tem na Lei Complementar 87. Então, eu 
peço a aplicação do 87 para mim, com IPI, com créditos do IPI. Entenderam o 
meu pensamento? Que é um disparate, eu estou fazendo um disparate só para 
clarear os aspectos desse caso aqui. O Brasil tem isso, não é? Um legislador, 
nove anos e o legislador não fez nada. Então, abre-se um campo, assim, um 
pouco surrealista, não é? Então, eu lembrei disto. O advogado pode pedir, por 
analogia, a aplicação da Lei Complementar 87, por que não? Tem algum 
argumento importante contra isso? Só o na forma da lei, não é, Ricardo? A 
Constituição diz: “Isso será... A redução do impacto na forma da lei”. Redução do 
impacto, ou seja, do ônus do imposto, quer dizer... Por quê? A técnica não 
cumulativa diz: “Cessou a circulação não tem mais crédito”. Muito bem. Agora, 
aquele que está comprando equipamentos para melhorar a tecnologia, a 
atividade comercial, industrial e comercial brasileira, a Constituição diz que tem 
que ser tratado de forma diferente. Então, por isso que eu estou levantando essa 
questão nesse sentido. Quer dizer, a Justiça poderia dar remédio para isto? Bom, 
parece que não, não é? Com a súmula do STJ ficou claro que não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mara está pedindo a palavra, pela 
ordem. 

Sra. Mara Caramico: Eu acho que a questão dos benefícios fiscais, tudo isso, 
não se aplicariam ao caso, porque realmente a gente não está falando 
diretamente de uma isenção. Eu concordo com o Ricardo, quando você fala que o 
impacto deverá ser minimizado, vamos dizer assim, através de lei, na forma da 
lei. Você não está especificamente dizendo que aquele impacto tem que ser 
mediante o crédito do imposto. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, não é isso. O modo, eu estou de 
acordo. 

Sra. Mara Caramico: Então, aí que está. Se, por exemplo, como o Brandão 
lembrou, já existe alíquota zero para esse tipo de produto, vamos dizer assim, por 
que não dizer que isto já seria a lei que daria amparo a esse dispositivo. Já não 
estaria o legislador, ao aplicar a alíquota zero, dando fundamento para que esse 
crédito, vamos dizer assim, ou que esse impacto fosse diminuído. Então, 
eventualmente, se a lei viesse a ser alterada para exigir uma alíquota maior do 
que isso, aí sim, talvez pudesse se amparar, inclusive, nesse dispositivo que deu 
esse tipo de benefício questionando que, ao ser retirada esta alíquota zero, ao ser 
majorada essa alíquota, estaria se ferindo o princípio constitucional que foi 
garantido. Então, eventualmente, poderia até se discutir isso, na minha opinião, 
porque infelizmente a Constituição, ela não diz qual é o meio que vai ser dada 
essa redução do impacto, pode ser qualquer um. Então, mas também concordo 
que por analogia poderia até se discutir que para efeitos do ICMS isso já existe, 
foi regulado.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A fórmula encontrada foi essa.  

Sra. Mara Caramico: Exato. Agora, como a lei federal legislou, vamos dizer 
assim, de forma indireta ou não, mas dando uma alíquota zero, eventualmente, 
isso poderia ser discutido que qualquer meio que se desse ao contribuinte para 
diminuir esta carga estaria cumprindo a função desse artigo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel: Não, então, eu queria lembrar que realmente poderia ser invocado o 
uso da analogia, com a lei complementar do ICMS, mas eu lembro que no mesmo 
art. 108, que ele veda analogia para a criação do tributo, ele veda o uso da 
equidade para a dispensa de um tributo devido. Então, eu acho que aí complica 
um pouco a gente fazer essa analogia para dispensar um tributo, não é? Porque o 
uso da equidade também é vedado para a dispensa do tributo.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Miguel, eu também lembrei que a 
Constituição tem aquele dispositivo do 150, que exige lei específica no caso de 
isenção, benefícios, etc. Quer dizer, então, nós estamos apenas discutindo um 
pouco em um plano... Só para abrir um pouco a visão do caso, não é? 

Sr. Miguel: Debate. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, a ideia da aplicação analógica é 
apenas uma forma de você abrir pouco o campo, não é? Então, de fato, só a lei 
federal poderia estabelecer esse caminho que o Ricardo disse, vários podem ser 
adotados: devolver em dinheiro, manutenção de crédito, tem uma série de formas 
de atingir esse objetivo do impacto, reduzir o impacto. Agora, essa alíquota zero é 



a primeira hipótese, que eu não me lembro agora, se essa alíquota zero abrange 
todos os bens do ativo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. Então, ela também não é tão, assim, 
uma solução tão favorável para o contribuinte, não é? Quer dizer, a do ICMS é 
muito melhor, a do ICMS-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pior. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pior? 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, no caso específico, sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, essa-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Todos os produtos estão abrangidos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A maioria dos equipamentos está ou com 
isenção ou com alíquota zero. O que não está são aquelas peças que o ICMS é 
um pouco mais amplo, veículos de vendas, não é? Mas, por outro lado, o ICMS 
também joga, faz um deferimento e [ininteligível] [00:43:45]. Mas eu queria, eu 
tinha pedido a palavra, Professor, exatamente o que o Miguel falou sobre a 
equidade, não é? Então, eu já me considero satisfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero falar alguma coisa sobre o 
108, passo a palavra aí. Quem está com o microfone?  

Sr. Alexandre: Essa discussão aí que restou sumulada, não é? Inclusive, peço 
vênia aqui, porque a minha memória não está muito boa, mas nós discutimos 
exatamente pelo princípio da não cumulatividade da Constituição Federal 
conjugado com o princípio da não cumulatividade regulado pelo CTN, que diz que 
o IPI é não cumulativo. Porque alço apenas no decreto da RIP que impede, que 
veda em um artigo específico o crédito sobre ativos, se discutiu por falta de lei, 
salvo memória agora, que então o crédito seria devido por força de não haver 
impedimento expresso legal ou que esse impedimento legal seria inconstitucional 
por ferir o Código Tributário por ser lei complementar e a Constituição Federal. 
Mas a gente volta, Dr. Bonilha, ao princípio da discricionariedade do poder 
público de não... Que esses constitucionais não são princípios absolutos e, sim, 
como se fosse um favor do Estado para o contribuinte. Na verdade, aí nós temos 
visto toda essa jurisprudência que vem vedando gradativamente os créditos, 
voltando à época que nem eu era advogado, que o Dr. Bonilha era muito atuante, 
que é o do crédito físico, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aliás, foi ele-- 



Sr. Alexandre: O crédito físico, tudo é físico, não é? Quando o Estado dá alguma 
coisa para o contribuinte é um mero benefício setorial, específico e não é um 
direito consagrado. Então, a Constituição Federal, nesse ponto, foi muita 
reduzida apesar de o Supremo ainda poder, talvez, não acho difícil por força até 
de política pública, de-- 

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

Sr. Alexandre: É, de crises, etc., da tendência e de ser mantida essa súmula. É 
mais uma coisa que nós ficarmos na história das lutas dos contribuintes em que 
se saíram derrotados, fragorosamente.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Alexandre, você não estava presente quando nós 
começamos a falar. Essa súmula é do STJ-- 

Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas ela foi feita com base em precedentes 
anteriores à Emenda Constitucional 42/2003. 

Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, eu sei, é só para... Como você falou aí, 
dá a impressão que já é uma coisa consolidada e nós estamos discutimos, está 
certo? Aliás, quem quiser ler o artigo é do Edmar. Ele foi publicado no Valor 
Econômico do dia 14 e está muito bem estruturado, mas... Discordando ou não. 
Você ia falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia falar pelo seguinte: ainda volto 
na forma da lei, por dois aspectos: terá reduzido o seu impacto? É diferente de 
terá eliminado o seu impacto. Se a Constituição tiver dito terá eliminado, era 
muito fácil aplicar a alíquota zero e seria uma verdadeira forma indireta de 
estabelecer uma não incidência, não é? Uma imunidade objetiva constitucional. 
De forma que como terá reduzido, reduzido em quanto e como? O que lhe remete 
à necessidade da lei. Com relação à interpretação, via-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Analógica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --analogia, eu queria só seguindo 
uma linha de pensamento que eu tenho, não é? Eu sempre brinco aqui mesmo 
que eu sou da escola jesuítica e não da escola dos positivistas ou outra qualquer, 
dos liberais ou neoliberais. Dentro dessa minha linha de pensamento, eu não 
consigo afastar a ideia de que analogia é meio de integração e não de 
interpretação, isto é... E isso está até expresso no CTN, não é? A analogia 
pressupõe a ausência de lei e, portanto, se aplica uma outra norma, por 
analogia, para suprir o buraco à ausência de lei. Se aqui a lei é exigida para 
estabelecer como e quanto será reduzido o impacto, será que eu poderia usar 
analogia para integrar esse buraco? Essa é a pergunta. Aqui parece que existe 
uma determinação da existência de um dispositivo legal, em cuja ausência você 
só tem um instrumento constitucional para atingir esse objetivo, que é o 



mandado de injunção que o Professor Paulo mencionou. Eu acho que seria 
bastante aventuroso qualquer... Pedir não ofende ninguém, pode pedir, o tribunal 
pode dizer sim ou não, mas seria uma aventura tentar, pelo menos no plano 
assim das ideias, tentar aplicar alguma outra regra que tem objetivo semelhante 
aqui por assimilação. Eu também queria fazer um comentário, para que essa 
questão na forma da lei fique aqui para a gente pensar no futuro. Eu disse que 
desde a Constituição de 88 eu estou pensando nesse assunto, por uma razão 
até... Não vou dizer aqui histórica, mas um fato concreto. Logo após a 
Constituição, a OAB de São Paulo fez um seminário, congresso, alguma coisa 
assim sobre o debate da Constituição com vários painéis. Foi um evento grande, 
de bastante duração e um dos painéis, evidentemente, era o campo tributário. Eu 
participava desse painel, junto com o Professor Geraldo Ataliba, e tinha um 
terceiro que eu não consigo lembrar. Eu tenho a lembrança que era o Professor 
Bottallo, mas eu não tenho a certeza. Eu levantei essa questão do imposto de 
renda... Claro, pela minha vinculação com esse imposto, eu levantei o inciso I e o 
Professor Geraldo Ataliba, com aquela exuberância que ele tinha, ele diz assim: 
“A Constituição não contém conselhos, ela contém ordens, deve ser progressivo o 
imposto de renda”. Aliás, não é dele essa ideia, isso, se não me engano, é Ruy 
Barbosa que dizia isso, que a Constituição não contém conselhos, mas o Geraldo 
Ataliba, muitas vezes adotou esta ideia: “Então, tem que ser progressivo”. Eu 
perguntei para ele assim: “Então, o senhor concorda que as tributações 
exclusivas na fonte para alíquota fixa não foram recepcionadas pela Constituição 
e passaram a ser... Foram revogadas pela Constituição?”. Aí ele caiu em si 
quanto à extensão da afirmação que havia feito e disse assim: “Bom, esse é um 
assunto mais complicado, que nós precisamos pensar mais”. O que eu quero 
dizer é o seguinte: nós precisamos pensar mais. O Geraldo Ataliba disse naquele 
dia e nós estamos pensando até hoje o que significa esse na forma da lei com 
relação ao imposto de renda e agora com essa questão trazendo também para o 
IPI. Eu acabei de dizer que nós temos dois artigos muito bons no próximo 
número que passam por esse prisma, por esse tema. 

Sr. Alexandre: Podia só complementar o negócio? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão, depois eu te passo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, fica o seguinte, a pergunta lógica: se é 
assim por que colocar esse artigo na Constituição? Se o legislador poderá ou não 
fazer. Se ele fizer está tudo bem, está no 150, e se ele não fizer também está tudo 
bem, porque ele não é obrigado a fazer. Quer dizer, o que está na Constituição... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É brincadeira. O Geraldo Ataliba 
tinha razão, não é? Não são conselhos, são ordens e por isso existe o mandado de 
injunção.  

Sr. Alexandre: Lembrança dos grandes juristas que fazem falta, não é? Mas o 
Dr. Bonilha me trouxe a lembrança, que nós utilizamos como argumento um 
acórdão do Ministro Marco Aurélio, que no ICMS, não ICM, pois eu acho que no 
ICM, ele deu crédito sobre o ativo por força do princípio constitucional. Aí nós 



aplicávamos, não analogia da falta de lei e, sim, se no ICMS o Supremo 
reconheceu que o princípio da não cumulatividade é extensivo, por que não no 
IPI? No IPI era até mais forte, porque não havia nem lei. No nosso caso não 
haveria uma lei expressamente vedando o crédito e, sim, o regulamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer falar sobre esse 
tema, que eu acho que está bem exaurido. Continuo de baixo para cima. O Luiz 
Carlos(F) está aí para tratar do assunto que ficou. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, mas estamos indo de baixo 
para cima, eu queria ver se o Schoueri chegava, senão nós vamos seguindo a 
ordem. Na verdade, este é um assunto que ficou também pendente de reunião 
anterior, em que nós discutimos o exaurimento da instância administrativa, em 
função de uma exceção que o próprio Supremo Tribunal Federal abriu em relação 
à sua súmula de que precisa, para proceder criminalmente, haver um 
esgotamento da instância administrativa, com a qual se daria a constituição 
definitiva do crédito tributário. Depois, nós discutimos paralelamente a questão, 
aliás, veio à baila a questão do exaurimento da instância administrativa na 
hipótese inversa de repetição do indébito, que desde o antigo Tribunal Federal de 
Recursos ficou estabelecido, não me recordo agora se chegou a haver súmula do 
— (...) 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do TFR? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do TFR, de que não era necessário 
esgotar a instância administrativa, mas de qualquer maneira estava essa questão 
muito acesa lá pelos anos 60, 70, não é? Em função de que como o CTN previa o 
pedido administrativo de repetição do indébito e estabelece que depois da 
negativa da restituição administrativa se tem dois anos para entrar com a ação 
de anulação dessa decisão administrativa. Então, havia uma corrente que 
entendia: “Não, primeiro tem que ir ao poder administrativo, Executivo e depois, 
não sendo vitoriosa, precisa...”. Aí tem o interesse de agir judicialmente. Também 
se discutia o seguinte: afinal de contas, se existe um meio interno entre as 
partes, que é o processo administrativo, não se deve recorrer ao Judiciário antes 
de haver o litígio por falta do interesse de agir. Essa matéria aí ficou pacificada e 
ninguém mais falou nesse assunto. O que nessa discussão nos levou a reacendê-
la foi um recurso especial, Resp 1.310.042, do Paraná, da 2ª Turma, quer dizer, 
da Primeira Sessão do STJ, em que ele diz o seguinte: “Previdenciária. Ação 
concessória de benefício. Condições da ação. Interesse de agir. Prévio 
requerimento administrativo. Necessidade em regra”. Aí ele diz que há uma 
decisão no sentido de que se deve requerer primeiramente em processo 
administrativo não ofende o princípio constitucional da inafastabilidade da 
jurisdição, não ofende. E aí entra no ponto fundamental: “O interesse de agir ou 
processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da 
pretensão submetida ao juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a 
demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o Poder 



Judiciário é via destinada à resolução de conflitos”. Quando nós discutimos esta 
ementa que nós tínhamos em mão por alguma maneira, que eu não me recordo 
agora. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu que trouxe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você que trouxe, não é? E trouxe, 
então, grande preocupação. Eu levantei o inteiro teor e fiquei mais preocupado 
ainda, porque a Ministra-Relatora era um benjamim e dá uma aula aqui de 
direito processual citando vários doutrinadores de escol nessa questão no 
interesse de agir. A matéria aqui é negativa do INSS quanto à concessão de 
benefício, não é uma matéria tributária, mas todos os pressupostos aqui contidos 
se aplicariam perfeitamente à repetição do indébito tributário. Eu fiquei com a 
esperança de que ele abrisse uma exceção para a repetição do indébito tributário, 
não é? Aí ele fala assim, em uma certa passagem... Ele está dizendo o seguinte: 
quando já se sabe que o órgão administrativo tem resistência, por exemplo, há 
precedentes ou tem um ato normativo negando o benefício em determinada 
circunstância, aí não tem necessidade. Ele coloca em negrito o seguinte: “Nesse 
último caso seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização de 
requerimento administrativo, quando o próprio INSS adota posicionamento 
contrário ao embasamento jurídico do pleito”. Agora que eu quero chegar: 
“Também é importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da 
via administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89 e 213, do 
próprio... Aliás, do antigo, a última do antigo TFR e a 89 do STJ. Só que essas 
súmulas são: uma é relativa à matéria previdenciária. Esta mesmo. E a outra é 
relativa a acidente de trabalho, não é? Quer dizer, como não é necessário? Como 
que não está a decisão se afastando das súmulas? Como compatibilizar o que foi 
dito com a jurisprudência, que hoje implicitamente é mantida no STJ, de que 
você não tem como condição para a ação a necessidade de ter exaurido a 
instância administrativa na repetição. Então, eu não estou trazendo isso aqui 
muito para debate novamente, mas fica em aberto para quem quiser falar. É 
mais para complementar o que nós havíamos discutido e reafirmar uma 
preocupação de que amanhã alguém pode dizer lá no STJ: se você não tem ainda 
negativa do Fisco na repetição, você não tem interesse de agir, não há, conflito e, 
portanto não há o binômio utilidade-resistência ou necessidade-utilidade, que 
são requisitos da ação. E, olha, são citados Dinamarca e outros grandes 
processualistas. Miguel, por favor. 

Sr. Miguel: Não, eu queria lembrar, não é? Na parte tributária existe, se não me 
engano, é o art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, que ela prevê expressamente que 
se a parte que tiver dentro de um processo administrativo, ela optar pela Justiça 
ou por qualquer ação na Justiça, ela automaticamente abre mão do processo 
administrativo. Então, aí sim, por analogia, eu diria que isso não seria necessário 
no processo tributário, porque se a própria Lei de Execuções Fiscais, ela garante, 
ela diz isso: se a parte durante o decurso do processo administrativo, ela se 
utilizar de qualquer ação judicial, então, automaticamente ela desiste do 
processo administrativo. Outra questão também é que a Constituição garante a 



todos o acesso ao Poder Judiciário para o atendimento de qualquer pleito, não é? 
Não lembro exatamente o teor do dispositivo, mas garante o acesso de todos ao 
Poder Judiciário para a defesa dos seus direitos. Então, isso aí me parece que 
essa decisão vai contra esse princípio constitucional. Uma vez, eu lembro que eu 
tive um caso prático e, inclusive, os autores, os constitucionalistas são claros ao 
dizerem que no Brasil não é necessário encerrar a instância administrativa para 
poder se socorrer ao Judiciário. 

Sr. Alexandre: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. Alexandre: Miguel, essa semana, eu tive uma decisão monocrática do STJ 
em uma ação de repetição de indébito da diferença do ICMS do fato gerador 
presumido e o real, aquela discussão que o Supremo... Está suspensa no 
Supremo Tribunal. O Ministro disse ao contrário, falou: “Olha, vocês não podem 
com entrar com ação direto - inclusive com perícia para apurar o valor da 
diferença. Primeiro tem que se sujeitar às regras do Estado, do pedido 
administrativo para entrar com a ação”. Quer dizer, ainda bem que o Supremo 
Tribunal está analisando essa questão e vai dar a palavra final. Agora, eu vi 
vários julgados na minha vida profissional que dizem, no campo tributário, que 
se você pede administrativamente a restituição e o CTN diz que tem que ter a 
decisão, para poder iniciar o prazo de dois anos. Se você não tem uma decisão 
haveria então... Uma das condições da ação não estaria presente, que seria 
exatamente o binômio necessidade-utilidade, porque há a pendência de um 
pedido administrativo e que depende de um ato da autoridade, que é a decisão. 
Sem a decisão, você não tem a ação e aí se entra com a repetição de indébito não 
com a anulatória, seria então a repetição do indébito pelo 165, não pelo 169 ou 
168, acho que é 169, do CTN, que diz que são os dois anos. E aí... É, mas aí o 
Ministro diz: “É, mas o problema é que prescreveu, porque você entrou há sete 
anos e não se conta a interrupção do pedido administrativo, porque não houve 
decisão”. Então, o pedido administrativo, ele é desprezado, aí conta-se a 
prescrição e aí teria as teses... Então, aí daria a prescrição, porque você entrou, 
acho que era um caso que entrou 12 anos depois, porque o Fisco não dava a 
decisão. Eu, particularmente, me deparando com um caso desse, eu preferiria 
entrar com um mandado de segurança para que haja a decisão, para entrar com 
a anulatória e não correr nenhum risco jurídico de chegar lá do STJ e ter essas 
decisões. Quer dizer, que a gente fica meio abilolado, não é? Você primeiro tem 
que pedir a condição disso, você tem direito de ação. “Não, mas depende, 
depende, dependo do caso”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o 
Plínio, mas o Miguel fez referência ao art. 38 da Lei de Execução Fiscal. Só para 
esclarecer... Não é para esclarecer que todos sabem, mas para pontuar, o art. 38 
diz que: “A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível 
em execução fiscal, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de 
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do crédito, esta 



precedida de depósito prévio. O Parágrafo Único diz: “A propositura, pelo 
contribuinte, da ação prevista nesse artigo importa em renúncia ao poder de 
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto”. Na 
leitura direta do Parágrafo Único... Ação prevista nesse artigo é ação de execução 
fiscal. Mas uma leitura mais atenta diz que não pode ser apenas esta, não é? 
Porque... É por isso até que os tribunais administrativos consideram qualquer 
tipo de ação, não é? Porque a execução fiscal, uma vez já proposta, não há mais 
campo para você discutir na instância administrativa. Você não pode dizer: 
“Olha, eu não vou embargar a execução fiscal, que eu vou me defender 
administrativamente”. Até a certidão de dívida pressupõe um processo 
administrativo regular, precedente. De forma que não há mesmo campo para 
essa interpretação restritiva e aí é um ponto realmente interesse, não é? Porque 
se eu posso renunciar a instância administrativa significa que eu não precisaria 
também exaurir a instância administrativa. O Plínio havia pedido a palavra.  

Sr. Plínio Prado Garcia: Plínio Prado Garcia. Essa questão é bastante 
interessante, na medida em que o contribuinte pode efetivamente valer-se da via 
administrativa para impugnar os autos de infração, por exemplo, ou mesmo 
recorrer das decisões administrativas. Sabemos, pelo Código Tributário Nacional, 
que uma vez manifestada essa irresignação do contribuinte, suspende-se o curso 
da prescrição. Mas aí vem a questão: pode o Fisco valer-se da suspensão da 
prescrição para não decidir ou tardar a decidir sobre os pedidos, sobre as 
impugnações ou recursos? Devemos lembrar que a Constituição foi emendada e 
acho que pela Emenda Constitucional 45, que acrescentou o último inciso ao art. 
5°, falando sobre a razoável duração do processo administrativo e judicial. Depois 
disso, veio a Lei 11.457/2007 estabelecendo o prazo de 360 dias, no seu art. 24, 
me parece, para que as decisões sejam proferidas na via administrativa. Isso traz 
uma consequência, evidentemente. Se de um lado, o curso da prescrição fica 
suspenso, significa isso que o Fisco pode valer-se dessa suspensão aguardando 
ad aeternum para proferir uma decisão? Eu tenho entendido que não e a respeito 
disso, inclusive, já escrevi um artigo, que foi publicado na Dialética, antes 
mesmo de haver essa alteração à Constituição, me parece que foi em 2002 que 
saiu esse artigo sobre perda de eficácia do lançamento por decurso de prazo. Isso 
aí eu considero um terceiro gênero, um tertium genus, que se coloca ao lado dos 
institutos da prescrição e da decadência. Porque há de vir uma consequência 
dessa inação ou dessa inércia do Fisco em decidir sobre os processos 
administrativos e judiciais, ou melhor, administrativos e nos casos de 
impugnação ou de recurso. Essa consequência para mim, outra não é senão, 
vamos dizer assim, tornar inexigível o lançamento tributário. Podemos nos valer 
disso aí para chegar a essa conclusão da analogia, que o Código Civil permite, 
mas que o Código Tributário só não permite quando se trate de tributar, mas 
nunca para se eximir de uma tributação. Em razão disso mesmo, eu tenho 
sustentado judicialmente essas situações em que o resultado é a perda da 
eficácia do lançamento tributário por decurso de prazo. Agora, uma outra 
consequência é aquele caso, está naqueles casos em que a gente espera uma 
decisão que favoreça, digamos, uma repetição de indébito. Diz o Fisco que não 



precisaríamos esperar, vamos dizer, os 360 dias, que a gente poderia ingressar 
antes em juízo, para que a decisão seja proferida antes. Ora, mas isto aí é uma 
prerrogativa ou um direito do contribuinte e não uma obrigação do contribuinte, 
que pudesse eximir o Fisco de cumprir o seu dever de decidir no prazo de 360 
dias. Consequentemente, a conclusão que a gente chega é que nessas hipóteses, 
por exemplo, quando a decisão do Fisco é uma decisão que a gente espera que 
seja favorável, vamos dizer, para efeito de repetição de indébito, se não vier essa 
decisão no prazo entendo que deva ser considerado como já deferida, como já 
aceita e aprovada a repetição. Inversamente, entendo que não há como 
prosseguir a execução, porque haveria a hipótese, portanto, de perda de eficácia 
do lançamento. É o que eu posso dizer sobre isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem, Hiromi e Brandão. Não, 
você primeiro e depois Hiromi.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, na verdade, Plínio, você misturou dois dos 
temas, mas vamos focar só no tema que foi objeto da propositura inicial, está 
certo? Com referência à necessidade de exaurimento da via administrativa. O 
Miguel disso há pouco sobre a questão constitucional. É verdade, que isso está 
da Constituição e todos nós entendemos assim, mas quando você entra com uma 
ação, a primeira coisa que você tem que observar são as condições da ação, não 
é? Então, muita gente perde, porque entrou com uma ação: “Ah, eu posso entrar 
com a ação?”. “Posso, qualquer uma e qualquer momento”. Mas se eu não 
observar que eu tenho a condição legítima de parte, possibilidade jurídica do 
pedido, não é? É o caso, então, específico desse caso aqui é o seguinte: a Receita 
Federal soltou um normativo dizendo: “Olha, todo mundo que está no lucro 
presumido pode deixar de pagar o PIS e a Cofins sobre as receitas, outras 
receitas financeiras, etc. a partir da edição da revogação do § 3°, tal”. Bom, ela 
soltou o normativo. Você tem duas partes, aquela parte anterior e tem essa parte. 
Se você não tem a parte anterior, só tem essa, pagou só depois disso aqui, olha, 
você não tem... Você pode ir ao Judiciário, mas você não tem-- 

Orador Não Identificado: [Pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Então, você tem que dizer: “Olha, 
se ela já está dizendo que você não precisa pagar e se você pagou, você faz um 
pedido administrativo e com certeza...”. É, hoje, o pedido administrativo é 
naquela questão de PER/Dcomp, etc. Vamos esquecer esse procedimento. Mas 
realmente o que o acórdão quer dizer é isso. Você não vai onerar o Judiciário 
sabendo que 100% do que você vai pedir o administrativo está lhe dando. Você 
vai... A não ser que queira só receber honorários advocatícios, está certo? Mas 
realmente, você falta condição da ação. Você não tem, assim... O que é a lide? É o 
conflito de interesse caracterizado por uma pretensão resistida ou se não há 
resistência do outro lado, por que você vai ao Judiciário? Vai, então, ao 
administrativo. Agora, é claro, se o administrativo, você sabe, tem o ato 
normativo dizendo: “Não vou te devolver”. Como é o caso, eles não devolvem 
tranquilamente o PIS/Cofins pago anteriormente à revogação da lei. É claro, você 



nem precisa, só demonstrar que existe a ata normativa dizendo que até aquela 
data é devido, você vai ao Judiciário e você satisfez a condição da ação. Eu acho 
que a gente tem que temperar isso, tomar cuidado com essa questão e sempre 
que for ao Judiciário verificar como é que está a situação do Fisco, a posição do 
Fisco a esse respeito, para evitar que a Procuradoria solte uma resposta nesse 
sentido e você tome uma sucumbência, não é? É isso que a gente tem que 
ponderar, não é? Com referência a essa questão dos dois anos, a nossa Casa 
aqui já manteve a posição assim. Enquanto durar o processo administrativo, 
você pode entrar com esse mandado de segurança para obrigar... [ininteligível] 
[01:13:40] tem muitos casos que fazem isso para obrigar a Receita Federal a se 
pronunciar com referência ao seu pedido. Tudo bem. Mas se você não quiser, 
quiser deixar, porque você ainda está em dúvida, você deixa. Os dois anos só têm 
sentido quando passou exatamente o prazo prescricional, porque antes disso não 
têm o menor sentido. Se você entra no primeiro ano e você desiste do pedido 
administrativo no terceiro ano, olha, não aconteceu nada, você está dentro dos 
cinco anos da lei geral. Então, você vai para o Judiciário com o seu tempo de 
prescrição intacto. Agora, se demorou sete anos é claro, uma vez decidido o 
processo administrativo, aí tem que tomar cuidado para você não desistir, porque 
se você desistir é como se você voltasse à estaca zero. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, então, aí que está. Mas se você desistir 
dentro dos cinco anos não acontece nada. Por quê? Porque o seu prazo está 
intacto, não é? Então, aqueles dois anos do art.169 só se aplicam quando? 
Quando terminado o prazo prescricional de cinco anos, o órgão administrativo 
ainda não decidiu e aí você tem mais dois anos para fazer a ação anulatória 
daquela decisão. Bom, isso não foi o objeto da colocação do Professor Ricardo, foi 
outra coisa, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível] [01:14:53] continuidade 
do tema anterior, mas evidentemente ele tem suas pernas próprias, não é? 
Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Essa colocação que foi feita é para iniciar o processo 
criminal na área tributária, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera aí. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Opa. 

Orador Não Identificado: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. 

Orador Não Identificado: Da restituição de tributo. 

Sr. Hiromi Higuchi: Só restituição de tributo?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O criminal é outro assunto que já foi 
esgotado antes. Alguém mais quer falar? Petry. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Rodrigo Petry. Eu gostaria só de pontuar uma-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, eu pensei que fosse Petry e 
é Petry.  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Tem ambos, fique tranquilo, Petry ou Petry está 
ótimo. Em relação ao 169, que coloca prazo de dois anos para ação anulatória da 
decisão administrativa que indeferia a instituição. A gente pode observar uma 
questão interessante, que é a seguinte: se a restituição do indébito tributário 
estiver baseada em uma inconstitucionalidade do tributo, a rigor, eu não deveria 
pleitear isso administrativamente, porque à administração pública cabe cumprir 
a lei e não questionar constitucionalidade do tributo. Se o contribuinte entrar 
com um pedido administrativo de restituição, alegando inconstitucionalidade do 
tributo na via administrativa, a administração pública não tem que deferir, 
porque é uma questão que deve ser levada para o Poder Judiciário. Passam-se os 
anos nesse pedido administrativo alegando inconstitucionalidade do tributo e 
passa-se lá o prazo prescricional de cinco anos para ir na via judicial, aí você não 
tem a decisão administrativa. A decisão administrativa e a administração pública 
dizem: “Eu não posso decidir pela restituição deste tributo, porque eu não posso 
decidir pela inconstitucionalidade dele”. , eu olho o 169 e vejo: ah, mas eu tenho 
agora dois anos da decisão administrativa para pleitear a sua anulação no Poder 
Judiciário. A questão curiosa é a seguinte: eu não posso alegar que tenho dois 
anos para desconstituir, para anular a decisão administrativa, porque ela foi 
correta, a partir do momento que ela disse: “Eu não posso, administração 
pública, decidir pela inconstitucionalidade do tributo, você deveria ter entrado 
diretamente no Poder Judiciário e não pleitear a restituição do indébito na via 
administrativa”. Então, nesses casos, onde há uma alegação de 
inconstitucionalidade prévia para a restituição do indébito tributário é 
importante o contribuinte tomar o cuidado, porque ele não vai poder entrar com 
uma ação anulatória da decisão administrativa que denegou a restituição. Porque 
a decisão administrativa que denegou a restituição afirmando que não pode se 
decidir sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei tributária, na 
via administrativa, é correta. Portanto, a ação anulatória é da decisão 
administrativa que denega a restituição. Se a decisão administrativa que denegou 
a restituição disse: “Eu não posso realmente dar a restituição, porque é uma 
questão a ser levada para o Judiciário”. Parece-me que, nesse caso, o 
contribuinte poderia ter alguma dificuldade nesse sentido, talvez poderia se 
alegar que já passou-se o prazo prescricional e não poderia entrar no Judiciário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ponto... Pessoal, calma, pela 
ordem. O ponto trazido é de grande relevância, sem dúvida nenhuma, não é? Eu 
acho que existem pressupostos do processo administrativo que têm que ser 
observados. É uma verdadeira carência do Direito de pedir administrativamente, 
falta de interesse de pedir administrativamente ou nos termos do acórdão já 



existindo a resistência no sentido não de que o poder público não vai dar a 
restituição, mas que a restituição implica em ele declarar a inconstitucionalidade 
da lei, que ele não pode fazer. Portanto, é uma forma de dizer: “Não vou dar, não 
peça que eu não vou dar”. De justificar o ingresso nos moldes desta decisão do 
STJ, o ingresso imediato sem exaurir a instância administrativa. Se isso é 
verdade, realmente, o ponto levantado precisa ser considerado com cuidado, não 
é? Não estou dizendo que é esta a conclusão, mas eu acho que não é 
absolutamente improcedente, não. Você queria falar sobre isso? 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Luiz Carlos(F), pega aqui o 
microfone, faz favor.  

Sr. Luiz Carlos(F): Só uma perguntinha adicional para contribuir com o debate. 
Se não me engano, o STJ tem uma posição, segundo a qual a apresentação e a 
tramitação do pedido administrativo não suspende o prazo prescricional para 
ajuizamento da ação judicial de repetição de indébito, não é? Isso não seria um 
pouco contraditório com essa posição de que a denegação administrativa seria 
uma condição da ação de repetição de indébito? Porque, no final das contas, a 
administração vai demorar um tempão para dar a resposta, o despacho 
[ininteligível] [01:19:59] demora uma eternidade. Quer dizer, você tem cinco anos 
para ter homologação tácita, depois demora o DRJ um tempão, o Conselho um 
tempão. Se nesse meio tempo não sair decisão nenhuma e o contribuinte ficar 
esperando para sobrevir o interesse de agir, não vai dar tempo de entrar com 
ação judicial. O STJ tem, salvo engano, essa posição de que não suspende ou 
interrompe o prazo prescricional. Eu acho que fica um pouco contraditório, se é 
realmente uma condição da ação, então, não pode correr o prazo prescricional 
durante a tramitação. Como, aliás, acontecia. O STJ decidia e continua decidindo 
a favor da Fazenda Pública, não corre a prescrição para cobrar, o débito é 
compensado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não posso dizer que tem 
jurisprudência do STJ messe sentido por não ter lembrança, o Dr. João vai dizer 
alguma coisa, mas eu concordo com a sua consideração, não somente porque 
existe um dispositivo expresso no CTN tratando de prescrição, cujo termo inicial 
é o indeferimento do pedido administrativo, como também pelo próprio conceito 
de prescrição. A prescrição pune aquele que não agiu. Se eu posso agir via 
administrativa e agir em tempo e tem cinco anos para agir administrativamente 
ou judicialmente, mas eu agi, não há aquele motivo, aquele dormientibus non 
succurrit jus para justificar qualquer consideração de prescrição. Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu ia dizer que, salvo melhor juízo, me lembro 
de uma decisão do STJ nesse sentido. Eu sempre considerei meio... Quase que 
uma decisão isolada e não representativa de um entendimento do STJ. Agora, 
também eu não me lembro exatamente da situação de fato que foi abordada 
nesse caso. Porque me parece que se o contribuinte entra com o pedido 
administrativo, fica aguardando, passam-se seis anos, ele não obtém uma 



decisão da administração, desiste do pedido e entra com uma ação judicial, essa 
é uma situação. A outra situação é que ele entra com o pedido na via 
administrativa, passam-se seis anos, ele obtém a decisão e aí ele, com base no 
169, vai para a via judicial. Acho que são situações diferentes. Mas essa decisão 
do STJ, eu realmente não me lembro em qual dos casos foi examinado para se 
chegar a essa decisão. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. A título informativo de 
pequeno expediente, se você puder, na próxima semana, nos diz se tem ou não 
tem jurisprudência.  

Orador Não Identificado: Quem?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Luiz Carlos(F). 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Dr. Brandão está escalando o Dr. 
Luiz Carlos(F) para na próxima semana confirmar se há ou não há 
jurisprudência. Eu estou dizendo não trazer para debate, mas a título de 
pequeno expediente, de informação. Para encerrar o assunto, a menos que 
alguém mais queira falar. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos. 

Sr. Alexandre: Dr. Petry, no caso da prescrição, o decreto, eu não lembro o 
número, do Getúlio Vargas expresso em dizer que o processo administrativo 
interrompe a prescrição. Então, nós temos, a nível de lei ordinária, que se aplica 
em todos os casos de processos administrativos-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Alexandre: Como se falou aí em Previdência Social, não é? O CTN tem uma 
norma expressa, e, então, isso eu que eu queria lembrar. Agora, Dr. Brandão, 
com a vênia, respeito o colega, também tem jurisprudência pacífica dizendo que a 
ação declaratória, ela não depende de pedido administrativo. Eu posso ter o 
direito de declarar um direito, conforme o CPC prevê, em qualquer momento. 
Evidente que alguns casos, por exemplo, de Previdência Social... Posso até dizê-
los que pessoalmente entrei com um pedido de revisão de aposentadoria, não se 
julgava, falou-se que o meu pedido era... Que eu tinha que fazer um outro. Eu 
falei: “Vou fazer outro?”. E entrei com um mandado de segurança para que se 
julgasse nos 365 dias. Esses casos, sim, que a gente vê no Judiciário. O 
Judiciário diz: “Não, você não ter direito de mandado de segurança, porque 
depois julgou”. Eu falei: “Mas eu queria... Como não tinha se lá...”. Então, essas 
coisas que a gente vai vendo no curso da vida profissional, mas por isso que o 
ideal seria ficarmos com a tese do feijão com o arroz, não é? Entrou com pedido 



administrativo, aguarde-se o julgamento ou pleiteie-se que se julgue. Eu acho 
que esse seria o caminho menos tortuoso. Porque em casos de compensação, Dr. 
Ricardo, eu me lembrei que havia... A Instrução Normativa 21/97, da Receita 
Federal, era uma beleza. Houve até grandes debates e que permitia a 
compensação pura e simples, não precisava nem pedir administrativo, 
compensei, entreguei a DCTF e acabou. Teve um desembargador, uma Turma do 
Tribunal Regional Federal que entendia que você tinha... Como a lei previa, tinha 
uma norma administrativa e a Lei 83 previa a compensação direta, que era 
inepta a ação. O STJ reformou isso, disse: “Não, o direito de ação é sagrado. O 
contribuinte não precisa se sujeitar e aí explicitar em seu subjetivismo por que 
ele prefere o Judiciário e não o pedido administrativo”. Eu gostaria só de fazer 
esses parênteses. Obrigado, senhores.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Vamos passar ao último 
assunto de hoje e de cima para baixo na pauta, até porque acho que o primeiro 
assunto da pauta não deve ser discutido na ausência do Schoueri, porque o 
Schoueri ameaçou todos nós aqui na Mesa semana passada. Ele-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o assunto está no nome do Luiz 
Carlos(F), mas o Schoueri ameaçou todos nós aqui, escreveu um artigo para que 
todos nós soubéssemos qual a verdade verdadeira e absoluta. Então, eu acho que 
nós não devemos discutir na ausência dele e ele tem suas razões muito sérias, 
obviamente. O Luiz(F) apresentou os temas exaustivamente, mas restou alguma 
coisa que vai ficar na pauta para a semana que vem. O último assunto, portanto, 
de hoje e de pauta é uma finalização também da matéria que o Dr. Hiromi 
trouxe, a respeito dessa solução de consulta, cuja solução de consulta nós já 
discutimos bastante... Aliás, desculpa, Solução de Divergência 5, 6 e 7 da Cosit 
e, também, seguida da Solução de Consulta 332 da 8ª Região, que diz o momento 
em que deve se apropriar a receita de um contrato de permuta na apuração do 
lucro presumido. O que aconteceu é que o Hiromi trouxe também para nós um 
acórdão do Conselho, que trata da res sperata. Esse acórdão, que é o 1101-
00418, do ano passado, diz que... A ementa diz que: “Os valores referentes à 
comercialização de pontos de negócio em shoppings e similares (res sperata) 
deverão ser reconhecidos como receita na assinatura do contrato que os tenha 
como objeto”. Foi trazido aqui dentro do debate da questão do lucro presumido. 
Esta decisão aqui não é de lucro presumido, mas veio à baila e nós ficamos de 
analisar aqui. Todo mundo deu palpite e ficamos de saber por que o Conselho 
chegou a essa decisão, uma vez que, pelo menos assim de pressentimentos, se 
trata de uma receita relativa a uma res sperata, a receita devia ser apropriada na 
medida do tempo do contrato. Falou-se em luva, falou-se uma porção de coisa 
aqui. Eu só consegui ontem à noitinha, fim do dia, o inteiro teor do acórdão, 
porque o Carf ficou com o seu site, não sei se ainda está, mas o site estava fora 
do ar, pelo menos na sessão de inteiro teor. Mas ontem o rapaz lá que consegue 
tudo no Carf, conseguiu o inteiro teor, não sei por que vias. Se quiserem, eu 
posso fazer uma taxa de serviço de fornecimento. 



Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é nome do escritório. O Dr. João 
aqui é o administrador que controla todas as atividades e não ia admitir, não. 
Mas então eu posso agora relatar, sim. Houve o voto vencido do relator e houve 
uma decisão, portanto, majoritária. Há mais um outro voto vencido, também, não 
foi desempate. A questão está muito bem discutida. Não sei quem está certo, se 
os votos vencidos ou os votos vencedores, não tive tempo para pensar mais. O 
que eu digo é que a questão está muito bem discutida, porque o voto vencido traz 
doutrina, traz procedimentos contábeis e o voto do vencedor já é mais direto, 
objetivo, mas, enfim, é uma posição claramente já assumida por ele e pela 
maioria. O fato que nós não sabíamos é o seguinte: vou ler aqui o auto de 
infração. “Nos contratos de locação de espaço comercial constam, além do valor 
do aluguel, que o inquilino deverá pagar uma quantia ajustada para poder 
usufruir do direito de participar da estrutura organizacional do shopping, pelo 
tempo de duração da loja”. Diz aqui o fiscal: “Essa cláusula contratual tem o 
titulo de res sperata”. O acórdão, diz no voto vencedor... Que de certa maneira eu 
acho que... Não sei se ele está certo ou errado, já mencionei, mas ele está um 
pouco contraditório com os seus próprios fundamentos, sabe? Mas ele diz que... 
Depois de citar a doutrina, o que é disponibilidade econômica, disponibilidade 
jurídica, ele simplesmente: “Conclui-se, portanto, que a res sperata representa o 
valor investido pelo locatário para garantir a futura utilização de toda a 
infraestrutura do empreendimento, a qual se iniciar - provavelmente se iniciará - 
a partir do momento da entrega da loja cuja vigência abrange todo o período do 
contrato de locação. Nessas condições, a receita correspondente à res sperata 
deve ser reconhecida pelo beneficiário ao longo do período correspondente ao 
contrato inicial de locação”. Quer dizer, se for de cinco anos durante cinco anos. 
Nós sabemos que quem paga vai amortizar em cinco anos, não tem nenhuma 
dúvida. O voto vencedor depois de explicar bem qual é o fato, que é esse que eu 
disse, ele já parte para certas considerações importantes. Eu me lembro do 
Schoueri estar até trazendo alguns detalhes aqui da discussão, que batem com 
este aqui. O contrato prevê o direito da empresa incorporadora, do shopping, a 
receber essa parcela nominalmente a título de res sperata, não é? Não é a título 
de luva. O acórdão aqui então diz que luva é uma coisa e res sperata é outra. 
Realmente, luva tem um conceito muito vinculado ao ponto comercial, que foi 
desenvolvido por um locatário, está sendo transferido para terceiros, o novo 
locatário. Mas o acórdão aqui recorrido, que é da delegacia, e depois foi 
confirmado pelo voto vencedor, destacou os seguintes pontos: há o direito do 
incorporador a receber essas importâncias em caráter definitivo e incondicional. 
Há o direito a vencimento antecipado das prestações de res sperata futuras, caso 
houver inadimplência de uma delas. Caso haja rescisão do contrato, não há 
direito do pagador da res sperata à devolução. O que leva o acórdão recorrido e o 
acórdão do Carf a dizer que existe a disponibilidade imediata da totalidade da 
renda por não haver... Para ser um valor certo, fixo, ajustado, não haver condição 
suspensiva e não haver nenhuma previsão de vinculação desse direito aos 
serviços futuros que estão, assim, meio... São indivisíveis de estar dentro do 



shopping e que terão, quando forem divisíveis, terão uma remuneração 
específica. É citada a Maria Helena Diniz em um trechinho em que diz: “Um 
contrato a título de reserva da localização - isso que é res sperata para ela - com 
o futuro lojista, que pagará certa quantia periódica durante a fase de construção. 
Tal avença não se confunde com o contrato que terá vigência após a construção 
do shopping, para fins de atividade comercial”. Que é o contrato de locação. De 
forma que ainda tem outras passagens, ela diz que certamente não se trata de 
luva e se trata, portanto, a res sperata, de uma reserva do direito. No prisma, 
portanto, do recebedor dessa receita, ela é definitiva. Ela é uma contrapartida de 
estar garantida a reserva e não de alguma coisa que ele vai fazer futuramente, 
não é? Digamos que fosse um pagamento antecipado pelas despesas de limpeza e 
segurança futuras. Aí não, não é? A receita pressuporia a prestação desses 
serviços que seria apropriada ao longo do termo, não aqui nesse caso. Então, a 
princípio, eu acho que o acórdão está certo, mas realmente também vi alguns 
pontos interessantes no voto vencido--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai pôr no site?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos pôr no site, se quiserem, 
esse inteiro teor. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Um esclarecimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. Um minuto. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Um esclarecimento. Nesse caso aí há o pagamento 
antecipado de uma vez só? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é só em parcelas. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Só em parcelas? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só em parcelas. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Então, eu entendo que está equivocada essa decisão, 
equivocada, porque está desrespeitando o princípio da capacidade contributiva, 
que eu chamo de específica. Está aplicando o regime de competência em um caso 
em que deveria estar sendo aplicado o regime de caixa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, bom... A discussão, Plínio, era 
se o lojista, que era o que ele... O lojista, não, o incorporador do shopping, que é 
o que ele queria fazer seria apropriar a receita não no momento do recebimento, 
mas no momento paulatinamente, mês a mês, ao longo do contrato, está certo? 
Contrato de locação. Como essa verba não tem nenhuma relação com a locação 
ou com serviços futuros, mas apenas garantir ao lojista que ele pode se instalar 
lá, esse direito está sendo ortogado em definitivo, nesse momento, sem condições 
nenhuma. Meu amigo, o incorporador, além de tudo, está recebendo dinheiro. 
Então, é a maior capacidade contributiva possível e imaginável, não é? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 



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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não se discute aqui se a tributação é 
parcelada ou não, não é? Poderia ser parcelada, mas se for um direito a termo 
incondicional definitivamente adquirido também seria tributado já, sim. Mesmo o 
período-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Hiromi Higuchi: A Delegacia de Julgamento deu provimento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não-- 

Sr. Hiromi Higuchi: A Delegacia-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse caso? 

Sr. Hiromi Higuchi: Deu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nesse caso, ele-- 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um esclarecimento rápido, por favor.  

Sr. Alexandre: Alexandre. O que eu disse, eu falei sobre a natureza jurídica da 
res sperata e fiquei rememorando. Na verdade, eu trabalhei no primeiro shopping 
do Brasil como estagiário jurídico. Então, discute-se o que é a res sperata em 
verdade, não é? É o fundo de comércio que o shopping coloca à disposição dos 
lojistas. Então, é um fundão. O lojista tem o seu pequeno fundo de comércio, que 
é a lojinha, e o shopping é uma grande lojona. Esse falando em termos mais, 
assim, simplórios, não é? Então, é a localização das lojas, a estratégia de 
localização para não haver concorrência entre elas ou concentrar a praça de 
alimentação, tudo isso tem uma organização, tem toda uma estratégia para ser 
um shopping center e não ser uma galeria. Isso, a lei prevê. Então, esse é... Na 
verdade, a res sperata é essa disponibilidade que se coloca à disposição de cada 
pequeno lojista. Por força disso, eu seria no sentido de que é devido de imediato a 
independência do acordo feito entre lojistas e empreendedor, porque isso não 
seria oponível ao Fisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um esclarecimento final em função 
da observação do Hiromi Higuchi. O Hiromi Higuchi disse que a decisão de 
primeira instância reconheceu o direito do contribuinte, mas a decisão em 
primeira instância, ela ficou no meio do caminho, não é? Ela ficou no meio do 
caminho, porque... E ela até tem razão, não é? Ela disse assim: entre a 
assinatura do contrato e o início da locação precisa haver a inauguração do 
shopping, de forma que há um evento futuro, sim, ainda pendente. O que ela 
disse é: o reconhecimento da despesa não se dá na assinatura do contrato e na 



recepção da res sperata, mas na inauguração do shopping, mas não disse que 
seria ao longo do contrato de locação. Lamentavelmente, nós estamos com o 
tempo encerrado. Se quiserem continuar discutindo, nós... A sala está em aberto, 
as luzes não serão apagadas. Até a próxima semana. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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