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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Não sei se já viram a 
convocação, para uma assembleia na próxima semana, a mesa, durante 
a nossa reunião da mesa, assembleia extraordinária para ratificar o que 
nós já decidimos, por exigência do cartório de registro dos nossos atos 
societários, associativos, melhor dizendo, inclusive da última 
assembleia. Entretanto, o Brandão está diligenciando junto ao cartório 
e aparentemente está conseguindo superar as exigências formais 
absurdas, independentemente da assembleia. De qualquer forma ela 
está convocada, caso tenhamos no entretempo uma solução, a 
assembleia simplesmente não se realiza. Presidente da assembleia está, 
está convocado. Posta a convocação. Queria comunicar que ontem, 
referência, aqui ontem houve uma homenagem ao nosso querido 
professor Alcides Jorge Costa, do Mackenzie, dos seus 90 anos, serão 
completados em agosto, o lançamento do livro “Pacto Federativo 
Tributação e Cidadania”, coordenação das professoras Fúlvia Helena de 
Gioia e a Zélia Luiza Pierdoná, e vários autores, todos professores do 
Mackenzie. Prefácio professor Ives Gandra e apresentação do Dr. José 



Francisco Siqueira Neto que é o diretor da escola. O professor Alcides 
esteve lá, foi uma homenagem singela, mas muito sentida, inclusive ele, 
com breves palavras, foi surpreendido, foi uma surpresa para ele, ele 
não sabia nem de livro, nem de homenagem, ele foi convidado para 
abrir um suposto seminário e ele compareceu para este fim, foi 
surpreendido, mas foi uma surpresa, contou a história porque o livro é 
“Pacto Federativo, Tributação e Cidadania”, contou a história da 
Federação Brasileira desde Dom Pedro I. Então, contando a primeira 
Constituição de 1824 e assim foi. Curioso que ele fala, “eu me lembro 
de”, parece que ele estava lá. 

[risos]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então é um livro que estou trazendo 
para a biblioteca, está à disposição de todos. Lembrando que a 
professora Zélia Pierdoná participou de nosso congresso do ano 
passado. Estamos também com dois livros novos, foram feitos, foi feito 
referência semana passada, mas estão aqui, chegaram, “Parcelamento 
Tributário”, da Vanessa Grazziotin Dexheimer e o “Controle da 
Extrafiscalidade” da Martha Toribio Leão, que esteve aqui a semana 
passada, falou, deu uma esquentada no assunto que será debatido na 
próxima semana com o Paulo Vítor e o professor Schoueri. O Fábio já 
apresentamos antes. Nós tivemos quatro livros que estavam para sair, 
do Fábio foi o primeiro e tem um quinto, não estou recordando agora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria lembrar então, assim, todos 
os associados recebem esses livros nas suas casas, tá?! Esse é um 
ponto considerável, além da revista, os livros também são entregues a 
todos os associados. Esta é uma coleção, chamada “Doutrina 
Tributária”, necessariamente são dissertações de mestrado ou 
doutorado somente da faculdade Direito, que não só são aprovadas lá 
como depois passam pelo nosso conselho aqui e nosso conselho decide 
ou não publicar, uma vez decidindo, todos os associados do IBDT 
recebem, além de diversas bibliotecas. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vai para todas as bibliotecas, grandes 
bibliotecas, nas universidades. Nós estamos no número 17, o próximo é 
18. 

Orador Não Identificado: O que está para chegar é do Phelippe Toledo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Phelippe Toledo é o próximo. E a 
grande notícia, quinta edição do estimado e precioso Direito Tributário 
do professor Luiz Eduardo Schoueri, que está doando para a biblioteca 
com uma amável dedicatória, uma gratidão pelo muito que aprendo. 
Pelo menos foi isso que eu li. Muito obrigado, professor Schoueri. O 
livro está crescendo ano a ano e é uma referência, né, claro, todos 
sabem disso. 



Orador Não Identificado: É baratinho. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos três assuntos, um que já 
ficou combinado que seria para a próxima semana, do Paulo Victor 
Vieira da Rocha, questão da extrafiscalidade das normas tributárias. 
Temos assuntos em aberto, elevação da alíquota do PIS/COFINS sobre 
receitas financeiras, já discutimos bastante. 

Orador Não Identificado: Houve mudança agora o decreto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre o ponto de vista dos nossos 
debates, o Emmanuel está fazendo um levantamento, ou melhor, já fez 
o levantamento, está alinhavando para aqui expor e talvez chegue hoje 
mais tarde, as posições do Supremo sobre isso. Há uma, você não 
estava aqui a semana passada, nós falamos em convidar o Natanael 
para vir debater conosco porque o Natanael circularizou, ele 
circularizou uma posição no sentido da validade do aumento da 
alíquota, citou alguns acórdãos do Supremo, não vou fazer comentários 
sobre os acórdãos que ele citou, mas o Emmanuel localizou um recurso 
ordinário em mandado de segurança do ano passado, do ano de 2013. 
Com a decisão que apenas dois votos foram contrários e foi considerada 
uma situação muito parecida com a nossa, em que está envolvida uma 
redução, depois um retorno para a alíquota, um retorno intermediário 
para a alíquota na questão de contribuição previdenciária, e o Supremo 
entendeu que não podiam reclamar. Na linha do professor Schoueri, 
pura e simplesmente, depende de lei para aumentar. Foi discutida a 
questão da inconstitucionalidade da delegação e incompetência que no 
caso era por decreto, era por lei, mas de qualquer forma foi discutido, e 
o curioso que por se tratar de mandado de segurança, se entendeu que 
havia uma inconstitucionalidade em toda a questão, o que não poderia 
ter sido nem sequer reduzido a alíquota em relação à base legal, no caso 
lá não era nem alíquota, era base de cálculo. E o Supremo entendeu 
que em se tratando de um mandado de segurança, não poderia ir além 
do pedido e, portanto, uma discussão, a divergência que houve entre os 
ministros foi apenas com relação como é que nós vamos decidir? Que 
alíquota que nós vamos decidir, mas havia uma unanimidade do ponto 
de vista sobre a impossibilidade da delegação. Então, um precedente 
importantíssimo. Tem votos ainda de ministros que não estão mais 
lá, Sepúlveda, mas é importantíssima. Então, vamos esperar um 
assunto, o Emmanuel vai nos vamos trazer novamente esse assunto e 
lembrando que também pedimos a presença do professor Humberto 
Ávila para tratar também da revogação de isenção alíquota zero de IR 
fonte, em relação aos investidores anteriores à regulação, exportadores 
de tipos que adquiriram supostamente com a garantia da alíquota zero. 
Então, esses assuntos todos serão ainda debatidos. Brandão, pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para deixar claro, eu ia falar Vossa 
Excelência que assistiu ao congresso. 



[Risos]. 

Orador Não Identificado: Mas pode, por que não? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aliás, o pessoal da medida provisória 
lá, foi difícil de entender, os caras chamam de sonegação aquele pedido 
que fez de restituição, né? Tem que ser considerado 50% a multa 
mesmo e tal. Sabe aquele?! Ontem estava discutindo aquela medida 
provisória. 

Orador Não Identificado: Foi no Senado isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na Câmara. Sobre a.... tem um 
artigo que fala que, o art. 74 da Lei 9.430 excluiu da multa isolada o 
pedido, só manteve quando a homologação não é, perdão, quando a 
compensação não é homologada. E esse artigo que a medida provisória 
diz que foi revogado, ele estava introduzindo e dizendo que quem pedir, 
pedir a restituição, e a restituição deve realmente sair do texto. Uma 
confusão danada aqui. 

Orador Não Identificado: Você também está confundindo tudo aí. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é. Essa medida provisória 
que alterou o PIS e COFINS na importação, tem um artigo que revoga o 
parágrafo 16 da lei 9.430. Agora a discussão era sobre se mantinha 
essa revogação ou não e falavam cada coisa, Vossa Excelência. Bom, na 
questão do primeiro item, né, professor, é que saiu ontem o decreto 
8.451, então, o decreto 8.451 e que acertou algumas coisas que 
estavam rolando na praça, vamos dizer assim, em dúvida, primeiro: 
qual é o conceito de variação extraordinária do câmbio para você poder 
fazer a mudança do regime de caixa ou competência, então já definiu 
que é uma variação calendária de um mês, 10% para mais ou para 
menos, pode fazer a mudança do regime no mês seguinte, e eu acho que 
nós tivemos esse caso, foi em março né, que o câmbio subiu mais do 
que 10%, então junho quem quiser trocar o regime troca. Mas o 
interessante é que ficou, assim, um decreto voltou a situação anterior 
para o ativo, quando o ativo é decorrente da exportação, permanece 
apenas aquelas aplicações financeiras, que a lei pode fazer, ou mesmo 
as receitas financeiras, e do passivo as obrigações em moeda 
estrangeira todas foram excluídas, né, então qualquer obrigação que 
você tenha, né, está com a alíquota zero na variação cambial quando ela 
decorrer de desvalorização do real. E também as operações de hedge, 
né? Agora ficamos novamente com a mesma questão, né, pode reduzir? 
Esse aí é o assunto que fica pra-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nós ficamos com a questão, e 
evidentemente que o ‘lobby’ funcionou para a questão do hedge, mas 
fica mais evidente o desrespeito ao princípio da legalidade, não é, quer 
dizer, a coisa vai sendo dada. 



Orador Não Identificado: É o casuísmo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É o casuísmo, né? 

Orador Não Identificado: Exatamente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, vamos em frente. Instrução 
normativa 1565, Luís Alexandre Barbosa. Seria a semana passada, se 
retirou antes da hora. 

Sr. Luís Alexandre Barbosa: Infelizmente, peço desculpas. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sem problemas. Pode falar, por favor. 
Lembrando que a nossa preocupação aqui na mesa é sempre centralizar 
as discussões nos aspectos materiais e não nos aspectos 
procedimentais. Como o assunto envolve arrolamento eu não sei bem o 
que você quer tratar. 

Sr. Luís Alexandre Barbosa: Está ok. Posso aproveitar que a mesa 
estava comentando sobre a questão da inconstitucionalidade, da lei, só 
um comentário. Na discussão do salário educação, salvo engano, o 
ministro Carlos Veloso, ele disse que também existia a discussão de 
decreto da alteração de alíquota e o Carlos Veloso, naquele julgamento, 
disse que foi constitucional o salário educação exatamente porque ele 
foi editado sobre a égide da constituição anterior que se fosse na atual 
de 88, seria inconstitucional. Então este recurso de mandado de 
segurança que o Emmanuel vai nos trazer, tenho certeza que vai 
corroborar essa discussão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, já que você falou isso, sem 
também estender a discussão e entorno no assunto, é surpreendente 
isso, essa manifestação do Veloso, porque... como é que você 
mencionou? Na constituição anterior seria-- 

Orador Não Identificado: Inconstitucional. 

Sr. Luís Alexandre Barbosa: Na constituição anterior ela era 
constitucional, se fosse nessa seria inconstitucional. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então é surpreendente, porque na 
constituição anterior, vocês estão falando da emenda constitucional 
1/69, havia expressa autorização, né, e delegação que foi revogada pela 
constituição de 88, foi revogada por não ter sido repetida, foi 
recepcionada. Então, a grande discussão, nós até passamos muito por 
cima disso, eu lembro que o Schoueri até mencionou: No direito 
administrativo é comum à delegação, mas o ponto fundamental é esse, 
havia uma expressa previsão na constituição anterior que desapareceu 
no regime atual, então qual é a significação desse desaparecimento, não 
é? Mas o Natanael, na circular, ele menciona um acórdão do Supremo 



em que diz que: “Desde que todos os elementos, a regra-matriz, estejam 
presentes na lei, há possibilidade de alteração por decreto”. Foi o que foi 
dito lá. Eu quero acrescentar também que neste mandado de 
segurança, o recurso ordinário e mandado de segurança que eu 
mencionei a pouco, foi feito referência e esse decreto diz que é outra 
situação. Afastada a aplicação. Muito no passado, mas foi afastado. 
Então, o Supremo estava consciente que estava decidindo de maneira 
diferente da anterior. 

Orador Não Identificado: E o salário educação tinha um componente 
também, né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Era diferente-- 

Orador Não Identificado: Ele teve um fim social. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Era diferente. Era um problema de 
definir o risco, o setor, uma série de coisas. 

Orador Não Identificado: Muita gente desistiu porque pediu-- 

Orador Não Identificado: Traumático né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos lá. 

Sr. Luís Alexandre Barbosa: Eu vou focar assim, questão de direito 
material, mas são três pontos importantes que essa instrução 
normativa trouxe em relação a arrolamento, depois eu tenho certeza 
que a Valdirene vai poder complementar aqui, ela comentou no mesmo 
sentido que eu. Bem, a questão dos depósitos judiciais. Hoje, com a 
atual instrução normativa, não existe mais a condição do levantamento 
do depósito judicial aí na existência de arrolamento. Então, sob a égide 
da antiga instrução normativa, só poderia ser feito o levantamento 
depois que se verificasse que não existia mais pendência no 
arrolamento, hoje não existe mais, o que é de uma certa forma bastante 
salutar, porque você coloca em grau de igualdade aquele contribuinte 
que eventualmente foi mais conservador e fez o depósito judicial, àquele 
que simplesmente questionou em juízo e não fez depósito nenhum, um 
acaba sendo prejudicado por quem está na condição de arrolamento e o 
outro que simplesmente poderia se beneficiar da decisão e não teria 
nenhum problema com a disponibilidade dos valores depositados em 
juízo. Outra questão que é a variação de valor a mercado, a instrução 
normativa traz uma adequação do art. 100 da Lei 12.973/2014, agora 
há um reconhecimento e a possibilidade de tanto o contribuinte quanto 
o fiscal de adotar o critério de valor de mercado, aí se adequando às 
novas regras contábeis, o que é salutar, antes na informativa anterior, 
existia uma discussão sobre a competência do fiscal e a impossibilidade 
do contribuinte de questionar o valor de mercado que foi atribuído pela 
fiscalização. E primeiro, e acho que é o mais importante e aí sim a gente 



volta na questão de direito material que é a possibilidade de processo 
administrativo, ou melhor, de recurso no caso de, do arrolamento, então 
anteriormente não existia a previsão de questionamento da posição do 
fiscal quando do procedimento de arrolamento. Agora não, agora existe 
um reconhecimento da aplicação aí, mesmo que indireta da Lei 9.784 
que possibilita sempre o duplo grau de jurisdição no processo ou 
procedimento administrativo, e no caso do arrolamento ele acaba 
enfrentando bastante, em especial as empresas em recuperação 
judicial, já trabalhei com muitos casos em que tivemos um... 
procedimentos de arrolamento bastante questionáveis, invasivos, enfim, 
é uma posição da Receita bastante agressiva contra o contribuinte e 
prejudicando até a possibilidade daquele contribuinte voltar a ter lucro 
e voltar a operar e sair da recuperação judicial. Então acho bastante 
salutar hoje este reconhecimento. Fazendo um paralelo, não sei se 
todos aqui conhecem o procedimento do Ministério de Tecnologia e 
Inovação. Até o ano passado também não existia a possibilidade de 
questionamento da avaliação técnica do que é e do que não é inovação 
tecnológica, então foi editada recentemente uma portaria pelo LCDI, que 
possibilita também naquele órgão, uma reanálise e principalmente a 
obrigação do MCTI de dar o que eles chamam de relatório 
circunstanciado, que nada mais é do que fundamentar a decisão 
administrativa. Então a gente vê, e até coloco aqui alguns casos que 
nosso escritório teve o prazer de defender, a ilegalidade desses 
procedimentos, então em várias oportunidades nós tivemos que 
impetrar o mandado de segurança, para que obrigasse o MCTI a rever a 
análise de inovação tecnológica e sempre logramos êxito. Acredito que o 
MCTI agora reconheceu o direito aí do administrado ou do contribuinte 
que se beneficia da lei do bem, quanto à análise técnica de renovação 
tecnológica. E a mesma coisa a gente, nós verificamos aqui com a 
instrução normativa que possibilita agora a revisão do procedimento de 
arrolamento. Eu acho que este é o principal ponto positivo dessa nova 
instrução normativa. Uma exposição breve. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Alguém quer falar 
alguma coisa? Um comentário importante. Primeira questão do 
arrolamento? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Então 
vamos para o próximo assunto. Fernando Zilveti. O Paulo não está aí, 
não é? Então, vamos pular o assunto. Miguel Gutierrez, acórdão 
1103001123 do CARF, o seu assunto predileto, consideração de atos 
praticados com base no abuso de formas. Pode falar, por favor, expor o 
acórdão, e o que você achou de interessante lá. Se me permite uma 
consideração preliminar, sobre a questão do... eu vou deixar você falar, 
depois eu comento. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, o acórdão trata-se de uma questão de 
planejamento tributário relativamente simples. Bom, então os 
acionistas desse banco integralizaram as ações que eles possuíam no 
banco numa ‘holding’ e mantiveram para si o usufruto sobre os direitos 
econômicos dessas ações. De forma que os dividendos, os juros sobre o 



capital próprio continuavam sendo usufruídos pelos próprios 
acionistas, que eram controladores do banco e da ‘holding’ também. A 
acusação da fiscalização foi que teria havido abuso de forma jurídica 
nessa estruturação, né, e que na verdade esse usufruto foi em troca de 
nada, ou seja, o banco não teve nenhum benefício em troca de ceder 
usufruto para os acionistas, né, diante disso, essa operação foi 
desconsiderada, já que os juros sobre o capital próprio quando são 
tributados na empresa, sofreriam incidência de imposto de renda, 
contribuição social sobre o lucro líquido PIS e COFINS, e na pessoa dos 
acionistas pessoas físicas, usufrutuário das ações, só o imposto de 
renda na fonte de 15%, então essa seria a vantagem tributária que os 
acionistas estariam auferindo. Então, houve acusação de abuso de 
formas, né, e a defesa do contribuinte alegou o seguinte, que haveria 
um propósito negocial na operação já que esse banco ele abriu capital, 
então na verdade eles criaram essa ‘holding’, para que as participações 
dos acionistas majoritários ficassem concentradas na ‘holding’, de 
forma que os votos fossem, o controle fosse detido por essa ‘holding’. 
Alegaram também que, na verdade, nada mudou, porque antes de ser 
constituída a ‘holding’, os juros sobre capital próprio eram recebidos 
pelos acionistas e continuaram sendo recebidos pelos acionistas, agora 
usufrutuários. Então, na verdade, não houve uma redução da 
tributação, houve uma manutenção do que já existia, né? Com relação 
as outras alegações também, alegou que a figura do abuso de formas 
não estaria prevista na lei e que, portanto, haveria, estaria sendo ferido 
o princípio da legalidade, e do lado do fisco ele alegou que na verdade 
ele estaria havendo um abuso de formas, porque o único propósito 
dessa operação foi para pagar menos tributos e houve, teria havido um, 
digamos assim, um abuso de formas que teria ferido o princípio da 
capacidade contributiva. Então, quanto à violação ao princípio da 
capacidade contributiva, o fisco alegou, eu vou ter até ler aqui, afasta 
alegação da autuada sobre o fundamento de que o abuso de formas fere 
o princípio da capacidade contributiva, não havendo de se admitir que 
uma violação ao princípio da legalidade possa anular uma diretriz maior 
consubstanciada no princípio da capacidade contributiva. Alegação do 
fisco, né? Afasta a alegação da autuada sobre o fundamento de o que 
abuso de formas fere o princípio da capacidade contributiva, não 
havendo que se admitir que uma violação ao princípio da legalidade 
possa anular uma diretriz maior, consubstanciada no princípio da 
capacidade contributiva. Isso está nas fls. 7 do acórdão. Daí, quanto à 
licitude e substância dos atos praticados, entendeu a DRJ que por não 
ser possível identificar propósito negocial na constituição do usufruto, o 
ato foi praticado com abuso de formas jurídicas e com o objetivo 
preponderante de se pagar menos tributos, o que por si só derruba a 
legalidade formal dos atos praticados. Bom, o contribuinte disse que, na 
verdade, o usufruto está previsto no Código Civil e na própria lei das 
sociedades anônimas, né, está previsto o usufruto de ações e disse que 
o comportamento dele estava amparado na legalidade e que além disso, 
não haveria uma previsão legal quanto ao uso da figura do abuso de 
formas jurídicas, que na verdade é uma figura que foi criada pela 



doutrina alemã, né, eu acho que até consta da legislação alemã, e então 
o acórdão derrubou a autuação, a meu ver, com razão, dizendo 
justamente que a figura do abuso de formas jurídicas não está prevista 
na legislação brasileira e que além de tudo, além do usufruto estar 
previsto na lei das sociedades anônimas, também teria havido propósito 
negocial que seria justamente concentrar o controle dos votos na 
‘holding’. 

Oradora Não Identificada: Desculpa interromper, o usufruto era 
gratuito, não era oneroso? 

Sr. Miguel Gutierrez: Usufruto era gratuito. Então eu gostaria de saber 
a opinião da Mesa, dos membros aqui do IBDT, porque eu acho bem 
interessante a questão, porque o CARF tem usado muito do abuso de 
formas jurídicas, também a falta de propostas negocial, que na verdade 
não estão previstos na legislação brasileira e tem alegado com essa 
figura do princípio da capacidade contributiva que por si só já 
justificaria o emprego dessas teorias. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para recompor o fato, as ações 
pertenciam a pessoa jurídica? 

Sr. Miguel Gutierrez: Não, as ações pertenciam a pessoas físicas dos 
acionistas do banco, que integralizaram essas ações numa ‘holding’, 
com reserva de usufruto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Conservando os direitos patrimoniais, 
transferindo só os direitos políticos de voto. 

Sr. Miguel Gutierrez: Políticos, exato, exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que vale a leitura. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E a autuação, nós estamos vendo aí, é 
só para deixar bem claro o fato, a atuação é sobre a pessoa jurídica. 

Sr. Miguel Gutierrez: Sobre a ‘holding’. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A ‘holding’ que não era acionista, eu 
estou pensando numa situação em que, só para deixar bem claro isso, 
né, se a ‘holding’ fosse ela, titular das ações e constituísse usufruto na 
pessoa dos sócios ou dos acionistas, ou diretores, a situação seria mais 
complicada, ela estaria abrindo mão de direitos patrimoniais. 

Sr. Miguel Gutierrez: Foi justamente o contrário. Os acionistas é que-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É muito estranho o auto de infração 
pretender, exigir imposto da pessoa jurídica sobre rendimentos que ela 
jamais teve, apenas porque recebeu direitos políticos com uma 



finalidade clara parece, clara, de concentrar controle sobre as empresas 
as quais as ações foram dadas usufruto se referiam. 

Sr. Miguel Gutierrez: Essa é uma das alegações dos contribuintes, que 
na verdade a ‘holding’ nunca teria tido os direitos econômicos, né, e que 
então a situação não se alterou em nada porque na verdade as ações 
eram dos contribuintes que integralizaram na ‘holding’, mas mantendo 
para si os direitos econômicos através desse usufruto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ponto que me causa estranheza, eu vou 
ter que mencionar aqui, é que essa busca por dizer afinal de contas, 
havia proposta negocial e tudo mais, porque na verdade acaba, vamos 
assim, de algum modo, tornando opaco o ponto importante que o 
Miguel quer perguntar. Existe abuso de formas? Porque é interessante 
como o contribuinte trouxe dois argumentos, um é: não existe abuso de 
forma de brasileiro. Dois: ainda que existisse no caso concreto, havia 
proposta negocial? A gente entende uma decisão unânime e ao mesmo 
tempo a gente não sabe, a gente pensa que cada um pode ter decidido 
por um argumento ou por outro. Ou seja, esse acórdão não se torna 
paradigmático para aquilo que poderia ser o que o Miguel quer, para 
dizer não existe abuso de formas no direito brasileiro, não há sentido 
algum em se pretender invocando o princípio da capacidade 
contributiva, pretendesse uma tributação sem base em lei. Essa 
afirmação infelizmente no caso fica um pouco esvaziada aqui no caso 
concreto, porque alvitrando todo esse esforço também em dizer: aliás, 
no caso, não houve, no caso havia proposta negocial, no caso havia 
consideração. Então dá aquela impressão, nós não podemos tomar esse 
caso como precedente a dizer, olha, o CARF aqui negou aquela visão 
sobre o abuso de forma. Talvez o relator não tenha feito, mas como o 
relator coloca os dois argumentos nós ficamos um pouco assim, não 
infelizmente não é o precedente Miguel que eu gostaria que você tivesse 
nos trazido aqui. 

Sr. Miguel Gutierrez: É, o relator ele fala-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, o voto. O relator fala duas coisas, o 
relator fala duas coisas, mas nós não sabemos, como são dois 
argumentos que ambos isoladamente sustentariam a improcedência da 
autuação, nós não temos como saber se isso seria, ou seja, se houvesse 
apenas um dos argumentos, se todos votariam. O relator sim, o relator 
dá uma lição aqui, eu comecei a ler o texto aqui. Desculpe, posso até, 
para que conste em ata ler esse texto aqui ou não? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que é importante-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou, entre aspas, vou ler mesmo 
porque merece que fique em ata isso. Em aspas: “Segundo as lições de 
Marco Aurélio Greco, para a verificação da intenção pretendida pelo 
contribuinte ao efetuar o planejamento tributário, não se pode 



considerar apenas uma foto, ato isolado dentro de toda a operação. É 
preciso considerar todo o filme da operação (conjunto de atos). Assim, 
não se pode admitir a segregação dos motivos da autuada, ainda mais 
por se tratarem de atos societários praticados com finalidades 
convergentes". Vejam, aqui essa argumentação não é dizendo: não há a 
figura do abuso de formas, quer dizer, não houve abuso neste caso. 
Continua entre aspas mais uma vez." Verifico que em e todos os atos 
praticados pela autuada e por seus acionistas, sejam eles considerados 
de forma isolada ou em conjunto, há um encadeamento lógico que 
demonstra a sua correlação com a finalidade pretendida". Até aqui ele 
não está inovando nesta infeliz jurisprudência do CARF, que pretendeu 
trazer o propósito negocial. Onde ele inova, é a partir daqui. Agora, 
entre aspas. "Ademais, apesar de suficientemente demonstrar o 
propósito negocial do usufruto sobre a análise, entendo que o 
contribuinte possui o direito de organizar-se com o melhor lhe convier, 
observados os princípios constitucionais da livre iniciativa e da 
concorrência, bem como devidamente protegida a ordem econômica. 
Sua liberdade encontra limites tão somente nos imperativos legais, tal 
qual o caso do art. 149, VII do Código Tributário Nacional. Nesse 
sentido, não há nenhuma norma em nosso ordenamento jurídico que 
obrigue o contribuinte a valer-se do método mais oneroso 
tributariamente quando pode, dentro do contexto do seu propósito 
negocial e das margens de licitude, manter a tributação auferida no 
mesmo montante que consistir a situação anterior." Para um 
pouquinho. Não me agradou a ressalva dentro do contexto do seu 
propósito negocial, me parece uma concessão à teoria do propósito 
negocial, data vênia, não vejo base legal. Continua. Como é que é? 
Continuamos. "É justamente esse o caso dos autos, antes da 
constituição da autuada e da reserva do usufruto dos direitos 
econômicos dos acionistas, o JCP pago pelo banco aos seus acionistas 
sujeitava-se apenas a incidência do IR fonte à alíquota de 15%, sendo 
idêntica à situação que se verificou no momento da autuação. A 
autuada jamais foi detentora dos direitos econômicos das ações do 
banco Daycoval, de modo que nunca ofereceu tributação e IRPJ, CCL, 
PIS e COFINS, os valores relativos ao JCP pago pelo banco."  Por fim -- 

Sr. Miguel Gutierrez: Esse parágrafo é importante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora o parágrafo interessante: “Apesar de 
entender suficientes os fundamentos da decisão conduzindo ao 
cancelamento da autuação fiscal, reputo importante registrar que a 
aplicação da figura do abuso de formas jurídicas não merece subsistir 
também em razão da ausência de previsão legal em nosso diâmetro 
jurídico que a autorize. O abuso de formas é comumente identificado 
pela administração tributária quando o contribuinte utiliza-se de uma 
forma jurídica típica para dar defeitos atípicos, evitando dessa forma a 
incidência de uma carga tributária maior. Esse instituto é definido por 
Marco Aurélio Greco como: a utilização abusiva pelo contribuinte das 



formas jurídicas lícitas para obter a redução de imposto, sendo no 
entendimento desse renomeado autor, passível de questionamento pelo 
Fisco e de neutralização dos seus efeitos. De forma contraposta à figura 
da fraude à lei, que à luz do art. 149, VII do CTN enseja a revisão do 
lançamento, no abuso de formas jurídicas todos os atos praticados 
quando separadamente analisados são formalmente válidos, sendo 
ilícitos apenas seus resultados quando ferir o interesse de terceiros. 
Essa figura foi extraída do direito positivo alemão, segundo qual não 
pode a lei tributária ser evitada por meio de abuso de possibilidade de 
forma de direito. Importante ressaltar, contudo, não haver previsão 
normativa em nosso ordenamento jurídico que tem incorporado tal 
preceito, o que o torna um instituto construído exclusivamente pela 
doutrina e jurisprudência. Destaque que em diversas oportunidades o 
Congresso Nacional vetou a inserção em nosso ordenamento jurídico de 
dispositivo legal antielisivo que autorize a desconsideração pela 
autoridade tributária, usar seus negócios praticados licitamente, porém 
dotados de abuso de formas ou de direito”. Bom, aí ele continua com a 
doutrina. Para aqui. Ou seja, olhando para esse acórdão, a gente 
percebe que no final ele começa a, ele cresce quando nega a existência 
de abuso de formas. Mas ele concede que havia proposito negocial e 
mais, ele cita um dispositivo, o 149, VII do CTN, como se esse 
dispositivo se referisse à fraude à lei, o 149, VII, o que diz o 149, VII? 
Não fala em fraude à lei, fala em simulação, simulação não se confunde 
com fraude à lei. Mas não fraude à lei. Fraude é uma coisa, fraude à lei 
é outra coisa. Ou seja, um ato fraudulento não é figura da fraude à lei. 
Fraude à lei é fraude à lei imperativa, ou seja, se eu tiver uma lei 
imperativa que me manda tomar um certo procedimento e eu em fraude 
contorno para não seguir aquilo que a lei me manda, eu tenho fraude à 
lei. A lei tributária é imperativa sim, no seu consequente, ou seja, 
ocorrida a hipótese tributária, ocorrido o fato jurídico tributário eu 
tenho que pagar tributo, e seria a fraude à lei eu não pagar tributo. 
Agora, não há lei imperativa, ainda bem, que me mande incorrer no fato 
jurídico tributário, portanto, se eu estou em planejamento tributário, se 
eu estou evitando a própria concretização da hipótese tributária eu não 
posso estar em fraude à lei porque, por questão lógica, eu não tenho, 
não há norma imperativa que me obrigue a incorrer no fato gerador. 
Portanto, eu não posso estar em fraude à lei se eu fugir da ocorrência 
do fato gerador, eu estou no meu exercício da minha liberdade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o acórdão realmente tem 
uma manifestação incisiva, é claro, é durante a fundamentação, mas 
uma manifestação importante. O comentário que eu ia fazer antes faço 
agora, o CARF, apesar de que usou e abusou da teoria do abuso. Usou 
e abusou como a fiscalização faz, ele ultimamente vinha se contendo 
nesta volúpia, vou chamar assim. Por quê? Porque tem sido muito 
marcante lá no CARF o fato de que tudo isso que está na teoria esteve 



na medida provisória 66 que foi rejeitada, e antes se faz referência ao 
Congresso Nacional, antes, na época da votação do CTN também houve 
rejeição de dispositivo semelhantes, né? Agora, a 66 ela é expressa, e 
ela foi rejeitada e a rejeição pela Constituição significa perda de eficácia 
desde a publicação. Então não é possível você continuar aplicando uma 
norma que existiu durante a medida provisória que perdeu a eficácia a 
título de interpretação, não é? Essa é a sensibilidade que o CARF 
adquiriu ultimamente. Embora continue a falar em proposta negocial 
muito no sentido que usava antes da teoria, no sentido de que quando 
você tem um ato que está dentro das atividades normais da pessoa 
jurídica, dentro do seu propósito de existência, milita em favor do 
planejamento tributário a realidade e quando você faz uma coisa fora 
desta realidade milita a favor de uma simulação. Essa era a visão 
tradicional que o CARF, que o antigo conselho do contribuinte tinha 
sobre isso e mudou no começo do ano 2000, fim dos anos 90, né? Esse 
acórdão não é isolado, isso é muito bom realmente, mas não é isolado. 
Alguém quer falar? Quem pediu a palavra? Pois não. Enquanto isso, 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria acrescentar nesse debate do 
abuso do direito que existe uma constante alusão à doutrina 
estrangeira, principalmente a doutrina alemã sobre o abuso do direito, e 
se entende que o direito alemão fez uma diferenciação clara entre 
economia fiscal e elusão fiscal. E classificou a elusão fiscal como uma 
forma de abuso do direito, para que então se autorizasse o agente fiscal 
a requalificar o ato. Então isso vem de um alinhamento com o direito 
privado alemão e também estabelece uma clara definição do abuso do 
direito e que tem bastante história atrás disso para dizer que é o 
exercício de um direito notadamente em prejuízo do direito de outrem, 
há uma definição precisa do abuso do direito que para que o Direito 
Tributário se utilizasse desta figura foi necessário uma diferenciação 
entre economia fiscal, que é chamado de Steuerersparnis e elusão fiscal 
que é steuerumgehung, então são duas figuras bastante claras na 
doutrina tributária alemã que deram ao código, já reformado, de 77, a 
possibilidade dessa requalificação, autorizando o agente fiscal a 
requalificar. Nada disso existe no nosso direito, nada disso. 
Absolutamente nada disso. Nem no projeto de reforma do Código 
Tributário Nacional não tem essa estrutura, não há essa estruturação 
de modo que tudo que está sendo dito no conselho de contribuintes, 
sem nenhuma estrutura jurídica palpável, é um achismo e claro, 
seguindo doutrina que também é um pouco forçada para essa 
requalificação. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu uma vez na faculdade, num evento 
que nós fizemos, o Schoueri talvez lembre melhor que eu-- 

Orador Não Identificado: Nossa! Big Ben! 

[risos]. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nove horas. Nós tivemos um evento 
aqui na faculdade pelo IBDT, em que nós convidamos a ex-conselheira 
Sandra Faroni, a matéria era essa que nós estamos discutindo. E eu dei 
uma desafiada nela, o que o conselho usava esta, o antigo conselho dos 
contribuintes usava essa teoria, e ela fez uma confissão muito franca, 
muitas vezes a gente sente que tem o mau uso, que tem uma 
ilegalidade, que tem alguma coisa errada e a teoria se ajusta 
perfeitamente. Então, a gente usa a teoria por causa disso. E outra 
pessoa que eu não vou falar o nome, foi esse secretário da Receita 
Federal adjunto, foi membro do CARF durante um tempo, uma vez me 
disse: "Não, essa teoria é música no ouvido do fisco", eu estou dizendo 
para dizer: como vai ficar tudo isso no novo CARF? O novo CARF agora 
é uma incógnita, não existirão lá, não estarão lá alguns dos grandes 
tributaristas do nosso lado jurídico, poderão haver bons tributaristas do 
lado contábil, não sei, de modo que a questão realmente volta à estaca 
zero. A jurisprudência do CARF, significa que será mantida, pelo menos 
em decisões desse tipo. Por favor. 

Oradora Não Identificada: Sobre o nosso ordenamento, aplica-se a 
esse caso específico, mas o art. 149, fala de fraude, que não é fraude a 
lei imperativa necessariamente. E a gente tem a fraude do lado à fraude 
à lei imperativa, que é a fraude a lei que obriga ou proíbe, há quem 
defenda, tem uma matéria na teoria civilística espanhola, defende a 
fraude à lei não imperativa, quando você abusa de uma permissão em 
que você excede manifestamente os limites dessa permissão ou o que 
essa permissão aconteceu. E aí, publicando essa teoria da fraude à lei 
não imperativa talvez você consiga dar esse cheiro, olha, tem cheiro de 
abuso, mas não é a fraude à lei imperativa o código tributário brasileiro 
não é outra história, mas eu acho que-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, você pode informar, isso você 
tirou da teoria civilística ou da própria legislação tributária espanhola? 

Oradora Não Identificada: Não, civilística. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque a lei tributária espanhola tem a 
figura da fraude à lei tributária, porque é em tudo idêntico aquilo que o 
alemão chama de abuso de formas, que é em tudo idêntico aquilo que o 
francês chama do abuso do direito. Ou seja, não é a fraude, eu digo, o 
que é importante a gente entender, é que o legislador tributário 
espanhol manifestou-se sobre o assunto, criou uma figura e deu o 
nome. Fraude à lei. O legislador tributário alemão criou uma figura e 
deu um nome, chamou de abuso de formas. E o francês chamou de 
abuso de direito. Eu costumo brincar com meus alunos dizendo, olha, 
se o alemão tivesse chamado, foi o primeiro que fez isso, chamado de 
bolinha, daí o francês soubesse e introduzisse no direito dele a bolinha 
e depois tivesse o espanhol, falar da bolinha, primeira coisa que 
descobriríamos é que os três têm bolinha, mas ninguém ousaria dizer 
que no Brasil nós temos bolinha, há falta de uma legislação. Ou seja, o 



que é importante dizer não é verdadeiro que eu tenha na Alemanha o 
abuso do direito privado estendido a lei tributária porque afinal de 
contas teria algo do direito natural, algo que está na Bíblia, algo assim. 
Não, o legislador tributário foi lá e legislou. Na França, na França é ao 
contrário, na França vai ser claro, começou com a jurisprudência 
depois o legislativo foi lá e positivou. Na Espanha começou 
jurisprudência? Não tenho certeza. Foi legislado. Ou seja, aqui no Brasil 
que é o ponto que ele menciona nesse acórdão interessante é 
exatamente o inverso. Quando o legislador, quando o executivo tentou 
introduzir esta figura, medida provisória 66, o congresso disse: “Aqui 
não!” Nós não aceitamos essa figura. No direito brasileiro nós temos 
uma rejeição pelo Congresso Nacional. Então, tender a aplicar, ah não, 
mas espera um pouquinho, princípio da capacidade contributiva está 
acima da legalidade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. São 
os dois princípios estão na Constituição e para este caso, eu achei 
também importante mencionar, a ponderação de princípios no direito 
brasileiro tem uma peculiaridade que não pode ser dispensada, que é o 
art. 146 da constituição, que autoriza a lei complementar a regular as 
limitações do poder tributário. Regular não é apenas repetir o que está 
na Constituição. Regular é calibrar, é dizer: olha, até onde vai uma já 
que tem outra? A lei complementar em questão, o Código Tributário 
Nacional tratou da matéria, recusou analogia, ou seja, existe uma 
decisão da parte da lei complementar poderia ser outra, hein, poderia 
ser outra, mas a decisão é: não cabe analogia. Por que eu digo não cabe 
analogia? Porque na Alemanha, onde a bolinha existe o nome abuso de 
formas, não se põe em dúvida que é caso de analogia. Houve um debate 
para saber se a analogia seria geralmente admitida ou somente naquele 
caso, a discussão é nesse padrão, mas eu não encontrei autor que 
dissesse, que negasse que o § 42 do código tributário alemão é um caso 
de analogia, se é único, se há outros, é o debate, mas é analogia, é uma 
decisão do sistema tributário alemão. Não há como estender isso ao 
Brasil. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Oradora Não Identificada: Eu não concordo, mas eu acho que dá para 
aplicar a lei, a fraude à lei não imperativa no Brasil. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, só acrescentando aquilo que o 
professor Schoueri mencionou, o art. 149 vamos lembrar que ele fala 
dolo, fraude ou simulação. Não fala em fraude à lei imperativa, fraude 
em geral, dolo em geral, simulação e tal que é um conceito mais-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para lembrar, desculpe, é uma locução 
que já existia na legislação IPI, claramente, esse é um contexto é dolo, 
fraude e simulação e IPI. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, lembrar que nós podemos ter 
imperatividade numa situação como foi mencionada em que você pode 



fazer alguma coisa dentro de certos limites, quando você, na verdade aí 
você tem uma proibição de fazer a lei dos limites. É tão imperativa 
quanto uma lei que diz não pode fazer. Pode fazer desde que seja assim, 
assim, assim, está dizendo, não pode fazer se não for assim, assim, 
assim. Logo, é uma lei imperativa também. 

Sr. Alexandre: Vou falar sobre a fraude. Vou data vênia discordar em 
parte do Dr. Schoueri. Fraude, muito se discutiu no código tributário 
que seria fraude, fraude à lei e fraude, né? Nós, depois de tantos anos, 
fraude do ponto de vista quando há um o crime envolvido, fraude, 
simulação, fraude, não se aplicaria a empresa obviamente estaria 
sujeito à tributação, sonegação, nota redestinada etc. No outro ponto, a 
dissolução de uma empresa é um mau ilícito civil e o STJ entendeu que 
é fraude à lei, então os sócios respondem por um ilícito civil, não há 
dolo, não há fraude, quer dizer, não é uma fraude assim, explícita, é 
uma fraude à lei porque eu tenho que manter uma empresa em 
atividade, ou eu a dissolvo e não mantenho ali no local, no 
estabelecimento aberto, mas não há nenhum ilícito criminal aí. E do 
ponto de vista-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O fato-- 

Sr. Alexandre: Deixa eu acabar-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você está falando de uma dissolução 
irregular, ou uma dissolução, ou seja, há fraude-- 

Sr. Alexandre: Dissolução irregular não é ilícito criminal. Agora o Dr. 
Schoueri disse que não pagar tributo seria uma fraude à lei. O STJ, 
não, então depois você releia o que você falou. O STJ disse que 
categoricamente que não pagar tributo não é fraude à lei. Então esse 
ponto que eu quero deixar claro. Quer dizer, eu não tenho dinheiro para 
pagar, é um ilícito civil, eu vou ser obrigado a pagar, vou ser compelido 
a pagar em juízo, agora, não é uma fraude à lei, a lei foi cumprida, 
entreguei minhas declarações, eu não tenho dinheiro. Então, nesse 
ponto que eu queria, não porque o doutor disse ‘en passant’, eu queria 
que, ficou ‘en passant’ então eu falei, espera aí vou falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu jamais disse que não pagar o tributo 
seja fraude à lei. 

Orador Não Identificado: Você falou rapidamente aí, você não 
percebeu. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que você não entendeu, desculpa. 
Ele foi claro em dizer que não existe lei imperativa quanto ao fato 
gerador que obrigue a pagar o imposto. Foi isso que o Dr. Schoueri 
falou e é irrepreensível o que ele falou. Ele não disse que é fraude à lei 



não pagar imposto. De jeito nenhum. Só um minuto. Bom, alguém quer 
falar alguma coisa a mais? Ana Carolina? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só para esclarecer esse ponto. 
Um ponto que nós mencionamos aqui de qualquer modo, o 149, para 
que fique registrado, é bom que quando a gente lê um texto, diminua o 
texto no seu contexto. Existe um grande risco que a gente pegue uma 
palavra, não sei o que, e tente buscar algo diverso do contexto em que a 
lei foi feita, ou do contexto do ordenamento. O 149 fala dolo, fraude ou 
simulação. Existe aqui essa locução foi escrita inclusive no mesmo 
período em que eu tinha a legislação do IPI tratando dessas três figuras. 
Quer dizer, dolo, fraude ou simulação e imposto do consumo, são 
figuras que não tem nada com fraude à lei qualquer que seja. Invocar o 
149 porque por acaso o termo fraude existe em fraude à lei e existe na 
fraude, documento fraudulento, é assim, é fraude, assim, é dar ao 149 
uma extensão que me parece descabida. Então só para registrar, 
corremos um risco, é bom registrar, o 149 não contempla, na minha 
leitura, fraude à lei. Contempla sim procedimentos fraudulentos, algo 
que já existia na mesma época na legislação do IPI. Se você disser, mas 
escute eu devo ler a lei, atualizar. Sim, eu devo atualizá-la, mas eu não 
posso perder o contexto numa locução dolo, fraude ou simulação. Esse 
é o contexto do próprio do Código Tributário Nacional. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estou procurando aqui, pode falar 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nessa mesma linha do Schoueri, quando 
ele falou das bolinhas, é importante a gente também diferenciar, eu 
usaria uma outra figura. A Alemanha tem uma bolinha, a França tem 
um quadrado e a Espanha tem um losango, não são as mesmas 
estruturas que levaram à legislação tributária tratar a figura do abuso 
do direito. Pelo próprio relato que o Schoueri fez com precisão. A 
questão da Espanha em especial, que muita gente vai para a Espanha, 
porque o espanhol é mais fácil, e começou a se adotar, inclusive 
professores de Direito Tributário, começaram a adotar o conceito de 
fraude à lei da Espanha que pelo que a gente entende, o direito privado 
fez uma definição de fraude à lei e o Direito Tributário fez uma outra 
definição de fraude à lei alinhado ao abuso de forma alemão para 
justamente autorizar a reclassificação de fatos jurídicos pelo ente 
tributário. Aí já tem um grande problema, uma grande confusão, 
espanhol adora confusão, entre eles, na própria corte constitucional. 
Que eles não se entendem o que é efetivamente fraude à lei para fins 
tributários. Imaginem isso trazido para o Brasil. Nem passou perto. 
Então, nem tem nada parecido no nosso direito, e nosso Direito 
Tributário muito menos. O 149 não fala de fraude à lei que é um 
instituto diferente, fraude à lei é um conceito diferente e vem 
naturalmente do direito privado. Agora, é um problema a gente definir 
fraude à lei no Direito Tributário já é um problema definir de forma 
distinta do que se define no direito privado. Já seria um problema, seria 



a autonomia do Direito Tributário levado ao extremo. Mas isso não 
aconteceu, então a gente está falando sobre uma hipótese acadêmica 
graças a Deus, inexistente, na minha visão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Luís. 

Sr. Luís Flávio Neto: Ainda em relação à questão do abuso da fraude à 
lei, é interessante que esse instituto da fraude à lei no direito espanhol, 
quando ele surgiu, há décadas atrás, havia previsão de um 
procedimento especial para sua aplicação. E esse procedimento especial 
numa foi legislado e o fisco espanhol durante anos tentou adotar ou 
procedimentos gerais para a adoção da fraude à lei e foi desastroso 
porque quando isso chegava nos tribunais os tribunais diziam, a 
autuação é indevida pois o procedimento especial nunca foi legislado. 
Algo que embora nós tenhamos algo diferente no código tributário 
brasileiro me soa familiar. E apenas a respeito do abuso de formas, dias 
atrás eu fui convidado para dar uma aula num grupo de estudos do 
professor Schoueri e os alunos pediram para que eu falasse sobre 
abuso de formas, eu não vi outra forma de começar a aula a não ser 
com, eu procurei na internet o monstro mais feio que eu pudesse 
imaginar e tinha lá o monstro mitológico, com asas, dez olhos, e eu 
disse para os alunos: Dá medo, não dá? Mas alguém já viu isso? Existe 
de verdade? Eu acho que o abuso de formas é isso, nos dá medo porque 
nós vemos lendas a respeito dele, mas é algo que realmente não existe 
no nosso sistema juridicamente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. É um monstrinho. Fazer uma breve 
interrupção aqui nos nossos debates, fazer uma breve interrupção nos 
nossos debates para fazer menção a um evento envolvendo o nosso 
pesquisador Michell. O instituto sempre se volta para promover o 
desenvolvimento dos jovens tributaristas e nós temos aqui vários 
exemplos de tributaristas que começaram muito jovens aqui no âmbito 
do IBDT e hoje são tributaristas renomeados, inclusive quem acabou de 
falar, Luís Flávio, Lucas, nossos pesquisadores do ano passado, eu acho 
que o Luís Flávio foi o primeiro pesquisador. Isso nos dá muita alegria. 
E nós estamos com o Michell nesta trajetória. O Luís vai fazer uma 
referência porque ele é o coordenador do curso. 

Sr. Luís Flávio Neto: O curso de atualização do IBDT tradicionalmente 
conta com cem alunos e tradicionalmente a avaliação é feita por uma 
prova. Há alguns anos nós passamos a possibilitar que os alunos, é 
uma opção mesmo, o aluno ele pode optar por fazer um artigo e nós 
incentivamos muito porque uma prova nós fazemos as dezenas, mas 
inclusive para os alunos cuja atualização que tem um perfil, 80% são 
graduandos, embora nós temos advogados, para muitos deles é uma 
oportunidade de ter o primeiro contato acadêmico, ter o primeiro artigo 
discutido. E via de regra, 50% dos alunos, 60% dos alunos optam por 
escrever o artigo. E a diretoria do IBDT optou por premiar alguns 
artigos que se destaquem em relação aos demais, nós selecionamos os 



melhores e como que a revista também tem um espaço limitado, não é 
possível que todos sejam publicados, no segundo semestre de 2014 o 
artigo do Michell, a quem eu parabenizo realmente, se destacou, o 
Michel ele apresentou uma pesquisa bem estruturada a respeito da 
jurisprudência, local do fato gerador do ISS, e realmente é um incentivo 
a todos aqueles que queiram escrever, atualização e inclusive em outras 
oportunidades, que mostram uma pesquisa bem elaborada pelo Michell. 
Parabéns Michell. 

Sr. Michell Przepiorka Vieira: Muito obrigado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Parabéns mesmo. E Michell, você fique 
sabendo que houve uma preocupação da nossa parte de não parecer 
favorecimento. Quantos artigos foram apresentados? 

Sr. Luís Flávio Neto: Trinta e dois. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Trinta e dois artigos em cem, dos cem 
escritos, 32 optaram por apresentar artigo ao invés de fazer a prova, né? 
Quer dizer, 32 procuraram esta via e evidentemente acho que todos 
pensaram na publicação do seu artigo. O artigo do Michell realmente se 
destaca, então apesar de que alguém da Casa, não é favorecimento, não 
é favor nenhum, parabéns realmente, foi muito bom seu artigo, espero 
que você continue produzindo dessa forma, viu? Ana Carolina está 
presente? Então, vamos passar ao assunto já que o Emmanuel está aí. 
Emmanuel você tem condições de falar sobre ele? 

Sr. Emmanuel: Tenho. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos lá. Cadê o microfone, faz 
favor? Emmanuel, antes de você chegar eu já fiz uma referência à 
existência daquele mandado de segurança, recurso ordinário ao 
mandado de segurança, mas eu só fiz uma breve apresentação, uma 
referência, aliás, ao assunto. Eu já conversei com o Natanael e ele se 
dispôs a vir a hora que quisermos. Você pode começar dizendo qual é o 
número do mandado de segurança do recurso ordinário? 

Sr. Emmanuel: É o recurso ordinário do mandado de segurança 
número 25476/2013. Foi publicado em maio de 2014, 25476. Bom, 
enquanto carrega ali eu acho que eu vou introduzir. Eu já mandado de 
segurança, eu acho que a primeira vez que foi efetivado o assunto aqui 
na constitucionalidade do decreto que majorou as alíquotas do 
PIS/COFINS sobre receita financeira e bom, o mandado de segurança 
de fato ele traz a situação bem parecida com a que a gente está 
enfrentando hoje. Na ocasião discutiu-se a majoração da contribuição 
social sobre o frete. O que houve? Quais eram os fatos? Existia uma lei 
que estabelecia que a contribuição social sobre o frete ele incidiria sobre 
a remuneração a receita auferida no frete. E estabeleceu-se que poderia 
o Ministério, acho que o Ministério dos Transportes, não sei, bom é, 



poderia ao Ministério colocar um percentual que incidiria sobre a 
receita do frete e esse seria o percentual que incidiria a contribuição. Na 
primeira oportunidade foi estabelecido que seria um percentual de 7%, 
se não me engano, e posteriormente houve uma portaria que majorou 
esse percentual. Então o que se discutiu o mandado de segurança foi a 
inconstitucionalidade na portaria que majorou a que a anteriormente 
havia reduzido. E na ocasião discutiu-se no STF a inconstitucionalidade 
da delegação propriamente dita, mas acabou que inclusive muitos deles 
se posicionaram no sentido que os dois, as duas posições eram 
inconstitucionais, as duas manifestações, tanto a que reduziu, quanto a 
que majorou, mas que em sede de mandado de segurança eles ficariam 
restritos a analisar o pedido que foi o do decreto, desculpe, da portaria 
que reduziu no caso que foi a base de cálculo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que aumentou. 

Sr. Emmanuel: Oi? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Que aumentou. 

Sr. Emmanuel: Sim, desculpe, que aumentou. Eles disseram até que, 
tem até uma passagem interessante, uma colega que fala que com 
paciência porque nós temos que ficar restritos ao pedido porque senão 
aconteceria uma-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa medida. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: ‘Reformatio in pejus’. 

Sr. Emmanuel: Bom, sim, extra petita. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é ultra petita. 

Sr. Emmanuel: Bom, no caso do PIS/COFINS-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. ‘Reformatio in pejus’ é em 
relação à decisão anterior, né? 

Sr. Emmanuel: Sim. É, exatamente. Bom, no caso da receita financeira 
eu acho que a decisão é bem semelhante a situação que a gente vive 
hoje é exatamente essa, em sede de mandado de segurança que disputa 
a inconstitucionalidade, bom, essa é uma questão para si só, mas eu 
acho que o juiz ficaria restrito a analisar o pedido da majoração. Mas é 
interessante no que se refere ao direito material que o STF se 
manifestou pela inconstitucionalidade da delegação. É isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou aqui concluindo se o Schoueri 
está de acordo que ‘tollitur quaestio’. Eu acho que nós não devemos 
mais insistir nesse assunto já havíamos discutido suficientemente, já 



havíamos circunscrito os riscos de alguém dizer, não, é tudo 
inconstitucional, se for inconstitucional então volta a alíquota cheia, 
que até pode acontecer, mas não no caso de mandado de segurança, e o 
professor Schoueri inclusive deu o caminho para o pedido que deve ser 
feito. Curto e grosso, seco, uma página e meia de mandado de 
segurança. Agora, com alusão a este precedente do Supremo, eu 
acredito que a questão está superada, eu vou retirar da pauta, eu acho 
que superamos completamente. 

Sr. Emmanuel: Acho que vai mencionar só a alteração que teve nessa 
semana. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos mencionar. Mas eu queria só 
dizer, só mencionar, não muda muito a questão com relação aos casos 
que ficou mantida a majoração de alíquota. Parabéns por ter localizado 
esse precedente, que nos ilumina bastante. Eu vou até falar com a 
Natanael que não vamos mais discutir esse assunto. Muito obrigado. 
Quem quer falar? O microfone. Favor, se identificar. 

Sr. Fernando: Meu nome é Fernando, eu só gostaria de saber, o senhor 
comentou no começo da abertura mesmo, que há um acórdão do 
Supremo que disse que é possível a delegação, desde que todos os 
elementos da regra-matriz estejam dispostos à lei. Eu só gostaria de 
saber se o senhor ou o palestrante tem o número desse julgado. 

Orador Não Identificado: É o Natanael que falou. 

Sr. Natanael: É o julgado do SAT, mas no caso do SAT é delegação 
técnica. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está mencionando, ele está 
mencionando como tendo sido afastado. Você pode localizar 
rapidamente e passar para ele? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está dizendo, é o SAT. No caso do SAT 
específico que algumas pessoas haveriam delegação e não é caso de 
delegação porque é dentro, ou seja, o SAT, o legislador fixou quais eram 
as alíquotas, o decreto apenas viu qual é a posição da administração 
com relação ao que seria risco alto, médio ou baixo. Não me parece 
sequer um precedente para esse caso. 

Sr. Natanel: Só um microfone. O número é 353446. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que a observação muito 
concreta que se trata de uma situação diferente. Como também se 
curou, se curou também um outro acórdão que teria dito que seria 
válido. Não tem nada a ver com alíquota. E não misturar também o 
antigo regime constitucional possibilidade de legislar por decreto lei. Por 
decreto lei era possível legislar em matéria de impostos ou melhor, de 



tributos em geral, e naquela ocasião se entendia, pelo menos o Supremo 
entendia que contribuições não eram tributos, e uma matéria que foi 
discutida a respeito de contribuição social, o Supremo disse que não 
poderia ser legislado por decreto lei por não ser tributo. Vamos em 
frente, então? A pauta está esgotada. Se alguém tiver algum assunto, 
temos ainda 20 minutos. Pois não, quem levantou primeiro. Entre os 
dois, decidam entre si. Ou os três. 

Sr. Marcelo Miranda: Na verdade é seguindo um pouco do que foi 
discutido agora sobre a delegação. Tem uma matéria também que está 
bastante dividida no judiciário. É Marcelo Miranda falando. Está 
bastante dividida no judiciário que é a questão da delegação para 
majoração da taxa Siscomex, ela foi feita por portaria em 2011. E temos 
todos tipos de decisão, o STJ agora em março, no caso da Volvo, decidiu 
que era matéria constitucional e realmente temos decisões entendendo 
que não poderia ser feita a delegação e várias entendendo que seria 
inconstitucional. Queria. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos começar identificando a 
natureza jurídica da chamada taxa. De que se trata é um preço público, 
é um tributo. 

Orador Não Identificado: Você sabe para que serve essa taxa? 

Sr. Marcelo Miranda: Toda vez que você registra ADI ou adiciona 
algum produto no Siscomex você paga lá um valor fixo de, por exemplo, 
30 reais, aí a lei que institui a taxa ela delegou o poder para o ministro 
da Fazenda aumentar de acordo com os custos que o sistema gerasse 
ele poderia reajustar o valor. Então a portaria de 2011 aumentou em 
500% esse valor. 

Oradora Não Identificada: Quinhentos por cento? 

Sr. Marcelo Miranda: Quinhentos por cento. E aí, o argumento dos 
contribuintes é em relação à delegação ser inconstitucional, mas aí tem 
algumas decisões judiciais que não discutem tanto isso, mas dizem que, 
como a taxa ficou congelada por 13 anos, eles entram no mérito de ser 
um reajuste ou não, correção monetária ou não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O aumento vale para a tabela do 
imposto de renda? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, espera um pouquinho. São duas 
questões que poderiam ser levantadas. Um, saber se trata de uma taxa 
ou não, eu não conheço o caso concreto, pelo o que o Marcelo nos 
relata, parece que essa questão está superada, ninguém discute que é 
uma taxa. Então o argumento é só lembrar, o art. 97 § 2º, de fato diz 
que não constitui aumento de tributo à mera correção monetária da 
base. Então, é saber se, saber se é necessário que o legislador, seja 



explícito com relação à correção, o legislador não, desculpe, que o 
administrador seja explícito, ou,  e essa é a pergunta de fundo, se o 
administrador atualiza um valor abaixo da inflação, admitindo que haja 
uma inflação nesse período, e não é explícito nesse sentido, ele pode 
fazer, ou ele teria que ter sido, ele teria que invocar o § 2º do art. 97 
para atualizar, ou bastaria que ele atualizasse e uma vez atualizado 
invocando o § 2º dissesse: está em ordem. Eu acho que não queria 
invocar. O problema é saber aqui se eu estou diante de atualização ou 
de reajuste. São coisas bastante diferentes. Atualização implica uma 
inflação implica o mesmo valor atualizado. É como dizer assim, é um 
dólar num período, um dólar no outro período. Reajuste é: os custos 
mudaram, eu tenho uma nova realidade econômica, hoje em dia é 
muito mais caro. Isso é reajuste. Eu não conheço a situação concreta, 
Marcelo, mas pelo que você nos relatou, isso é reajuste e não 
atualização. Então a invocação do § 2º seria infeliz pelo o que você nos 
relata. Ou seja, a razão, dá para entender a divergência, afinal de 
contas, em 13 anos também seria, em 13 anos, eu não sei quanto. Oi? 
Mas 500% eu acho que não daria. 

Orador Não Identificado: Todo governo Lula não deu isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só enriquecendo os pontos aí, 
acrescentando mais um, é o mesmo que ocorre com a base de cálculo 
do IPTU, que é reajustada quase que todo ano por decreto. Isso foi 
julgado constitucional 20 ou 30 anos atrás, exatamente em função do 
art. 97 § 2º dizendo que a mera atualização da base apresenta aumento 
de imposto não dependeria de lei, portanto. São casos já julgados pelo 
Supremo, a doutrina também discutiu muito isso, foi objeto inclusive 
no simpósio do Dr. Ives. E eu me lembro assim, de cabeça dois 
municípios que extravasaram com reajuste a simples inflação do 
período, e um dos grandes períodos, Guarujá e Campos do Jordão, isso 
também há muitos anos atrás. 

Sr. Guilherme: Só um esclarecimento aqui sobre o sistema. Antes 
desse reajuste da portaria, uma adição custava R$ 40, depois da 
portaria foi para R$ 185. Um desses processos precedentes teve uma 
nota técnica que foi apresentada pela Procuradoria e falou que teve um 
estudo interno da receita e disse que os custos eles deveriam aumentar 
a taxa para R$ 88,50, então assim, realmente teve uma majoração aí, 
um aumento da taxa com o valor que supera os custos atualizados. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero registrar. Mesmo que tivesse no 
valor dos custos, isto é reajuste, isto não é atualização e exige lei. A 
hipótese para o segundo é correção monetária. Então, há novos custos, 
e tal, isso é irrelevante e aí exige-se lei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer mais falar? Pois não, 
Marcelo. 



Sr. Marcelo Miranda: Não, só para esclarecer, que a lei que criou taxa 
Siscomex, faz essa delegação para reajustes de acordo com o sistema, 
não fala em correção. Então me parece aí que precisaria efetivamente de 
uma lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De novo, vamos avançando. Tem que saber 
se ela está interligando, que é como você nos descreve. Ressalvar bem, 
eu não conheço o texto da lei, eu estou em abstrato. Eu posso imaginar 
uma situação em abstrato em que a lei delega. Eu posso imaginar uma 
situação bastante diferente em que o legislador apresenta quais são os 
critérios para fixação e determina que o executivo, com base nesses 
critérios havia um número final. Esta segunda hipótese eu não tenho o 
que se chamaria uma delegação inconstitucional, aí sim eu estaria no 
mesmo precedente do SAT. Ou seja, se o legislador disser, olha, a taxa 
será considerada os custos tais, se ele suficientemente descreve a base 
de cálculo e manda, agora vai você, administrador e calcule, eu não vejo 
qualquer inconstitucionalidade. Assim como posso imaginar no IPTU 
algo parecido, o legislador, eu não vejo razão nenhuma para o legislador 
ele mesmo, por lei, baixar o valor de cada imóvel, se ele dá os critérios 
suficientes para a apuração da planta genérica, e o executivo seguindo 
a lei diz, olha, calculei, é isso, não há problema algum. Então, como eu 
não conheço o caso concreto, eu estou ressalvando, dizendo, se o 
legislador tiver dado qual é a base, fixado a base de cálculo e dito com 
base nesse critério o executivo informe à administração qual é a base de 
cálculo, eu não tenho problema com essa taxa. Eu não conheço o caso, 
então... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais? Marcelo? Maicon? 

Sr. Maicon Galafassi: Na verdade eu queria só atualizar um termo que 
a gente debateu no mês de abril a respeito da solução de consulta Cosit, 
solução de consulta Cosit sobre o pagamento de... a Receita se 
pronunciou a respeito da possibilidade da declaração de compensação 
ser considerado uma prova de quitação do tributo para fins de 
pagamento de remessa de dinheiro ao exterior por meio de operação de 
câmbio. Aquelas soluções de consulta que eu na época expus alguns 
problemas, ela foi revogada, ela foi alterada pela solução de consulta 
Cosit 110 que foi emitida no início desse mês, em que a receita ela reviu 
o posicionamento, concluiu que o artigo, quando o artigo originário do 
880 RIR, ele fala o termo pagamento e a receita no novo entendimento 
ela contextualizou esse artigo base do RIR, dizendo que a época em que 
ele foi feito a compensação era vetada para fins da administração 
pública pela lei 4320 e que esse artigo que falava em pagamento na 
verdade teria sido tacitamente derrogado pelo CTN e posteriormente 
confirmado pela lei 9.430. Então, em resumo, agora a partir da agora a 
receita ela considera a declaração de compensação como uma prova do 
efetivo pagamento para fins do art. 880 e fechamento de câmbio, desde 
que, e aí ele faz a ressalva de que a compensação ela não pode ser 
considerada um direito subjetivo do contribuinte, então para você poder 



compensar você teria que olhar tanto as normas específicas da 
compensação para ver se tem alguma vedação específica ou também 
verificar na legislação do tributo específico se há alguma outra vedação 
adicional. Então, em regra, pode ser feita a vedação de compensação é 
prova de pagamento do tributo para fins de operações de câmbio desde 
que observados esses dois requisitos, uma vedação para fins da 
legislação de compensação, e uma vedação para fins da legislação do 
tributo específico. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, a receita, a receita corrigiu 
a interpretação, na verdade expressamente ela refez a orientação 
anterior. O verbo que usa é reformar. Reformar a interpretação anterior, 
fez isso expressamente, e nós mesmo aqui discutimos com base na 
própria lei 4.191 que exige a prova do pagamento e nós havíamos 
entendido aqui que a compensação não é o pagamento especificamente 
entendido como tal, até como definido pelo CTI como forma de extinção, 
mas é forma de extinção da mesma maneira. É a mesma coisa que por 
acaso haver uma anistia, porque não pagou. É forma de extinção. 
Quando a lei 41 proferiu, antes do CTN efetuar o pagamento, extinção 
do crédito tributário. 

Sr. Maicon Galafassi: Só uma observação. Achei só curioso que a 
forma para ele reformar as soluções de consultas, foi a fazer uma 
contextualização da origem do artigo e depois contextualizar, falar 
assim: Olha, o art. 880 analisando sistemicamente, finalísticamente, ele 
tem o objetivo de garantir a quitação da obrigação, mas ao mesmo 
tempo ele poderá abordar a existência com sentido ambíguo para a 
palavra pagamento, isso ele não faz, então só achei curioso que ele 
poderia ter reformado de um forma mais clara, mas ele foi de uma 
forma tangencial que chegou à mesma conclusão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Sobre esse assunto, né, eu me manifestei, eu acho que 
há uma distinção, o fato do tributo do DARF em dinheiro e ficou 
aguardando cinco anos possível discussão sobre aquele pagamento, 
está pago, paguei, poderá vir um fiscal e fazer uma autuação, óbvio, 
paguei a menos, mas o pagamento existe. Na compensação a lei 
explicitamente diz que depende da homologação, a lei tributária permita 
a compensação salvo homologação expressa diz, textualmente, cinco 
anos fica pendente, há uma pendência prevista em lei. Então eu creio 
que a situação é distinta nesse ponto, o termo quitado, quitado de 
pagamento em dinheiro está quitado até salvo fraude, não é, o 
pagamento é nulo, etc., mas depende de um ato da fiscalização 
constatar isso e o pagamento, se não houver a fraude no próprio, vira 
válido, mas foi a menos. Isso que eu queria apresentar, essa distinção. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria discordar de você, com a 
devida permissão, o Marcelo pediu antes. O poder público não pode 



limitar o direito do contribuinte cumprir a sua obrigação de efetuar o 
pagamento, ele tem uma obrigação do âmbito do direito operacional 
perante algum cargo no exterior, ele não pode ser tolhido, o fisco tem 
até cinco anos para se dignar e examinar. Ele que processe 
imediatamente, poderia ter criado um procedimento administrativo 
junto ao Banco Central para a homologação às pressas. Agora, ficar 
com argumento, daqui a cinco anos eu vou lá e autuo. Não, eu acho que 
é inaceitável, inclusive dentro do espírito da norma da Lei 4131, não é? 
Eu acho que não dá para interpretar a lei literalmente nunca e muito 
menos nesse caso. Marcelo e quem mais pediu? Valdirene. Marcelo. É 
sobre o tema? 

Sr. Marcelo: É o mesmo. Essa discussão na verdade surge de um 
problema que a gente tem atualmente, porque a legislação trouxe toda a 
sistemática de compensação, mas quando a gente analisa efetivamente 
o que a legislação trouxe como efeito dessa compensação, ela só fala em 
extinção do crédito tributário, e existem na verdade uma lacuna 
legislativa sobre todos os demais efeitos que essa compensação tem, 
então existem dúvidas sobre você passou uma compensação a maior, 
utilizando um crédito que dois, três anos depois já vai estar prescrito. 
Eu posso ir lá e pedir a restituição dessa DCOMP a maior? Temos 
lacuna legislativa. O Eurico tem um artigo muito bom falando 
justamente disso, tem coisas previstas na legislação e tem diversas 
outras que o legislador efetivamente não trouxe o tratamento adequado 
para os efeitos dessa DCOMP, então existem diversos efeitos práticos aí 
que a gente tenta defender, que tem o mesmo efeito o pagamento, mas a 
legislação efetivamente ela deixa uma lacuna sobre diversas questões. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Valdirene. Espero que você 
fale o que eu estou pensando em falar. 

Sra. Valdirene: Será? Seguinte, eu acho que prevalece o Código 
Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional pelo 146 ele legisla 
sobre lançamento, prescrição, decadência. Ainda que esteja na lei, que 
ele está de um modo meramente procedimental, a DCOMP, como um 
DARF, como qualquer outra forma de extinção do crédito tributário está 
sujeito ao prazo decadencial, então a respeito da lacuna da CTN como 
status de lei complementar prevalece, então eu acho que houve a 
extinção do crédito tributário e o fato de vir homologado decorre do 
próprio ato do prazo decadencial que é o procedimento, obrigação por 
isso. Era isso? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Readitamento eu acho, da 
compensação ele produz efeitos de extinção sobre condição resolutória, 
quer dizer, ele vale, a quitação ocorre, ela se resolve se futuramente não 
houver homologação pela autoridade, mas no ato em que você produz 
sob condição resolutória, ele produz efeito de resolução, de extinção da 
obrigação tributária. Então, estava totalmente errado o primeiro sobre 
todos os pontos de vista jurídicos, a primeira manifestação da receita, 



ainda bem que rapidamente corrigiram, não é, acho que a gritaria foi 
muito grande. Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Só lembrando que tanto o pagamento, como a 
compensação eles dependem de posterior homologação, então a 
situação é igual, né? Eu posso pagar menos e depois meu pagamento 
não ser homologado, como eu posso compensar menos. Então eu acho 
que essa questão da homologação é a mesma, tanto do pagamento, 
quanto para a compensação. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero fazer referência, novamente, 
eu tenho feito algumas vezes aqui, a coordenação, a Cosit atual tem tido 
um posicionamento muito consistente, muito respeitado, razoável, tem 
fundamentado suas soluções de consulta em doutrina, um ou outro 
caso é que vai para o arrecadatório, mas é muito raro, e pode errar 
como todos nós erramos, a capacidade e a independência moral de 
reconhecer isso é outro aspecto digno de respeito e de nota aqui. 
Também quero aproveitar, já que falei nisso, para mencionar aqui, tive 
oportunidade antes, mas faço questão de mencionar, porque o acórdão 
trazido pelo Miguel foi proferido sobre a presidência do Aloysio Percínio, 
do conselheiro Aloysio Percínio que se aposentou no início desse ano, 
aposentou do serviço, acho que se aposentou, mas se retirou do CARF 
espontaneamente no início desse ano. Foi uma grande perda para o 
CARF, eu quero fazer referência para homenagear aqui dentro dos 
nossos registros, das nossas manifestações esse conselheiro que teve 
uma passagem brilhante sobre todos os pontos de vista, a competência 
técnica, delicadeza de tratamento, era um homem que abria a porta 
pessoalmente da sessão para chamar os advogados, cumprimentava um 
a um, conhecimentos jurídicos, e especialmente coisa que está sendo 
muito rara ultimamente, independência total. Ele acreditava e julgava, 
ele não queria saber se a receita ou a Procuradoria ficavam satisfeitas 
ou não com seus votos. Decidiu algumas questões muito difíceis com 
voto praticamente dele, porque senão haveria empate e ele daria o voto 
de desempate. Então, realmente foi um conselheiro que dignificou o 
órgão e a função que ele exerceu. E por duas vezes esteve nos nossos 
congressos aqui, foi convidado exatamente porque tinha todos esses 
dotes. É uma pena que ele tenha se retirado, mas a vida é assim, tudo 
termina um dia, não é? Alguém tinha pedido a palavra também para 
um outro assunto? Então vamos dar por encerrada a sessão de hoje. 
Agradecendo a presença de todos e nos encontramos na semana que 
vem. 

Revisado por MPV. 


