
1 

 

MESA DE DEBATES DO IBDT DE 22/09/2016 

 

 

 

  

Integrantes da Mesa: 

  

Bruno Fajersztajn 
Fernando Aurélio Zilveti 
Gerd Willi Rothmann 
Paulo Cesar Bergstrom Bonilha 
Ricardo Mariz de Oliveira 
Salvador Cândido Brandão 
Viktor Jean Lemos  

  

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

Recebemos a semana passada, após a nossa reunião, a segunda edição, 
revista ampliada, do livro Curso Avançado de Substituição Tributária. É uma 
co-edição do Instituto de Estudos Tributários e da Livraria do Advogado. O 
Professor Rafael Nichele, que esteve aqui, deixou esse exemplar para a nossa 
Biblioteca. Tem várias colaborações, é um livro interessante e analisa a 
substituição tributária sobre o prisma geral e de cada tributo. Muito especial, 
muito interessante.  

Hoje recebemos da Quartier Latin o nº 19 da nossa série Doutrina Tributária, 
com o trabalho do Ricardo Maito da Silveira, irmão do Rodrigo Maito, sobre O 
Escopo Pessoal dos Acordos Internacinais contra a Bitributação. Subtítulo: 
Regimes Fiscais Especiais, Conflitos de Qualificação e Casos Triangulares. Ele 
foi orientando do Prof. Schoueri, e é o trabalho dele de Mestrado. O tema, 
claro, interessantíssimo, e o Ricardo Maito, todos sabem, é muito estudioso. 
Está à disposição também na biblioteca.  

Alguma comunicação a mais? Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É um comentário sobre uma decisão do STJ 
que talvez o Prof. Gerd vai gostar um pouco, mas é apenas um começo, não é? 

Texto sem revisão dos autores 

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

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

bibliográfica. 
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A questão da responsabilidade do sócio no encerramento das microempresas 
que hoje a lei complementar diz que o sócio pode regularmente encerrar sem 
apresentar as certidões, mas ele assume a responsabilidade pelos tributos. E o 
STJ disse que ele assume mesmo, mas até o limite do montante que ele 
retirou da empresa. Isso equivale, assim, no Direito Civil à herança, que você 
só tem o limite o quinhão da herança. É interessante que isso já era a 
primeira turma, mas a primeira turma só aceitava essa exclusão quando não 
houvesse aquela fraude contra a lei, etc., e quando havia, exceto por falta de 
pagamento, não havia a responsabilização, mas essa ficou uma extensão do 
que está na Lei Complementar n.123, de 14 de dezembro de 2006, que é 
interessante, porque realmente se eu retirar só R$ 100,00 da empresa por 
encerramento regular, tiver uma dívida de mil ele só vai responder por estes 
R$100,00. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho isso muito interessante, essa limitação de 
responsabilidade. Porque nós temos casos em que ela é ilimitada, e inclusive 
eu acabo de ler em relação à sucessão de estabelecimentos. 

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

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho um comunicado também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Só para comentar também, ontem eu estive 
no CARF e eu queria noticiar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais vai 
julgar a amortização de ágil da incorporação de ações da BMF&Bovespa. Um 
assunto que a gente discutiu aqui já, e um acórdão desfavorável na turma 
ordinária lá no CARF, e agora a Câmara Superior vai apreciar. Estava na para 
a pauta de ontem, eu estou tentando ver aqui se foi julgado ou não, até a hora 
que eu estava lá não foi julgado, mas ele está pautado para esta Sessão. É um 
caso muito importante que está em julgamento. Só para comunicar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, se ninguém tem mais 
nenhuma comunicação, vamos à pauta. Prof. Gerd, você quer falar sobre... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu prefiro ter mais dados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Gerd me disse que 
está assessorando o Consulado da Áustria a respeito da gray list da Receita 
Federal do Brasil.  

Bom, a Áustria e Irlanda estão nos jornais todo o dia, não é? E, na semana 
passada o Paulo Cesar trouxe o assunto, foi debatido rapidamente e 
mantivemos na pauta. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Na semana que vem eu acho que teremos tudo 
completo. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Então, está bom. 
Vamos ter mais dados vindos da Áustria para discutirmos a questão.  

Próximo ponto, lucros de controlada no exterior, como a não constituição da 
reserva de lucros a realizar é uma extensão também de uma discussão que 
nós tivemos aqui a semana passada sobre aquela apresentação belíssima do 
Prof. Schoueri e do Bianco. Os debates levaram ao problema, aliás, eu acho 
que fui eu que levantei, o problema da distribuição de dividendos com os 
lucros ainda não realizados, se isso teria alguma influência na obrigação 
tributária da pessoa jurídica. Aí nós até evoluímos para a questão da 
constituição ou não da reserva de lucro a realizar.  

Mesa, vocês querem debater ou vamos esperar a volta do Prof. Schoueri? Falar 
um pouco, mas esse assunto é para ser discutido também com o Bianco e com 
o Prof. Schoueri. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só para, eu acho que, não se limitava 
a essa questão mesmo da corporação do grupo e se ele já poderia ser 
distribuído, então haviam consequências, não é, com decorrência à 
disponibilização mesmo que não houvesse a disponibilização. O resultado de 
controlada pelo Método da Equivalência Patrimonial, ou pela incorporação do 
lucro, ela é obrigatória do ponto de vista da lei societária, o artigo 202 da Lei 
das SA, ele faculta a distribuição.  

Ao momento que ele faculta a distribuição é porque se incorpora, quer dizer, a 
ata pode, o estatuto pode prever que o lucro, a reserva de lucro a realizar, não 
realizado, fique numa conta especial na distribuição, mas permite, quer dizer, 
não obriga. Mas o fato de ele não obrigar já quer dizer que se incorpora ao 
patrimônio dos sócios e a consequência disso é que devemos continuar com a 
discussão. Quer dizer, no primeiro momento fala assim, a reserva está fora? 
Não, ela não está fora, ela pode ficar de fora. Mas isso não tira a obrigação de 
reconhecer o valor dos lucros apurados no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por etapa, não é?  

O lucro é reconhecido via equivalência patrimonial, é ondulatório. Onde que é 
jogada a contrapartida? Na receita. Agora, a mesma parcela ela pode, uma vez 
apurada no lucro, ser segregada do lucro disponível para distribuição, ou não, 
é que é a faculdade da pessoa jurídica e assim mesmo sob condições, não é?  

Alguém vai falar? Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu convocado que fui pelo Ricardo e 
grato a ele por ter me convocado há mais de um ano, fiquei trabalhando em 
cima de um artigo que concluí na noite de ontem sobre coerência no Direito 
Tributário, em homenagem ao Professor José Souto Maior Borges. E uma das 
decisões que eu procurei analisar em termos da visão de coerência do nosso 
tribunal constitucional foi justamente essa, procurando enxergar o que que é 
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coerência nas decisões do Supremo Tribunal Federal justamente por, até 
muito antes do CPC tratar desse tema já era uma preocupação da doutrina 
comparada e até de alguns juristas brasileiros como o Prof. Humberto Ávila, o 
próprio Prof. José Souto Maior Borges, sobre a segurança jurídica nas 
decisões das cortes constitucionais.  

E esse caso me chamou a atenção justamente porque ele é um caso de 
incoerência. O modo como ele tratou o artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, sem contar essa ida e vinda, ou seja, parte dos juízes entendendo de 
um jeito, parte dos outros juízes entendendo do outro jeito. Um juiz mais 
técnico, como o Ministro Joaquim Barbosa se questionando sobre o próprio 
Método da Equivalência Patrimonial ser fundamento da decisão – que ele 
considerou, enfim, descabido – e ao mesmo tempo tratando da questão dos 
paraísos fiscais de modo mais próprio do que os outros Ministros. Mas 
também voltando à incoerência, então ele mesmo tratou do assunto de forma 
não tão coerente.  

O que me preocupou nessa decisão é: qual é o paradigma? Esse é o ponto. O 
paradigma que é oferta de coerência é a igualdade na tributação, e 
naturalmente o corolário que é capacidade contributiva. A realização da renda 
é a expressão da capacidade contributiva, não há outra expressão maior da 
capacidade contributiva do que a realização da renda. Quando você trata do 
assunto e usa como paradigma algo que não é próprio, aí existe o caso típico 
de quebra de coerência. Então, quando você justifica uma decisão de modo 
equivocado ou por um método imprestável - como foi caso desta decisão – você 
quebra com a coerência e aí você não confere estrutura mínima de formação 
jurisprudencial.  

Essa foi a conclusão que eu tive ao ler esse artigo. E claro, nós ficamos de 
discutir a questão da estrutura do artigo 43 na próxima ocasião que o Prof. 
Schoueri e o Bianco estiverem de volta aí, então não queria me avançar muito 
nesse tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que é muito coerente dentro caso. 
Por que? Porque, na verdade, essa legislação é aquilo que os alemães dizem, 
jogar a criança fora com a água do banho. Por que? Porque essa legislação 
internacionalmente é contra abusos, não é uma forma normal de tributação.  

Então, temos que partir de algo que, na minha visão, já é viciada. Então, aí 
cria uma série de problemas evidentemente, sem entrar nos detalhes porque aí 
o Prof. Schoueri vai falar.  

Sr. Bruno Fajersztajn: E também, para sugerir o debate, sem chegar a uma 
conclusão sobre essa questão da reserva de lucros a realizar, a pergunta que a 
gente pode fazer é: em que medida efetivamente o fato de a legislação 
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societária permitir a distribuição de dividendo, significa disponibilidade 
jurídica econômica de renda para efeito do artigo 43.  

Isso é uma pergunta chave, porque o argumento é muito forte. Retoricamente 
se pode distribuir dividendo porque a renda está disponível. E aí vem a 
discussão de como, qual que é a extensão dessa possibilidade de constituição 
da reserva de lucros a realizar.  

Eu não tenho nenhuma conclusão a respeito, mas eu queria aprofundar o 
estudo para ver em que medida realmente é pertinente esse argumento 
retórico de que haver a possibilidade de distribuir dividendo significa 
disponibilidade do artigo 43. Lembrando, por exemplo, que o Método da 
Equivalência Patrimonial traz para resultado e leva para o lucro a ser 
distribuído no dividendo, variações que nem com o lucro da controlada se 
confundem, como a variação cambial do capital social da controlada.  Então, a 
variação cambial do capital social da empresa controlada refletida via Método 
da Equivalência Patrimonial não pode ser tributada, pela Lei 12.973, de 13 de 
maio de 2014, mas gera dividendo. Então, esse é um apontamento que eu 
queria fazer para a gente refletir na próxima oportunidade. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, Bruno, você não acha que a rigor dentro 
daquela linha que eu falei, são dividendos fictos. Para os efeitos exatamente 
das controladas, eu tributo dividendo ficto. Porque eu ainda não tenho certeza 
naquela data a respeito da efetiva existência e principalmente com o atual 
valor. Ainda tem fatores que podem influenciar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, sobre o ponto de vista não mais 
jurídico, mas de gestão, é temerário distribuir em termos com base no Método 
da Equivalência Patrimonial. Como você reserva?  

Vamos esquecer um pouquinho a reserva de lucro a realizar, porque a reserva 
de lucro a realizar inclusive ela é obrigatória. Ela é facultativa nas sociedades 
anônimas e é uma exceção à obrigação de distribuição dos lucros que é a 
tônica da Lei de SA em proteção dos acionistas.  

Bom, nós estamos falando de SA, mas nem sempre nós estamos com uma 
pessoa jurídica controladora que seja SA. Tem grandes controladoras que são 
sociedades limitadas, onde todo o racional da reserva de lucro a realizar não 
se aplica. Claro, não pode constituir também, mas ela tem mais liberdade para 
constituir, certo? E não tem obrigação de constituir. Nesse sentido, eu penso 
que sob o ponto de vista de gestão de uma empresa, distribuir dividendo 
baseados no MEP, que é uma mera avaliação do investimento, representa 
praticamente o mesmo que você distribuir dividendos sobre ajustes a valor de 
mercado de ativos não realizados. Está certo? O Método da Equivalência 
Patrimonial é o mais grave ainda do que outros ativos, porque o Método da 
Equivalência Patrimonial ele todo ano ele é refeito, o lucro de hoje pode gerar 
prejuízo de amanhã. Bom, você já distribuiu o lucro? Se o lucro já distribuiu 
para os seus acionistas, você vê que, eu acho que sob o ponto de vista de 
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gestão, claro, cada situação é uma situação, mas em princípio é algo que não 
deveria ser distribuído. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Também distribuir lucro que pode ser que dê 
prejuízo o ano que vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera aí, não, espera aí. Se 
está numa empresa holding, ela faz um monte de equivalência patrimonial.  

Quanto mais investimentos ela tem, mais equivalência patrimoniais ela tem. 
Se ela distribuir tudo isso como dividendo, de repente no ano que vem ela está 
numa situação falencial até. Não vai estar falencial porque se verifica sob o 
ponto de vista econômico e não financeiro, mas é uma situação talvez de 
recuperação judicial por falta de caixa. Não é?  

Então, sob o ponto de vista de gestão, nós não estamos aqui para dar aula 
para nenhum administrador de empresa, mas me parece que sob o ponto de 
vista de gestão, é temerário. Agora, levando isso para o Imposto de Renda, até 
que ponto, se a empresa usa ou da obrigação – no caso da SA – ou da 
possibilidade em distribuir dividendo – no caso da limitada – se isto aí 
representa uma disponibilidade. Esse é o ponto. Como o Bruno mencionou, é 
um argumento fortíssimo, não é, ele catalogou de retórico, mas é muito forte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, dentro dessa ideia, então o que que é, 
pegando o gancho na questão do caos tributário observado pelo Prof. Gerd.  

O caos tributário é uma preocupação, enfim, na doutrina comparada até, para 
a questão da coerência. Quando você tem muita regra, essas regras acabam 
confundindo o aplicador e o intérprete. Nesse sentido que é o caos, não é que 
não tem regra, mas é um excesso de regras. E aí o que se recomenda em 
termos de oferta de coerência, é que você procure o sistema, e aí o sistema 
tributário. Exceto, e aí, Bruno, que você deve se utilizar de alguns conceitos 
como de Direito Societário para fins de interpretação do que vem a ser renda 
disponível, mas não que a lei societária vai determinar o que é disponibilidade 
econômica e jurídica pelo simples fato de haver uma possibilidade de 
distribuição de dividendos. Dividendos esses que só podem ser aferidos no 
âmbito conceitual do sistema tributário. E o sistema tributário formado em, 
pelo menos no Brasil, a partir do Código Tributário Nacional, em 1966 – a 
gente pode falar que a gente tem o Sistema Tributário, aqui faz 50 anos esse 
ano – a partir de então você tem o sistema. Se você tem sistema, esse sistema 
deve prevalecer sobre a Lei das SA para que você aprimore conceitos de 
disponibilidade jurídica, disponibilidade econômica, inclusive para afastar 
alguns fantasmas que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
tratou de dar estrutura para o sistema quando ele, por exemplo, falou sobre a 
disponibilidade jurídica e econômica, quando ele falou da realização da renda, 
quando ele disse, olha, você não pode determinar o que é renda por ato 
societário ou por ato do contribuinte quando falou dos títulos pobres das 
empresas do mercado financeiro, banco, das atividades financeiras. Também 
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não pode tributar o lucro ausente. Então, ele tratou até em recurso repetitivo 
de estabelecer uma ideia do que que é a ausência de lucro, a ausência de 
capacidade contributiva para o caso das empresas, ou associações 
beneficentes. a ausência de capacidade contributiva quando você não tem o 
que tributar, quando você cria por meio de correção monetária, no caso da 
ORTN, você cria um lucro fictício por um artifício meramente de correção 
monetária.  

Então, a jurisprudência do STF de alguma forma deu esta estrutura e não 
pode uma divisão incoerente como essa destruir o que a própria corte montou 
em termos de coerência na questão da disponibilidade econômica e jurídica. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: O que acho exatamente interessante é que os 
autores alemães para explicar um caos deles, aliás, o Prof. Klaus Tipke têm 
um artigo que começa: “No nosso caos tributário”. Não fala “No nosso sistema 
tributário”, fala “No nosso caos tributário”.  

O que é realmente prejudica a coerência e com isso têm todas essas 
consequências são dois fatores: (i) incentivos fiscais; e (ii) opções, que é 
justamente o caso, não é? E isso cria, na verdade, uma insegurança e 
situações de desigualdade muito forte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faço lembrar o seguinte, voltando 
aqui aos dividendos originários de MEPs. A pessoa jurídica não tem caixa. 
Esse dividendo – que não é dividendo – a avaliação do valor do investimento 
por Método de Equivalência Patrimonial não tem uma contrapartida em caixa, 
ele é um aumento simplesmente da quantidade em reais no ativo. São 
lançamentos contábeis: ele passa pela conta de resultado como a receita não 
realizada, e vai para lucro do período. Simplesmente isso. Se a pessoa jurídica 
tiver que distribuir dividendo sobre isso, ela vai ter que buscar o caixa em 
outro lugar, não nessa equivalência patrimonial. Supondo uma situação bem 
simples em que ela só tem esse investimento em sua conta de capital, ela vai 
ter que fazer um empréstimo para poder distribuir.  

Então, eu vejo que na verdade a reserva de lucro a realizar, ser ou não ser 
obrigatória, e ser ou não ser constituída, na minha percepção – pode ser que 
eu esteja errado e provavelmente esteja – mas não tem consequência para a 
questão da disponibilidade da renda, porque o importante é que a lei 
reconhece que é um lucro não realizado. A própria lei reconhece que é um 
lucro não realizado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não houve o destaque, não houve, não há o 
destaque. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exato, não está realizado. Como 
você pode ter outros lucros, não é só equivalência patrimonial, tem outros 
lucros que não são realizados e que não obstante estão na conta de resultado.  
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Agora, como você observou, Fernando, não existe a realização da renda no 
sentido da disponibilidade do artigo 43 e também não existe a realização do 
lucro no sentido da possibilidade de distribuição de dividendo. Quer dizer, a 
pessoa jurídica ela não só não tem capacidade contributiva tributária, como 
não tem capacidade – eu vou chamar aqui de financeira – para distribuir 
dividendo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas isso, desculpa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, isso não é desculpa de uma empresa, 
tem uma empresa que se mobiliza.... tipo, Petrobras, ela tem um imobilizado 
imenso; a Vale tem um imobilizado imenso. Ela tem o resultado e ela investiu 
todo esse resultado num ativo que não é financeiro. Está certo? Não, não. 
Porque não importa saber onde está o dinheiro no ativo ou onde está o 
resultado no ativo. Já está realizado um grande lucro da Vale realizado, ela 
não vai poder fazer a reserva de lucro não realizado na medida que ela já 
recebeu e já investiu. Chega no momento do dividendo ela vai buscar dinheiro, 
como já foi buscar no banco, lá fora, e distribuiu os 25% que são obrigatórios, 
ou não distribuiu em caso de prejuízo contábil, mas ela não tem nada a ver 
onde está a questão do ativo. Porque se assim fosse então, ela não podia 
investir, você vai fazer, comprar uma ação da Vale e ela tem lucro e ela 
reinveste, a Petrobras reinveste. Não é que nem banco, o banco, o lucro do 
banco praticamente está no caixa. Então é altamente líquido. Ah, essas 
grandes empresas, principalmente nas grandes empresas que carecem de 
investimento, o lucro delas nunca está disponível. Aliás, toda vez que a Vale 
distribuiu dividendo, eu vejo no Valor Econômico, a Petrobras que não está 
distribuindo esses dois anos, ela fala que vão buscar dinheiro emprestado. 
Não tem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, aí é uma decisão empresarial 
de ativar ou de imobilizar o lucro realizado. Já seria um desastre de gestão se 
ela se imobilizasse a custo de financiamento. Ela ia ficar numa situação de um 
passivo enorme sem ter caixa para pagar. Então, é bem diferente a situação de 
você ter o lucro realizado e você optou, optou por imobilizar e depois tem a 
obrigação tenho distribuir dividendo. Bom, aí o gestor que tem que verificar o 
que que ela tem que fazer com esse dinheiro que eu já recebi.  

O que nós estamos tratando aqui é de um dinheiro que eu não recebi. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E provavelmente não vai receber. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez não receba nunca. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas aí fica, só que não houve a realização, esse 
é o ponto. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, sim, não houve a realização, mas isso 
não impede que se incorpore no patrimônio da empresa todo esse resultado. 
Esse é o ponto. Agora, se vai distribuir, é uma faculdade que a lei dá. Todo o 
lucro não realizado você pode formar uma reserva de lucro não realizados e 
não distribuir. Mas o fato de não distribuir, não quer dizer que você não tenha 
capacidade de pagar Imposto de Renda, aliás é assim que funciona, você se 
mobiliza e vai dizer, não, eu investi em uma siderúrgica e eu não posso pagar 
Imposto de Renda porque está tudo investido. Não. Se é um resultado que no 
caso aí não passa pelo Imposto de Renda, é óbvio, mas está disponível para a 
equiparação do patrimônio, pode até colocar no capital social, distribuir 
ações... Capacidade contributiva não se revela porque realizou 
financeiramente, se revela pela "posição contábil" em que se encontra o valor 
da reserva. Se ela está incorporada, é patrimônio da empresa, se está lá no 
ativo realizada a longo prazo, investimentos, investimentos de indústria ou 
investimento mesmo. Uma opção como eles dizem, Ricardo, é opção da 
empresa em fazer isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu tenho uma palavra final 
para mim. Esquecendo da controlada pois envolve uma série de outras 
questões, envolve paraíso fiscal... a lei sabiamente – e quem fez essa lei foi o 
Bulhões Pedreira, quer dizer, claro, tem sabedoria aí. Quando o Método da 
Equivalência Patrimonial foi introduzido ele foi expressamente excluído do 
lucro real, e continua até hoje, até com a Lei 12.973/14. Todos os casos de 
lucro não realizado, que são lucros contábeis, escriturais que decorrem da 
contabilidade e a partir de 2007 a contabilidade está cheia de lucro não 
realizado, todos os casos a lei reconhece, inclusive o MEP, inclusive a 
exclusão.  

A tributação do lucro da controlada no exterior, como o Prof. Schoueri muito 
bem apresentou outro dia aqui, é uma adição ao lucro líquido, está certo? Ao 
lucro líquido para efeito do lucro tributado. Por que? Porque você tem que 
excluir esse lucro exatamente por ele não estar realizado.  

Agora, a pergunta é: não passou pelo cabeça do Bulhões Pedreira (ele também 
fez a Lei da SA, e ele também ele fez a reserva de lucro a realizar), quando 
determinou a exclusão do lucro tributável na contrapartida da equivalência 
patrimonial que essa reserva poderia, ou que este lucro escritural poderia 
gerar dividendo? Claro que passou.  

Eu acho que o fato de distribuir ou não distribuir é relevante. O Decreto-Lei n. 
1.598, de 26 de dezembro de 1977, que trata do MEP, de forma nenhuma ele 
condiciona a não tributação a você constituir ou não constituir a reserva de 
lucros a realizar. Ele não quer saber, isso é um problema que não tem nada a 
ver com o fato gerador. Isso vale para investimentos no Brasil e para 
investimento no exterior, controladas internas ou externas.  

O Bruno tinha pedido, depois Fernando. Só para manter a ordem aqui. 
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Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tinha pedido a palavra para fazer um comentário 
bem parecido com o que você acabou de fazer em relação ao Decreto-Lei 
1.598/77. Quer dizer, sempre houve o MEP, desde a Lei das SA e o Decreto-
Lei já considerava, ainda que pudesse haver distribuição de dividendo, ele já 
considerava, ele não tributava. Sabiamente foi considerado não tributável.  

E falando de coerência, o Fernando falou da coerência das decisões do 
Supremo Tribunal Federal, mas a gente pode ver a coerência da própria 
legislação do Imposto de Renda, que não tributa o MEP, como regra geral, 
mesmo quando ele é passível de distribuição de dividendos. E como o Ricardo 
lembrou, várias outras situações, a própria Lei 12.973/14, optou por não 
tributar rendimentos não realizados ainda que passíveis de distribuição de 
dividendo, como, por exemplo, o ajuste a valor justo, os ativos biológicos que 
são lá avaliados, como um boi que está crescendo na fazenda de gado, ele já 
gera receita e gera dividendos, mas não é tributado.  

Então, toda a legislação ordinária cabia por não tributar o lucro não realizado 
ainda que ele seja passivo de distribuição de dividendos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu fiquei contente com a menção do Bulhões 
Pedreira, porque esse é um cara que é fora de série, não é? Ele é pouco 
festejado até, o pessoal não lembra dele. Mas esse cara tinha uma cabeça para 
montar a estrutura do Imposto de Renda e para trabalhar na Lei das SA que, 
assim... O Tullio Ascarelli também era bom de Direito Comercial e bom de 
tributação. Claro, não estou comparando os dois, mas são duas cabeças muito 
importantes no Direito Tributário.  

O Bulhões Pedreira, quem quiser ler o que ele escreveu – escrevia muito na 
Revista de Direito Administrativo, e todo esse raciocínio, Ricardo, da coerência 
estrutural do Imposto de Renda, que o Bruno tocou também, ela vem dessa 
bolação – eu não posso conceber lucro destacado se ele não partir de um 
raciocínio lógico. E aí que está a coerência, ele trabalha com princípios, mas 
não são princípios escatológicos, que uma hora serve para alguma coisa, 
outra. Não, ele é estrutural, ele forma o Sistema Tributário e ele não admite 
variações que você possa ter do voluntarismo. Eu acho que tem que ser assim. 
Por que que eu acho? Ah, porque eu quero tributar e quero pegar as empresas 
de paraíso fiscal. Ele não admite esse voluntarismo. Eu quero criar um lucro 
onde não há, não há este lucro. Porque a lei não admite isso. É diferente, eu 
quero dizer que eu não tenho lucro por uma questão comercial, tipo, olha, eu 
tenho um título podre, eu não recebi, então, eu não tenho capacidade 
contributiva.  

Isto é Direito Financeiro, Comercial, é uma relação entre minha empresa e os 
meus clientes, que o Direito Tributário não tem nada a ver com isso, porque se 
ele considera que houve a renda ele tem que captar a renda. E aí se eu quero 
que ela seja renda ou não, para o Direito Tributário é neutro, ele não se afeta 
com isso, desde que esteja na estrutura da disponibilidade econômica e 
jurídica plena. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Estamos só 
esquentando o debate. E já está bom, não é? Aqui na Mesa é assim.  

Como é que a pessoa jurídica só tenha um investimento, uma holding, só tem 
um investimento e o Método de Equivalência Patrimonial gere um acréscimo 
de seu patrimônio líquido através do lucro da controlada que refletiu na 
contabilidade estruturalmente da controladora. Acho que impressiona, o fato 
de que se ela distribuiu dividendo, é porque ela pôde distribuir. Se ela pode, 
ela tem uma possibilidade, se ela tem possibilidade, tem também uma 
disponibilidade. Então, dá uma certa... o argumento é sorrateiro e retórico. 
Aliás, por que é sorrateiro?  

Se a gente pensar mesmo, eu sei que a disponibilidade econômica e jurídica 
não é renda e dinheiro, não é disponibilidade financeira. Mas já que estão 
tratando da distribuição de dividendo, suponha que essa pessoa jurídica que 
não tem caixa, ela só tem conta investimento, capital e depois ela tem o 
aumento da conta de investimento com o MEP; se ela quiser fazer esse 
aumento virar um dividendo ela vai ter que tomar um empréstimo. O fato dela 
tomar um empréstimo mostra que ela não tem capacidade para distribuir o 
dividendo, não é? Ela também se tiver que pagar Imposto de Renda ela vai ter 
que tomar dinheiro emprestado para pagar Imposto de Renda. Ela não vai 
pagar Imposto de Renda com o patrimônio dela, ela vai ter que tomar dinheiro 
emprestado para pagar Imposto de Renda. Que capacidade contributiva é 
essa? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Levado ao extremo, se decide não distribuir 
dividendo. 

Orador não identificado: Não, não, não, não é isso não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, deveria fazer isso. Agora, se 
ela for obrigada a pagar Imposto de Renda – porque o Imposto de Renda ela 
não tem opção de pagar ou não pagar. Ela tem que se endividar.  

Bom, eu acho que a discussão vai prosseguir, não é?  

Um dos assuntos da pauta, Lei n. 13.254 de 13 de janeiro de 2016, talvez a 
única coisa que se poderia dizer é que tem o substituto que está andando na 
Câmara dos Deputados – evidentemente não vai dar tempo até o dia 31 de 
outubro – que estende o prazo até o começo do ano que vem, não sei bem que 
data, e que permite tributar somente os ativos existentes no dia 31 de 
dezembro de 2014 desde que os demais – aqueles chamados consumidos – 
sejam relacionados a anistia criminal se estenderia a eles. O substituto está 
lá, mas não vai ter tempo, nós temos 30 dias praticamente, 40 dias.  

Eu pessoalmente, eu não estou acreditando ou me pautando para a 
orientação de pessoas interessadas por esta possibilidade. Se vier, melhor. 
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Alguém quer falar alguma coisa sobre isto? Acho que o assunto está mais ou 
menos se encaminhando para uma pacificação.  

Fernando, cabe a você falar sobre o CPC. Os nossos dois judicialistas não 
estão hoje aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu tenho, hoje está pegando por blocos 
de artigos, a gente falou até, eu estava tentando pegar aqui o que a gente falou 
antes, mas a gente falou sobre os auxiliares da justiça, falou do amicus curiae 
e tudo, mas antes, a gente acabou não falando sobre o... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto você procura, eu posso 
só falar, eu li uma notícia ontem que o Supremo Tribunal Federal confirmou 
que o amicus curiae não pode fazer sustentação em embargos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, nós falamos sobre o amicus curiae, e é 
engraçado que o amicus curiae não está no capítulo dos auxiliares da justiça, 
não é? Nos auxiliares da justiça a gente tem, bom, enfim, todos os peritos, 
escrivão, que não tem muita novidade em termos de processo civil, mas o que 
poderia ter alguma serventia para nós não é próprio para o Direito Tributário – 
por isso eu vou passar mais rapidamente – é a mediação, o mediador, toda 
estrutura de mediação foi estabelecida nesse grupo de artigos. E como tal 
ficou faltando... 

Orador não identificado: Qual é o grupo? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Artigos 165 a 175. Ficou faltando a parte 
tributária para que você tivesse uma possibilidade de mediação, que são 
justamente os conciliadores e mediadores judiciais. Então, toda a organização 
do novo Código que não tem correspondência no Código 1973, foi no sentido 
de dar a estrutura processual civil para os conciliadores e mediadores 
judiciais que, sem dúvida nenhuma constitui uma inovação, embora já 
existisse essa figura na legislação ordinária, mas que infelizmente não é 
aplicável para o Direito Tributário, de modo que eu não vejo um grande 
comentário a ser feito nesse aspecto, não sei se algum dos presentes quer 
tocar nesse assunto, porque na minha percepção é um assunto 
absolutamente ligado à questão de direito privado e não sujeita a Direito 
Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sob o ponto de vista 
constitucional, seria possível Código Tributário Nacional autorizar a 
conciliação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu entendo que não, não vejo essa 
possibilidade do CTN.... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou mediação... 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ou mediação. Eu gostaria muito que 
acontecesse isso, mas eu não vejo espaço para isso. 

Em seguida a gente vai falar do Ministério Público, artigos 176 a 187 que 
trazem toda a regulação sobre o assunto. E aí existe um debate que até surgiu 
aqui na semana retrasada sobre a possibilidade do Ministério Público se 
insurgir contra acordos tributários ou, vamos dizer, a omissão da Fazenda 
Pública de cobrar tributos considerados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal.  

Então, quando você trabalha com a competência do Ministério Público e ele 
pode agir no interesse público ou social, em que ele tenha aí uma função de 
cuidar do interesse público, ele, na minha visão – dentro daquela discussão 
que nós tivemos há duas semanas – poderia sim propor ação e cobrar do ente 
público a ação de resgatar tributo não cobrado ou renunciado, e até 
responsabilizar os agentes públicos por essa infração à ordem constitucional, 
e até do ponto de vista de estrutura do sistema tributário federal. 

Sr. Alexandre: Tem o parágrafo único, do artigo 178, do Novo CPC que é 
interessante também. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, você quer que eu analise? A participação 
na Fazenda Pública não figura por si só hipótese de intervenção do Ministério 
Público. É porque era mais ou menos o que a gente estava discutindo naquela 
ocasião. O Ministério Público não pode atuar porque ele não pode intervir nesta 
relação. Isso não é considerado intervenção, como o próprio parágrafo único 
disse, ele não está intervindo, ele está agindo na função constitucional e 
dentro de uma regra processual que lhe é permitida. Eu vou dizer, ele não tem 
interesse de agir. Não, ele tem interesse de agir. Por que ele tem interesse de 
agir? Ele está cuidando do erário e assim ele está agindo para que os entes 
públicos não descumpram a lei, e não descumpram determinações judiciais. E 
o acontece corriqueiramente é que você tem uma determinação judicial que a 
lei é inconstitucional ao fato, no momento que o Supremo Tribunal Federal 
declara a lei estadual inconstitucional, o tributo não recolhido, ou seja, a 
renúncia fiscal praticada pelo Estado passa a ser exigível.  

E aí o que faz o agente público estadual? Ele não cobra, ou ele dá uma anistia 
ou ele simplesmente não age, ele não entra com ações de cobrança contra os 
contribuintes que perderam esta proteção legal, uma vez que a lei foi 
considerada inconstitucional. Então, o que faz o Ministério Público? Ele tem 
uma ação contra o ente público tanto para que ele atue na cobrança quanto 
para responsabilizar o agente público pela omissão. 

Sr. Alexandre: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 
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Sr. Alexandre: Eu fiquei pensando nesse artigo aí, e eu creio que haja um 
impacto nas ações de mandado de segurança, porque no mandado de 
segurança o Ministério Público sempre intervém como fiscal da lei. Mas o 
mandado de segurança, enfim, para causas tributárias no caso não tem 
nenhum impacto, porque quem encampa a defesa do Fisco, da autoridade 
coautora, é sempre a Fazenda Pública, e se não é obrigatório a sua 
intervenção, o Código de Processo Civil talvez nesse caso, o Ministério Público 
não se sinta mais obrigado, não haja essa intervenção obrigatória. Eu vejo 
talvez isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu reparei aqui que este dispositivo, parágrafo único 
não constava no Código de 1973, então é uma novidade. Ele é um parágrafo 
único do artigo 178 que fala do Ministério Público atuando como fiscal da 
ordem jurídica nos interesses previstos na lei e na Constituição Federal em 
processo que envolva interesse público social, que eu acho que é o mais que 
tangencia matéria tributária. E no parágrafo único, no sentido de esclarecer a 
regra, diz que a participação da Fazenda Pública não configura por si só 
interesse de intervenção. Então, não afasta obviamente, mas diz que o simples 
fato de ser erário não significa que seja interesse público social a ponto de 
justificar intervenção no Ministério Público. Mas também não afasta a 
possibilidade.  

Eu creio que na prática vai ficar a critério do próprio Ministério Público 
intervir ou não. Não sei se o juiz estaria dispensado propriamente de intimar o 
Ministério Público numa situação como essa. O que está esclarecendo aqui é 
que lendo o caput, o fiscal da ordem jurídica e interesse público não é para 
esses efeitos de intervenção do Ministério Público a mesma coisa, vamos dizer 
assim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é isso, não é?  

Eu, para não chatear demais com o Processo Civil, eu faria só mais uma 
abordagem dos artigos 188 a 192, depois a gente deixa para a outra semana.  

Esses artigos 188 a 192 trata dos atos processuais e termos processuais que 
tem aí uma, vamos dizer, uma concisão de estruturas que já existia no Código 
de 1973, mas basicamente ele propõe que os atos processuais sejam 
igualmente públicos, tenham características próprias, enfim, tudo que a gente 
já conhece de atos processuais, e o que me passou de novidade aí é a 
possibilidade de você fazer uma agenda própria, que o juiz faça uma agenda 
própria de prazos com as partes. O que em matéria de Direito Tributário eu 
acho extremamente arriscado, mas que você possa estabelecer uma agenda 
que seja menor ou maior em termos de prazos processuais do que aquilo que 
está expresso no código.  
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Basicamente essa é uma novidade, você pode estabelecer uma agenda menor 
justamente para você comer prazo, você tornar o processo mais célere, e para 
o processo tributário isso seria muito interessante. Nós que militamos no 
processo tributário gostaríamos que os prazos fossem menores, mas o duro é 
combinar com os russos – no velho jargão futebolístico – porque eu acho que 
da parte de lá não há todo esse interesse em redução de prazo.  

No mais acho que é uma repetição do Código de 1973. Tem também a questão 
de juntar documento em língua estrangeira, para que não haja dúvida sobre 
isso só pode juntar documento com tradução juramentada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Como o Fernando disse, no processo, o problema é mais na 
Justiça Federal, da União federal, que tem o privilégio da intimação pessoal 
dos procuradores, não é? Então, como na Justiça Federal os prazos dependem 
sempre da vontade do Procurador de se dar por ciente.  

Então, faltou essa evolução legislativa de remover esse entulho e que ele fosse 
também intimados pelos demais pela imprensa porque aí os prazos correriam 
mais rapidamente. Então, essa possibilidade de acordo com a Fazenda é quase 
que letra morta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, tinha um caso que algumas jurisdições na 
Inglaterra você é citado por e-mail. 

Sr. Alexandre: Mas aqui também agora tem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas todos, não é, não só... 

Orador não identificado: A Fazenda também. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Todos os integrantes, também os coletores de 
impostos, a Fazenda Pública, ela não tem prazo diferente nem tem 
prerrogativa. É interessante isso, isso é muito da nossa cultura.  

Lá não, é todo mundo igual, não tem elevador privativo, banheiros privativos. 

Orador não identificado: É, igualdade no seu sentido maior. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, isso também dá uma ideia de que você 
em um processo célere, você tem que impor essa celeridade para todas as 
partes, não só para a parte que interessa. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer um comentário? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 
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Sr. Bruno Fajersztajn: No artigo 190, do Novo CPC, ele fala das convenções 
para abrir mão de algumas dos procedimentos, ele fala expressamente que 
quando o processo versar sobre direitos que admitem autocomposição. Então, 
em matéria tributária, salvo uma alteração no CTN – de constitucionalidade 
duvidosa – hoje não se aplica.  

O artigo 191, por sua vez, não tem essa ressalva porque ele está falando aqui 
do calendário para a prática dos atos processuais. Então, o calendário, creio 
que poderia ser combinado com a Fazenda numa situação específica, em tese 
é possível, no plano da norma do artigo 191 é possível. Não sei se na prática 
vai ser. Mas no artigo 190 não – aí pular alguns atos processuais de comum 
acordo com a autorização do juiz, com base no artigo 190 aí não seria 
possível. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Deixa eu só dar um testemunho interessante. 
Conversando com procuradores do Estado de Pernambuco, e que eles se 
mostraram dispostos a trabalhar com as partes e com o juiz nessa montagem 
de calendário, quando as questões forem já decididas nos Tribunais 
Superiores e em recurso repetitivo e que não tenha uma grande polêmica 
sobre o assunto, ou polêmica alguma, de modo que eles possam encurtar 
prazo inclusive para que o processo saia da mão deles de forma mais célere, 
sem prejuízo do erário, porque ele não está abrindo mão do devido processo 
legal nem da ampla defesa, apenas ele está encurtando os prazos para que a 
questão seja resolvida de forma mais rápida.  

Eu achei muito bacana, muito interessante e republicano, porque não é 
aquele negócio, olha, eu estou com muito trabalho, então eu vou deixar isso aqui 
lá para resolver quando eu puder. Tirar a frente esses casos todos que estão 
aqui atravancando o direito contribuinte por que que não encurtar prazo? Se 
você encurtar o prazo em todos eles você presta um serviço à comunidade, 
neste sentido republicano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para celeridade processual a gente 
pode colocar também um elevador mais rápidos do que a gente encontra 
normalmente nos prédios onde está situada a Justiça Federal, as coisas 
andariam mais rápido.  

[Risos.] 

Vamos parar aqui no artigo 192. 

A pauta está em aberta. Culpa de todos vocês que não informaram para a 
Eloiza assuntos para serem incluídos aqui.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Deixa eu só complementar o comentário do começo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Sobre? 
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Sr. Bruno Fajersztajn: Sobre o julgamento do ágil na incorporação de ações. 
Não foi julgado ainda mesmo, está pautado para hoje. Não sabe se conclui 
hoje, mas vai ser começado a julgado hoje. Recebi informação agora aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse ágil é o ágil da Bolsa, não é? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É. Está na Câmara Superior, é aquele caso em que 
não questionaram a forma de aquisição e etc., mas no curso do processo 
discutiram a validade do laudo para justificar a rentabilidade futura. Entrou 
em uma discussão formal, processual se seria possível discutir a validade 
desse laudo em sede de julgamento pelo CARF, sendo que não havia sido 
questionado originalmente isso pela fiscalização. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é o caso do Acórdão Wilson 
Guimarães? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, do Valmar do relator Wilson. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta é: então, há uma boa 
possibilidade que o mérito não seja o determinante do julgamento, não é? Ou 
nem seja abordado, não é? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pode ser que não, pode ser que seja anulado esse 
acórdão do inferior. Ou eventualmente mantido – se for mantido pode ser que 
seja analisado a questão do laudo. O mérito da Turma inferior analisado foi a 
validade daquele laudo naquele caso particular para fundamentar um ágil de 
rentabilidade.  

Apenas para comentar que é um dos maiores casos em termos de montante, e 
tenho notícia do advogado que cuida do caso que tem pelo menos três laudos 
para justificar o fundamento econômico do ágil, e ainda assim foram 
levantados algumas irregularidades quanto a esse laudo e glosada a 
amortização do ágil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É curioso que questões relativas 
ao laudo, especificamente ao conteúdo do laudo, não deveriam motivar 
recurso especial para a Câmara Superior, porque lá só é interpretação de lei, 
não aspectos de prova. A menos que seja esse aspecto, juntado antes ou 
depois e precisa mostrar laudo.  

Então, é uma grande possibilidade do mérito não ser objeto de decisão. 
Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu não quero falar sobre isso, se alguém 
quiser falar sobre isso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso continuar só uma última coisa sobre isso? Eu 
recebi informação de que o recurso foi conhecido e quando eu soube ontem 
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que esse caso ia ser julgado, eu falei: “ó, mas foi conhecido o recurso?”. Porque 
justamente na matéria de fato... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Recurso de contribuinte. 

Sr. Bruno Fajersztajn: E o advogado me disse: não, na admissibilidade inicial 
sim, mas isso não quer dizer que a Câmara Superior vá analisar o mérito.  

E sobre essa questão do laudo, eu queria dizer – até escrevi alguns artigos 
sobre isso recentemente – nunca houve um ato normativo da Receita Federal 
estabelecendo as condições formais do laudo. Então, na perspectiva da 
segurança jurídica é altamente questionável glosar a amortização do ágil com 
base em irregularidades do laudo, sendo que nunca houve uma manifestação 
do Fisco sobre quais seriam as condições. Isso surge, o lado é valor bilionário, 
amplamente divulgado em todos os meios legais, a apuração e a amortização 
desse ágil e no curso da sua amortização surgem questões que a 
jurisprudência vem analisando agora, mas que nunca foram normatizadas.  

Então, me causa bastante desconforto do ponto de vista da segurança jurídica 
a glosa do ágil baseada exclusivamente na irregularidade do laudo. É claro 
que precisa ter uma demonstração e etc., isso está na lei, mas até que ponto 
uma irregularidade formal deve ser determinante para a invalidação da 
amortização de um ágil em uma situação em que o Fisco nunca materializou 
esses requisitos, e seria transparente, de boa fé que isso fosse feito. 

Sr. Alexandre: É, eu acho que é um momento importante, e até casando com 
o tema do Processo, que realmente nesse caso se evoluísse no sentido já que 
no laudo de valor bilionário pode causar uma lesão à sociedade, ao Fisco, se 
realmente há indício de nulidades, que se fizessem no processo administrativo 
um laudo equitativo, um laudo como se fosse em juízo, um perito judicial 
nomeado independente, com as partes debatendo para que se chegasse, como 
o código de processo agora prevê que se aplica ao processo administrativo as 
mesmas regras de ampla defesa, de contraditório, que se fizesse sim um 
laudo, eu acho que é até interessante que se evolua nesse sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrar aqui que o artigo 148 
do Código Tributário Nacional diz que quando não mereçam fé os documentos 
que servem de base para o lançamento, se estabelece uma variação 
contraditória. Mais ou menos o que você está dizendo, Alexandre – já está no 
CTN.  

No caso aí, como o Bruno mencionou, o CTN fala que o contribuinte deve 
manter uma demonstração à disposição da fiscalização. A demonstração pode 
ser feita pelo próprio contribuinte. E se nós compararmos a lei antes e depois 
da Lei 12.973/14, nós verificamos que a Lei 12.973/14, agora sim, passou a 
estabelecer exigência de laudo, perito independente e tem um prazo para ele e 
tem requisitos, aí tem que ser registrado no Registro de Documentos, ou 
apresentados à Receita Federal – quer dizer, hoje nós temos o interesse 
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fazendário de controlar esses ágios assim, devidamente legislados. Acho que 
até na comparação entre a lei atual e a lei antiga, vem contra muitas das 
decisões que foram tomadas no CARF a esse respeito.  

Pessoalmente, eu acho que precisa haver a demonstração. O Decreto-Lei 
1.598/77, desde 1977, já dizia que a demonstração será o documento com 
base no qual o lançamento contábil será efetuado. Quer dizer, então você 
precisa dele para fazer o lançamento. Eu posso dizer que ele, na verdade, 
prova o lançamento. Porque na verdade é simplesmente estimativas de, no 
caso de lucro futuro, de expectativa de rentabilidade. Precisa ver alguma 
coisa, mas a forma, o conteúdo... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Você me lembrou uma coisa importante também. 
Como demonstração e documento que suporta o lançamento contábil, mesmo 
o Decreto-Lei 1.598/77 prevê que a contabilidade fundamentada, levantada 
com documentação de suporte faz prova a favor do contribuinte. Então, a 
rigor, o ônus de comprovar a invalidade do laudo é do fisco. E salvo 
obviamente, um caso de uma demonstração absolutamente descabida, o que 
seria necessária a elaboração de um laudo pelo próprio fisco para comprovar 
que aquele laudo não serve de fundamento para um lançamento contábil, e aí 
sim viríamos a avaliação contraditória do artigo 148 do CTN. Nada disso foi 
feito no caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ordenamento ele é muito 
coerente nesse particular. Porque além do artigo 148, do CTN, que é uma 
norma geral, nesta que você está mencionando – que a contabilidade faz prova 
a favor do contribuinte – a norma continua, afirmando o ônus da prova em 
contrário ao Fisco. Quer dizer, não pode simplesmente chegar e, ah, não 
concordo com o laudo. Neste caso, nem foi o fiscal que não concordou, foi o 
andamento do processo nas instâncias de julgamento.  

Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já que estamos falando de CARF, o assunto 
que já discutimos aqui com referência ao voto de qualidade, de que o nosso 
colega Lunardelli – ele trabalhou no seu escritório, não é? O voto de qualidade 
no empate, no caso de empate, eu sempre achei que pelo menos a multa ela 
tinha que ser afastada. O valor do imposto eu manifestava dúvidas, porque 
simplesmente não se pode dispensar imposto por um voto de qualidade. Mas 
de qualquer maneira com aqueles argumentos do Lunardelli ele está seguindo.  

Mas o que é importante sobre isso é que há um projeto, já está em andamento 
no Congresso, acho que é o número 6.460. Esse projeto ele está tratando duas 
coisas. Primeiro que ele elimina o voto de qualidade, mas segundo, da à 
Fazenda no caso de empate o direito de ir ao judiciário.  

E em segundo plano, ele vai contribuir para não dificultar a judicialização 
desses casos que estão graves, grandes, volumosos e que os contribuintes 
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estão perdendo e que para ir para na justiça precisa de fazer empréstimo 
bancários para poder não se sujeitar às questões penais e etc. E a regra é o 
seguinte, até a decisão da primeira instância não precisa penhora, não precisa 
depósito, está suspensa a exigibilidades, e o contribuinte vai poder discutir 
pelo menos nesse ponto.  

Eu acho que é um grande avanço nesse particular, porque vai permitir 
realmente que a gente está até preparando um trabalho, um estudo que o 
Prof. Schoueri está... no sentido de levar ao conhecimento dos juízes essas 
teses complicadas todas que estão sendo discutidas tecnicamente, se os 
técnicos que são os advogados e os juízes, juízes do CARF, os conselheiros do 
CARF têm dúvidas, o judiciário efetivamente não está preparado para 
enfrentar essas questões. Então, eu acho que talvez até em um trabalho junto 
ao Congresso até de levar para a jurisprudência que está no Supremo que a 
decisão de segunda instância seja a informativa de exclusão. Se a segunda 
instância entender que o contribuinte não tem razão ele passa aquele 
momento, pega suspensão, salvo alguma coisa que ele faça... Mas eu acho que 
já está a um passo, quer dizer, você não vai impedir que o contribuinte vá ao 
judiciário. Isso não está aprovado, mas parece-me que está bem encaminhado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu mencionei acho que na Sessão 
anterior aqui, uma decisão antiga do Supremo Tribunal Federal – antiga, 
digamos, uns dez anos – dizendo que o voto de desempate, se previsto na lei 
que regula aquele processo ele é válido; inclusive dois votos, o voto normal e 
depois o voto de desempate do presidente. Essas decisões estão sendo dadas, 
eu não sei como é que o STF, se chegar ao STF – ou aos Tribunais Superiores 
– como é que eles vão julgar. Nem sei se esse precedente será repetido. 

Agora, de todas as ideias que eu já ouvi sobre o voto de desempate, porque eu 
não gosto de falar o voto de qualidade – afinal, nem sempre tem qualidade. O 
voto de desempate precisa solucionar o problema. Hoje se tem metade da 
Turma julgadora num sentido, e a outra metade no outro sentido. Ou você vai 
pelo artigo 112, e diz: há uma dúvida portanto. E se ele extingue totalmente a 
obrigação tributária ou só a multa, é uma questão de interpretação do artigo 
112 – mas não se vai para o artigo 112 em matéria tributária.  

Ou se tiver que haver um voto de qualidade, a melhor ideia que eu já vi até 
hoje é que deveria prevalecer o voto do Relator. Porque o voto do Relator, o 
Relator ele pode ser – no caso dos tribunais administrativos – pode ser tanto 
representante de Fazenda quanto representante de Contribuinte. Não fica 
sempre o voto de desempate na mão do representante da Fazenda. Isso é uma 
coisa.  

Segunda coisa, todos nós sabemos, advogados, que quem mais conhece o 
processo é o Relator. Nem sempre ele conhece bem, claro, mas isso é uma 
deficiência humana. Mas em tese, ele que conhece o processo, ele que estudou 
mais, ele que relata para os outros. Então, tirando a hipótese evidentemente 
de suspensão ou de erro evidente, deveria o voto do Relator prevalecer. Eu 
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acho que é a melhor ideia que já se deu até hoje, porque já vimos tantas 
sugestões e essa me parece a mais razoável, racional melhor dizendo.  

Pois não, Miguel. Depois Prof. Gerd. 

Sr. Miguel: Outra solução talvez é que é adotada no TIT, porque lá tem 
câmaras ímpares que são presididas por membros da Fazenda e câmaras 
pares que são presididas por advogados ou contadores que são representantes 
dos Contribuintes. Então, o voto de qualidade é sempre dado pelo presidente, 
seja da turma ímpar, que é o representante da Fazenda ou da turma par – eu 
acho que gera um equilíbrio maior. Talvez seja uma outra sugestão para ser 
adotada no CARF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a minha ideia é mais drástica. É justamente 
o seguinte, eu acho que deveria ser uma decisão não só em relação às multas 
– in dubil pro reo – mas in dubil pro libertate, porque é afinal de contas as leis 
não sabemos a origem naturalmente, muito malfeita, e se há dúvidas, e 
dúvidas bem justificadas, comprovadas exatamente pelo empate, então essa 
dúvida deveria pesar contra o Fisco e não contra o Contribuinte. Então, in 
dubio pro libertate, não só pro reu, porque nasce com a gente, mas pro 
libertate. 

Aliás, nessa questão justamente das penalidades das multas, o Bruno que é o 
nosso mestre, mas eu estava justamente examinando uma questão ligada 
àquele problema da responsabilidade do adquirente de estabelecimento, o 
artigo 133. Então, uma das muitas dúvidas é justamente essa, o adquirente 
do estabelecimento ele também responderá pelas multas incluídas pelo 
alienante, ou não? Aí – e é uma pena que o Prof. Schoueri não está – porque 
falando assim, conversando há algum tempo atrás, ele disse: “não, a multa 
também já incorporou o ativo desse estabelecimento e portanto, o adquirente 
responde”. Eu acho que não. Eu acho que não, por que? Porque na verdade, aí 
temos o princípio geral da pessoalidade da pena, ele não tem nada a ver com 
essa pena, e a situação é um pouco diferente, muitas vezes argumenta, não, 
no artigo 131, é natural, no espólio, mas eu acho que a situação é um pouco 
diferente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Completamente. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Inclusive porque o de cujos, é meio 
complicado ele se manifestar ainda sobre o assunto, e os de cujinhos não 
querem nem saber. Então, eu acho a citação completamente diferente. Aí, 
porque inclusive nesse caso o adquirente evidentemente, na pior das 
hipóteses, ele pode exercer o direito de regresso. Mas essa questão que, aliás é 
muito usado também, então foi usar o direito do recesso, mas não é bem isso. 
Inclusive pelo seguinte, o que interessa o fisco nesse caso? Interessa o valor do 
estabelecimento que garante a dívida. No momento em que o adquirente perde 
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isso, inclusive, apesar de não ter nada a ver com o assunto, com o fato 
gerador da obrigação e muito menos com alguma infração ligada a isso, ele 
peder mais ainda do que aquilo que é o valor do, quer dizer, é conforme o 
caso, não é, conforme o valor do tributo e da pena pode ultrapassar, e a lei é 
justamente esse o outro ponto que aliás foi o ponto central, o artigo 103 tal 
como está não põe esse limite, não diz você responde até o limite – aliás foi 
essa agora justamente a questão que o Brandão trouxe – a responsabilidade 
vai até o limite do patrimônio adquirido.  

E é interessante que esse artigo da Constituição Federal que fala da 
pessoalidade da multa, ele continua inclusive dizendo que o produto do crime, 
o adquirente desse produto, só responde até o limite desse patrimônio, 
inclusive pode ser até o produto do crime, até o limite desse valor. Quer dizer, 
até o sucessor do "criminoso" ele tem a limitação, coisa que no Código, no 
artigo 133, nós não temos. Então, eu inclusive acho que virou um princípio 
geral e não pode ultrapassar disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque até na verdade... o que, o 
que inspira a sucessão tributária na sucessão empresarial? É que a unidade 
econômica mudou de dono, mas ela continua a ser sujeito passivo, que tem 
capacidade passiva. Logo, ela que deve garantir, outro patrimônio que não 
nada a ver. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Então, é preservar a garantia, e não 
ganhar mais do que. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, sobre essa questão das multas, rapidamente, 
um ponto que é fundamental é que salvo em uma situação em que a multa já 
é passivo da empresa – e aí a sucessão universal faz com que esse passivo seja 
cindido também – a multa é punição, e como punição, fundamentalmente no 
Estado de Direito só pode ser punido aquele que praticou o ato ilícito. O 
terceiro não pode ser punido. Pode ter obrigação de indenizar, ele pode ter a 
responsabilidade, mas ele não pode ser punido por um ato que ele não 
praticou na essência da punição.  

Quanto ao CARF, uma avaliação que a gente vê assim é que o CARF, acho que 
está completando cem anos, ou mais, quase cem anos, quer dizer, sucessão 
do Conselho do Contribuintes e etc., mas são quase cem anos de existência e 
pelo menos nos meus vinte anos de militância, esse assunto nunca foi 
discutido. Esse assunto surgiu agora, por conta de uma situação pontual 
muito grave do Órgão e denúncias de corrupção e de uma tendência fiscalista 
muito forte também. Então, a comunidade jurídica sempre respeitou o voto de 
desempate, sendo de titularidade do representante da Fazenda, ninguém, ou 
era muito raro, se questionaram no judiciário a aplicação do artigo 112 do 
CTN nessa situação. Só que como o Órgão vive uma situação de crise, começa-
se a atacar esse tipo de expediente, que na verdade não tem sido usado como 
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ele foi usado nos primeiros 90 anos de existência do Órgão. Então, acho que 
pode haver mudanças e etc., mas talvez se o Órgão voltasse a ser o Órgão que 
foi há dez anos, ou mais, ninguém estaria discutindo, a aplicação do artigo 
112 do CTN. Havia um respeito da comunidade jurídica pelo voto de 
desempate. Então, o mau uso dele está gerando uma reação da comunidade 
em relação à validade dele. Isso é uma percepção que eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Traduzindo em menos palavras, 
antes, presidente seja de que Câmara fosse, inclusive Superior, ora votava em 
qualidade a favor do Contribuinte, ora a favor do Fisco. Ao contrário do que 
ocorre hoje. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a discussão que existe hoje procura separar 
os votos de um lado e de outro e aí levantar dúvidas sobre a aplicação das 
multas, qual multa seria ou se até deveria haver multa no caso de voto de 
desempate, no voto de qualidade.  

Eu ainda tenho uma série de dificuldade de aceitar isso – estou mais flexível 
do que fui inicialmente – mas eu não consigo separar, em que pese o ato, o 
voto de qualidade ou voto desempate ter sido distorcido, o resultado de tudo é 
um ato administrativo de revisão do lançamento tributário contra ou a favor 
do contribuinte. O fato de ser contra é um ato só, em favor também. Ele não é 
passivo de segmentação. Até o Bruno lembrando aqui, não sei se vai fazer isso 
tão logo, ele ficou até de fazer um artigo sobre isso numa das últimas Mesas, 
não sei se eu estou bem lembrado, que eu acho que era seria uma boa você 
falar sobre isso, no momento que você tem toda a condição. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Do ato do julgamento? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Vou estudar. O ato de julgamento, quer dizer, o que 
você está querendo contar é que o ato é um só. A decisão foi tomada por 
maioria, ou não, mas ela é um ato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ou ela é uma parte do ato de lançamento. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É isso. Ela era uma revisão, então ela integra o 
ato de lançamento revisando ou não, mas ela é um ato administrativo uno, e 
se isso, o fato de ter dito voto por maioria ou não, ou por voto de desempate, 
se isso macularia o ato administrativo de revisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu diria o seguinte, Fernando, 
não deveria macular. Nós podíamos mudar o palavreado aqui. O voto de 
qualidade ele pode ter legalidade e não ter legitimidade. Porque o que está 
acontecendo é falta de legitimidade. Há pouco você usou o verbo “respeitar”, se 
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respeitava. Quando o conselheiro Gadelha, por exemplo, que foi talvez na 
geração anterior o último presidente do Conselho que era independente, ora 
voltava a favor, ora contra. Justificava. Então, tinha o respeito, as pessoas 
aceitavam. Porque nós todos somos advogados e sabemos que perder processo 
faz parte da vida processual e advocatícia e as partes também sabem disso. 
Agora, o duro é você ter um instrumento que deveria ser a coroação do ato 
administrativo sendo mal utilizado. Aí perde legitimidade. Eu acho que essa 
falta de respeito é que leva então a essa reação.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se eu entendi bem, Fernando, você quer dizer 
que o lançamento, o imposto e a multa é coisa em comum. Não? Porque eu 
posso ter coisas, julgamento diferente em relação ao principal e à multa. Não 
foi isso que eu disse, o que eu disse é que o voto de qualidade no mínimo 
deveria dispensar a pena. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que eu estou esclarecendo, a minha dúvida, 
não estou afirmando sobre o assunto, mas é a minha dúvida é a seguinte: o 
ato de lançamento ele é sujeito a uma revisão. A revisão do ato de lançamento 
é um ato administrativo, e como tal ele é um ato administrativo uno, ele não 
tem uma separação, não são três para lá, três para cá e um no meio, em 
termos de decisão de juiz administrativo. Então, se ele é uno, em que pese a 
falta de legitimidade que o Ricardo falou, quando ele dá o voto e aí ele decide 
sobre multa, ele decide sobre lançamento, sobre, enfim, sobre imposto em si e 
tudo, ele é um ato administrativo pleno, então aí me causa estranheza uma 
possível separação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é essa que é, eu sou favorável a 
essa separação porque há a separação. Você veja, você pode ter recebido uma 
multa de 150% e uma lei posterior reduz a 75% ou reduz a zero, o imposto 
continua devido, a multa retroage como a pena. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas não é essa a dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ato uno ele pode cancelar parte 
do lançamento mantendo a parte. Bruno quer falar novamente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O que o Fernando está apontando é que o ato, ele é 
um só, não dá para dizer que é dúvida. Foi tomado por um quórum de 
julgamento, mas ele é um ato, não tem duas posições, é a posição da corte 
tomada pelo voto de qualidade. É isso que ele está colocando.  

O que eu queria ponderar, não resolve, mas o Supremo Tribunal Federal na 
ação do mensalão entendeu que o empate é hipótese de dúvida objetiva, para 
efeito de sanção. Então, existe uma particularidade do julgamento judicial em 
relação ao julgamento administrativo – que podemos aprofundar e estudar 
melhor – mas lá no julgamento judicial, que não é um ato administrativo como 
é o do julgamento administrativo, entendeu-se que o empate é hipótese de 
dúvida objetiva, e aí sim o in dubio pro reu foi aplicado e o réu foi considerado 
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inocente. Na esfera administrativa pode ser um pouco diferente tendo em vista 
que o ato é administrativo, não é judicial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a manifestação do 
Supremo Tribunal Federal é importantíssima, claro, mas na cabeça de 
qualquer pessoa minimamente racional, se há empate – um acha que há uma 
tese jurídica boa e outro acho que é uma tese jurídica não boa – você não pode 
dizer que aí há necessariamente dolo do contribuinte que agiu de acordo com 
uma das teses, não é? Senão não teria empate, teria unanimidade. Na hora 
que for aplicar o ponto qualificado não precisa ter uma decisão unânime, mas 
em uma de empate no mínimo você verifica que existe a dúvida que você está 
dizendo que é objetiva, ou se chega objetivamente à dúvida.  

Pessoal, eu acho que com isso encerramos a reunião. O Prof. Schoueri e o 
Bianco estão na IFA, vão estar até semana que vem, de forma que semana que 
vem estaremos ainda sem a presença deles. Eu solicito que encaminhem 
assuntos para a pauta. Muito obrigado. 
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