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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Fernando, 
pequeno expediente, alguma coisa? Pois não. Posso lembrar a todos que 
no dia 30, durante a nossa reunião de Mesa haverá Assembleia 
Ordinária em que nós, a pauta, simplesmente, aprovar demonstrações 
financeiras do relatório da diretoria. Dia 30, 9h da manhã. Estamos 
finalizando a edição do livro Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa. 
Segundo a previsão aqui, até o fim de abril nós poderíamos lançar esse 
livro. Simultaneamente, esse auditório se chamará auditório Professor 
Alcides Jorge Costa. Nós faremos uma pequena solenidade aqui para, 
com a presença da família, inclusive, para o lançamento do livro e do 
nome do professor. A reinauguração do nosso auditório. 
Oportunamente nós comunicaremos a data e horário desse evento. Mais 
alguma comunicação? Com relação ao nosso Congresso, já está no site. 
A novidade desta semana é que nós estamos agora, divulgando os 
nomes dos professores que vão participar dos vários painéis, quer na 
parte de análise do nosso Código de Processo Civil nas suas implicações 
perante o Direito Tributário ou Processo Tributário, quer na análise dos 
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efeitos concretos já detectados da aplicação da Lei n. 12.973. 
Principalmente, considero que os temas do Congresso estão muito 
importantes e estão muito bem divididos e com apresentadores que 
estão, em cada um deles, devidamente qualificados. Na parte de 
processo, eu tive a ajuda de dois colegas que trabalham em Processo 
Civil e nós, eles estão muito felizes, porque, com exceção de um dos 
professores que não poderá vir, os outros todos aceitaram, são 
professores de várias partes do Brasil e que com livros publicados, tem 
participado de conferências, de eventos sobre o novo Código de Processo 
Civil. Então nós temos, realmente, um enfrentamento das questões em 
alto nível. De cada painel também participará um magistrado federal, 
seja juiz, seja desembargador federal, demais de uma região também. E 
a conferência inaugural será proferida pela professora ministra Regina 
Helena Costa. Então, o congresso está muito bem estruturado. 
Infelizmente, Brandão, infelizmente, eu acho que ele será deficitário. A 
menos que nós consigamos um número de inscrições maior do que dos 
eventos anteriores. E aí, eu peço um pouco de colaboração de todos 
para divulgar o congresso, incentivar a participação no congresso. 
Infelizmente, até nossos patrocinadores tradicionais de anos e anos, os 
que aceitaram continuar patrocinando, reduziram os montantes e a 
maioria, inclusive, não pôde nem participar. De forma que a grande 
fonte de financiamento dos nossos congressos são os patrocinadores, 
sem dúvida nenhuma. Infelizmente esse ano não conseguimos. Se 
alguém até puder, ainda é tempo, né, se ainda puder conseguir um 
patrocínio, seria muito bom. Mais alguma coisa no pequeno expediente? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, eu queria. Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não queria tomar o pequeno 
expediente para discutir algumas teses, mas ficaram duas pendências e 
eu até havia pedido para serem mantidas na pauta, apenas para 
registrar a conclusão. Uma foi a questão que foi levantada pelo 
Guilherme com referência à questão das holdings que optam pelo lucro 
presumido e a questão da inclusão com receita ou como receita 
financeira. E dois colegas nossos, no final, um questionou com a lei e 
com a outra, que estava, que a Instrução Normativa 1.515, que agora 
foi revogada pela 1.700, né? Aliás, é uma surpresa essa 1.700, que eu 
descobri tanta coisa que dizia lá, a contribuição social segue o Imposto 
de Renda em quase tudo, principalmente naquela questão de dedução e 
não dedução das provisões de depósito judiciais, eles querem que sigam 
o Imposto de Renda. Mas tem uma lista enorme. Se alguém já chegou a 
ver? Está aqui, a Instrução Normativa ocupa tudo isso aqui. Eu já li. E 
no final tem, existem dois anexos que diz: tal coisa você adiciona, tal 
coisa você exclui. Uma do lucro real, outra na contribuição social. É 
muito interessante, porque é uma regra prática. Mas é interessante que 
é sempre assim, você não adiciona, você não exclui da base de cálculo, 
da contribuição social, assim por diante. Mas é uma tabela muito 



interessante, viu? Vale a pena. Bom, é o que eu queria dizer, então, com 
referência a essa questão da 1.515, é que ela trouxe uma redação e 
ficou-se assim, “ah ela não tem base legal”. A redação era aquela que 
dizia o que juros sobre capital próprio recebido de empresas do lucro 
presumido era exclusivamente na fonte. Isso estava no artigo da Lei n. 
9.249. Só que na Lei n. 9.249 não tem uma anotação de que este artigo 
tenha sido substituído pela Lei n. 9.430, foi até um outro colega que 
levantou. Então, a base legal da IN 1.515 e que agora está reproduzida 
na 1.700 é exatamente a 9.430, porque se você olhar a 9.249 
isoladamente, lá diz que os juros sobre capital próprio é tributação 
definitiva, vale dizer, não entrava na receita da entidade. E como a Lei 
n. 9.430 e a Instrução Normativa n. 1.515 diz que, no caso, entra como 
receita da atividade, a única dúvida do Guilherme era se ele optava pelo 
8%, não é Guilherme? Então, nós chegamos à conclusão que é lucro 
presumido, é atividade da holding social, prevista no estatuto, a IN n. 
1.515 tem base legal para dizer que ela entra no lucro presumido como 
receita para ser calculado com percentual. Não foi essa a nossa 
conclusão, no final até, porque houve aquela dúvida com relação à Lei 
n. 9.249, não é? A 9.249 dizia que era tributação exclusiva. E lá não 
tem nenhuma anotação de que ela foi modificada pela Lei n. 9.430. 
Essa aí é o registro. O segundo registro que eu queria fazer: 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera aí um pouquinho, 
ainda sobre esse assunto, o segundo registro é outro assunto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você me desculpe, eu 
estava, eu não pude vir nas duas últimas semanas, mas eu participei 
na terceira semana anterior em que esse assunto também foi discutido. 
Alguém aqui, eu não lembro quem foi, não sei se você mesmo, 
Guilherme, que lembrou de uma Solução de Consulta, né, a respeito do 
ser ou não ser, de ser ou não ser. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: 84. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Receita bruta. É isso 
mesmo. Agora, você está falando aí 9.430, 9.249, mas temos que 
lembrar que a partir de agora a 12.973 tem uma aplicação do conceito 
de receita bruta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, exato. E a partir da Lei n. 12.973 
foi exatamente em que se sanou as dúvidas do problema dos bancos 
principalmente. Então, a atividade social é que vai dizer se aquela 
receita é o operacional, do ponto de vista fiscal, para efeito de incluir ou 
não na receita no caso da estimativa ou cálculo de lucro presumido. 
Mas mesmo antes já se podia pensar nisso, porque a própria Lei n. 
9.430 já disse isso, né, porque os juros sobre capital próprio recebidos 
pelas holdings eram considerados como receita não financeira e era 



somado e o Imposto de Renda era descontado, compensado, não era de 
tributação exclusiva. Agora, a holding com o lucro presumido, ela 
incluiu na receita e acha um percentual, um percentual que nós não 
estávamos encontrando aqui de forma muito clara e, na minha opinião, 
seria a aplicação do percentual que fará atividades, outras atividades lá 
no lucro arbitrado de 9,60 que, lógico, na questão do lucro presumido 
seria 8%. Mas essa questão da atividade está resolvida. A questão é que 
quando nós estávamos vendo a 1.515, o art. 28 dela, ela mandava 
incluir os juros sobre capital próprio na receita do lucro presumido sem 
ser exclusivo, e aí, se levantou que era ilegal, havia uma ilegalidade na 
Instrução Normativa. E um outro colega nosso disse, tardiamente, 
quase no final, que havia sido modificado pela Lei n. 9.430. E realmente 
existe a lei, esse artigo, dando base à Instrução Normativa n. 1.515, 
portanto, as holdings que tem como atividade a participação societária, 
é uma receita de atividade, como receita de atividade ela opta pelo lucro 
presumido, ela vai calcular um percentual sobre essa receita, já que a 
Lei 9.430 diz que não é mais tributação exclusiva de [ininteligível]%, 
como era… durante algum tempo, não é? 

Sr. Guilherme Froes: Só um ponto. Depois que, a última vez que a 
gente discutiu isso aqui na Mesa, eu até conversei depois com o 
Giácomo sobre isso, e daí ele levantou um ponto, a gente acabou vendo, 
que tinha o art. 51 que tratava como antecipação, mas ele levantou um 
ponto, será que contém o dispositivo específico, o art. 51, da n 9.430? 
Se ele não seria uma norma especial determinando que você tivesse que 
adicionar integralmente na base de cálculo dos juros sobre capital 
próprio? Se pela regra do 51, que também dá o mesmo tratamento para 
receitas financeiras e ganhos líquidos, eu não deveria, eu não acabaria 
escapando daquele dispositivo lá da regra geral de aplicar os 
percentuais e eu ficaria sempre nesse caso do JCP, teria que adicionar 
integralmente na base de cálculo? Eu não sei se seria interessante a 
gente ler a redação do 51 e ver qual seria a interpretação da Mesa. Eu 
acho que ainda que tenha, a gente passa dessa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É literal, né? Estou com o Giácomo. 
Guilherme, eu estou com o Giácomo. Assim, o legislador está sendo 
literal. Aqui está dizendo, você apura o lucro líquido ou lucro 
presumido, que é uma coisa, ou você adiciona os juros ao lucro 
presumido para determinar o Imposto de Renda devido. Ele, o legislador 
pois em duas etapas, uma coisa é o lucro presumido, chega ao lucro 
presumido, depois você adiciona. Só para lembrar, receita financeira 
também é assim, a receita financeira, eu apuro o lucro presumido com 
coeficientes e eu adiciono à receita financeira. O legislador aqui está 
dizendo exatamente isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso ele diz lá em 1996. Agora, agora 
nós temos o art. 12 do Decreto 1.598, alterado, que fala em atividade. 
Tanto que a receita financeira do banco, que eles insistem no Supremo 
Tribunal Federal, que essa receita financeira, porque eles estão no 



regime cumulativo, embora não possam optar pelo lucro presumido, 
certo? Mas quem pode optar pelo lucro presumido entrou numa outra 
regra. Qual é a regra? A regra da atividade. Se ele tem por atividade 
receber juros sobre capital próprio, essa atividade de juros sobre capital 
próprio é receita que não entra como receita financeira, entra como 
receita operacional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, eu tenho dúvida. O dispositivo não 
foi revogado expressamente. Está dando exatamente um tratamento, eu 
entendo o Giácomo de ser lei especial me parece bastante importante 
aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco, você pode voltar lá 
no art. 51? Ele não interfere diretamente com essa questão, não é? 
Seriam adicionados ao lucro presumido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, não serão considerados ao lucro 
presumido, serão adicionados a ele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, serão adicionados no 
lucro presumido, mas isso não exclui que no lucro presumido eu tenho 
receitas financeiras também, quando a receita financeira for objeto da 
pessoa jurídica. Esse é o ponto. Por isso que quando o Brandão estava 
falando nessa lei, eu lembrei que nós não podemos esquecer que a 
partir de agora, nós estamos uma operação sensível, no art. 12 do 
Decreto n. 1.598. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, a receita financeira do banco faz 
parte do lucro presumido. A receita financeira minha, eu pergunto, eu 
tenho empresa... Na sua visão, no seu escritório de advocacia, a receita 
financeira ela compõe o lucro presumido ou ela é adicionada ao lucro 
presumido? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É adicionada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É adicionada. Embora, você tenha receita 
operacional. Agora, vamos aqui a essa questão, essa questão. Temos 
holding pura, tudo bem. Na sua visão, ela compõe o lucro presumido ou 
é adicionada ao lucro presumido? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela compõe o lucro 
presumido. Só para fazer um paralelo. Se o meu escritório, por acaso, 
tiver uma participação societária recebendo dividendo, é adicionado ao 
lucro presumido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Concordamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos supor, por hipótese, 
que não houvesse a isenção, ou que seja uma hipótese em que o 



dividendo tem que ser tributado. Agora, se for atividade da pessoa 
jurídica, ser holding, o dividendo faz parte da sua receita operacional. 
Não se esqueça que nós também temos uma repercussão de PIS/Cofins. 
Se no Imposto de Renda não altera muito, porque é isento, o PIS/Cofins 
altera fundamentalmente. 

Sr. Guilherme Froes: Só queria levantar um ponto. A gente está 
falando aqui da questão do Imposto de Renda, mas e a CSL como ela 
ficaria? Porque ela não está nesse… e não tem um tratamento de 
retenção na fonte. Então, é um ponto que a gente teria que ter 
discutido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A CSL tem o mesmo 
tratamento do que o IR PJ. O lucro presumido é igual, mudaria só o 
cálculo, não é? Mas se entra ou não entra, é a mesma regra. 

Sr. Guilherme Froes: Porque na última discussão, um ponto que tinha 
sido levantado é o seguinte, a [ininteligível] não aplica aquela previsão 
da 9.249, eu teria uma tributação definitiva na fonte de 15% no Imposto 
de Renda. Daí tudo bem. Foi um ponto que a gente acabou também 
discutindo depois, que é a questão de como ficava o tratamento da CSL, 
eu acho que deveria ser o mesmo tratamento dos dois, que deveria 
incluir na base de cálculo no lucro presumido e aplicar os percentuais. 
Eu acho que ainda que fala adicionado lá no 51, o art. 25, fala da base 
de cálculo do lucro presumido, ele fala que a base de cálculo dele será o 
montante da soma das seguintes parcelas e elenca ali entre elas o valor 
resultante da aplicação dos percentuais e também os ganhos. Eu 
entendo que nesse, concordo com o Ricardo nesse ponto, com o 
Brandão que eu deveria aplicar os percentuais de presunção. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só para esclarecer um ponto. Com 
relação… O Ricardo tem uma distinção que me parece bastante 
importante, entre a holding pura que seria receita bruta, porque estaria 
no objeto principal e o escritório de advocacia dele que seria eventual. 
Só queria compreender agora, estou falando agora do art. 12 do Decreto 
Lei n. 1.598. Eu queria compreender até que ponto, agora só para eu 
entender a sua interpretação, a palavra principal é relevante ou não, 
porque nós temos a holding pura de um lado e o escritório de advocacia 
do outro. Eu vejo, assim, a prática me mostra muitas vezes, empresas 
que tem objeto social que tem uma atividade que eu vou chamar 
principal, mas é muito comum que apareça depois, participação em 
outras sociedades. Eu me pergunto, a expressão principal para você é 
relevante? Ou seja, se eu sair da holding pura e eu for a uma empresa, 
a uma holding que tenha essa operação e tem também uma 
participação prevista no objeto, na sua opinião, esta receita de 
participação societária numa empresa, numa holding que também é 
operacional, estaria no art. 12, portanto, entraria no lucro presumido, 
desculpe, na atividade fiscal ou estaria lá embaixo como uma adição? 
Qual é a importância do principal? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, para falar sobre 
isso eu teria que pedir licença para falar até o fim do nosso, do nosso... 
Eu estudei essa questão já várias vezes e a minha conclusão, 
sintetizando então, a minha conclusão é que esta palavra principal, ela 
está colocada de uma maneira que não seria ideal que fosse redigido 
diferente, mas o principal significa a atividade para qual a pessoa 
jurídica está constituída. Pode ser a principal por um critério de 
valorização ou não? Não. Quer dizer, ela pode ser principal mesmo que 
ela é, em termos de quantidade, não seja a que mais contribua para a 
formação da receita. O quê que é principal? Não é? O quê que é 
principal, é que gera mais receita, é que consome mais custo, é que 
envolve mais contratos? Então, na minha concepção, inclusive em 
função da finalidade da alteração do art. 12, que foi ampliar o alcance 
do entendimento do que seja receita bruta, inclusive superar as 
discussões que ainda estão pendentes no Supremo, seria aquelas 
atividades que não são de venda nem de prestação de serviços, inclusive 
de conta alheia, mas que constitui o objeto da pessoa jurídica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Principal é irrelevante? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O principal, se for principal 
no sentido contribuir mais ou menos, é irrelevante. Da mesma forma 
que se eu tiver venda de bens e prestação de serviço no objeto social, as 
duas fazem parte da receita bruta. Uma pode ser principal por uma 
leitura qualquer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A sua leitura principal significa não 
eventual? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Usando aquele termo antigo 
da legislação do Imposto de Renda, de receita eventual, sim. Então, 
isso, com isso nós encerramos esse assunto? 

Sr. Guilherme Froes: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Infelizmente, a Tributação e 
a Lava Jato, Fernando, esse assunto creio, creio que está... ah, você 
tinha uma segunda? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só uma... desculpa, professor. Na 
semana passada, a Dra. Fabiana trouxe várias questões aqui e uma até 
o que Schoueri levantou, foi a questão do frete pago numa operação em 
que a mercadoria é isenta, a mercado que se comprou é isenta e o frete 
que veio separado trazendo essa mercadoria é tributado, e essa 
mercadoria vai sair numa operação também, não tributada. A questão é 
a seguinte, o frete, ele é considerado como uma parte, como colocou o 
Schoueri? Ficamos nessa questão, porque o inciso III da lei fala que os 
insumos para produção e prestação de serviços, não é? Mas eu só 
queria trazer e quando ela colocou a pergunta, eu disse que entendia 



que o frete é um acessório do principal, tanto que ele deveria seguir a 
mesma natureza do produto adquirido. Tanto é verdade que quando 
você compra o bem do ativo e você tem um frete, você não vai poder 
fazer o crédito do frete como se fosse mercadoria, você tem que 
incorporar o valor do frete no custo do ativo imobilizado. É uma outra, é 
uma outra alínea da lei, mas é assim que funciona a questão da 
acessoriedade. Então, eu recuperei uma consulta da COSIT de janeiro 
de 2017 que ela fala que assim, só para registro, nº 99.001, COSIT, 17 
de janeiro 2017. “Na sistemática de apuração não cumulativa da 
contribuição, não há possibilidade de creditamento na modalidade 
aquisição de insumos em relação aos dispêndios com serviços de 
transportes suportados pelo adquirente na aquisição de matéria-prima. 
Tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados aos custos de 
aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento deve ser analisada 
em relação aos bens adquiridos e não em relação ao serviço de 
transporte isoladamente considerado.” 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Faço-lhe uma mesma pergunta. Então, se 
eu adquiri uma mercadoria, uma pessoa jurídica, e paguei um frete 
para um caminhoneiro, pessoa física, como o frete segue o principal, 
você me dá crédito disso. Claro que não, claro que não. O frete é frete, 
porque se eu paguei para pessoa física não me dá crédito. Essa ideia de 
principal pode servir para a... Eu não consigo aceitar essa tese, 
inclusive, eu não consigo acompanhar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas está aqui na COSIT, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

 [risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque pela COSIT, por consistência, 
então, quando eu pagar o caminhoneiro, pessoa física, eu teria crédito. 
É acessório do principal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas tem uma regra de quando você 
não tem pagamento já não tem crédito. Ou você incluiu na nota fiscal 
de compra, ou você incluiu na nota fiscal de compra e paga sobre tudo, 
como se fosse produto, ou se for a parte... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, se eu trato a parte, eu trato a parte. 
Eu pergunto, é um insumo na visão de mercadoria? Claro que é um 
insumo, a mercadoria só chegou por causa que eu incluí o frete e eu 
tenho que tomar crédito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não houve pagamento, nenhuma 
regra... bom, uma sub-regra dizendo que quando não há pagamento 
você não... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas essa é outra 
questão, não é? Então, se não tem um crédito, não é porque é acessório 
e ou não é acessório, é porque na saída não tem tributação. É isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A questão que ela colocou foi essa. 
Desculpe, professor, é que tem caso que na saída... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É tributado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na saída é tributado. Não, não, na 
saída que ela colocou, acho que deve ser exportação, não é? Porque dá 
crédito. Mas como o produto é isento não pode fazer crédito, certo? O 
produto que ela comprou é isento, dá uma saída de exportação não 
tributada, mas daria direito ao crédito. Ela, então, o frete que veio 
separado, eu posso me creditar? 

Orador Não Identificado: Claro que pode. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas você vai ser autuado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, que eu vou ser autuado, para isso 
que existe advogado. Se pode ou não pode. Pode. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu só quis registrar, viu? Porque 
eu penso assim também, como contador e como advogado, eu penso 
assim também, porque é acessório e acessório é assim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você pensa como a COSIT ou como eu 
falei? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, como a COSIT. Pensava antes de 
ler, né? Tanto que eu falei isso antes aqui, eu pensava antes de ler, 
seguindo esse raciocínio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, voltando ao 
termo, a questão anterior que você me perguntou do inciso IV, art.12, 
atividade principal. Eu penso o seguinte, eu identifiquei uma situação 
interessante. Você tem na atividade… e aí vem essa questão, viu, de 
realmente de ser acessório do principal. Porque o acessório não é isto 
que está aí, o acessório é aquilo, conceito jurídico, né, cuja existência 
depende da existência de algo que é o principal. Bom, então, você 
imagina uma empresa de avião, TAM, cuja finalidade é transporte de 
passageiros. Agora, a bordo ela fornece refeição. Digamos que ela cobre 
pela refeição, como algumas companhias, a GOL cobra, certo? Ela não 
está constituída para vender mercadoria, alimento. Podia alugar o 
equipamento de som, não está constituída para isso. E essa é uma 
atividade acessória da atividade principal dela, que é transportar 
passageiros. Na minha concepção, está dentro do conceito de receita 
bruta. Para lucro presumido, para PIS e para Cofins. Então aquele 



principal, ele é muito traiçoeiro. E eu disse que precisaria falar muito, 
porque, na verdade, eu tenho que voltar ao art. 11 do Decreto-Lei n. 
1.598 para fazer uma interpretação do quê que é operacional, não 
operacional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pergunta a todos: podemos incluir na 
pauta e deixar o Ricardo Mariz de Oliveira como relator? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se quiserem eu falo aqui. 
Mas eu acho que é muito... eu prefiro que leiam então. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O artigo será publicado 
ainda. Eu não posso, eu não posso antecipar. Tenho dado alguns 
pareceres e faz parte de uma das questões do congresso do Ives Gandra 
de novembro, outubro, não sei quando ele vai falar lá. Então, eu 
respondi essa questão. 

Sr. Alexandre: Professor, posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Então, a questão do frete que o Brandão trouxe eu estou 
com um dilema grande. No caso das concessionárias de veículos, tem 
vários mandatos de segurança que concedeu o crédito do frete. Só que 
como a montadora inclui na nota de entrada ou de saída dela o frete e 
não discrimina, porque ela embute no preço e por ser e regime 
monofásico, e estou com essa dificuldade, porque… e tem alguns juízes, 
inclusive, que quando destaca o frete na nota e indica o valor do frete, 
diz que, por ser regime monofásico, o frete está incluído, não daria o 
crédito, porque o frete está na nota de saída. Eu entendo, estive 
estudando, que o contrato de transporte é independente, autônomo, o 
frete não pode seguir, nesse caso, a regra do veículo, porque o regime do 
frete não é monofásico. Não há nenhuma lei que diga isso. E aí 
seguindo essa questão do acessoriedade, eu não consigo compreender 
isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, desculpa não concordar com 
você, mas eu acho que o crédito existe sobre uma prestação de serviço 
de transporte. A situação como você teve, eu comprador, não contratei 
uma prestação de serviço de transporte. Então é claro, houve um 
transporte, mas não houve uma prestação de serviço de transporte. 
Então, eu não tomo crédito. Houve uma compra de mercadoria. Só 
dizendo, pode ser até que a montadora, se ela terá crédito ou não terá, 
se ela contratou o frete, é problema dela se ela contratou, usou opinião 
própria. A hipótese que eu tratei foi: eu contratei o frete com uma 



transportadora a parte, num outro contrato e aí eu disse: toma o 
crédito. 

Sr. Alexandre: Mas espera aí que tem dois casos: tem casos em que é o 
contrato de concessão que é regulado por uma lei específica, diz, no 
contrato diz que o frete é por conta do comprador, então não é por 
conta da montadora. Ponto 1. Ponto 2: os acordos das associações de 
revendedores, que fazem com as montadoras, preveem que há um custo 
médio nacional que eles chegam lá num cálculo para evitar a 
concorrência predatória. Então, entre eles, o de Manaus vai pagar um 
valor equalizado com o próximo, com o cara que está, por exemplo, ali, 
no local da montadora, na cidade da montadora. Então, essas 
associações fazem isso. Então, esse valor é embutido no preço. Então, 
na verdade, há um pagamento, quem paga o frete é o tomador... quem 
compra o veículo, é a revendedora. Então é um dilema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma pergunta. Ele suporta o valor ou 
ele contrato. A compra foi o FOB ou foi CIF? 

Sr. Alexandre: Então, em alguns casos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A transferência na verdade. 

Sr. Alexandre: Os casos, tem casos em o que contrato de concessão 
prevê, agora. Que a concessionária pagará o frete e outros casos em que 
não há o contratado, não há nem no contrato não se estabelece nada e 
o que há é um acordo nacional dos revendedores de embutir no preço 
do veículo, o frete. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que embuta no preço do veículo, você já 
respondeu, embutiu no preço do veículo, é preço do veículo. Se no 
contrato houver uma transferência da propriedade na fábrica, se a 
partir da fábrica o risco é do comprador e o comprador assume o 
transporte, aí a situação FOB, ou seja, aí, eu te diria, o frete é 
contratado pelo comprador, é um contrato a parte. Então é assim, não 
dá para você responder em geral isso, sem olhar uma situação concreta. 
Então, e a chave para mim é no momento da transferência da 
propriedade. Se transferiu na fábrica, que seria FOB aí, o frete é uma 
operação à parte. Se foi uma venda CIF, se o veículo, a propriedade só 
se transfere no momento que é entregue, aí o frete, o frete é do 
vendedor. Por mais que repasse ou não repasse ou coisa parecida, é do 
vendedor. Não houve um contrato de prestação de serviço. Ou seja, 
quero dizer isso, eu discordei do Brandão para dizer que se eu, eu 
comprador, contratei o frete, fiz uma prestação de serviços contratada à 
parte, isto é um serviço que é um insumo na aquisição da mercadoria. 
E este insumo me daria crédito. Foi essa a discordância. 

Sr. Alexandre: Posso? Data vênia, Schoueri, eu acho que... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não existe data vênia. 

Sr. Alexandre: A tradição ou eu acho que a tradição aí, no caso, você 
faz a emissão da nota fiscal de venda. A montadora emite uma nota 
fiscal e vendeu o veículo, está vendido. A entrega ou não, de se a 
tradição vai ser no local, toda tradição vai ser, evidentemente, quando o 
veículo chega na concessionária. Mas o contrato de concessão prevê que 
ainda vai suportar o frete, então, esse é o processo. Se ela vai suportar o 
frete e o pagamento que ela faz e o frete está destacado na nota, mesmo 
por indicação, eu entendo que há crédito. Conforme o STJ tem 
entendido também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que essa 
questão do frete, ela gera tanta, tanta discussão. Provavelmente, 
Schoueri, porque tem dispositivo específico que trata do frete de venda, 
não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E aí você vai até no STJ, 
complicação, então não tem crédito, quando não é frete estritamente de 
venda. A Receita Federal diz, não, frete de venda é aquele ‘da venda’... 

Sr. Alexandre: É só para o consumidor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aquela entrega final, não é? 
A gente tem que lembrar que tem várias, eu não estive aqui, eu não sei, 
imagino o quê que a Fabiana mencionou, mas eu não... talvez eu seja 
repetitivo, mas nós temos que lembrar que o frete pode aparecer em 
inúmeras situações, na venda, o frete de entrega da mercadoria, não é 
mais insumo, porque a produção está terminada, está certo? É uma 
despesa de venda. Então ou de aquisição, depende de quem paga, mas 
não é insumo. E eu também tenho que lembrar que eu tenho situações 
em que o insumo não se cogita, porque o insumo só se cogita na 
produção de mercadoria ou de serviço, não na revenda pura e simples. 
A revenda, de acordo com a lei é um crédito é sobre o preço de 
aquisição da mercadoria. Mas no preço de aquisição da mercadoria 
pode estar incluído um frete, porque o frete ou pago diretamente para o 
vendedor, que no preço está embutido, está na nota dele o frete, ou o 
comprador paga contratando o transporte, como também o seguro do 
transporte. Isso é custo de mercadoria. Dá direito ao crédito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, mas se é custo de mercadoria, 
seguindo a linha do Brandão incorpora-se ao custo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas porque é isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas mesmo que você contrate à parte? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mesmo. Eu estou falando 
de mercadoria, revenda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Você comprou a mercadoria, você 
contratou o frete à parte. A compra da mercadoria está no regime 
monofásico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não estou de regime 
monofásico. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que o problema começa a surgir se 
incorpora… A pergunta é, nós tratamos como uma coisa só ou tratamos 
como duas coisas, cada uma delas? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, é isso que eu 
estou querendo dizer, Schoueri. Existem várias situações, não dá para 
generalizar, frete dá ou não dá direito a crédito? Ou só dá direito à 
crédito se está embutido no preço? Eu acho que depende da situação. 
Depende, se estou tratando de insumo, não estou tratando de insumo. 
Se eu estou tratando de insumo, dá crédito sim, desde que tenha sido 
tributado, se for pessoa jurídica. Dá crédito sim. Porque eu tenho uma 
cadeia enorme de insumos, alguns tributados e outros não tributados. 
Eu não posso amarrar tudo e dar um tratamento uniforme para todos 
os insumos. Eu não concordo com essa ideia de que tem um acessório e 
um principal nesse caso. Pode até haver em determinadas 
circunstâncias, mas não é isso que define se dá ou não dá direito a 
crédito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ainda bem que vai acabar em três 
meses, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei. Eu só queria dizer 
o seguinte, eu tenho várias vezes aqui, feito elogios às Soluções de 
Consulta da COSIT, de uns anos para cá, porque, realmente, elas 
adquiriram uma qualidade técnica e uma independência. Nós temos 
tido Soluções de Consulta muito boas. E eu estou vendo, estou 
sentindo, então quero já fazer uma ressalva nessa questão do frete, é 
uma das em que eu tive essa percepção, uma mudança de viés. O ‘pro 
legem’ não está tão ‘pro legem’ mais, é pró Fisco. Então, a gente precisa, 
infelizmente, algo que estava funcionando bem parece que está tendo 
mudança de postura, muito semelhante com o que nós temos visto no 
CARF, não é? Bom, sobre esse assunto, damos por encerrado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu só queria falar sobre a... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é uma coisa que eu espero que 
termine em pouco tempo, que parece que há um projeto de lei 



complementar, no sentido de que as obrigações acessórias, 
necessariamente, deverão ser criadas por lei. Não é? Porque nós 
estamos cansados, olha, só para dar notícia, nós temos a Instrução 
Normativa n. 1.701, já tudo cheio de obrigação acessória, é escrituração 
fiscal, digital, de tudo quanto é tipo. Agora vem uma “escrituração 
fiscal, digital de retenções e outras informações fiscais”. Faz favor, não 
é? Chega, não?  E a multa aqui, continua aquela multa aplicada ao 53. 
Não tem cabimento, né? Fala sério! Não, porque isso aqui, isso aqui já 
foi informado em outros tipos de informações que a gente presta. Agora, 
fazer mais uma? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Brandão traz um ponto bastante 
importante. Não é assim, não é um protejo, é um registro, mas é o fato 
de que se criam novos deveres instrumentais e não se afastam os 
anteriores. Ou seja, o problema talvez não seja essa criação, talvez essa 
informação seja até mais precisa, mas a pergunta não é essa, a 
pergunta é por que se mantiveram as anteriores se criaram as outras? 
Ou seja, Brandão, desafio interessante é você levantar onde essas 
informações já são dadas e talvez a grande reclamação cabível, 
juridicamente cabível é dizer, bom, na medida que se criaram as novas, 
já não há razão para as anteriores, porque não é tudo que pode ser um 
dever instrumental, o dever instrumental o Código Tributário Nacional 
restringe o dever instrumental, ele diz, tem que ser algo necessário. 
Você lendo o art. 113 do código, ele vai falar sobre o dever instrumental, 
ele vai por uma questão de necessidade. Então, eu te diria que existe 
um bom raciocínio jurídico. Aliás, quem fez uma dissertação de 
mestrado sobre isso muito bem-feita foi o Caio Takano. A dissertação 
dele foi exatamente nesse tópico para dizer sobre esse excesso, e tem 
toda razão, Brandão, é mais um caso de outros tantos. E nós, o Direito 
Tributário, a doutrina tributária fez um grande trabalho em volta da 
obrigação principal. Fez um bom trabalho, foram cem anos de muito 
proveitosos, cumprimento a todos aqueles que conseguiram criar um tal 
de Direito Tributário Material. Mas os deveres instrumentais foram 
deixados de lado, é assunto secundário. Vamos ser claros? É assunto 
para contador. Não precisa cuidar disso. E com isso, se soltaram os 
deveres instrumentais, se criam outros, outros e outros como se não 
tivéssemos leis, pondo amarras aos deveres instrumentais. Temos, 
temos o código que vai falar sobre ser algo necessário à fiscalização, 
então não é qualquer, qualquer questão. Então, a pergunta é: é 
necessário, a fiscalização precisa dessa informação se ela já tinha, ou 
precisa da anterior se tem a nova? É necessária essa sobreposição? O 
questionamento é jurídico, tão jurídico quanto outros, só que a doutrina 
não fala muito sobre o assunto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Dentro do pequeno expediente, de uma 
forma jocosa, na verdade, a administração tributária está seguindo o 
art. 37 da Constituição que exige a eficiência da administração. A 
eficiência consiste, exatamente, em conseguir transferir suas obrigações 
para o contribuinte. ‘Compliance Cost’. É justamente aí, que entra a 



questão que é muito relevante, da mesma relevância que a própria 
cobrança do imposto, é o chamado ‘Compliance Cost’, ou seja, o que 
custa tudo isso, todo o cumprimento das obrigações acessórias ao 
contribuinte. É uma coisa impressionante. De modo que deveria ter os 
limites e a subordinação à autorização legal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele falou em custos. Eu 
ouvi isso numa defesa de um planejamento tributário, que dizia que 
não tinha objetivo negocial, motivação empresarial, extratributária. A 
demonstração da redução dos… foi uma fusão de quatro empresas. 
Claro, que foi feita da maneira mais interessante, a que tinha prejuízo 
ficou sobrevivendo, claro. Esse era a discussão. Mas a demonstração da 
redução dos custos de compliance, só isso já justificava, e outras razões 
também, a operação que foi feita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria então dizer, eu costumo dizer em 
aula que pagar imposto dói. Só tem uma coisa que dói mais que pagar 
imposto, é pagar para pagar imposto. Isso dói demais. E com relação à 
lei, então só quero relembrar aqui o art. 113, § 2º do Código Tributário 
Nacional, quando fala das chamadas obrigações acessórias, não fala 
pode ser criada obrigação acessória, mas fala: no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização. Então, a palavra interesse tem um 
critério jurídico aqui. O teste do interesse, quer dizer, cada dever 
instrumental novo e o Brandão acabou de apresentar e uma pergunta é: 
qual é o interesse nessa informação? Demonstrado o interesse, ‘ah, 
precisa porque vai agilizar’. Tá bom, então a pergunta volta: qual o 
interesse da informação que eu dei no passado? Porque aquela se 
tornou inútil já que eu dou a nova. Então, é a ideia de tentar 
juridicamente questionar os deveres instrumentais. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho. Posso falar? Exatamente nessa 
linha, esse não interesse, eu acho que esse não interesse significa que 
são justamente informações e prestações que o próprio Fisco não tem 
acesso. Aí, no interesse da fiscalização, aí que, justamente, precisa 
desta colaboração. Mas quando é algo que ele poderia fazer, o interesse 
não pode ser poupar o trabalho e transferir para o contribuinte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aliás, desse meu costume de ter vice-
presidências, eu sou vice-presidente na Associação Comercial de São 
Paulo e lá nós fizemos um estudo sobre as sobreposições no choque e 
que nós temos de informações, nós chegamos a descobrir, gente, isso 
tudo está disponível, há coisa de 37 vezes a mesma informação dada ao 
mesmo Fisco. Não é dizer que é federal e estadual. É a assim, o número 
de sobreposições. Pense você, quantas vezes você informa o seu 
faturamento? Pense quantas guias que a primeira linha é o 
faturamento. Daí você informa o faturamento, depois tem o trimestral 
que informa o faturamento, que é somar três, se você tiver interesse é 
somar. Depois você informa anual, de novo. Ou seja, o número de vezes 
que a mesma informação é dada, que o único risco que você tem é de 



errar no número e tomar uma multa, porque a informação já era 
disponível. Então veja, já seria bem meritória a discussão, será que se 
eu informei ao Banco Central eu preciso informar à Receita? Eu 
admitiria uma discussão como essas. Mas se eu informei a própria 
Receita, como dizer que existe interesse na informação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E se eu não fornecer a 
nova… a segunda informação, eu ainda vou ser penalizado. Tendo a 
fornecida a anterior. A palavra ‘interesse’ poderia ser lida, interpretada 
como ‘necessária’? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parece-me que sim. Eu, realmente, 
Ricardo, eu recomendo, não foi publicado acho que o trabalho do Caio é 
um trabalho muito bem feito sobre esse assunto. 

Orador Não Identificado: Vamos aguardar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E outra coisa que eu queria 
lembrar aqui, antes de dar a palavra, é que o Leandro Paulsen, acho 
que escreveu um livro sobre capacidade colaborativa, né, que é essa 
capacidade do indivíduo de prestar uma informação de colaboração 
necessária para a fiscalização. É nesse sentido, né, de necessária. 
Depois da aplicação prática da ideia, ele tem uma postura um 
pouquinho exigente demais, mas é muito, muito interessante esta 
postura, não é? Pois não? 

Sr. Fernando Lima: Fernando Lima. O meu questionamento é 
justamente sobre o princípio da capacidade colaborativa que o professor 
Leandro trata. Eu gostaria de perguntar para a Mesa, se dentre os 
argumentos que foram colocados, se é possível também alegar o 
desrespeito ao princípio da capacidade colaborativa dizendo que esse 
excesso de obrigação não acessórias poderia até inviabilizar a atividade 
de uma empresa, se seria possível questionar isso em juízo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando pediu a 
palavra. Eu queria, complementando, para bem precisos aqui, existe 
um princípio ou foi só uma forma de expressão, né? A capacidade 
colaborativa é um princípio do Direito Tributário como é o princípio da 
capacidade contributiva ou é uma maneira de expressão? Agora, junto à 
colocação dele, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu acho que a gente está falando 
coisas diferentes aqui. Obrigação acessória e a capacidade colaborativa, 
no meu modo de entender, são coisas distintas. Esses princípios que a 
gente começa a pensar e ainda mais com essa tendência muito 
fiscalista, todo mundo começa a achar princípio onde ele não existe. Eu 
acho que eu caio num certo exagero, o Leandro Paulsen a questão da 
capacidade colaborativa. Acho que precisaria talvez, de fazer uma 
intervenção só sobre esse assunto para não ser impreciso nem crítico 



demais sobre o trabalho dele. Enfim, é um jurista muito respeitado. 
Mas não é o que a gente está tratando aqui não. O que a gente está 
tratando, essa crítica toda às obrigações acessórias é mais do que 
cabível, não é, não tem nenhuma ponderação a ser feita, mas o 
princípio da colaboração, tem que ser feito com muito detalhe, por isso 
precisa fazer, se quiser, a gente pode até falar sobre isso numa outra 
Mesa, especificamente sobre esse assunto e fazer a distinção entre 
obrigação, claramente, o que é obrigação acessória e o que é 
colaboração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, realmente, nós 
podemos estender esse tema, não é, que apareceu aqui meio como 
Pilatos no credo, mas nós precisaríamos lembrar que tudo está 
vinculado ao conceito de obrigação, de obrigação acessória e aquele 
interesse, o código se refere a interesse. Qualquer interesse ou razoável, 
vinculado ao objetivo. Mas a capacidade colaborativa, eu peguei a 
seguinte conotação dentro dessa ótica, eu detenho uma informação que 
o Fisco depende de mim para ter acesso a essa informação. Por alguma 
razão qualquer. Eu estou falando em tese. Hoje eu não sei se existe isso 
na prática, porque não existe segredo mais, não é? Está tudo ao alcance 
de todo mundo. Mas então, você tem o dever de colaborar, mas ao 
mesmo tempo você é o único que detém a capacidade de colaborar. Se 
essa fosse a tese, era magnífica. Eu preciso distinguir o dever de 
colaborar da capacidade de colaborar. No sentido, será que quando a 
capacidade já está no acesso do poder público por outras informações, 
eu tenho esse dever? Eu continuo a deter uma capacidade colaborativa, 
porque eu tenho a informação, mas já está lá, então eu tenho o dever? 
Então esse é um aspecto muito importante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas a gente está falando de um dever de 
cooperar com a fiscalização quando a obrigação não é minha. Quando 
eu transfiro a obrigação para o contribuinte, ou seja, eu dou a ele uma 
série de obrigações legalmente constituídas, e que ele praticamente faz 
todo o lançamento, faz toda, até o trabalho de fiscalização e parte da 
coleta, então, ele não tem nem o que fazer mais, ele não tem como 
cooperar mais ou menos, ele tem que seguir o que está na lei. Então, há 
uma subversão, por isso que eu acho que aí não entra a questão mais 
do princípio de colaboração, porque a grande queixa em relação, não só 
aqui no Brasil, mas em outras jurisdições, é que você transferiu 
obrigações fiscais para o contribuinte, de modo que não há uma clara 
distinção entre Fisco e contribuinte, o contribuinte é meio Fisco, ao 
mesmo tempo que é contribuinte, e essa posição meio neurastênica, 
você não consegue sequer proteger o contribuinte contra essas teorias 
fiscalistas que a gente vê por aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Martha. 

Sra. Martha Leão: Bom dia. Martha Leão. Então eu só queria, 
complementando o que o Professor Ricardo e o Professor Zilveti 



trouxeram sobre essa obra do Professor Leandro Paulsen. Na verdade, 
me parece que nessa obra ele faz assim, pulos, talvez, um pouco rápido 
demais para defender realmente um princípio de colaborar num nível 
muito mais alargável, me parece, do que a Mesa tem defendido, em 
virtude do que ele diz que decorreria diretamente do dever fundamental 
de pagar tributos, enfim, que seria esse sobreprincípio que pairaria 
sobre o sistema tributário nacional. E aí, ele até passa a defender 
controles muito mais flexíveis sobre o que seria razoabilidade, 
proporcionalidade de obrigações acessórias, a defesa de que, em virtude 
dessa finalidade que nós teríamos de atingir, de fato, a capacidade 
econômica dos contribuintes para contribuir, nós deveríamos ser mais 
flexíveis e permitir obrigações acessórias que nos permitissem atingir 
essa finalidade. Então, ele faz um controle de proporcionalidade muito 
menor, me parece, do que seria devido, em virtude dessa, enfim, tipo de 
interpretação que deveria ser feita sobre essas obrigações. Bom, se elas 
cumprem a finalidade de mostrar, verdadeiramente, qual é a real 
capacidade econômica do contribuinte, então, deveria ser um controle 
menor sobre elas, elas cumprem a finalidade, então, elas são razoáveis 
nesse sentido. Talvez, até fazendo um paralelo, ele segue a linha do que 
o ministro Gilmar Mendes tem defendido nos seus votos de Direito 
Tributário, no sentido, de que a normas tributárias seriam garantias 
institucionais, né? Aquela teoria da Alemanha, da Constituição de 
Weimar, que devem ser interpretadas de acordo com a finalidade. Bom, 
se a finalidade é realmente atingir capacidade econômica do 
contribuinte, se cumpre essa finalidade, se ajuda nessa finalidade, 
então, o controle sobre esse tipo de norma não deve ser tão intenso. 
Acho bastante criticável essa teoria nesse sentido. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Perigoso, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre o trabalho do 
Professor Leandro Paulsen, apenas que eu, no lançamento do livro eu 
estava presente, foi feito no Congresso lá no Rio Grande do Sul, acho 
que foi em Gramado, não me lembro bem, e a exposição dele acabou 
sendo uma exposição muito assustadora. Porque se você lê a teoria, 
tudo bem, a teoria você até aceita, mas depois, a aplicação da teoria, a 
percepção que você fica é que, você fica um escravo do Fisco. Você fica 
um escravo do Fisco. Você tem um dever… não é uma capacidade só, é 
um dever de subserviência colaborativa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É curioso... você criticar. Falou em 
capacidade colaborativa como sendo se eu posso colaborar, ou seja, na 
sua leitura tinha sido, só pode… o Fisco só pode exigir de mim se eu 
posso colaborar. Algo parecido com a leitura que a gente tem da 
capacidade contributiva. Só posso pagar imposto se eu… só se exige 
imposto de mim se eu puder, ou seja, na sua leitura um e outro são 
limites à tributação, mas como o Leandro parte do dever fundamental, 
um e outro passam a ser deveres, ou seja, se você pode pagar, pague, se 
você pode colaborar, colabore. Então, dá um aspecto positivo para 



aquilo, que na sua leitura, seria claramente negativo. Então eu acho 
que aí que está o confronto que existe. E a premissa, a Martha acerta 
muito bem, a premissa é que é o problema. A premissa: essa corrente 
que chegou ao Brasil tardiamente, de um tal de ‘dever fundamental de 
pagar impostos’, que acaba sendo repetida até mesmo por um ministro 
do Supremo e que já é hora de alguém dizer que isso não tem sentido. 
Alguém vai dizer isso, não é, Martha. A Martha está fazendo o 
doutorado dela sobre esse tema. Porque é muito importante que fique 
claro, não existe dever fundamental de pagar impostos. A premissa 
dessa teoria do dever fundamental de pagar impostos, a premissa é de 
que direitos fundamentais se financiam por impostos e que o dever de 
pagar impostos seria a outra face do direito fundamental. Como ao 
dizer, e aí está o problema, que não haveria, não haveria direitos 
fundamentais se não houvesse impostos, o que implica uma visão de 
monopólio do Estado no assegurar os direitos fundamentais. A visão 
ideológica é do grande Estado, cabe ao Estado assegurar a moradia, 
cabe ao Estado assegurar emprego, cabe ao Estado assegurar direitos 
fundamentais e para isso precisa de dinheiro. Como se não fosse 
verdadeiro, que cabe ao Estado assegurar o acesso à moradia, mas não 
dar moradia, assegurar o acesso à moradia, assegurar o acesso ao 
emprego. Não é dar emprego, é assegurar o acesso ao emprego. Então, a 
partir de uma visão ideológica que acredita que o emprego deve ser 
dado pelo Estado, é necessário que se dê dinheiro para o Estado dar 
emprego. Se a sua visão é, não, ao Estado cabe assegurar o acesso ao 
emprego, então quem vai dar emprego é a iniciativa privada. Então, 
cabe um limite à tributação para que a iniciativa privada possa cumprir 
o seu papel de darem emprego assegurado pelo Estado. Então, a 
premissa do dever fundamental de pagar impostos é o monopólio do 
Estado no assegurar direitos fundamentais. Negada a premissa, 
verificado que direitos fundamentais são assegurados, são concedidos 
também pelo mercado e no mercado, no ambiente mercado, você 
encontra uma limitação à tributação como necessária para consecução 
dos objetivos funcionais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que quando 
você falou em dever fundamental eu senti um arrepio aqui, porque isso 
é, como o Schoueri acabou de colocar muito bem, isso aí agora virou 
uma supernorma, não é? Um dogma. 

Sra. Martha Leão: É o que o professor alemão diz, ele diz que chama 
slogan propagandístico, né? Que, enfim, palavras, viram... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu fiquei muito contente por dois 
motivos, um porque a Martha está fazendo doutorado sobre um tema 
que eu gosto muito e que o Schoueri colocou muito bem, toda essa 
crítica ao dever fundamental de pagar tributos, que é uma crítica que 
eu faço há muitos anos. Só me deu um certo arrepio quando o Schoueri 
contrapôs princípio colaborativo com princípio da capacidade 
contributiva. Me dói assim, até eu fico meio ofendido. Porque um é de 



garantia de direitos, capacidade contributiva é garantia de direitos, 
capacidade colaborativa é qualquer nota, baseada numa teoria 
portuguesa, com todo respeito aos portugueses, não tem pé nem 
cabeça. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Nós somos 
advogados, somos juristas, nós trabalhamos com garantias de direitos. 
Capacidade colaborativa e dever fundamental de pagar tributos não é 
garantia do contribuinte, nunca foi e nem será. Então me preocupa 
muito, obrigado Schoueri, que você colocou muito bem e obrigado 
Martha de estar aí nessa bandeira. Espero que dê tudo certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. Não tem mais 
nenhuma provocação? Então, vamos à pauta. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, na pauta a gente falou já muito do 
assunto, mas faltou, talvez, a gente debater um pouco mais a questão 
do art. 61 da Lei n. 8.981 de 95, naquilo que ela tratou da expressão 
beneficiários não identificados ou sem causa. Esse é o ponto, esse é um 
ponto polêmico, é um ponto interessante e que a gente trouxe naquela 
outra reunião. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me permite te interromper, Fernando? Pela 
ordem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na última reunião o Diego se propôs a 
trazer pela parte histórica disso seria para a reunião de hoje, mas ele 
disse que não poderia vir hoje e pediu que mantivesse para o dia 30. E 
está na nossa pauta para o dia 30. Então, se você permitisse, falemos 
da Lava Jato, exceto o art. 61, porque esse vai ser o objeto da semana 
que vem, até por delicadeza, porque o Diego pediu isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, então, passamos para a semana 
que vem, porque a gente já falou do resto. Porque os três acórdãos que 
eu mencionei, que pediu para analisar, eles falam exatamente do 
problema de você, pela glosa das despesas, partir para a tributação de 
Imposto de Renda retido na fonte usando esse argumento do art. 61 e 
nesses acórdãos que a gente pode analisar, foram rejeitados, certo? Se 
rejeitou essa tese do art. 61, talvez na próxima reunião, a gente espera e 
faz um debate mais adequado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se não me engano, Maito também ia tratar 
desse tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Realmente, o Maito disse 
que pediu por e-mail que esse assunto fosse discutido no dia 30. Aliás, 
tem o artigo da dedutibilidade de despesa, eu não sei se depois ele vai 
se... porque ele está servindo a atividades ilegais, portanto, cheiro de 
Lava Jato. Eu acho que os assuntos são sobrepostos. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na reunião foi tratado do Lava Jato, o 
Fernando trouxe esse tema, e aí havia dois desdobramentos, um, se a 
despesa que eu pago no âmbito da Lava Jato é dedutível e o Rodrigo 
Maito assumiria esse lado, e outro, a questão do art. 61 e, portanto, se 
haveria aquela retenção na fonte 35% que o Diego assumiria. Então, a 
próxima reunião tende a ser rica nesse tema. Mas eu acho que, 
considerando que os dois se prepararam para isso e trarão reporte para 
isso, se concordar, se a Mesa concordar, se todos concordarem, eu acho 
que a gente deveria deixar para semana que vem, vindo já com esse 
tema preparado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou preparado para 
discutir o assunto, porque, eu estou até defendendo um caso e eu 
assisti um julgamento sobre o art. 61 na Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, 1ª Turma, na semana passada em que prevaleceu o 
entendimento da dupla incidência, quer dizer a indedutibilidade e a 
cobrança do IR fonte e… que me pareceu, inclusive, possível na 
instância administrativa, mas aí, eu vou falar, se não for falar hoje, mas 
houve uma ressalva de dois votos muito importantes lá, um de 
conselheiro, um de eu contribuinte, o conselheiro Gerson que tem se 
manifestado de maneira bastante ponderada na Câmara Superior, 
juntamente com o Luiz Flávio e o outro, o próprio presidente, 
surpreendentemente, o próprio presidente Barreto, eles ressalvaram 
que a aplicação do IR fonte, de acordo com o art. 61, depende das 
peculiaridades de cada caso, quer dizer, não é automática, não é? 
Evidentemente ninguém entrou muito em detalhe nas manifestações de 
voto. Mas essa foi uma abertura muito importante na minha percepção. 
Porque a jurisprudência de uma maneira geral, não são quais foram os 
acórdãos que você trouxe, mas a jurisprudência de maneira geral não 
questiona, aplica o art. 61. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso falar? Mas o que eu trouxe para a 
discussão, Ricardo, foi justamente que em alguns acórdãos do CARF, 
eles consideram que é ou um ou outro, não pode ser os dois. E aí, se 
analisa em que medida você pode considerar o depósito não identificado 
ou sem causa, que essa, talvez, essa seria a proposta que eu trouxe 
para o nosso debate. Por que que é sem causa, né? Porque ele é não 
identificado? O simples fato de você ter uma confissão num outro caso, 
essa foi a ideia, né, você ter uma confissão, delação premiada, enfim, de 
que o pagamento foi para propina ou sem causa, autoriza o agente 
fiscal a desconsiderar despesa? E a partir da desconsideração da 
despesa partir para uma cobrança também do Imposto de Renda Retido 
na Fonte, entendendo que haveria falta de causa na prestação de 
serviço? Então, esta foi a provocação. E aí, analisando alguns acórdãos, 
em que medida eles trataram de prova, quando você desconsidera a 
personalidade jurídica ou, no caso, quando você tem saque na boca do 
caixa ou quando você tem pagamento para pessoa física, quando o 
destinatário originário era pessoa jurídica, se isto autorizaria o Fisco a 
dizer, olha, você tem aqui um beneficiário não identificado. Ou será, 



não, ele é identificado. Não, você tem aqui uma simulação, você tem 
uma fraude. Então, o fato de ser fraude já autoriza você a cobrar o 
Imposto de Renda na Fonte? Talvez não. Essa era a interação, esse 
debate que eu queria trazer sobre simulação, dissimulação, sobre 
identificação, não identificação, para que a gente pudesse acrescentar aí 
na discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que o Schoueri 
tem razão, é melhor nós deixarmos para semana que vem, porque aí o 
assunto terá que ser discutido em sua plenitude, não é? E nós vamos 
ter que lembrar também, que não adianta pegar um acórdão do CARF e 
do antigo Conselho de Contribuinte e dizer, está aqui a jurisprudência. 
Porque a norma, essa norma de tributação, ela sofreu alterações ao 
longo do tempo. Então, depende de saber o fato julgado em cada caso, 
quando ocorreu, qual era a norma que estava em vigor? A norma atual é 
produto de um alargamento que foi paulatino. Foi paulatino o 
alargamento. E hoje, o que nós temos hoje são múltiplas hipóteses para 
a incidência do IR Fonte. Múltiplas hipóteses. Algumas delas não 
existiam em períodos anteriores. E a pergunta que eu colocaria, o quê 
que causa aqui? Causa é causa jurídica? Causa é motivo empresarial? 
Causa lícita, causa ilícita? Então, essas são as considerações que 
precisam ser feitas para a aplicação do art. 61. E fora do âmbito 
administrativo, considerações de ordem constitucional. A partir de um 
certo momento, aliás, em todos os casos, essa tributação consome mais 
que 100% do valor que está envolvido. Ela chegou a nível de 
confiscação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais ainda a dedução do 
IR, você soma tudo e dá 200 e alguma coisa. Então, eu acho que esse 
assunto, realmente, fica para a próxima semana. Eu acho que nós 
podemos manter o seu item no Lava Jato, não é? Porque, realmente, ele 
é o cenário fático, real, onde as coisas estão sendo discutidas. Pois não? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Muito bom dia. Eu acredito que o 
tema trazido na semana passada, eu não estive, mas a pergunta que eu 
gostaria de colocar à Mesa é uma pergunta mais prática, que tem 
surgido no decorrer da semana, depois das últimas semanas, em 
relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal de exclusão, mas é 
uma pergunta mais direcionada do ponto de vista processual e 
constitucional, em relação ao pedido de modulação. Tem muito se 
falado e falado genericamente, mas não tão, pelo menos eu não tenho 
visto sobre isso, eu gostaria de ouvir a opinião da Mesa em relação a 
pedido de um, pedido da Fazenda, o que aconteceu? Eu acompanhei 
pessoalmente o assunto, estou acompanhando, aliás, o pedido de 
modulação, ele não foi vertido no processo, ele foi feito verbalmente no 



plenário e a ministra Carmen Lúcia, muito tranquila, quando foi 
colocado, ela não, simplesmente não analisou, ele não faz parte dos 
autos. E o resultado do julgamento foi publicado. Já existe o resultado 
do julgamento como o ICMS não é parte, não é base de cálculo de 
PIS/Cofins. É essa ementa, é esse resultado, sobre o qual, 
eventualmente, eventual modulação vai surtir efeito, sobre essa frase 
que eventual modulação vai surtir efeito. Em termos práticos, o que 
existe formalmente, hoje, no processo é um julgamento e um resultado 
de julgamento. A modulação, ela foi só colocada, ela não foi sequer 
colocada nos autos. A pergunta que se faz é que, olhando o novo Código 
de Processo Civil, a modulação ela já existia. 

Orador Não Identificado: É uma lei especial. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É uma lei especial, mas ela foi trazida, 
no Código de Processo Civil também. Na hipótese de alteração de uma 
jurisprudência dominante, no Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, quando aquela ementa de julgamento de casos 
repetitivos pode haver modulação dos efeitos da alteração do interesse… 
Tá. “Alteração do interesse social e no interesse da segurança jurídica”. 
Estou falando aqui, desculpe, do art. 1.927, § 3º do novo Código de 
Processo Civil. Então, quer dizer, hoje também faz parte do novo Código 
de Processo Civil. Então, a gente tem aqui condições bem claras, 
interesse social, segurança jurídica. De outro lado, a gente tem a 
pergunta que não quer calar, quem entrou com a ação, quem não 
entrou com a ação, qual é a data do limite e todo mundo, cada um 
falando uma coisa. O que eu entendo? Aí, é uma questão que eu 
gostaria de colocar para vocês. Eventual modulação, ela não existe no 
mundo jurídico, notícia de jornal, problema econômico que não é 
jurídico. Aí vai ter, a Procuradoria vai tentar agir, a Procuradoria ou o 
Fisco, de alguma forma, para evitar de alguma forma esse crédito aí, 
esse dinheiro para ser devolvido, tanto para passado quanto para 
futuro. A minha questão, ela diz respeito à direito adquirido e exercício 
de direito de petição. Tem a ver com Direito Processual, mas também 
tem a ver com crédito tributário. O contribuinte que entra com uma 
ação hoje, estou falando, hoje dia 23 de março. Hoje, hoje ela existe 
modulação? Hoje ela não existe. Então, qualquer norma que vier a ser 
proposta, discutida, pode atingir o contribuinte que exercer seu direito 
de petição? Eu fiz uma breve análise das modulações feitas. A 
modulação é uma carta branca, infelizmente, que o Supremo tem usado 
e pode até discutir, tem até matéria para uma nova pauta, eu posso até 
preparar com calma se vocês quiserem, eu posso preparar. Mas é um 
assunto interessante que todo mundo tem colocado e pouco falado. Não 
sei se vale a pena, mas é um assunto que foi bastante discutido essa 
semana. Obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não? Passa a 
microfone. 



Sr. Allan Moraes: Bom, bom dia a todos. Allan Moraes. Eu queria fazer, 
só pegando o gancho, a exemplo dessa questão, duas coisas. O primeiro 
é essa questão da modulação, rapidamente, não é? Me parece que isso é 
um mecanismo que foi trazido para a proteção do contribuinte. Você 
veja, por exemplo, aqueles casos da Cofins, da sociedade civil, profissão 
regulamentada, acho que se justifica, realmente, a modulação. Agora, 
realmente, a impressão é que isso ficou sendo uma carta branca. Mas 
independentemente disso, eu só queria pegar o gancho dessa questão 
para submeter a Mesa um entendimento que me parece plausível, é que 
à luz do novo Código de Processo Civil agora, considerar que enquanto 
não houver modulação, a empresa, independentemente de ação judicial 
ou não, que deixar de recolher PIS e Cofins sobre a célula do ICMS 
estaria protegida com base no art. 100, Parágrafo Único do CTN, é dizer, 
a decisão do Supremo Tribunal Federal, do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal em Repercussão Geral seria uma norma complementar 
e, portanto, impediria se houvesse uma posterior modulação afetando o 
passado, a cobrança de multa e juros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria só lembrar, tem dois 
pedidos aqui de vista. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passei muito tempo no 
CARF. Lembrar que, só para contrapor, mas não me discordar. As 
normas do art. 100 são normas originárias da própria autoridade 
tributária, não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você quer ver o art. 100? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não quero entrar 
muito nesse detalhe, porque até eu vou passar a palavra. Mas é só para 
pensar: a justificativa é a proibição do venire contra facto proprium, não 
é? Será que uma decisão judicial poderia ter essa equiparação? Produzir 
os mesmos efeitos? Só para a gente pensar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, Ricardo, permita-me, eu quero 
insistir. Não precisa nem pensar, o 100, 2 do código, não fala em 
decisões judiciais, mas decisões administrativas. Então, está faltando 
base, falta base legal para invocar o 100, Parágrafo Único para esse 
caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é uma provocação 
muito importante, hein? Eu acho que nós devemos meditar sobre isso. 
Alexandre. 

Sr. Alexandre: Pelo o que eu me recordo, nas ADIs e ADCs é que a 
modulação foi criada, que obrigatoriamente tem que ser tratada quando 
há ação de controle concentrada. Nesse caso é RE com Repercussão 



Geral. Eu tenho uma visão prática disso. Nós tivemos um caso 
emblemático que foi quando se decidiu que a prescrição das 
contribuições previdenciárias era de cinco anos e não de dez, e o 
Supremo, surpreendentemente, disse, ninguém pode repetir nada! Quer 
dizer, não podia nem quem tinha pago, só nas ações de execuções 
fiscais etc. que tinha validade. Então, foi uma surpresa grande para o 
mundo jurídico e foi surpreendente. Mas ao muito tempo, isso foi 
muitos anos atrás. Recentemente, o Supremo na questão do PIS/Cofins 
importação, que também excluiu o ICMS, não modulou, pelo contrário, 
todos podem repetir. E aí, o quê que o Fisco fez? Mudou a lei. Tirou 
inclusive essa questão, consertou lá a lei. O que eu tenho visto, os 
clientes têm me consultado, é visão prática, esperar o Supremo, porque 
na questão dos precatórios também modulou de uma maneira 
surpreendente, precatório, tem precatório que vai com TR, os que não 
entraram, criou-se uma confusão dos processos hoje em andamento, 
tem juiz que aplica a modulação em casos sem precatório e virou uma 
bagunça, então, o Supremo está em Repercussão Geral para discutir de 
novo isso. Visão prática que eu tenho é a seguinte: aguardar a 
modulação, porque o Supremo pode tudo. Na verdade, é isso. Se o 
Supremo disser vou modular, modula, aí acabou e vai reclamar para 
quem? Nós não podemos reclamar. Para o papa, que no direito canônico 
não tem validade aqui. Então, nós vamos ter que aguardar, nós vamos 
ter que ficar com isso em mãos. Agora, eu entendo, sim, que se a 
repercussão, se há uma decisão em Repercussão Geral, ela tem efeito 
vinculante a todos os processos no Brasil. Não creio que seja vinculante 
no ponto de vista de valer contra todos, vale contra todos os juízes, não 
contra todos os cidadãos, porque a Repercussão Geral não tem esse 
efeito, que eu me lembre. Na lei federal não dá que no caso de 
Repercussão Geral todos os cidadãos do país estão sujeitos à decisão. O 
que eu vejo é que todos os processos seguirão a mesma… o mesmo 
andamento. Inclusive, o juiz pode julgar contra, e aí, cabe reclamação 
ao Supremo. Quer dizer, então, a minha visão prática é aguarde. Eu 
creio que o Supremo deva impedir as novas ações. Eu creio isso. 
Impedir as novas. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. 
E essa é uma sensação que eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, nós estamos, nós 
estamos nos resvalando muito para o campo estritamente processual. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria me justificar aqui, acho que 
uma conversa paralela aqui, desculpe. Eu acho, sem dúvida, 
fundamental que a gente tome posição como instituto. Nós não somos 
instituto brasileiro da advocacia tributária, com quanto relevante, e 
sim, do Direito Tributário, enquanto trabalho científico, que isso é 
importante. Eu falava para o Ricardo, eu até vou propor que a gente 
inclua na linha editorial da nossa revista. Claro que é, Direito 
Processual é importantíssimo, sem o qual, nós advogados, não vamos 
conseguir trabalhar. É importante. Mas quando foi perguntado se 
deveríamos incluir isso como pauta e tudo mais, na minha opinião, não. 



Na minha opinião, Direito Tributário já é complexo o suficiente para 
lidarmos disso. Não que não seja importante outro tema, mas eu digo, 
eu preferiria, se me permitisse, vir aqui às oito horas para discutirmos 
Direito Tributário. Que não impede a importância do outro, mas não 
nesse instituto, não neste fórum, não na nossa revista. Seria importante 
que nós firmássemos a posição, Direito Tributário é nosso campo. É 
claro que a responsabilidade dos sócios e tudo mais..., mas que vai 
entrando no tributário, penal e tributário. Mas quando entrar no 
tributário, mas assim, no tributário é o foco. Respondendo sua 
pergunta, se fosse só o penal, se começa... eu acho que é muito 
importante, é importante que o advogado tributarista enfrente esse 
tema, mas na minha opinião, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário 
já tem questões suficientes no Direito Tributário, e eu proponho, se me 
permitirem, que nós tratemos como linha, que quando a questão for 
importantíssima processual, é importantíssima, que nós deixemos isso 
para outro ambiente, porque, até porque os professores aqui, eu falo 
por mim, nós não temos especialização nisso e vamos começar a dar 
opiniões e não sei o que e tal, como advogados, claro, estamos todos 
advogamos, mas seria muito mais interessante que houvesse um fórum 
próprio para isso. E seria perda de tempo nossa, que vimos aqui para 
discutir em alto nível de Direito Tributário, darmos, e é o que eu faria, 
eu daria palpites em Direito Processual, porque eu não sei fazer mais do 
que palpite. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, você está fazendo 
uma proposta que já é uma deliberação anterior. Nós tivemos algumas 
vezes no passado aqui questões que foram apresentadas. Vou dar um 
exemplo bem, bem banal, né? É melhor defender na execução, numa 
ação ordinária ou num mandado de segurança? Aí uma tem 
sucumbência, outra não tem, enfim, questões estritamente processuais 
ou então, é de estratégia do advogado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, eu bem claro isso, a 
colocação do Allan, se isto, se a modulação, ela produz os efeitos do art. 
100, é de Direito Tributário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isto sim. Esta é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, por isso que eu 
achei bastante, bastante apropriada a sua colocação. 

Sr. Alexandre: A minha intervenção foi pertinente, agora… 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em princípio eu estou junto 
com o Schoueri na conclusão, mas eu acho que merece estudo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem dúvida, a questão do, entrou no 
código, claro que é Direito Tributário, até que ponto as normas 
complementares, isso sim, é Direito Tributário e a gente pode se 
manifestar. É só, eu estou sendo bem claro, não é que eu acho 
importante outro tema, é que eu acho que a gente deveria se concentrar 
no nosso tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem um amigo que pediu a 
palavra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você for tratar só de 
processo, então vamos parar por aqui. 

Orador Não Identificado: Vou pegar então o gancho do Alexandre... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Depois Bianco. 

Orador Não Identificado: Ainda que se admitisse, ainda que se 
admitisse que a decisão do Supremo, ela seria equiparável à decisão 
administrativa, ela sequer transitou em julgado ainda, né? É muito 
provável que ainda haja alguma discussão em termos de embargos de 
declaração, então, a gente não pode tratar jamais essa decisão como 
prática reiterada, seja administrativa ou judicial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria discordar um pouquinho dessa 
questão de ordem que foi colocada pelo Schoueri, porque eu acho que a 
gente tem, historicamente, a gente tem discutido vários assuntos 
correlatos ao Direito Tributário. A gente tem discutido questões de 
penal tributário, questões quando o direito privado é aplicado, a 
questão da simulação. Nós trouxemos aqui, quando não é a nossa área, 
a gente traz especialistas na área. Trouxemos o professor Tércio aqui 
para discutir a questão da simulação, negócio jurídico indireto, o 
professor Junqueira de Azevedo. Nós fizemos várias sessões aqui para 
discutir o CPC e as alterações que poderiam implicar no processo 
tributário, várias sessões nós fizemos aqui. Várias. Então, seguindo a 
linha do Schoueri, nós teríamos desviado do tema aqui, do objetivo do 
nosso instituto. Então, eu acho que, discordando um pouquinho do 
Schoueri, eu diria o seguinte, o nosso instituto aqui tem competência 
para discutir questões amplas de Direito Tributário. Quando nós não 
somos especialista em processo, em direito privado, em direito criminal 
e quando essas questões são importantes para a gente discutir o Direito 
Tributário, nós trazemos especialista, convidamos os especialistas para 
vir aqui e ilustrar os nossos debates. Então, eu queria só colocar essa 
minha discordância. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, veja, eu também discordo daquilo 
que você pensou que eu falei, porque eu jamais imaginaria que eu não 



pudesse utilizar subsídio de outras ciências para conhecer melhor o 
Direito Tributário. O que eu falei é que quando nós entramos na 
advocacia tributária nós demos um passo adiante. É bastante diferente 
de um tema para o outro. É claro que aquilo que puder dar subsídio 
para conhecermos melhor o Direito Tributário, temos que buscar nas 
melhores fontes possíveis. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas nós discutimos aqui o novo CPC 
longamente, que é um instrumento da advocacia tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar o voto de 
desempate aí. Eu, João, eu vou lembrar para você o seguinte, eu já 
tinha pensado nessa questão, discutimos o CPC, mas foi uma passagem 
até para nos alertar, foi uma situação específica e nós tínhamos sempre 
dois especialistas em direito processual aqui presentes que, na verdade, 
nos informaram muitas coisas. Se essa questão tivesse sido colocada 
em pauta a pedido, como as coisas acontecem normalmente, eu não 
teria colocado em pauta. A modulação, eu não teria colocado em pauta, 
porque ela é eminentemente processual. Ou por outra, viu, Bianco, ou 
por outra, se a Valdirene tivesse pedido: vamos tratar de modulação? 
Nós discutiríamos, vamos convidar um professor de processo civil aqui 
para vir tratar disso. Porque a matéria é interessante. Está vinculada, a 
matéria, num caso concreto, é tributária? Tem modulação por outros 
efeitos. Agora, assim, colocar para a Mesa discutir uma questão 
estritamente processual é que não cabe. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só para dizer, poderia trazer como 
tributário e falar o seguinte, olha, mas em que momento se considera, 
se substituir da obrigação e, portanto, a ação vai afetar ou não vai 
afetar? Você poderia trazer isso para o Direito Tributário, ou seja, esse 
tipo de tema sim, aparece. Desculpe, a razão é uma questão de ordem 
sim, é que é importante até para guiar todos com relação a artigos que 
mandam para o Direito Tributário Atual. O quê que nós queremos 
encontrar na nossa revista? Nós queremos encontrar artigos de 
processos, porque essa pergunta é para nós associados que, afinal de 
contas, somos. Nós gostaríamos, eu acho que nós gostaríamos de 
encontrar bons artigos de Direito Tributário, essa revista se propõe a 
isso. Então, essa fixação, embora, claro que com o compromisso e tudo 
mais, é bom que conheçamos que todos fixemos. Eu gostei dessa 
expressão, é questão de ordem mesmo. Qual é a linha do nosso 
instituto. Eu gostaria de que nós fôssemos mais e mais no Direito 
Tributário, porque tem muitas questões que eu não sei ainda em Direito 
Tributário e veio aqui toda quinta-feira aprender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu não estou enganado, 
desde a presidência do professor Paulo Bonilha que a decisão aqui da 
Mesa era de não tratar de assuntos processuais, de advocacia. Não é 
uma novidade essa. Por isso que eu disse que você não está fazendo 
uma proposta, você está lembrando algo que já, uma deliberação antiga 



da Mesa. Claro, modulação, está sendo importante no caso, vai ter 
repercussão? Aí nós fazemos uma exceção, chamamos alguém que 
possa falar muito melhor do que nós. Senão fica só discussão como 
você disse, opinativa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aliás, o Congresso vai ter muito processo. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O nosso Congresso vai ter isso com 
especialistas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu posso falar? É, esse realmente é o 
ponto. Faltam alguns minutos, então, vamos ficar nessa questão, 
licença da questão de ordem. Que esse assunto foi trazido por mim um 
dia que, realmente, estava muito chato, até depois foi pedido para que 
uma doutoranda fizesse um estudo e ela veio. Porque o seguinte, eu 
estava pensando exatamente como o ministro Marco Aurélio. Nós 
tivemos dois casos de Direito Tributário, então, por isso que está ligado 
ao Direito Tributário. Porque dizia o seguinte, o Fisco cria uma regra 
inconstitucional, começa a cobrar, vai no Supremo e depois pede 
modulação. É e um incentivo para se criar normas inconstitucionais, 
medida provisória inconstitucional, lei inconstitucional, vai cobrando, 
depois quando chega no Supremo, ele faz a modulação. Depois dessas 
duas modulações que foram contra os contribuintes, foi no caso da 
repetição do INSS e mais alguma coisa, agora estão mudando, né, estão 
dizendo, é, realmente, está havendo muita judicialização. Como 
aconteceu com o PIS e Cofins, na última semana, disse no que Brasil 
inteiro entraram mais de dez mil processos, não é? Agora, porque 
estavam para ser julgado. Até eu ouvi advogados dizendo o seguinte, 
aproveite, é o último prazo, é dia tal porque, para entrar com a ação. 
Então, há uma questão realmente...E a modulação vai produzir um 
efeito no Direito Tributário nosso, aqui, se houver, por quê? As 
empresas, fora todos os problemas que já são levantados em relação ao 
que vai se fazer com a decisão que vai ser feita, porque não é fácil, o 
pessoal está dizendo, não é simplesmente excluir a base de cálculo e 
tudo bem. Você tem um comprador na frente, você tem um vendedor 
atrás, e não é só se excluir na base de cálculo e ficar bonitinho lá 
enquanto o outro está fazendo crédito. Então, muito cuidado com essas 
coisas que vão ser feitas depois. Mas tem um efeito. Se a modulação 
não foi feita, a decisão, realmente, passa a ter efeito tributário para todo 
mundo, porque a Instrução Normativa n. 1.300, quando ela fala que 
você pode fazer a compensação, ela diz que se você basear num acórdão 
do Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral, você nem precisa 
entrar com ação. Então, tem importância para o Direito Tributário, no 
caso, não vamos discutir processualmente, que a Lei é de 1999, já 
fizeram várias modulações, mas realmente, é preocupante para todo 



mundo, tanto para o contribuinte como para o Fisco: como vai ser feita 
a modulação. Porque se eles, realmente, seguirem a regra dos últimos 
meses, últimas modulações que não foram feitas, o que vai acontecer? 
Vai ter efeito erga omnes, quem não entrou com ação vai simplesmente 
fazer o pedido de compensação e tranquilo. Então, tem efeito, a gente 
precisa ficar muito atento a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho exatamente, dentro dessa 
linha, o que para nós interessa é o resultado e os efeitos, mas não o 
procedimento. O procedimento aí é, isso é para os processualistas. 
Podia, não podia, não é problema nosso. Está aqui, é um fato que nós 
temos que considerar. Então nós consideramos o resultado da 
modulação e os efeitos para o Direito Tributário, mas não a discussão 
formal e o próprio procedimental, etc. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão e Allan, na 
verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal com efeito erga 
omnes é a própria lei, não é? Não é uma interpretação do Fisco. Afinal, o 
tribunal disse, a lei quer dizer isto. É a colocação da lei. O problema da 
modulação é, mas que coisa estranha, essa lei, ela mudou agora para a 
decisão? Aí já é uma questão estritamente processual, não 
procedimental, mas qual efeito dentro do processo para dar modulação? 
Agora, para nós aqui, na verdade, isso é uma lei do Direito Tributário. 
Nós podemos discutir se ela é retroativa ou não é retroativa. Mas é, 
olha, a partir de agora ninguém discute mais, essa questão é como se 
tivesse escrito na lei claramente, acima de qualquer dúvida. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mais uma observação, justamente na sua 
linha que você falou, que a modulação é para proteger contribuinte. 
Acontece que o Fisco, acho, tem outra opinião. Aliás, o próprio Estado. 
Porque acha que isso é uma proteção para o Estado, porque o Estado 
não poderia, não comportaria pagar essas restituições, por exemplo, 
senão fecha o próprio, a própria administração pública que não tem 
mais recursos. Então, na verdade, é para os dois. E aí, depende de 
certas circunstâncias, que não vou mencionar aqui, o que prevalece, 
esse interesse do Estado ou o interesse do contribuinte? Porque nesse 
caso, são interesses realmente opostos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Allan Moraes: Só um pequeno complemento. O direcionamento da 
minha questão não está a considerar a decisão judicial como prática 
reiterada e sim, como norma posta, realmente, uma norma nova, agora, 
que foi posta à luz desse princípio ou desses princípios da Common Law 
que foram incorporados pelo novo Código de Processo Civil, de 
realmente dizer, ao contrário do que a gente aprendeu na faculdade, 
que o Judiciário legisla, não é? Hoje, eu acho que essa é uma realidade. 



E também, nessa mesma linha que eu faria uma provocação e aqui já 
risco o próprio punho talvez, sair um pouco do Direito Tributário, mas é 
uma outra consequência que me passou pela cabeça disso, é que hoje, 
por exemplo, imagine que um fiscal autue uma empresa por deixar de 
recolher o PIS e o Cofins sobre a parcela do ICMS, esse fiscal poderia 
ser acusado de cometer o crime de excesso de exação. Está tipificado 
por você exigir tributo sabidamente indevido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero relembrar a todos 
que na semana que vem nós vamos ter uma pauta, praticamente até 
agora única, né? O tema que vai encher nos seus vários aspectos a 
manhã toda, mas nós vamos interromper essa discussão com a 
Assembleia Geral Ordinária do Instituto para a aprovação das contas 
que o Brandão vai apresentar, com aquela clareza constante que nós 
temos dele. Muito obrigado pela presença e nos encontramos quinta-
feira. 
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