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MESA DE DEBATES DO IBDT DE 23/06/2016 

 

 

Texto sem revisão dos autores 

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

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

bibliográfica. 

 

Integrantes da Mesa: 

Ricardo Mariz de Oliveira 
João Francisco Bianco 

Fernando Aurélio Zilveti 
Salvador Cândido Brandão 
Paulo Celso Bergstrom Bonilha 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Apenas 
para esclarece eventuais equívocos, conforme calendário das nossas 
Mesas publicados no site do Instituto, semana que vem teremos nosso 
último encontro do semestre. Tivemos sábado o encerramento do 
módulo do Curso de Atualização – mais um encerramento com sucesso 
do curso. Sabem que é a curso tradicional do instituto, atualmente o 
coordenador é o Prof. Luiz Flávio Neto. Muito obrigado, Luiz Flávio, com 
todos os encargos que ele tem de Conselheiro na Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, e ainda conduz o curso com aquela eficiência de 
sempre. Muito obrigado, em nome de toda a comunidade.  

A partir da ideia dele, nós homenageamos a Prof. Tamara – todos se 
recordam da Tamara, uma jovem tributarista, que durante muitos anos 
foi a monitora do Curso e que faleceu em um acidente de carro, trágico, 
ela e o esposo – com a boa ideia de fazer o Curso em homenagem a ela. 
Inclusive, a aula de encerramento, que contou com a participação da 
Mesa e outros colegas, foi sobre a dissertação dela sobre confisco 
tributário. Uma manhã bastante interessante, para quem gosta de 
direito tributário, discutir fato gerador e confisco sábado de manhã.  
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E aí nós soubemos que de madrugada naquele dia, o Prof. Zilveti tinha 
passado a noite concluindo o trabalho dele sobre o tema.  Era isso, 
Zilveti? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não sobre confisco, mas sobre extra 
fiscalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Extra fiscalidade, isso. 

Alguma outra comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas para comentar, está se 
consolidando, pelo menos a nível do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, a questão da incidência do PIS e da CONFINS sobre as receitas 
financeiras – como nós já vimos no ano passado aqui, os efeitos da 
regulação do Decreto. E lá na TRF-4, que é um Tribunal que nós 
respeitamos muito, não que os outros não sejam respeitados, mas 
aquele até em função da presença de vários tributaristas de nome. E o 
interessante é que, na jurisprudência firmada lá, nenhum contribuinte 
nas razões de recurso, nem os desembargadores na decisão, fazem 
referência àquela decisão do Supremo Tribunal Federal que fala daquela 
questão da previdência social, simplesmente dizendo que a autorização 
legal de baixar o Decreto, é legal também através do Decreto dentro dos 
limites da lei.  

Eu até separei o recurso de lá, vou até citar para ficar registrado, é o 
5008805-14.2015.040.7102. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos à pauta.  

O primeiro item é Lei de Regularização n.13.254/2016. A novidade da 
semana é que a Receita Federal atualizou o “Perguntas e Respostas”, 
não tem a data exata aqui, mas ela atualizou no fim da semana anterior 
e acrescentou algumas perguntas importantes sobre algumas questões, 
inclusive, que já nós discutimos aqui. Nós não discutimos também 
algumas perguntas anteriormente acrescentadas.  

Creio que de uma maneira geral, não que se concorde com tudo, mas de 
uma maneira geral as dúvidas sobre determinadas situações estão 
esclarecidas, pelo menos nós sabemos a posição da Receita.  

Não sei, João, você que é o titular do assunto, existe alguma questão? 
Por exemplo, havia uma dúvida sobre no seguinte caso: eu tinha um 
bem, vendi o bem e comprei outro, tenho que declarar os dois? Nós 
tínhamos colocado isso aqui, e pela letra da lei sim. Mas agora a 
Receita, em uma dessas perguntas, reconhece que posso fazer a 
afiliação, a amarração, e declarar só aquele último. Esclareceu também 
o problema dos saldos bancários consumidos. Então, a coisa me parece 
que, pelo menos a posição oficial da Receita, está clara. 
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Sr. João Francisco Bianco: Acho que também a questão da variação 
cambial foi esclarecida, como se calcula o ganho de capital na futura 
alienação do bem declarado – que pelo menos a gente sabe agora a 
posição da Receita. E ela aplicou o critério que estava previsto naquele 
artigo 11, da Medida Provisória n. 2.189-49/2001 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, que alterou a 
redação da Lei n. 9.250/95, artigo 25, § 4º. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso, ele manda aplicar o critério para 
cálculo do ganho de capital, se tem variação cambial, se não tem 
variação cambial, em função da origem da aquisição do recurso.  

Se forem recursos/ bens adquiridos com recursos originalmente 
recebidos em dólar, em moeda estrangeira, então, a variação cambial 
não é tributada. Mas se forem recursos originalmente recebidos em 
reais, que foram convertidos para dólar, aí a variação cambial entra no 
cálculo do ganho de capital.  

Então, caberia ao contribuinte fazer a prova desses recursos, ou dos 
bens, se eles foram recebidos ou adquiridos originalmente em dólar 
(moeda estrangeira) ou em reais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, se me permite, eu vou 
ler essa pergunta, porque esse ponto nós discutimos aqui a semana 
retrasada. 

A pergunta: incide IRPF sobre a variação cambial dos valores 
depositados em instituições financeiras no exterior, verificado em 31 de 
dezembro de 2014? E aí ela manta aplicar o artigo 25, § 4º.  

Ela ressalva a hipótese de.... aqui é remuneração, a remuneração não 
tinha dúvida. 

Sr. João Francisco Bianco: É que no caso do depósito é dinheiro, e 
dinheiro tem uma isenção expressa da não tributação da variação 
cambial. Inclusive, o saldo bancário, o contribuinte tem que atualizar o 
saldo bancário na declaração e a variação cambial é isenta.  

Mas saldo bancário é uma coisa, aplicação financeira é outra – por isso 
que ele fala se tiver rendimento, porque se tiver rendimento não é saldo 
bancário é aplicação financeira, aí cai na regra geral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso ler, então? Esse 
ponto aí não estou de acordo não.  

A pergunta é: incide IRPF sobre a variação cambial dos valores 
depositados em instituições financeiras no exterior verificada de 31 de 
dezembro de 2014 até a data da Repatriação? 
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A resposta: A tributação ou não pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (IRPF) sobre a variação cambial dos depósitos mantidos em 
instituições financeiras no exterior dependerá se esses depósitos forem 
ou não remunerados. Se o depósito mantido no exterior, origem dos 
recursos que serão repatriados, não for remunerado, há a isenção do 
IRPF sobre a variação cambial, conforme o disposto no § 4º do art. 25 da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Se o depósito for remunerado 
haverá a tributação pelo IRPF no momento da liquidação ou resgate, 
conforme determina o art. 24 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001. Ressalta-se, porém, que não haverá a incidência do IRPF 
sobre as variações cambiais no caso de os depósitos remunerados terem 
sido realizados em moeda estrangeira e com rendimentos auferidos 
originariamente em moeda estrangeira. 

Quer dizer, é justamente o ponto que nós havíamos discutido aqui a 
semana retrasada, e o Prof. Schoueri havia sustentado aqui que não, 
uma vez regularizado vira tudo moeda estrangeira. Discutimos a 
questão da ficção, qual era a extensão da ficção. Eu estou entendendo 
que a variação cambial ela não é tributada se for, ou de dinheiro 
depositado, ou se os rendimentos forem originados de moeda 
estrangeira. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, mas foi isso que eu falei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem você falou isso. 
Só que existe variação cambial de tudo, não é só de depósito. 

Sr. João Francisco Bianco: Se for depósito em dinheiro tem uma 
isenção expressa, inclusive, na declaração... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Luís até observou, ele 
não falou aqui durante o debate, mas após a Mesa ele veio me lembrar 
desse assunto. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, o depósito em dinheiro ele sai fora 
da regra: não há necessidade de buscar a origem dele, se ele é 
originariamente em real ou em dólar, se ele foi recebido originariamente 
em real ou em dólar, isso não há necessidade, tem uma isenção 
expressa – depósito em dinheiro.  

Qualquer outra coisa que não seja depósito em dinheiro, seja aplicação 
financeira, um imóvel, títulos de crédito, qualquer outra coisa, cai na 
regra geral. Aí tem que buscar a origem. Se for uma origem 
originariamente recebido em dólar aí a variação cambial é isenta. Se for 
originariamente em reais e depois convertidos em dólar, a variação 
cambial não é isenta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Na verdade, o assunto 
continua em aberto, né?!  
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Sr. João Francisco Bianco: O que o Prof. Schoueri está sustentando, 
salvo melhor juízo, é que regularizado o bem, aí não há mais que se 
buscar a origem dele – não importa mais a origem. Regularizado, a 
variação cambial será sempre isenta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra para a 
Luiz e depois para o Bruno, pela ordem do pedido. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: O Prof. Schoueri falou é isso mesmo. E a 
gente vendo aqui – e relembrando a Instrução Normativa SRF n. 
118/2000, que ele até cita aqui nas “Perguntas e Respostas” – que 
acontece quando você regulariza, teoricamente todo esse rendimento 
que foi tributado como rendimento de origem do exterior. Então, esse 
rendimento, essa conta, esse saldo, mesmo que ele for aplicado em 
conta remunerada no exterior, ele já teria sido o fato gerador do 
imposto, então não se tributaria mais essa variação cambial – assim 
como é feito quando você tem só um saldo em conta corrente lá que a 
variação aqui é isenta. Então, por isso que o Prof. Schoueri falou isso.  

Quando você tributa tudo, pela IN 118/00, se você tributar uma vez, 
não tem porque você tributar a variação depois disso, porque esse 
ganho vira como se fosse um ganho auferido em moeda estrangeira 
para o futuro. Então, toda vez que você tem um ganho, se já foi 
tributado não tem porque tributar toda vez de novo. Acho que foi isso. 

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

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu até eu pensei nesse assunto e depois 
até mandei um recado por WhatsApp para o Prof. Schoueri... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só comunicar, o 
Prof. Schoueri não está presente porque está em Portugal.  

O Whatsapp vai pra Portugal? 

[Risos.] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como ele é internacional, a gente não 
sabe onde ele está. De certo, em algum lugar do mundo. Mas nós 
ficamos trocando WhatsApp porque eu entendi que ele tem razão pela 
lógica da ficção.  

A partir de uma consideração de que em 31 de dezembro de 2014 você 
tem a moeda estrangeira considerada renda, ganho de capital – então, 
tributada – a partir de então ela passa a ser moeda estrangeira, dentro 
da ideia da IN 118/00 e não tem mais que se falar em tributação. 

Quando eu conversei com ele sobre essa minha nova conclusão ele até 
quis tirar um sarro: agora você entendeu? Ai eu falei: não... o importante 
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da gente debater nessa Mesa é a gente refletir mesmo depois. Por essa 
razão que sempre incluímos uma nota nas transcrições das nossas 
Mesas dizendo que as opiniões emitidas não se configuram como a 
posição do IBDT – embora muitos as citem como tal – e que é fruto de 
um debate, que muitas vezes dele surgem outros debates, surgem até 
artigos, surgem teses, mas daqui sai a polêmica. Não tem problema 
nenhum estar errado ou certo, não é uma disputa. Mas é importante a 
reflexão e realmente eu entendi que o Prof. Schoueri, nessa 
consideração de ficção, está correto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn:  Só queria colocar que eu acho que o Ricardo e 
o João estão de acordo, pelo que estou entendendo. Eu só queria 
ponderar naquele momento do debate, que eu acho que a resposta da 
receita é a seguinte: o depósito tem o tratamento da isenção e quando o 
depósito é remunerado, ele deve ser tratado como aplicação financeira – 
aí eu vou para o art. 24 da MP n. 2.158-35/01. Então, a Lei n. 
9.250/95 se aplica para o depósito não remunerado, variação cambial 
dele; e o depósito remunerado é tido como aplicação financeira e aí eu 
tenho que ver qual a origem do rendimento segundo o entendimento da 
Receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É... esse é o entendimento 
do entendimento perfeitamente possível, né? [Risos] Perfeitamente 
possível e está contra a posição colocada aqui pela ficção, né?! Bianco.  

Aliás, me desculpe, independentemente do detalhe do depósito ser 
remunerado ou não, ficou claro que a Receita entende – como você 
colocou muito bem – que quando não se trata de depósito em dinheiro a 
variação cambial poderá ser tributada se ela é originada de Reais; e 
poderá não ser se você fizer uma prova de que você não declarou, mas, 
digamos, recebeu uma herança do exterior. 

Sr. João Francisco Bianco: Ainda sobre esse tema, mas seria um 
subtema, é a questão da retroação dos valores recebidos, quer dizer, e 
aqueles que foram consumidos: o sujeito enviou recurso para o exterior, 
ou recebeu recurso do exterior há 5 anos e consumiu há 10 anos e 
consumiu. Quer dizer, até onde no passado o contribuinte vai ter que 
buscar para se submeter ao regime da regularização de ativos.  

E as respostas da Receita Federal são meio estranhas, para dizer o 
mínimo. Porque do ponto de vista fiscal, existe obrigação de pagamento 
de impostos dos últimos 5 anos – quer dizer, o caso de decadência do 
direito tributário é de 5 anos para traz. Agora, e aí a Receita diz assim: 
bom, mas, veja, se você recebeu recursos há 10 anos e o prazo de 
prescrição do crime é de 12 anos, então, eu não vou te cobrar imposto, 
mas você para se livrar do crime você tem que pagar; você vai ter que 
entrar nesse regime para poder obter a extinção da punibilidade criminal.  
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Quer dizer, é uma situação meio estranha, não sei se está correto esse 
entendimento. Porque o sujeito entrando no regime, ele afasta, extingue 
a punibilidade do crime. Não sei, eu tenho dúvida sobre esse assunto e 
quero colocar em debate essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, para o debate deixa-
me acrescentar mais uma coisa aqui: a Folha de São Paulo, no domingo 
passado [19.06.2016], publicou uma entrevista do Secretário Jorge 
Rachid – consta aqui que a entrevista foi no dia 12 de junho. O 
importante é que ela apresenta vários itens que foram respondidos pelo 
Rachid, e um deles é essa questão da prescrição.  

Ele tomou cuidado aqui de não entrar em detalhe do Direito Penal, mas 
ele reconhece que o período que eu estou chamando aqui para efeito de 
entendimento de punibilidade, do período ainda não prescrito, é regido 
pela lei penal. E aqui ele generaliza para 16 anos – 16 anos é o caso de 
crime lavagem, os outros todos são crime de 12 anos.  

Mas aqui é um reconhecimento de que você tem um período sim que 
está dentro da possível punição, e, portanto, você pode regularizar se 
quiser. E significa que se você está fora desse período – se os fatos 
ocorreram antes desse período e não têm continuação – você não tem 
mais nada a regularizar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quero falar duas coisas. Com toda 
essa busca que a clientela tem demonstrado, na quarta-feira saiu um 
excelente artigo no Valor Econômico, assinado pelo Plínio Marafon, que 
diz que todo esse terrorismo que está sendo veiculado pela Receita 
Federal é tudo conversa fiada, porque não tem condições de checar 
esses valores no exterior, o tratado com Estados Unidos não vai ser 
firmado porque eles não quebram o sigilo fiscal do residente... E fez 
uma lista, e recomendou que ninguém faça adesão.  

Então, se alguém tem dúvida, eu mostro esse artigo agora e vamos 
seguindo... Não sei se todos viram, mas foi muito interessante o artigo 
que ele escreveu sobre esse assunto dizendo que realmente essa adesão 
é um fiasco.  

Já com referência à questão que foi levantada agora, nós fizemos há um 
mês, e eu trouxe aqui, a distinção entre a extinção do crédito tributário 
pela prescrição e a extinção pela decadência.  

O STJ disse com todas as letras que realmente se fosse se tratar de 
prescrição – que não é o caso porque não houve lançamento então, não 
se fala em prescrição; nós vamos falar de decadência, se o contribuinte 
não declarou estar no exterior há mais de 5 anos é decadência – e o STJ 
disse que a decadência extingue o crédito tributário, portanto, cai na 
ação penal. Isso é a posição da Dra. Aurora, que escreveu um livro, e a 
decisão foi feita em cima da posição doutrinária da Dra. Aurora.  
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Quer dizer, criaram uma distinção, eu não concordo, mas pelo menos 
criaram uma distinção de que se há decadência ele extingue 
definitivamente o crédito tributário. E se extingue definitivamente o 
crédito tributário não há que se falar em percepção penal porque o 
crédito realmente não existe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, antes de dar a 
palavra, só para ficar dentro desse tema, fazer uma ressalva.  

Sobre o ponto de vista jurídico rigorosamente falando, tanto a 
prescrição quanto a decadência extinguem crédito tributário. E no 
direito penal também extingue a punibilidade, a prescrição e a 
decadência. Está no Código Penal. Então, é muito relevante.  

Agora, o problema que existe – não sei qual era o caso que estava sendo 
tratado, sobre o que a Dra. Aurora escreveu – mas o problema existe é 
que aqui já existem outros crimes. Então, a pergunta é: você quer 
continuar sujeito à punição de outro crime porque você vai dizer meu 
crédito tributário já prescreveu ou decaiu.  

Nós sabemos, não tenho nenhuma dúvida que está sendo cobrado o 
tributo sobre período que já teria caído em decadência, salvo as 
hipóteses de continuidade. Mas vamos dizer de um fato instantâneo que 
ocorreu há 7 anos, não tem tributo a mais para ser cobrado. Mas você 
continua com crime, outros crimes. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe,  o crédito lícito, né? Porque 
a questão de lavagem se aplica a uma situação; e nós estamos falando 
de uma pessoa, aquela normal: que mandou para o exterior, que 
tributou aqui, mas estava com medo de ficar aqui, mandou para o 
exterior, não declarou. Enfim, aquela situação que não cabe na lavagem 
de dinheiro que é 16 anos.  

E como a minha clientela é das antigas todo mundo está fazendo 70 
anos, então, a prescrição só salva 8 anos ou 6 anos.  

[Risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse Brandão é uma figura. Normal, 
tudo certo. Tem o normal e tem o anormal; a remessa normal é normal. 
Os anormais não vão declarar. 

[Risos] 

Eu fico preocupado com essa afirmação de artigos, e posicionamentos 
excelentes ou não excelentes. Sem entrar no mérito de ser excelente ou 
não ser excelente, eu tenho uma reserva sobre o artigo citado. Mas o 
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que me preocupa é a pressa de posições sobre assuntos tão sérios. Eu 
não considero excelente você chegar e tomar uma posição tão 
determinante sobre qualquer assunto. E ainda mais assuntos que lidam 
com a liberdade das pessoas.  

Se eu tenho uma posição pessoal sobre RERCT (Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária) e pretendo externá-la em um 
artigo, eu tenho liberdade de expressão, e ponto final. Absolutamente 
dentro da liberdade de expressão, e eu posso publicar, escrever e fazer o 
que quiser. Mas quando nós trabalhamos com esta regra tão complexa 
como é – tanto que estamos colocando na pauta permanente aqui do 
Instituto – a gente tende a se preocupar com o objetivo de um 
posicionamento.  

Muitas vezes esse objetivo tão panfletário, extremado, tem o sentido 
inverso. Eu não estou realmente aconselhando aquilo lá, eu estou 
falando porque aquilo lá vai chamar a atenção para mim – então, tem 
que tomar um certo cuidado sobre isso. O problema que eu vejo no 
aspecto penal, da gente estar transitando sobre determinados conceitos 
jurídicos-fiscais que para nós é claro que teve decadência, aí entra o 
aspecto penal. Então, para nós teve decadência. Ou vou até adiante, o 
imposto nem é devido porque é inconstitucional.  

Agora, se o imposto não é devido porque é inconstitucional você vai 
falar: então não faça RERCT. Ou outras perguntas que surjam e se 
responde: você vai abrir uma brecha para investigação do seu dinheiro. 
Então, você não vai levar em consideração porque você tem 
efetivamente uma comunicação e uma troca de informações já em vigor 
– não é que vai ser em 2018, já está acontecendo, já está acontecendo e 
nós sabemos disso. A informação FATCA – já existem investigações 
oriundas do FATCA – eu, por exemplo, afirmar que não existe FATCA, 
não sei onde eu quero chegar com isso. Eu estou simplesmente 
negando o que está em vigor – o tratado assinado entre o Brasil e os 
Estados Unidos. Já tem a troca de informações e já tem, vamos dizer, a 
consequência da troca de informações em investigações da Receita 
Federal, do jeito que aconteceu. Como vou negar negócio desse?  

Então eu tenho que pensar: na adesão eu posso até discutir a extensão 
do aspecto penal. Ou como a gente estava trocando ideias no WhatsApp 
com o Prof. Schoueri: se você tem uma inconstitucionalidade – você 
adere depois você repete – você tem risco de descredenciamento do 
RERCT? Essa é uma pergunta pertinente e jurídica, e passível de um 
debate sem a pretensão de dizer sim ou não.  

Mas eu gosto desse debate e proponho que os criminalistas se 
posicionem sobre isso para saber: se a adesão elide o crime, a repetição 
restaura o crime?  
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A informação que eu tenho até agora de criminalistas é: não sei. Porque 
é uma coisa muito nova, mas a pesquisa é interessante por conta disso.  

Eu tenho visto alguma coisa preliminarmente dizendo que sim, que é 
possível repetir; e é possível repetir e não restaura o crime – desde que 
todos os requisitos para a adesão tenham sido cumpridos. Porque a 
extinção da punibilidade se dá com o pagamento – você pagou, está 
extinto o crime. A repetição é outro ato que decorre da 
inconstitucionalidade do imposto, que é diferente da multa. São dois 
aspectos interessantes porque na lei penal, que não é essa aqui, se ela 
fosse iminentemente penal, se eu pago a multa e depois eu peço 
restituição da multa aí eu não tenho anistia. Mas se eu tenho o imposto 
a coisa muda um pouco de figura.  

Essa é uma provocação da reflexão que não está ainda nem perto de ser 
dirimida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Nesse contexto da fala do Fernando tinha uma 
coisa na minha cabeça provocando também os criminalistas, se tiver 
algum aqui presente, por favor.  

Num aspecto assim do Estado de Direito, dos princípio e garantias que 
envolvem o Estado de Direito, qual é a validade de uma norma numa 
situação como essa em que existe um crime de lavagem de dinheiro não 
prescrito e que se concede uma lei – se concede uma lei anistia – 
condicionada ao pagamento de um tributo já decaído? Qual é a validade 
jurídica desta norma de anistia?  

Só que na minha cabeça de tributarista – por isso provocaria os 
penalistas – a invalidade da norma de anistia implica não conceder a 
anistia. Não conceder anistia sem o pagamento do tributo. Então, fico 
realmente, assim, instigado em entender do ponto de vista do Estado de 
Direito como se pode condicionar uma anistia a um pagamento de um 
tributo que sabidamente não é devido.  

Isso que queria colocar para reflexão de nós. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero falar, mas Flora. 

Sra. Flora: Primeiro quando eu li a Lei, essa questão não me pareceu 
muito difícil porque pelo que tinha entendido você tendo saldo em conta 
corrente, você declarava o saldo do dia 31, e todas as condutas penais 
que levaram a ter esse dinheiro no exterior.  

Aí vem as “Perguntas e Respostas” e muda o que está na Lei. Então, 
para mim, a gente ficar discutindo sempre a questão filme e foto, vai ter 
que declarar tudo, você agora vai ter que retroagir a 16 ou 12 anos o 
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pagamento, mas para mim – e, por favor, me corrijam se eu estiver 
enganada – para mim não está falando isso. Pela Lei, bastaria pagar no 
dia 31, aí você descreve a conduta e pronto, está anistiado.  

O que está acontecendo com o “Perguntas e Respostas”, na minha 
opinião, é que ele está indo além do que está na legislação – claramente 
– e a gente vai ser obrigado a aceitar isso, pois em nenhum momento 
vou falar para o meu cliente para que ele pague diferentemente do que a 
Receita Federal está entendendo.  

E na minha opinião, sim, caberia a restituição do que foi pago a maior. 
É inconstitucional? É. Mas pelo menos poderíamos a gente poderia 
discutir esse saldo anterior, no caso de você ter o saldo do dia 31 de 
dezembro. Agora, quando o saldo já é inexistente, aí sim eu acho que 
tem um pouco mais de problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom eu queria esclarecer a 
minha opinião, pelo menos com relação a um dos pontos que você 
levantou – não da prescrição.  

A questão dos ativos consumidos, que é a terminologia que está sendo 
usada, está na Lei: se você não tem o bem mais em 31 de dezembro você 
também tem que declarar.  

Então, a pergunta que se coloca é: eu tinha uma conta de um milhão de 
dólares, dentro do período prescrição. Chegou em 31 de dezembro de 
2014 eu só tinha 600. Se eu pagar 600, de acordo com a literalidade da 
lei, esquecendo o outro dispositivo, eu estaria regularizado. Agora, se eu 
tivesse zero nessa conta, fechei a conta, consumi tudo, gastei todo o 
dinheiro, eu não deveria declarar porque eu não teria mais a conta. 
Então, na interpretação dos saldos consumidos está dentro da inter-
relação dessas duas normas legais. Esse é o meu entendimento.  

Agora, com relação ao tempo e a prescrição, voltando à questão de 
poder pedir repetição, se é inconstitucional, para falar a verdade não 
estou muito disposto a gastar tempo para saber, para aprofundar se é 
possível ou não a criação desse tributo por ficção, ocorrido em uma 
determinada data, é tudo muito estranho realmente. Dizer que é 
impostos de renda, pode ser que não seja imposto de renda; muita 
gente vai pagar sobre algo que não foi renda, por exemplo, se recebeu 
uma herança no exterior e não é tributado pelo Imposto de Renda.  

O meu entendimento, e por isso que eu não me disponho muito a 
aprofundar essa questão, é que essa atitude, no meu sentimento, 
repugna o direito: eu pago, levo a vantagem, me livrar da punição 
criminal e depois eu peço a restituição daquilo que eu paguei, puxando 
o tapete – vou falar em bom português agora – puxando o tapete da 
norma legal. Nós temos ouvido nessa Mesa mesmo um ataque 
constante ao excesso de positivismo, quando é para... – Você está rindo 
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não é? [Risos] – Pois é, nós temos o triangulo que é o positivista árduo, 
e tem sido bastante combatido por uma ala aqui da Mesa – mas é mais 
ou menos isso, o direito não é um emaranhado de coisas escritas, de 
conceitos e que busque, como dizia o Prof. Gofredo, aquilo que não é 
justo. Lembrem-se que o Gofredo dizia: jus que é direito significa 
justiça. O direito visa a justiça e eu tenho um parecer do Prof. Alcides 
Jorge Costa, não sobre essa questão, mas sobre exatamente isso: você 
pagar um Refis, por exemplo, para se livrar de alguma coisa e depois 
pedir restituição. Eu não vou repetir aqui os fundamentos do Professor, 
mas ele entende que isso seria impossível.  

Então, se aceita a lei para ter um benefício e depois você fala: não, mas 
eu aceitei o que era ilegal então eu tenho o direito de exercer o meu 
direito de não pagar, mas eu fico com o direito de não ser punido. É 
alguma coisa que pode até ser que os Tribunais acolham um arrazoado 
jurídico e julgue nesse sentido, mas para mim é muito estranho, e eu 
não aconselharia um cliente, uma pessoa a fazer isso, correr o risco de 
voltar, aí confessado, exposto o seu crime, se expor novamente à 
punição que ele estava sujeito antes.  

Fernando pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu de fato tenho externado a minha 
posição sempre combativa em relação ao positivismo estrito, e muitas 
vezes a gente está na aula de sábado – eu fui além em falar um pouco 
sobre essa questão porque o positivismo estrito ele tira um pouquinho a 
condição de revisão dos atos, inclusive atos legislativos. O que não é 
uma defesa do direito natural, que eu tenho essa preocupação porque já 
se colocou que o Ricardo Lobo Torres é jusnaturalista, até que eu sou 
jusnaturalista – estou numa banca de mestrado de um excelente 
tributarista e vi que na dissertação dele eu estava na Escola do Ricardo 
Lobo Torres como jusnaturalista. A parte da Escola do Ricardo Lobo 
Torres eu até gostei, mas o jusnaturalista eu fiquei um pouco 
preocupado porque isso gera um problema de compreensão.  

Nosso debate aqui é muito gostoso, é um prazer debater com o 
positivista Bianco por ser um excelente tributarista, e porque você é 
meu amigo. Mas o que me preocupa e é importante que eu esclareça o 
que eu disse recentemente, porque eu não estou defendendo, eu não 
defenderia e não aconselharia meu cliente a repetir um imposto nessas 
circunstâncias. O que eu estou discutindo se não caberia uma 
discussão, principalmente quando nós temos saldo inexistente ou um 
saldo baixo que eu vou ter que aconselhar meu cliente a fazer um 
pagamento sobre o saldo que não está na lei – acabaria nesse 31 de 
dezembro. E aí por uma segurança jurídica eu tenho que aconselhar 
meu cliente e falar: olha, para você ficar mais seguro procure o valor 
maior. Mas isso não está na lei. Então, não estou sendo positivista, nem 
estrito, não estou na literalidade da norma porque se eu tiver na 
literalidade da norma eu tenho uma dificuldade até de pagar. Porque 
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veja, se está saldo zero eu vou declarar, o saldo é zero. Eu estou na 
norma? O meu saldo é zero. Eu deveria aderir, se meu saldo é zero, ou 
eu já estaria anistiado e nem precisaria entrar no RERCT 
(Regulamentação do Regime Especial de Regularização Cambial e 
Tributária)?  

Então, há uma polêmica aqui sobre isso. Imagine a situação em que 
você tem posição de ativos mantidos no exterior, você tem um delito, 
você está praticando um delito no campo penal, só que teu saldo é zero. 
A lei te dá a anistia condicionada a uma declaração, só que o 
pagamento é zero porque o meu saldo é zero. Então, dentro dessa lógica 
se eu tenho saldo zero, esta é a base, eu pago zero? Quem poderia 
afirmar dentro da literalidade que é isso? Lendo a lei é isso mesmo. Mas 
vamos ver as disposições, o “Perguntas e Respostas”. Não é lei, nem 
pode ser considerada texto normativo aplicável a esta questão.  

Mas se nós olharmos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera aí o “Perguntas e 
Respostas” é normas complementar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Calma, se nós consideramos que é 
norma complementar e que é preciso ver a lei e a norma complementar 
e aí então analisar o todo, a norma complementar contraria a lei, ela é 
contrária à lei. Então eu não vou discutir? Até por segurança dele, por 
seriedade com o trato do problema do cliente eu tenho que dizer: olha, 
por segurança a lei diz isto; o “Perguntas e Respostas” que também é lei 
diz algo diferente, só que ela é menos lei, ela não é tão lei, é uma lei 
menor, mas ela gerou uma incoerência interpretativa grave. E se eu 
olhar, aí entra de novo a Escola do Ricardo Lobo Torres, a hermenêutica 
eu olho a lei e o problema, eu não olho só a lei, aí eu procuro entender 
sistematicamente dentro de uma lógica teleológica objetiva ou 
teleológica subjetiva que permita uma interpretação mais flexível 
daquilo que está na lei e no “Perguntas e Respostas”. Senão eu não 
consigo chegar a um raciocínio de dizer: olha, ok, cliente pague, porém, 
repita. Repetir o quê? A diferença, porque o tudo, aí eu concordo do 
ponto de vista moral há uma certa quebra. Mas também e a moral 
inversa não tem que ser considerada? Por isso que quando eu levo isso 
para uma corte constitucional, dentro da lógica hermenêutica eu vou 
olhar o problema sobre as duas perspectivas, dentro daquilo que o José 
Ortega y Gasset disse que o positivismo nos leva a uma realidade 
supostamente imutável e única – e ele que sustenta que existem tantas 
realidades quanto forem os pontos de vista. E aí entra a questão da 
hermenêutica. Porque tem vários pontos de vista, e ai vem o juiz e tem 
que decidir sobre isso, mas ele não pode ficar só na literalidade ou na 
questão histórica, ele tem que partir para uma aplicação sistêmica, 
teleológica, ele tem que verificar tudo isso. O que não está fora do 
positivismo. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, pois não. 

Sr. Paulo Duarte: Lendo a lei e lendo o que é o imposto que será 
cobrado é o Imposto de Renda, eu fico me perguntando, eu já me 
perguntei várias vezes: isso é um imposto sobre capital, não vejo em 
várias situações que o que está sendo cobrado é renda, pelo contrário, 
são os bens mantidos no exterior na data determinada pela lei que é 31 
de dezembro de 2014. Se nós chegássemos nessa conclusão e essa é 
uma questão que eu gostaria de colocar para a Mesa, nós temos 
diversas situações que eu poderia, inclusive.... vamos supor que esse 
bem esteja na Áustria, eu tenho um Acordo de Tributação com a 
Áustria e tem o artigo 22 que fala sobre capital. Então, a primeira 
pergunta para a Mesa é: este imposto é um imposto sobre capital, o 
Brasil está instituindo, mesmo que ‘ad-hoc’ e uma única vez? Se sim 
seria aplicável, por exemplo, o acordo para evitar a dupla tributação 
com a Áustria, que tem no artigo 22. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É muito interessante essa 
preocupação. Ela revela uma faceta da discussão que mostra que nós 
estamos numa situação absolutamente fora da normalidade para o qual 
o ordenamento jurídico está instituído. E tem se falado aqui na Mesa 
que é uma ficção de fato gerador. Eu tenho de certa forma combatido, 
sobre o ponto de vista meramente de discussão teórica, essa afirmação 
generalizante, porque eu vejo que você pode dizer: não, se você tem esse 
patrimônio no exterior e você não declarou, significa que você usou uma 
renda para adquirir esse patrimônio. Eu estou tributando aquela renda, 
é a hipótese, várias hipóteses que nós temos na lei brasileira, sobre 
Imposto de Renda, de omissão de receita baseada em determinados 
indícios; não está tributando o indício, não está tributando a conta 
bancária, por exemplo, não está tributando o saldo da conta bancária, o 
que está tributando é uma presunção, juris tantum no caso a conta 
bancária, de que você teve renda para ter aquele dinheiro na conta 
bancária. O que está sendo tributada não é aquela conta bancária, é a 
renda que gerou aquela conta bancária. E a lei também, nesse caso, 
estabelece por um critério que ela tem que estabelecer o elemento 
temporal da hipótese de incidência.  

Aqui é mais ou menos isso, eu não consigo, já falei, já confessei, não 
quero estudar muito isso, não quero mesmo, tem outras coisas mais 
importantes para estudar. Mas quando eu penso, não me entra com 
essa facilidade que é uma ficção, e ou a sua ideia que é muito 
interessante também no debate que, na verdade, é Imposto dobre 
Patrimônio, ou sobre o Capital. Eu sempre chego à seguinte situação, e 
aqui entrando um pouquinho também no artigo que foi citado pelo 
Brandão: a realidade é que a partir de 2018 as informações serão 
automáticas; a partir de 2017 vai haver, por acordo multilateral troca 
de informações, e a partir de 2018 serão automáticas – o que acontece 
lá automaticamente está no computador da Receita Federal. Então, o 
risco dos ativos não declarados serem conhecidos pela autoridades 
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fiscais da jurisdição de cada não declarante é muito grande, e é por isso 
que ao redor do mundo está havendo lei como esta – a Argentina 
acabou de propor, ainda vai ser votado no Congresso da Argentina. 
Vários países estão fazendo. Não é um terror da Receita Federal do 
Brasil, existe uma realidade nova – nós falamos isso no sábado – existe 
uma realidade nova que a gente tem que se habituar com ela.  

Não adianta começar a falar sigilo bancário, privacidade, essa realidade 
acabou, é coisa de um passado muito distante, já está ficando muito 
distante. De forma que eu acho que, na verdade, numa situação 
absolutamente anormal, que tem misturado aí bandidos de alto 
coturno, de crime de lavagem, crimes de entorpecentes, de tráfico de 
drogas, de armas e etc., tem coisa mais pesada, mas tem coisa mais 
leve, pessoas que tiveram de esconder o patrimônio por razões políticas 
nos seus países, religiosas, como foi lembrado também no sábado, 
pessoas que se esconderam por perseguição religiosa. Lembrar que o 
Nazismo não era só mandar para o campo de concentração, era também 
confiscar os bens das pessoas, muitas daquelas pessoas constituíram 
trusts para proteger seu patrimônio, e evidentemente não iam declarar. 
E essa situação, bom já passou-se muito tempo, mas nós temos muito 
mais próximo e não com tanta gravidade situações como essa. 

Aqui no nosso País até mil novecentos e noventa e alguma coisa, até o 
século passado, você para sair do Brasil tinha que sair com 500 
dólares, seu cartão de crédito não valia: significa que você não pode sair 
do Brasil. Eu me lembro que as pessoas tinham cintinhas, parecia... 
vocês já viram o soldado que tem os cartuchos de armamento aqui na 
cintura, usava-se alguma coisa parecida por baixo da camisa para pôr 
os dólares, e o dólar era comprado no câmbio negro, porque não podia 
comprar mais que quinhentos oficialmente. Então, se tinha um cartão 
de crédito, uma conta no exterior para uma coisa tão inocente como 
essa, mas uma realidade.  

O que está acontecendo hoje é que com a tecnologia que permite o 
acesso a todas as informações, eu acho que é o ordenamento jurídico 
sensivelmente em busca de uma justiça, oferecendo uma solução: olha, 
você apaga 15, vamos chamar de Imposto de Renda, fato gerador ocorreu 
nesse dia, a taxa de câmbio é essa. O problema da variação cambial não 
é o problema da anistia, o problema da variação cambial é o problema 
do imposto futuramente – não interfere absolutamente com a anistia. 
Você declara, paga, tem também uma multa... Se isso é Imposto de 
Renda... O Código Tributário Nacional ele veda anistia de tributos 
quando estão envolvidos crime de qualquer natureza, não é só 
tributário. Então, você pode ter uma anistia de um imposto que você 
deixou de pagar e declarar que seria de 27,5%, então, em uma anistia 
parcial, você vai pagar só 15%. Você vai levantar também esse direito 
futuramente? Você vai voltar a ser sujeito à diferença de 15% para 
27,5%?  
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Eu acho que o ordenamento está oferecendo numa situação 
absolutamente limpa, para qual ele não tinha norma – você não tinha 
maneira de regularizar – está te oferecendo uma maneira de regularizar. 
Aí você aceita a oferta que o ordenamento te faz e depois você volta 
atrás? É uma situação muito difícil para quem for requerer isso, se 
alguém for requerer. Eu acho que é muito difícil também de defender, a 
não ser com o positivismo exacerbado, defender juridicamente um 
artigo... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria te fazer uma provocação, 
Ricardo, porque a pergunta do Paulo, muito pertinente, leva a uma 
reflexão inevitável da nossa parte e você, particularmente, você como 
um conhecedor do Imposto de Renda, não tem como não pensar sobre o 
assunto – quando Ricardo fala que não vai perder muito tempo sobre o 
assunto é porque já conhece o assunto, não é porque não vai se dedicar 
sobre o assunto, ele já sabe, ele já sabe o que ele vai escrever. Então, se 
me permite, nós temos uma pergunta: isto é renda? Porque se formos 
partir desta frase de Ortega y Gasset, quer dizer, a realidade não pode 
ser supostamente única e mutável, qual é a realidade que temos? A lei 
diz o que é renda e o que é Imposto de Renda. Ok. Vem a lei sobre o 
RERCT e cria um novo imposto. Mas isto é renda? A posição do Prof. 
Schoueri foi de que criaram uma ficção dizendo que é renda do tipo 
ganho de ganho de capital. Então, será renda tipo ganho de capital – 
independentemente se vai questionar ou não, é uma outra questão, se 
vai desafiar isso – mas do ponto de vista jurídico, se formos olhar que a 
realidade é supostamente única e imutável, isto não é renda. Então, 
não cabe a gente tratar isto como Imposto de Renda. De igual sorte, 
Paulo, não cabe a gente tratar como Imposto sobre Patrimônio porque 
não está no conceito imposto sobre patrimônio.  

Aí nós vamos ter que ir para outra lógica que é a lógica de conceitos 
indeterminados e tipos. Podemos fazer considerações sobre isto? Fazer 
aproximações? Também não porque essas aproximações pressupõem o 
núcleo duro, que seja renda ou que seja patrimônio; não é renda e nem 
patrimônio porque não há uma consideração sobre isso em nenhum 
aspecto legislativo nacional – até para eu poder fazer uma aplicação do 
tratado com a Áustria eu tenho que ter alguma coisa aqui que me 
permita fazer um jogo de encaixe com o tratado com a Áustria, o que 
não acontece.  

Se eu considerar o ficção do Prof. Schoueri, que ele lançou essa 
provocação, e de fato tem uma cara de ficção, mas ela, a própria 
explicação da Receita Federal destrói a cara de ficção, como foi dito 
aqui. Então, se tem quebra na ficção, por isso eu aconselhei a leitura do 
parecer, artigo excelente do Prof. Tércio Sampaio Ferraz Jr. sobre ficção, 
é que ele diz: eu não posso dizer que renda é qualquer coisa porque eu 
estou no campo da ficção. Então, a minha preocupação de chegar a 
rótulos como ficção, pode até não ser ficção e eu concordo que tem 
características de não ficção, mas eu preciso partir do rótulo. O 
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legislador quis criar uma ficção, só que foi tão infeliz que a ficção se 
esvai, então, não é ficção. Se não é ficção – independentemente se vou 
questionar, ou se isso é moralmente condenável, questionável ou não – 
o fato é o seguinte: não é Imposto de Renda, não é Imposto sobre o 
Patrimônio.  

Então, que impostos é este? Porque se a gente está dentro da lógica da 
legalidade estrita, nós temos que estar dentro da lógica da legalidade, a 
lei não pode qualquer coisa e não pode qualquer coisa a título, seja de 
anistia, seja título de arrecadação indutora, provocando uma reação do 
contribuinte. A indução não serve para qualquer coisa e como disse um 
cara fantástico que até o Prof. Schoueri trouxe um livro dele aqui para 
gente, que é o Prof. Klaus Vogel, a regulação quando usada neste 
sentido de dominação ou de exercício exagerado do poder por parte do 
agente tributante, precisa ser contido, precisa ser afastado. Isso ele 
escreveu em 1984 num livro em homenagem ao Prof. Rui Barbosa 
Nogueira, que nós temos aqui nesta Casa, na nossa Biblioteca e eu 
recomendo a leitura. Tamanha a preocupação com este tipo de atitude 
indutora quando tem uma quebra de legalidade, o que eu vejo que está 
acontecendo.  

Eu vou ter o prazer de ler um posicionamento deste assunto na palavra 
do Prof. Ricardo Mariz de Oliveira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. Depois eu vou fazer 
só uma consideração final e nós vamos passar para os outros assuntos 
importantes na pauta. 

Sr. Miguel Gutierrez: Sobre essa questão se é renda ou não, eu acho 
que, recordando o Prof. Ricardo Mariz, eu acho que alguns casos pode 
sim ser renda, porque a pessoa pode ter obtido aquela renda e 
simplesmente não declarou – isso existe na legislação, como no caso de 
acréscimo patrimonial a descoberto que a legislação declara que pode 
ser tributado cabendo ao contribuinte provar que aquilo lá não é renda, 
ele pode provar que é um rendimento isento, ele pode provar um caso 
de doação, que é um rendimento a título de herança que não são 
tributados pelo Imposto de Renda.  

Para mim o grande problema dessa lei é a questão criminal, porque até 
lá no escritório nós tivemos um caso de uma cliente que recebeu uma 
herança no exterior. Do ponto de vista do Imposto de Renda é claro que 
não é renda, então seria tranquilo. Agora, se ela deixar de se valer da 
lei, e as consequências criminais? Você sabe que é um crime aí de 
execução continuada. Não sou criminalista, mas se ela simplesmente 
diz que isso não é renda, e não paga a multa, não paga nada, como fica 
a consequência criminal? Então, para mim isso é que gera grande 
insegurança na questão criminal. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A minha consideração final 
é praticamente o que o Miguel falou, é uma continuação do que eu disse 
atrás. Eu não quero afirmar e não vou estudar isso mesmo a fundo, não 
vou afirmar que é uma ficção, porque eu posso dar uma outra 
explicação sem ter que estudar e sem precisar escrever. Eu posso dar 
uma outra explicação como a que o Miguel falou agora, e que já tinha 
falado um pouco dos depósitos bancários. 

Nós não podemos ter ficção de fato gerador e nem presunção sobre 
multa de fato gerador, qual das hipóteses seria inconstitucional, mas 
nós podemos ter presunção juris tantum que é meio de prova de um fato 
gerador supostamente acontecido a partir de um fato devidamente 
conhecido: patrimônio não declarado antes, seja dentro ou fora do 
Brasil.  

Qual é a posição que você está se não houver essa lei? O fisco descobre 
que você tem um depósito no exterior; o fisco, a Receita Federal, vai te 
cobrar o imposto, 27,5% se for pessoa física, 34% se for jurídica, e você 
vai ter sim a possibilidade de fazer prova em contrário, como o caso do 
inventário que você está dizendo aí, talvez ter que pagar o imposto de 
transmissão com todos os problemas que existem no imposto de 
transição causa mortis, mas você poderá não pagar.  

Agora, a questão é: maravilha, não pago esse Imposto de Renda, me 
defendo, e o crime? O crime não tributário? Por isso que eu sempre 
coloco aqui, nesta Mesa falei todas as vezes, nós temos, na verdade, 
uma oferta legal, você pega ou não pega, você faz ou não faz. Quer ir 
para a cadeia e não pagar o imposto porque você provou que não era 
fato gerador e pode ter ficção, passe muito bem. Agora, você paga o 
imposto e depois vai dizer: não devia ter pago e não quero ir para a 
cadeia? 

Professor Paulo Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente eu queria só 
colocar o que me parece uma técnica do legislador do direito penal 
tributário, que é a seguinte: não há uma analogia entre essa questão de 
patrimônio ou renda com a figura de perdimento da mercadoria – 
mercadoria que está em situação irregular e pode ser apreendida pela 
fiscalização? Isto está no campo do direito penal tributário e a 
mercadoria também é patrimônio da empresa. Existe essa analogia 
entre as duas situações de técnica legislativa?  

Como é difícil, praticamente impossível determinar como aconteceu isso 
e etc., cria-se uma presunção de lei. Portanto, como acontece no caso 
da renda em que há uma série de rendimentos que são ocultados, no 
caso da mercadoria também, a empresa deixou de exercer determinadas 
etapas obrigatórias de lançamento dessa circulação da mercadoria e 
isto vai atingir o IPI e o ICMS – se for produto industrial.  
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Então, existe ou não uma analogia? Essa é a questão que está me 
atormentando neste momento. A meu ver parece que existe uma 
analogia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem uma aproximação no 
sentido que é uma punição extrema de perda do patrimônio, quase que 
um confisco, confisco que tem uma ação da pessoa lá trás, mas o 
resultado é o mesmo, mas é uma situação que se aproxima da nossa 
por ser uma situação absolutamente anormal, o ordenamento jurídico 
se protege de maneira drástica.  

Fernando pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Confesso que não consigo ver uma 
analogia tão clara com relação ao perdimento. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: São fatos conhecidos que indicam 
a ocorrência de fatos, e o poder público não tem condição de... se não 
de presumir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, essa presunção, é importante 
dizer que a presunção indiciária – o Prof. Bonilha escreveu sobre prova 
no processo administrativo que até hoje é citado em inúmeras decisões 
do Tribunal de Impostos e Taxas, das Câmaras Superiores, em 
Tribunais Superiores, sendo uma referência, e pouco se escreveu sobre 
prova (a Fabiana Tomé também escreveu sobre provas, mas numa visão 
mais epistemológica, mais filosófica da questão, mas muito bem-feita).  

Mas quando falamos em prova nós falamos em indício, e indício faz 
uma relação: eu parto de um realidade que eu conheço para uma 
realidade que eu desconheço. Só que isso quando falamos em prova, 
pelo que eu entendi do que o Prof. Bonilha escreveu e ainda escreve 
sobre prova, ela tem uma limitação. O indício não pode ser usado de 
qualquer forma, o indício tem que partir de uma, vamos dizer, de uma 
impossibilidade da prova material, só aí que eu vou para o indício.  

O que tem acontecido e a gente vê isso frequentemente nos autos de 
infração é a preguiça do agente fiscal, porque ele não quer ir para a 
prova e ele vai diretamente para a indício – é mais fácil a prática da 
presunção. E ele pratica a presunção a torto e a direito, que não é o 
caso. Nesta nossa questão do RERCT, de fato é problemático eu ter – 
por exemplo, eu ter uma herança, eu recebi essa herança há mais de 20 
anos, eu de fato não declarei, aliás, nem meu pai declarou, meu avô, sei 
lá. Ok, eu tenho uma pena por manter ativo financeiro fora do País não 
declarado, que está tipificado como evasão de divisa. Se eu quero me 
ver livre desta punição eu tenho que aderir ao RERCT, mas eu não 
tenho imposto a pagar, posto que eu não tenho renda. E nesta 
operação, eu tenho a herança, mas não foi feito inventário nem lá nem 
cá, porque nunca vi fazer inventário de bem cuja a origem não foi 
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declarada, seria até uma inovação, uma oportunidade meio lusitana, eu 
esfriar dinheiro ou esquentar dinheiro, sei lá, como preferir. Mas o fato 
é que não existe isso, mas eu tenho um problema.  

Agora, o fisco parte de uma analogia, de um indício, de uma presunção 
para dizer que aquilo que eu tenho é renda quando não é renda na 
origem, como é que eu comprovo que não é renda? Esta é a dificuldade 
do cliente do Miguel, provavelmente, de dizer: olha, papai morreu, vovô 
morreu, quem deixou de declarar foi lá atrás, eu só tenho a consequência 
disso há mais de 20 anos, como é que eu lido com esta lei? Eu tenho que 
me vergar e dizer, porque é uma oferta legal – e de fato o Ricardo tem 
razão, é uma oferta legal, é pegar ou largar; mas eu estou com uma 
espada na cabeça que é pegar ou pegar, não tem como não pegar, 
mesmo considerando que esta consideração, para estes casos – por isso 
que tem que analisar caso a caso – para esse caso como do Miguel é 
uma violência contra o contribuinte forçá-lo a recolher um impostos 
desta natureza como se renda fosse, por atos presuntivos, o que é 
novamente violento para o contribuinte. 

Sr. Paulo Duarte: Existem situações que nem mesmo o ingresso de 
renda, ou patrimônio, ou doação – seja a título de doação, ou de 
herança – mas muitas situações em que experts são enviados ao Brasil, 
tomaram algum cargo de direção numa empresa e vinham para ficar 
dois anos, acabam se apaixonando por uma brasileira – o que é muito 
comum – acabam ficando aqui, mas nunca declaram o patrimônio que 
deixaram lá fora. Então, o patrimônio é preexistente à vinda ao Brasil e 
preexistente à condição de residente fiscal no Brasil. Então, por isso 
motivou até a minha pergunta, este imposto seria sobre o patrimônio. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, só uma finalização 
desse debate.  

Eu estou vendo que eu tenho presunções indiciárias e o direito como 
cria... O direito pode criar normas, mentiras – o que chamamos de 
ficções jurídica, aí então o próprio direito cria uma mentira, ou seja, na 
lei civil, por exemplo, a morte em um desastres, uma família em 
acidente de automóvel morrem todos, vem a lei e diz: todos morreram no 
mesmo instante. Isso porque não é possível, fisicamente não foi possível 
dizer quem morreu primeiro. E isso tem uma interferência muito grande 
no direito das sucessões. Então, o direito cria o direito, ou seja, cria 
uma ficção.  

No caso das presunções indiciárias que eu vislumbro como a solução 
dessa questão, eu tenho um patrimônio, e não renda. Eu tenho a 
mercadoria com o que está lá no exterior, dinheiro, quaisquer bens, 
valores, em sentido patrimonial. E o que faz a técnica legislativa com 
isto? Isto é prova de que ocorreram situações que são simplesmente 
presumidas – não há uma prova de que elas efetivamente se deram e 
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nem é possível estabelecer por meios probatórios que essas situações 
ocorreram.  

Então, o direito fica na presunção indiciária, que em direito tributário é 
muito utilizado porque os fatos geradores em geral quando contribuinte 
não quer pagar ele procura ocultar. Então, essa que me parece uma 
proposta de solução aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Você está querendo 
falar? 

Sr. Fernando Mazagão: Eu acho que em relação à questão da 
presunção e da ficção, tem como já foi dito aqui a hipótese que lá traz 
aconteceu, eu não consigo vislumbrar muito a ficção porque tem o ato 
de confissão também, essaa presunção do Estado não é tão absoluta 
assim, o contribuinte vai lá e confessa que está na situação que o 
Estado está querendo averiguar. Então, não sei até que medida isso vai 
constituir uma presunção, uma ficção mesmo.  

E outra coisa que não consigo ver tributo, não é nem imposto sobre 
renda, ou sobre patrimônio – ele está usando o tributo como forma de 
cálculo para a multa penal parece. Só isso que queria deixar colocado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vê, quantas ideias, 
não é? Provavelmente alguém está querendo responder o Fernando, 
mas vou mudar de assunto.  

Na semana que vem eu vou começar a Mesa respondendo essa questão 
aí que você acabou de colocar, falando para o Prof. Paulo Bonilha que a 
comoriência foi o assunto da minha primeira dissertação no curso de 
especialização em direito civil, quando eu saí da Faculdade, com o Prof. 
Silvio Rodrigues. Nela discutimos se era presunção, se era ficção, se era 
presunção absoluta – e eu tinha 24 anos e tinha a audácia de discutir 
com o Prof. Sílvio Rodrigues.  

Bom, Bruno Fajersztajn vai tratar agora sobre o alcance do artigo 112 – 
matéria que vem de alguns encontros anteriores. Se não estou 
enganado foi mencionada aqui uma decisão da Justiça Federal em 
Campinas. Existem outras questões que o Bruno ressalvou na época, 
mas de qualquer forma a essência e o importante desta decisão é que 
considerou não devido o próprio principal, ao passo que de uma 
maneira geral se entende o artigo 112 como um artigo que se aplica 
para dispensa de penalidades no in dubio pro contribuinte. E o Bruno 
se prontificou a analisar o alcance do artigo 112. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia novamente. Estudando aqui, a 
proposta é justamente essa. Complementando só a introdução do 
Ricardo, essa sentença que está sendo divulgada, da Justiça Federal de 
Campinas, também menciona que o artigo 112 seria aplicável em 
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virtude de ter havido uma decisão do CARF por voto de qualidade. E 
começamos a discutir isso há algumas semanas: em que medida o voto 
de qualidade seria uma hipótese de dúvida. O Prof. Schoueri até 
colocou aqui que seria uma hipótese de dúvida objetiva, tendo em vista 
que há um empate, e que na visão dele isso implicaria no afastamento 
da multa, mas não do tributo. Então, me propus a estudar com mais 
detalhe o artigo 112, inclusive um dos dispositivos que eu estudei na 
minha dissertação de mestrado foi esse, mas em relação 
especificamente às multas. Então, eu não estudei nos anos que me 
dediquei ao meu mestrado a aplicação do artigo 112 ao tributo, mas eu 
o fiz agora recentemente, para ter algumas reflexões aqui para dividir 
com todos e colocar no debate.  

A redação do artigo 112 é um dispositivo que está dentro do capítulo de 
interpretação da legislação tributário, ele não está no capítulo das 
infrações – 136, 136, 137, 138, assim por diante. Ele é um dispositivo 
de interpretação da legislação. O que também já foi questionado há 
duas semanas pelo Prof. Schoueri inicialmente é no sentido que seria 
estranho, do ponto de vista jurídico, uma norma que direcionasse a 
interpretação – a interpretação é própria do direito e que seria estranho 
ter uma norma que tratasse, limitasse a interpretação. Por exemplo o 
artigo 108 que dá à integração uma ordem de preferência, uma suposta 
ordem de transferência: o artigo 108 diz que na ausência de legislação a 
autoridade competente deverá utilizar sucessivamente, na ordem 
indicada a analogia, princípios gerais e etc. Então, isso é uma coisa que 
é questionável.  

Seja como for o artigo 112 claramente não está lá no capítulo das 
infrações, ele está aqui no capítulo da interpretação e ele diz: a lei 
tributária que define infrações ou lhe comina penalidades, interpreta-se 
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida, quanto – aí 
ele dá uma série de hipóteses de dúvida, que a doutrina que estudou o 
assunto diz que também é abundante, ele fala lá de capitulação legal do 
fato, natureza ou circunstâncias materiais do fato, hipóteses, a natureza 
ou extensão dos seus efeitos, autoria, imputabilidade, ou punibilidade, 
natureza da penalidade aplicável ou sua graduação. Quase tudo, por 
isso se diz que é abundante, e também se diz que a dúvida, a partir 
dessa lista aqui, a dúvida pode ser quanto à legislação aplicável ou 
quanto ao fato que justifica a aplicação da norma. Você pode ver aqui, 
capitulação legal do fato é a hipótese normativa; já os efeitos do fato ou 
autoria de imputabilidade é dúvida da própria conduta, a própria 
licitude.  

E analisando aqui também o artigo 112 eu vejo duas questões. 
Primeira, em que situações ele deve ser aplicado – se ele se aplica 
apenas para interpretação das penalidades, ou também para o tributo. 
Tem uma discussão aí que foi travada entre o Prof. Marcos Vilas Boas e 
o Prof. Marciano – teve alguns artigos que foram trocados, acho que 
inclusive um Revista de Direito Tributário Atual, em relação à aplicação 



 23

do princípio in dubio pro contribuinte em relação aos tributos. Então, se 
dúvida houvesse, qualquer dúvida quanto a existência do fato gerador 
que a interpretação deveria ser pró contribuinte, a partir de uma 
concepção de distribuição de competência, legalidade estrita e etc. O 
Marciano, por outro lado, questiona isso, e entende que não há uma 
prevalência do contribuinte em relação ao fisco em caso de dúvida.  

E o artigo 112 fala de dúvidas sobre a legislação que define infrações, e 
nós sabemos que tributo não é infração. O fato gerador não é uma 
infração por definição do próprio artigo 3º que diz que o tributo não 
decorre de ato ilícito.  

Então, a princípio, na minha visão, o artigo 112 se aplica apenas para 
as penalidades. E aquela decisão lá que foi citada na Justiça de 
Campinas – eu até verifiquei os fatos ali em discussão e vi que 
realmente ali havia uma dúvida, ela aplicou para o tributo, mas 
também havia uma dúvida. O fisco apesar, a despeito do artigo 112 ele 
tem obrigação de comprovar a ocorrência do fato gerador no lançamento 
de ofício. E lá havia um dúvida quanto a prova da ocorrência do fato 
gerador, e o advogado da causa – eu conversei com ele – ele disse que 
explorou o artigo 142 do CTN, que incumbe no lançamento de ofício a 
autoridade comprovar a ocorrência do fato gerador.  

Então não foi bem o artigo 112 que foi utilizado lá. O artigo 112 citado e 
tal, está contido na sentença, mas o fato analisado ali contemplava uma 
própria falta de comprovação da ocorrência do fato gerador pelo ônus 
que o fisco tem nisso, era uma situação de remessa de serviços e cessão 
de direitos sendo que só remessas de serviços seria tributada, só que o 
contrato não identificava exatamente o que era remuneração de serviços 
e o que era cessão de direito, então na dúvida tributou tudo. Então, daí 
que veio a tese do artigo 142. Essa discussão foi travada no CARF 
quanto a este fato gerador de cessão de direitos versus serviços, e a 
decisão foi pró Fisco pelo voto de qualidade. Aí o advogado desenvolveu, 
argutamente, todo esse cenário de dúvidas e colocou o artigo 112 na 
sua argumentação e o juiz acolheu. O juiz naquele fato disse que havia 
dúvida quanto a ocorrência do fato gerador e a dúvida também havia 
sido instaurada no julgamento do caso. Então, aplicou o artigo 112 
para excluir o tributo, mas no contexto lá no artigo 142.  

Tudo isso para dizer que do meu ponto de vista, a princípio, não se 
aplica o artigo 112 para excluir a obrigação tributária. Faço apenas 
uma proposição em relação ao que significa no artigo 112 a definição de 
infrações. O artigo 112 diz: a lei tributária que define infrações ou lhe 
comina penalidades – ou lhe comina penalidades, o que poderia dizer 
que uma coisa é aplicação da penalidade e outra coisa é a definição de 
infrações. E tentando aqui achar uma razão para isso, ou apenas é uma 
questão de forma de expressão do texto, eu imaginei que no limite uma 
situação em que a própria lei defina uma infração, que não é o caso do 
fato gerador de tributo, mas poderia ser o caso, por exemplo, de uma 
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presunção de receitas, o artigo 112 poderia ser aplicado. Então, por 
que? Porque a definição de omissão de receitas é uma infração. Aí sim, 
porque a norma legal está prevendo uma presunção de uma infração e 
não omissão de receita. E a consequência seria a tributação pelo 
Imposto de Renda. Então, talvez no caso da omissão de receita, talvez 
no caso de pagamentos com beneficiários não identificação na legislação 
do Imposto de Renda, em algumas situações quando a legislação prevê 
hipóteses de infrações, talvez o artigo 112 possa ser aplicado. Mas o 
principal, na minha visão, não se aplica.  

Então essa é uma questão importante, aplica ou não aplica para o 
tributo.  

E a segunda questão importante que precisamos discutir é se o artigo 
112 permite a não aplicação da penalidade, ou se ele apenas permite a 
interpretação de forma mais favorável – lembrando, novamente, que ele 
não está no capítulo das infrações e sim no capítulo da interpretação da 
legislação. Então, eu me pergunto: com base simplesmente na aplicação 
do artigo 112 eu posso deixar de aplicar uma penalidade? A minha 
resposta é: só se houver outra norma prevendo a não aplicação de 
penalidade.  

O artigo 112, salvo uma situação como aponto lá, ele não prevê a não 
aplicação de penalidade, ou relevação de penalidade, ele prevê a 
interpretação de forma mais favorável da legislação que regula a 
penalidade. Então, quando que ele aplica claramente? Quando há 
previsão de graduação na legislação. Então, eu tenho três percentuais 
de multa: (i) multa por falta de pagamento de tributo; (ii) multa por 
fraude; e (iii) multa por fraude com obstrução da investigação. Tenho 
três percentuais, se houver dúvida eu aplico o percentual mais baixo.  

Agora, tenho dúvida se eu posso simplesmente com base no artigo 112 
deixar de aplicar uma penalidade. Porque ele não diz isso. E o artigo 
138, se formos analisar sistematicamente ele diz: não se aplica qualquer 
penalidade na hipótese de denúncia espontânea. Então, a princípio não 
vejo, na maior parte das situações do artigo 112 a possibilidade de 
exclusão da penalidade. Essa exclusão deve estar prevista em outros 
dispositivos ou deve decorrer da aplicação de princípios constitucionais. 
Então, ele pode ser analisado num contexto que prima pela 
interpretação pró contribuinte na definição das penalidades, mas ele 
por si só não exclui a aplicação da penalidade.  

Então, nesse contexto um voto de desempate – agora trazendo a 
questão do voto de desempate – há quem diga e eu acredito que faça 
sentido, até pela decisão do Supremo Tribunal Federal no processo do 
Mensalão, que o voto de desempate é dúvida – isso o STF disse lá na 
ação do Mensalão, e tenho notícias de que há acórdãos pontuais em que 
isso foi definido – voto desempate é dúvida e no caso de dúvida in dubio 
pro réu. Essa construção eu faço.  
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Agora, como trazer o in dubio pro réu réu do Direito Penal para o Direito 
Tributário? Dentro das demais regras: na graduação ou na hipótese que 
haja, como no artigo 138, previsão expressa de não aplicação da 
legislação. Também sabemos que a Lei 4.502, de 30 de novembro de 
1964, por exemplo, prevê a não aplicação de penalidade em algumas 
situações. Então, eu posso em caso de dúvida aplicar a Lei 4.502/64. 
Ou seja, eu uso do artigo 112 para interpretar a legislação tributária 
como um todo e não para excluir propriamente a penalidade.  

Eu, por outro lado, vislumbrei a possibilidade de em uma situação 
particular aplicar o artigo 112 para excluir a penalidade. Ele prevê que 
se interprete de forma mais favorável a legislação quando houver dúvida 
quanto a autoria. Se houver dúvida quanto a autoria, eu devo 
interpretar a legislação de forma mais favorável. E aí eu posso deixar de 
aplicar a infração porque eu não sei quem é o autor: se não sei quem é 
o autor, então, eu não vou aplicar penalidade. Nessa situação particular 
eu vejo o artigo 112 por si só justificar a não aplicação da multa. Mas 
nas demais eu acho que ele serve como forma de graduação.  

E isso obviamente sem prejuízo da questão constitucional, o caráter 
confiscatório. Ou, por exemplo, numa situação de total ausência de 
culpa, que é um outro ponto que podemos discutir adiante, quanto a 
extensão do artigo 136 do CTN. Numa hipótese de prova de ausência de 
culpa não há que se falar em punição, mas esse é outro assunto – não é 
o caso de dúvida. A dúvida ela pode, se você.... se a dúvida é quanto a 
interpretação de legislação você pode admitir o erro, e o erro exclui o 
dolo, mas não exclui a responsabilidade culposa que é prevista pelo 
artigo 136.  

Eu acho que fiquei meio longo aqui, mas é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem duas pessoas pedindo 
a palavra aqui na Mesa, eu só queria fazer uma observação inicial, com 
relação ao fato de essa norma do artigo 112 estar no capítulo da 
interpretação. Eu acho que você colocou bem, poderia estar no capítulo 
das infrações. Mas eu queria lembrar e voltando à crítica do Prof. 
Schoueri, que você não dirige o espírito do intérprete, você não pode 
dizer para o intérprete: pense assim, para interpretar tem que usar tais 
meios. Você não consegue fazer isso.  

E essa crítica do Prof. Schoueri com relação ao artigo 112, também feita 
mais comumente ao artigo 111 quando fala em interpretação literal. Eu 
me lembrei que o Prof. Gilberto de Ulhôa Canto, falando no nosso curso 
de atualização há uns bons 30 anos, mas nunca mais esqueci – aliás, 
cito sempre em trabalho, quando me deparo com o artigo 111 – ele disse 
o seguinte: a redação do artigo 111 traiu a intenção nossa, dos autores 
do Projeto, o que o que nós queríamos dizer é isso que depois a doutrina e 
a jurisprudência construíram; não é literalmente, é estritamente, 
restritivamente, não alargando as hipóteses de aplicação de uma norma 
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isencional, por exemplo. Mas ele fez exatamente esse comentário naquele 
dia, ele disse: não é possível dirigir a cabeça do intérprete.  

Então, esse capítulo de interpretação e integração da legislação 
tributária, ele tem normas que são normas de... não é de interpretação, 
é de ordenação do ordenamento jurídico: no caso de ausência de norma 
como é que você faz? Não é interpretação, é integração? Sim. Mas é de 
ordenação do sistema jurídico positivo que está precisando de algum 
socorro. Eu concordo com você que o artigo 112 deveria estar lá nos 
capítulos, nos artigos de infrações porque ele tem esta função. Ele está 
dizendo: olha, tanto como o artigo 138, nessas situações aplica-se a 
penalidade mais branda, ou não se aplica penalidade nenhuma. Era 
essa a observação que queria fazer.  

Agora, a localização topográfica não é relevante, só mesmo um 
comentário aqui que isso não mudará jamais o conteúdo da norma.  

Fernando pediu primeiro e Luiz segundo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sobre esse assunto tem o trabalho do 
Prof. Rui Barbosa Nogueira sobre interpretação  e aplicação que ele 
também fala que não há uma sequência que o intérprete tem que 
seguir, ou tem que se fixar em algumas maneiras interpretar. Então, as 
regras do Código sobre interpretação não são regras que encabrestam o 
intérprete, essa é a ideia, não é isso que a gente compreende do texto 
que ele escreveu.  

Mas eu noto com certo acanhamento do Bruno na sua interpretação do 
artigo 112. Acanhamento no bom sentido, primeiro louvar que ele 
escreva sobre esse assunto, eu até disso no sábado, na nossa aula do 
IBDT que nós não estudamos a multa na Faculdade, não me lembro de 
nenhum dos meu professores falar: vamos agora abrir o capítulo das 
multas no Código Tributário Nacional, nós vamos agora falar sobre a 
teoria das multas. Eu não tenho essa lembrança, por isso é muito 
importante que se escreva, se desafie isso e acho que nesse sentido é a 
grande contribuição do Bruno para isso, pensar sobre o assunto.  

Bruno, se você entender que o artigo 112 é para isso, porque existe uma 
dúvida e, assim, dúvida é inegável, essa dúvida permite que o intérprete 
no mínimo considere que a multa é questionável. Eu não consigo ter 
essa leitura que você deu ao dizer que ela é questionável, mas não é 
questionável para você, não dá multa, se for para pensar desse jeito eu 
penso – houve uma dúvida na prova, a prova foi tão incerta que três 
pensaram de um jeito e três pensaram de outro, e o voto de qualidade é 
um voto que não pensa, é um voto que não serve se não para um 
desempate não técnico, ou seja, sem a justificação e aí a justificação é 
aquilo que você tem como juiz do tribunal de revisão como motivação do 
ato administrativo. Então, eu estou fazendo o lançamento e a motivação 
não é motivo causa é motivo justificativa, é motivo justificação, e essa 
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justificação é aquela justificação de ajuste axiológico que a gente estuda 
no Direito Tributário alemão, que você tem que fazer uma relação sobre 
a prova e se não fizer ela não está boa. E se ela não está boa, se tem 
dúvida, aí em favor do contribuinte até para relevação da multa por 
completo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho certeza que você 
teria mais coisa para nos dizer, mas o tempo está terminando e o Luiz 
Flávio Neto quer falar. Ele é importantíssimo. Ele não tem voto de 
desempate, mas tem voto. 

[Risos] 

Sr. Luiz: Em um minuto para que respeitemos aqui o nosso tempo. 
Bom nunca é demais dizer que eu não conheço em absoluto os casos 
que estão sendo tratados, a própria Mesa de Debates tem como 
premissa jamais discutir um caso concreto, mas apenas em teoria.  

Essa sentença tem circulado nos e-mails, essa sentença está pública, 
está no site da Justiça Federal, e quando eu fiquei sabendo dessa 
sentença me chamou a atenção para uma curiosidade para saber qual 
seria realmente o fundamento do juiz. E o Bruno expondo o caso, expos 
super bem, dizia sempre do artigo 112 e eu não parava de pensar no 
artigo 142 do Código Tributário Nacional. O artigo 112 me parece que o 
caput dele é bastante expresso no sentido de ser aplicado 
exclusivamente a penalidade e não ao principal, mas quando leio o 
artigo 142, cabe à autoridade administrativa verificar a ocorrência do 
fato gerador, e o lançamento tributário não é provisório, ele não é 
precário, ele deve ser definitivo.  

Então a autoridade fiscal ou ela tem certeza que ocorreu o fato gerador, 
e aí ela não tem uma opção, ela tem um dever, ela não tem 
discricionariedade, ela tem um dever de ofício de realizar o lançamento. 
Ou não ocorreu o fato gerador e ela não pode realizar o lançamento 
tributário.  

Quando eu penso em um voto de qualidade, eu tenho um Colegiado, um 
desses integrantes desse colegiado tomou uma decisão, deu um voto e 
devido a empate esse voto vai ser reaplicado. Então, esse voto tem um 
fundamento, não é? Então, eu acho que nós não podemos generalizar 
essa decisão para todas as situações em que ocorra empate. Na 
hipótese de dúvida sobre o fato me parece bastante fértil essa 
discussão; se há dúvida sobre o fato, embora eu compreenda que 
ocorreu o fato gerador, mas tal dúvida é uma dúvida razoável que meu 
voto de qualidade pode ser inclusive divergente do meu voto dado 
anteriormente considerando a votação que ficou empate.  

Quando a dúvida é em relação ao direito, não me parece que a 
conclusão seja necessariamente a mesma, embora isso caiba alguma 
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discussão. No nosso Congresso o Prof. Humberto Ávila se valendo de 
princípios tributário, princípios constitucionais, adotou uma posição 
diferente: em caso de dúvida – numa posição lá trazida – ele afastaria 
inclusive o principal.  

Em 15 segundos... o Bruno trouxe a questão de graduação de multa, 
que é do artigo 112. E realmente o artigo112 diz que deve ser aplicada 
uma interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida. E 
o Bruno nos traz a provocação: pelo o artigo 112, para que afaste uma 
multa, ele deve ser aplicado em conjunto com algum outro. Daí é caso a 
caso, por exemplo, eu posso ter uma dúvida do contribuinte pela 
aplicação de uma determinada legislação, embasada em atos reiterados 
da administração tributária, e aí vou para o artigo 100 do Código 
Tributário Nacional que fala que atos reiterados da administração 
tributária são normas complementares e afastam a penalidade. E daí eu 
tenho o artigo 112, uma dúvida razoável embasada em atos reiterados, 
e aí eu vou aplicar a interpretação mais favorável, que no caso conforme 
o artigo 100 é não aplicação da multa.  

Então, eu acho que tal como o caso do RERCT esse é um tema que 
valeria aqui algumas Mesas de debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse tema fica na pauta. 
Muito obrigado.  

Revisado por VJL. 


