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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Hoje nós temos uma 
pauta extensa, provavelmente não vamos conseguir esgotar, antes dela temos, 
como de hábito, o Pequeno Expediente. Dr. Schoueri pede para ler uma 
notícia, uma matéria.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pedi autorização do Presidente, porque no 
Diário do Comércio de ontem saiu uma matéria que eu realmente tomo a 
liberdade de lê-la e dou a fonte porque é do Diário do Comércio, mas eu gostei. 
"Apetite arrecadatório gera taxas inusitadas. A criação irrefreada de impostos 
sobre as mais diferentes atividades do ser humano, parece ser encarada ao 
redor do mundo como uma maneira válida de se resolver problemas 
orçamentários, arrecadar recursos adicionais ou reduzir os déficits 
acumulados pelo Estado. Esta realidade, contudo, não é exclusividade das 
esferas de governos no Brasil, diversos países utilizam esse expediente 
chegando mesmo a criar taxações bastante peculiares a fim de retirar mais 
recursos dos bolsos dos seus cidadãos e com isso remediar as finanças 
públicas. E agora. Um exemplo é a Hungria, país da União Européia, que vem 
sendo atingido por um crescente déficit público aliado a uma alta dívida 
externa. O governo federal anunciou que estuda introduzir aos contribuintes 
húngaros uma taxação especial sobre a venda de hambúrgueres, em uma 
tentativa desesperada de colocar suas contas em dia. Essa solução estranha 
parece inspirada na imaginação dos legisladores da vizinha Romênia, que 
passa pelos mesmos problemas econômicos e que também mostrou acreditar 
no poder saneador da arrecadação. No ano passado, o governo desse país 
lançou um imposto bizarro incidente sobre a prática da bruxaria, por meio 
dessa taxa as autoridades do fisco romeno obrigam as bruxas locais a 
destinarem 16% dos seus rendimentos ao Poder Público, tal criatividade não é 
recente e até mesmo algo tão inefável e metafísico quanto a alma humana já 



foi objeto de tributação. Conta-se que Pedro, o Grande, 1672 a 1725, Czar da 
Rússia, determinou que todos os que possuíssem alma deveriam pagar um 
imposto por ela. Quem imagina que virar ateu seria uma saída menos 
onerosa, embora pecaminosa de escapar das garras do leão russo, se engana, 
o governo de então também estabeleceu um imposto pela não religiosidade dos 
seus súditos. Calma. Evasão, além de estabelecer novas taxas, os fiscos 
também buscam garantir que menos contribuintes se aproveitem de eventuais 
isenções tributárias. O governo polonês se espantou, neste ano, ao constatar 
que 10% da população com renda não declarada se dedicavam a prostituição, 
isso porque, naquele país, os lucros e derivados dessa atividade não são 
tributados. O que levou as lideranças locais a questionarem se a estatística 
era resultado do liberalismo do país ou simplesmente um artifício para driblar 
o fisco. Para dirimir a dúvida, os poloneses que vivem do sexo, agora são 
obrigados a dar prova de que realmente exercem a prostituição, apresentando 
fotos, faturas de hotel, e-mails e anotação no calendário de trabalho. Antes 
que alguém se arrisque a adotar a saída polonesa no Brasil, é importante 
saber que por aqui quem exerce a prostituição deve declarar seus ganhos 
como qualquer outro trabalhador autônomo”. Eu achei que valia, Sr. 
Presidente, começar a sessão com isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vou abrir para debates, né? 
[risos] Eu também, no Pequeno Expediente, quero fazer só um registro. Todos 
sabem, aqui, do transcurso sem aprovação da Medida Provisória 507 - quebra 
de sigilo. Eu queria só fazer o registro porque essa mesa teve a visão profética 
que a Medida Provisória tinha finalidade apenas eleitoral e certamente não iria 
ser aprovada. Foi que o nós falamos aqui e se confirmou com a maior 
tranquilidade, não é? Sendo que todos sabem que essa Medida Provisória é 
aquela que tinha obrigatoriedade da procuração pública; portanto perdeu 
efeito e já a Receita Federal ontem baixou norma revogando sua 
regulamentação anterior baseada nesta medida. Alguma comunicação a mais?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Evidentemente não vamos abrir ao debate 
somente uma comunicação... Mas, a propósito dessa matéria, Schoueri, eu... 
Não, não, eu li o livro do Saulo Ramos e você deve tê-lo lido. Traz uma 
curiosidade. Houve uma reunião no Palácio do Planalto para... Queriam 
prestar de qualquer maneira um tributo a D. Dorothy Stang. E tinha um 
representante da Receita Federal e ele entendeu que era para criar um tributo 
mesmo sobre a Floresta Amazônica. Bom, agora o comunicado que eu queria 
fazer é uma coisa que nós sempre estranhamos aqui. Realmente, não vamos 
abrir o debate; é só para comunicar. Saiu essa notícia de que o STJ, na 
primeira sessão, consolidou a isenção de forma errônea, no meu entender, 
aquela questão do Decreto-Lei 1510 de 76, na venda de ações com mais de 
cinco anos. Mas o curioso do acórdão é que, acho que nós tivemos uma 
reunião aqui na semana retrasada onde uma moça, aqui, disse assim: “Nós 
estamos com 150 matérias com efeito repetitivo ou sobre percussão geral e 
que o Conselho do Contribuinte está segurando para ver a solução que vai ser 
dada”. Nesse acórdão é o contrário. O STJ se baseou em todas as decisões do 
Conselho do Contribuinte para dizer que se o Conselho do Contribuinte está 
dando dessa forma, nós também vamos dar. Quer dizer, a repercussão geral 
de lá. O repetitivo foi dado em função das decisões do Conselho do 



Contribuinte. Agora, sinceramente, a decisão foi baseada na Súmula 544 que 
é anterior à lei 24 de 75. Bom, tudo bem; enfim, está consolidada a 
jurisprudência nesse sentido.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Eu gostei muito, assim, de uma introdução 
numa quinta-feira, com essa notícia. Mas eu acho muito perigosa, porque 
alguém aqui, o nosso fisco legislador, pode usar isso para sua próxima Medida 
Provisória. Esse é um ponto comum, então é bom não divulgar. Segundo, 
quanto a essa questão, esse último ponto, eu justamente naquela... Numa 
pequena tese que escrevi, eu disse: “O primeiro beijo não paga impostos”, quer 
dizer, para mostrar que o substrato do tributo sempre é um substrato 
econômico. Então, o primeiro beijo não paga imposto, a não ser que seja dado 
por uma profissional que paga ISS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos à pauta. O primeiro 
assunto é uma continuidade da discussão que foi levantada aqui a semana 
passada, a partir de uma comunicação também. Nós nos estendemos por 
prorrogação do Prof. Schoueri, a respeito da distinção entre parcelamento, 
vamos chamar aqui de normal, e parcelamento especial. Uma vez que o 
parcelamento que nós catalogamos como normal seria aquele em que se pede 
para pagar em 60 meses e ponto final. Suspende a exigibilidade do crédito 
tributário de acordo com o CTN e que, de acordo com o CTN, no que se 
aplicar, se for possível, se aplica às normas pertinentes a moratória. E o Prof. 
Schoueri levantou a hipótese de que os parcelamentos tipo Refis, eles não são 
parcelamentos desta natureza. São parcelamentos que nós chamamos aqui de 
especiais, porque eles têm outros requisitos não pertinentes diretamente a 
forma e condições de pagamento, mas eles são concedidos com algumas 
reduções. A última vez foram reduções substanciosas e especialmente eles 
exigem que o contribuinte abra mão do direito de se defender com relação aos 
processos que estão ali pendentes. E foi, então, visto que esse parcelamento 
tinha uma característica não somente de parcelamento, mas também de 
transação. Só para encaminhar aqui a discussão, o art. 171 do Código 
Tributário Nacional, diz o seguinte: “A lei pode facultar nas condições que 
estabeleça ao sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar 
transação que mediante concessões mútuas, importe em determinação - e foi 
publicado assim, mas na verdade é terminação - importe em terminação de 
litígios e consequente extinção de crédito tributário”. É exatamente o que 
acontece em todos os parcelamentos tipo Refis, inclusive é o que está aí em 
andamento da lei 11941. O importante disto é a parte final, importa em 
extinção do crédito tributário e aí nós verificamos uma série de consequências 
disto. O débito decorrente do parcelamento já seria um débito novo; não seria 
mais aquele débito tributário originário. Teria uma natureza própria. E aí se 
discutiu aqui o problema de sucessão tributária e uma série de outras 
questões. Eu só quero lembrar ou observar aqui que o art. 171 do CTN se 
refere à lei, pura e simplesmente, não há necessidade de uma Lei 
Complementar. Nós sabemos que tem um Projeto de Lei Complementar 
pretendendo regular a transação, mas qualquer lei pode estabelecer uma 
transação em situações específicas; não precisa ser uma lei geral, pode ser 
uma lei estadual, uma lei federal, que valha para determinadas 
circunstâncias. Então, como consta aí, a nossa preocupação, nós 



suspendemos a discussão, porque tínhamos avançado bastante já no tempo, 
inclusive, nós ficamos de reabrir essa discussão para determinarmos aqui 
quais são as consequências, inclusive, se é verdadeira, se nós podemos 
identificar os Refis com o art. 171 do CTN e quais as consequências como 
estas que eu mencionei. Eu abro aqui a palavra para quem quiser. Tem uma 
comunicação aqui. Acho que é importante. O Prof. Zilveti está justificando a 
ausência aqui nesta reunião. E também está pedindo para anunciar a todos 
que nós vamos fazer uma edição especial da revista Direito Tributário Atual, 
lembrem-se que a revista nossa é anual e ela costuma sair no fim do ano. Mas 
nós temos bastante matéria que restou da última, matéria importante, novas 
contribuições e estamos, então, montando uma edição especial de nº 25, e ele 
é o coordenador desse trabalho e está pedindo para quem quiser ofereça 
artigos, prazo até 30 de abril.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Presidente encaminhou bem a questão até 
nesse ponto. Primeiro, temos de saber qual é a natureza do Refis especial, do 
Refis do parcelamento especial (se é transação), para depois, uma vez firmado 
esse ponto, nós termos o segundo ponto, ou seja, qual é a consequência de 
uma transação. Com relação ao primeiro ponto, já manifestei a minha opinião: 
eu vejo, sim, uma transação; ou seja, embora seja um pagamento a prazo, 
existe... O legislador, nos termos do 171, exige a terminação de um litígio. 
Pressupõe que haja litígio, exige terminação e condiciona a que haja renúncia  
sobre o direito em que se fundamentavam as ações. Por outro lado, existem 
concessões mútuas, porque há concessões também da parte do fisco, com 
relação a redução de multas, redução de juros, ou tais. Portanto, eu não tenho 
muita hesitação em dizer que, em geral, os parcelamentos especiais vieram 
com a natureza jurídica de transação. Mas isso, eu sugiro ao Presidente, talvez 
possamos só debater essa primeira pergunta para depois discutirmos a 
segunda, que é a consequência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, realmente, para fixar esse ponto, eu 
acho que não há nenhuma dúvida, tanto na doutrina, como na 
jurisprudência, de que isso chamado Refis, se enquadra do art. 171 como uma 
transação, e como tal, ela vai para o art. 156 do Código, extinguindo o crédito 
tributário. Só que isso é a extensão do crédito tributário. 

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está entrando no segundo mérito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. A gente aceita a transação. Agora, 
a extinção do crédito tributário, para mim se dá pelo pagamento que é a 
principal forma de extinção do crédito tributário e nem por isso depois você 
pode não discutir o mérito da questão. Então, com referência a essa questão 
de ser transação, está 100% de acordo, só que os efeitos dela, você vai 
adiantar ou você vai... Não? Então. No acórdão que foi trazido aqui pelo 
Schoueri, há o expresso reconhecimento de que o que foi discutido foi um 
parcelamento especial e que era uma transação. O próprio ministro Luiz Fux 
disse isso. E ele disse que admite a revisão da transação, sendo transação que 
é, ele admite a revisão desde que a matéria a ser discutida seja 
eminentemente jurídica. Quer dizer, se há legalidade na cobrança do tributo, 



se há inconstitucionalidade na lei que instituiu o tributo, etc. Ele não aceita o 
erro de fato, a fraude e etc. Bom, ele levou isso à Câmara ou à sessão e a 
sessão entendeu que, embora sendo revisão, além da matéria jurídica, além da 
matéria de direito envolvida, a sessão admitiu que também o erro de fato 
cometido pelo contribuinte (ou fraude, dolo, simulação, conforme os artigos 
que ele citou), pode ser objeto de revisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só colocar aqui. Eu já 
vou te passar a palavra. Eu queria só colocar aqui uma questão ainda dentro 
desse primeiro ponto. É ou não é transação? Que pode haver transação, está 
escrito no CTN. O CTN também diz assim: “A lei poderá estabelecer a 
transação”. A minha pergunta é: Se nós pegarmos, por exemplo, a lei 11.941, 
houve a intenção de fazer transação? A transação vai decorrer dos termos da 
lei, não é? Que se encaixem nos termos do art. 171. Agora, a colocação para 
esta primeira constatação, é: trata-se mesmo de transação ou é um 
parcelamento com algumas características de transação, mas não todas, até 
pelas consequências que a transação acarreta, inclusive extinção do crédito 
tributário? O regime dessas leis é o regime de transação? Isto é, o débito que 
você deixou de pagar, ele continua em aberto e ele renasce se você descumprir 
um parcelamento “só parte na transação”, você está devendo uma dívida 
nova? Então, é a segunda parte que a gente quer discutir, que são as 
consequências. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que nós 
precisaríamos analisar cada lei para saber se, afinal de contas, ela institui 
mesmo na transação. Então, se você puder fazer algum comentário a respeito 
da 11.941, só para nós não pegarmos todas as leis que estão aí, não é? Mas a 
mais presente é a 11.941.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, Professor, a lei 11.941 é hibrida. 
Ela tem uma parte que é parcelamento normal, aqueles casos em que você 
simplesmente declara o débito, não há transação alguma; a única coisa que 
você concorda é com a redução dos encargos. E há uma parte que é 
transação, onde ela diz: “Olha, você, para fazer jus a esse parcelamento, você 
tem que desistir do processo judicial”. Isso é transação... Está no art. 171... 
Não, eu estou vendo muita gente... O que é transação que você faz em juízo 
com a parte que você está brigando? Você concede um pouco, o outro concede 
ou faz um acordo, o acordo é uma transação, isso é uma transação. Então, ela 
é hibrida, ela tem um mecanismo de transação. Bom, o ponto de vista que eu 
tenho é que ela é uma transação, agora, que essa transação é imutável, eu já 
disse que não é. A opinião que eu tenho é que ela pode ser modificada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui, por favor, no microfone, 
infelizmente tem que se identificar para gravação.  

Sr. Alberto Macedo: Alberto Macedo. Acho que corroborando o que o Prof. 
Schoueri fala, o art. 155-A do CTN, incluído pela lei complementar 104, no 
parágrafo 1º, ele coloca: “Em que pese o “salvo disposição em contrário”, que o 
parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas”. 
Isso o Professor tinha colocado também, me parece que no meu entender, na 
medida em que há uma concessão onde certa vantagem por ambas as partes, 
a concessão do Poder Público tem que ser legal, ele não pode abrir mão desse 
crédito tributário decorrente de obrigação acessória, senão, em virtude de lei, 



me parece que o parágrafo 1º do 155-A corrobora isso, em que pese aqui o 
salvo disposição em contrário em lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara, depois Luís.  

Sra. Mara Caramico: Eu me lembro de uma jurisprudência (não sei se 
mudou, mas pelo que parece até deve ter mudado), quando houve uma 
discussão a respeito do primeiro Refis pelo STJ, no sentido de dizer se era ou 
não uma novação de dívida, porque a novação de dívida implica sim no 
reconhecimento de uma transação, porque as cláusulas anteriores foram 
modificadas e o STJ, justamente nessa questão, propunha por conta da 
sucessão, porque muitos administradores eram surpreendidos depois por 
cobranças e execuções fiscais com a despersonalização da pessoa jurídica, de 
créditos que tinham sido incluídos no Refis posteriormente, inclusive, na 
administração deles. Os débitos, os créditos, eram todos originários da 
administração dessas pessoas, desses ex-sócios, ex-administradores e etc. O 
STJ entendia que não, que o Refis era uma mera novação, porque, aliás, que 
não era uma novação, e que o que se fazia era meramente um parcelamento, 
modificava-se apenas o prazo do pagamento. Eu, particularmente, não 
concordo com essa situação, porque eu acho que, realmente, quando você faz 
um Refis, embora seja um benefício que você pode ou não aderir, quer dizer, o 
ponto era: “Ah, porque você pode aderir, as condições são essas, então não é 
uma transação”. Mas eu acho que o Refis, com todas as condições que ele 
impõe para você poder aderir, inclusive imposições acessórias, ele está sim, 
criando novas obrigações. Então, realmente, embora não seja uma transação, 
eu acho que... Porque na transação as partes têm um pouco mais de 
liberdade, isso é um contrato de adesão, mas com os efeitos, eu acho, que de 
uma transação. Porque efetivamente existem algumas obrigações que 
modificam, vamos dizer assim, o crédito original também. Então, existem 
concessões, se a gente pode dizer que é uma concessão, você ter que abrir 
mão de um recurso. Se é uma concessão ou se é uma imposição, uma 
condição, eu acho que é aí que está justamente o problema. Você vai dizer se 
esta obrigação é passível de ser considerada como, vamos dizer assim, alguma 
coisa que você concede, porque é obrigatório, senão você não consegue fazer o 
parcelamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Carlos. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Luís Carlos Junqueira. Eu tenho uma dúvida, não 
propriamente sobre a natureza do Refis ser transação ou não, mas quanto a 
aplicação do Parágrafo Único do art. 172 do CTN. Esse art. 172 fala em 
remissão. Ele tem um conceito que eu não compreendo muito bem, que é o de 
remissão parcial. A minha dúvida é a seguinte: eu estou tomando por base o 
Refis e alguns outros programas recentes, tanto na esfera federal, quanto na 
estadual e esses programas, o que se diz, é que são programas de anistia e a 
questão é que muitas vezes, analisando os termos, o que se dispensa nesses 
programas é o pagamento de multa e de juros de mora, nunca há um perdão 
do débito principal. Então, a minha questão é em relação a isso - o Refis e 
esses outros programas que nós estamos familiarizados. Ele teria a natureza 
de anistia e aí seria um outro artigo do CNT que rege a anistia e aí, por conta 
disso, por consequência, não seria cabível esse Parágrafo Único. Infelizmente 



eu não tenho aqui o CTN comigo, mas acho que é uma questão que a gente 
poderia analisar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Parágrafo Único do 171?  

Sr. Luís Carlos Junqueira: Do 172, que é o parágrafo que remete ao 155.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Enquanto você está procurando, eu achei muito 
oportuna essa referência do 150 ao 155. Por quê? O parcelamento é só uma 
das modalidades de transação, podem ter outras espécies de transação. E no 
momento em que a transação consiste numa moratória, nós temos que ir aos 
artigos que disciplinam a moratória. Esta é a minha opinião básica.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que é parcelamento ou o que é transação?  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Como?  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: De parcelamento com...  

Prof. Gerd Willi Rothmann: O parcelamento...  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: É moratório.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: É uma hipótese de transação, porque existem 
outras.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, para que fique claro. Nós 
estamos falando não do parcelamento ordinário, parcelamento ordinário não...  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Não, não.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parcelamento ordinário porque não teria nem 
transação. Nós estamos falando desse parcelamento especial, só para deixar 
claro isso. O parcelamento especial é uma modalidade de transação, é isso?  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Sem dúvida.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para que fique claro.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Agora, justamente, eu estava querendo entrar na 
aplicação das normas relativas a moratória no que diz respeito ao efeito. Se o 
crédito persiste como crédito tributário ou pela transação é transformado em 
outro tipo de crédito, mas tudo isso está vinculado.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, então, Luís Carlos, a questão de haver 
uma anistia no meio ou não... Eu penso que não exclui a natureza de 
transação, porque o essencial da transação é haver um litígio terminado, ou 
seja, existe uma dúvida terminada com concessões mútuas. O fato de a 
concessão ser o perdão da eventual multa, eu estou falando eventual, porque 
falar em perdão de multa implicaria que a multa seria devida, quando a 
transação opera no momento anterior em que a multa não é necessariamente 
devida e existe o litígio, ou seja, o Refis opera nesse momento. Até me ocorre 
agora, Presidente, que eu poderia até estender para dizer que haveria 
situações em que existe um processo em andamento. Existem situações em 
que o crédito já estava constituído e também esse pode ser objeto do Refis. 
Então, talvez até eu posso conceder, dizer que, na mesma lei, eu tenho 



situações de transação e tenha outras que eu posso ter uma dúvida, como já 
está constituído como contribuinte já não tenho que o fazer em plena 
execução ou o que seja, ele nem opta e, permita-me eu vou ao extremo, uma 
execução que sequer houve embargo ou que eu poderia imaginar ainda assim 
o favor do Refis. Como o espectro é muito amplo, então colocar todos no 
mesmo Cadin não pode ser um erro. Então, nós estamos o tempo todo 
cogitando da situação em que ainda existe litígio e tratando desse caso. Eu 
não sei se perdemos, considerando que a lei considera o todo, se podemos 
destacar e dizer: Aqui há transação e no outro não há, então é outro mérito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rememorando aqui o que nós 
falamos a semana passada, nós identificamos uma série de figuras nesse 
parcelamento. Tem um pouco de remissão, tem parcelamento, são figuras 
distintas no Código Tributário Nacional, com consequências que tem 
remissão, tem parcelamento e tem cara de transação também, porque tem 
conversões mútuas. Algumas dessas figuras não extingue o crédito tributário, 
só suspendem; outras extinguem. Agora você traz a anistia. A anistia não é 
nem uma coisa e nem outra para o Código Tributário Nacional, é uma terceira 
figura, é a exclusão, é a desmemória plena, não existe mais, não é? Você não 
sabe, mas a gente sabe que é anistia. Não, eu estou dizendo que quando existe 
a anistia, pode ser só da penalidade, mas a anistia já entra numa outra 
consequência, uma outra categoria dentro do CTN, que é da exclusão do 
crédito tributário juntamente com a isenção, é como se nunca tivesse existido, 
ou seja, a anistia do Rui Barbosa, isso é desmemória plena, não se fala mais 
no que ocorreu, e se pressupõe uma infração para ela desaparecer. Mas de 
qualquer forma, não interessa para nós ficarmos discutindo aqui teoricamente 
o que nós vamos detectar nesses parcelamentos ou nessas situações, mas 
talvez possamos agora avançar um pouquinho nas consequências das quais o 
que suscitou a discussão a semana passada foi: “Eu posso me retratar? Eu 
posso me arrepender da confissão de dívida, aquela confissão colocada na lei 
como irretratável e irrevogável. Eu posso me retratar?”. Então, nós aqui 
começamos discutindo que o débito tributário, o crédito tributário, ele só 
admite confissão quanto a matéria de fato e não admitiria quanto a de direito. 
Mas aí e se não for mais, o que está sendo discutido não é mais aquele crédito 
tributário, mas sim um outro crédito, então essa é a coisa que eu sugiro que 
se discuta daqui pra frente. O Luís está ainda pedindo a palavra.  

Sr. Luís Carlos Junqueira: A questão até ficou prejudicada depois da... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar, especificamente aqui no texto 
da lei 11.941, que existe previsão expressa no parágrafo 9º, do art. 1º, de que 
a manutenção em aberto de três parcelas consecutivas, estando pagas todas 
as demais, implicará após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão 
do parcelamento e, conforme o caso, prosseguimento da cobrança. E depois, 
no parágrafo 14, está previsto também que, na hipótese de rescisão do 
parcelamento com o cancelamento dos benefícios concedidos, será efetuada 
apuração do valor original do débito, coincidência dos acréscimos legais até a 
data da rescisão. Então, parece que é uma espécie aqui de extinção do crédito 
tributário, mas sob condição resolutória. Se ele não efetuar o pagamento, volta 



toda a situação anterior. Agora, se é rescindida a transação, do ponto de vista 
do credor, volta a existir o crédito original. Do ponto de vista do devedor, ele 
pode retomar a discussão que era objeto da discussão judicial anterior. Acho 
que essa é a questão, não é? Interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre.  

Sr. Alexandre Dantas: Eu entendo que aí é uma questão de remissão parcial, 
eu não vejo como uma transação, porque a transação em Direito seria ambas 
as partes poderem negociar e aí tem esse projeto novo em andamento, que 
permite ao Procurador dar essa negociação. Na verdade, é uma adesão a uma 
anistia parcial, uma remissão parcial, a um parcelamento especial que nada 
mais é que um parcelamento previsto no Código Tributário, só que com 
condições favoráveis ao contribuinte. E não creio, João, data vênia, que seja 
extinção, porque suspende-se o que já está extinto; mas está extinto. Não há 
extinção, depois volta, revive, ressuscita. A lei diz: “Suspende-se a execução 
fiscal e o crédito tributário”. Então, o parcelamento nas condições do 151, 
agora eu não me lembro o inciso, que diz que suspende-se o crédito tributário 
pelo parcelamento. Quer dizer, o parcelamento suspende o crédito. O 
contribuinte fica aí com essas duas facas, espada de Dâmocles nas costas, se 
não pagar perde todos os... E ainda confessou. E aí a gente volta aquela velha 
discussão que todos nós já levamos ao Judiciário e é: Se uma lei é 
inconstitucional, por exemplo, aquele tributo que eu parcelei é 
inconstitucional... Poderia haver a retratação, porque eu estava com o vício de 
consentimento. É um vício de consentimento. Então, eu vejo que a remissão, 
quando o código fala em remissão, a gente vai no direito civil,  e se pergunta: o 
que é remissão? É perdão do credor. Olha, está bom, você quer fazer um 
acordo, “um acordo”, mas é claro que vinculado à lei, porque é a lei que 
vincula o crédito tributário. E os juros e a multa nascem no inadimplemento, 
quer dizer, também surge com o próprio fato do inadimplemento. Não é 
posterior, é no momento em que eu não cumpro a obrigação tributária 
principal; já surgiu, já está lá. O que pode é depois o credor falar: “Eu, com 
base numa lei, lhe dou uma anistia, uma remissão parcial”, ou até total, 
quando é sobre aqueles créditos pequenininhos que dá mais trabalho, mais 
custo do que... E no judiciário, eu consegui um vício de consentimento em um 
parcelamento em fim social. O fiscal exigiu que o contribuinte 
descompensasse, porque tinha um benefício do dia seguinte. E o contribuinte 
pressionado, sob até alegação de coação, não é? Pressão psicológica, parcelou. 
Mas você parcelou, você parcelou seu crédito? Você tinha ganho a ação. O 
fiscal falou que eu estava errado e conseguimos provar que houve um vício, 
que havia um erro, e com isso anulamos o parcelamento. Quer dizer, mas são 
questões... Mas é muito difícil, realmente, nesses casos são questões bem 
pontuais. É o que eu tinha a dizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou continuar a pedir a palavra. É porque 
eu, na reunião passada e até a pouco, estava convencido de que eu estava 
diante de uma transação. Mas eu acho que é importante ouvir argumentos, e 
o João me apresentou um argumento muito importante, que é esse parágrafo 
14. Realmente não é compatível com a transação a continuidade da existência 



do débito. Ou seja, de duas, uma: Ou eu iria discutir o parágrafo 14, dizendo: 
“Já que é uma transação, o parágrafo 14 não é aplicável”, o que me parece não 
ser a melhor solução jurídica, já que eu estou buscando a natureza jurídica do 
que o legislador pôs, seria um erro meu dizer: “Como isso é um transação, o 
legislador errou”. Mais certo é dizer: “O que é isso?”. Ainda que eu conclua que 
é uma figura sui generis. Que como diz o Ricardo, tem um quê de cada coisa, 
tem um que do parcelamento, tem um que de outras coisas e não é possível, 
não me parece possível neste momento eu enquadrar esta figura em qualquer 
daquelas que o Código cogitou na época da sua edição. O parcelamento 
especial, parece-me nesse momento, até é uma solução que eu detesto dar, 
figura sui generis. Eu fico devendo, ou fico, na verdade, mais que devendo, fico 
credor daquele que me apresentar uma natureza jurídica no Código para esse 
parcelamento especial. Não me parece que qualquer das figuras isoladamente 
possa ser aplicada.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Tem alguém na fila? Está funcionando esse? Eu 
acho, quanto a natureza da transação, agora examinando os artigos e pelo que 
foi dito também pelo João e pelo Schoueri, realmente a transação é um pouco 
diferente, por quê? A transação pressupõe o quê? Uma discussão, uma 
negociação individual entre sujeito ativo e passivo. É completamente diferente 
e aí, eu novamente, eu gosto de ir na moratória pelo seguinte: na moratória, 
tem claramente no Código as duas hipóteses, não é? Tem a moratória 
individual e a geral, não é isso? Então, aí é diferente. Então, sob esse aspecto 
da sua generalidade, é muito mais uma moratória do que uma transação. 
Porque não existe transação, o espírito do art. 171, não é uma transação 
genérica na minha opinião. Como? Se pagar à vista... Não, veja bem a questão 
é o seguinte: Qual é a base exatamente da transação? É uma lei em caráter 
geral, ou é resultado de uma negociação individual do sujeito passivo com o 
sujeito ativo. Essa é a diferença. E o que está no art. 171 é essa negociação 
individual. E a alteração, vamos dizer, a ampliação disso deve ser objeto de Lei 
Complementar ampliando o instituto da transação de acordo. Existem 
projetos, você sabe muito bem, melhor que eu até, nesse sentido, de ampliar o 
instituto da transação, mas da maneira que está no 171, na minha opinião, 
não tem nada a ver com esse parcelamento, seja especial ou seja normal, que 
é dado em caráter geral. Essa, eu acho que é um aspecto que, pelo menos, eu 
cheguei a essa conclusão agora, está sujeito a chuvas e trovoadas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já vem chuva.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Mas eu acho... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já vem chuva, do lado de cá.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: É, claro, é Schoueri, chuva, não é? Está bom. 
Mas veja bem, é com base no que vocês falaram, principalmente o João, então 
o culpado é o João. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sempre tive suspeita de 171. E é um acaso 
esse artigo estar no Código Tributário Nacional, justo no 171. Prof. Gerd, eu 
não consigo concordar com a sua ideia de que o nosso ordenamento conviva 



com esta negociação nesses termos. Eu penso que o legislador deve oferecer a 
oportunidade para a transação e eu penso que se há vontade, é do 
contribuinte de aderir ou não.  Eu lembro que adesão não deixa de ser uma 
forma de manifestação de vontade, mas os termos da transação, me parece 
devem ser fixados pela lei. Por esse motivo, este Projeto de Lei Complementar 
que circula, que nós conhecemos, tem da minha parte, uma grande suspeita. 
Eu não consigo aceitar uma autorização genérica para uma transação. Eu vou 
lhe dar um exemplo que me parece que seria perfeitamente cabível, uma 
transação nos termos do 171. Imagine-se que haja uma questão em que no 
Brasil inteiro se comece a questionar, comece a haver grande dúvida. Eu vou 
dar um exemplo que acontecia.. Há pouco lembrávamos os prestadores de 
serviço com relação a Cofins, ações no país inteiro. Vamos dizer que estamos 
no momento anterior a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O 
legislador ordinário, numa lei específica para aquela matéria, autoriza a 
Procuradoria a aceitar uma transação, para aquele contribuinte que procurar 
resolver o seu litígio em tais e tais condições. Isso seria estritamente a 
transação: existe um litígio, existe interesse em acabar com esse litígio e é um 
convite num prazo determinado para um objeto e, naquele objeto, não é que a 
Procuradoria vai acertar os termos, é “sim ou não” e o contribuinte adere ou 
não. A tal da lei geral de transação, me parece que abre a casa de negociação, 
me parece que vai contra tudo o que se conseguiu de avanço em Direito 
Tributário. Eu tenho muita preocupação com autorização geral. Insisto, caso a 
caso o legislador percebendo a necessidade, o interesse público, convida à 
transação, insisto, o legislador convida à transação, a Procuradoria está 
autorizada a assinar uma transação nos termos da lei. É a lei que fixa os 
termos, desde que o contribuinte manifeste sua vontade, isso pra mim é a 
transação do art. 171, a única, no meu ponto de vista, aceitável no 
ordenamento brasileiro.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Eu vou tentar combater sua opinião, com base 
exatamente no seu instrumental germânico, que é o seguinte: no Código 
Tributário Alemão tem exatamente isso que você diz que não era intenção, o 
171. O 171 é reflexo do Código tributário de 1919, que permite exatamente a 
negociação individual, que isso aqui é justa ou injustamente, considerado 
uma forma de corrupção institucionalizada; isso é patologia. Isso é patologia, 
nós não podemos raciocinar em termos de patologia.  

Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Prof. Gerd, desculpe, eu só quero citar um 
meu professor da graduação, do quarto ano da faculdade, Prof. Gerd 
Rothmann , quando uma vez eu perguntei sobre o instituto da Alemanha e o 
Prof. Gerd Rothmann, numa das frases que eu não esqueci, base para o meu 
estudo de Direito Tributário, disse: “Num país em que não se obedece sequer a 
legalidade, não havemos de copiar modelos estrangeiros”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que esse assunto, 
se a Mesa estiver de acordo, eu acho que nós já avançamos bastante, houve 
muitas opiniões. Eu acho que chegamos a um ponto bom para parar a 
discussão aqui. Eles vão continuar discutindo entre eles. Mudaria se fosse 
transação, nós tínhamos aceitado isso como básico. Quer falar? Fique à 
vontade. 



Prof. Gerd Willi Rothmann: Essa questão se é transação e de haver novação, 
isso, inclusive na semana passada, eu ainda estava pensando que seria 
novação, mas, hoje, eu estou renovado e acho que não há novação. Pelo 
seguinte, que, realmente, a natureza do crédito tributário, ou melhor, desse 
crédito, não muda. Aliás, tem uma pessoa que não tem só o mesmo nome, 
mas é parente mesmo, o Brandão Machado, escreveu exatamente isso, que 
tudo isso não muda a natureza, ou seja, pode haver confissão. No momento 
em que volta, é só na base, em termos de suspensão. Então, a natureza 
tributária persiste. Mas aí, justamente o que me preocupa quanto a isso, e eu 
estava justamente querendo acreditar que fosse novação em outro contexto, 
que é o contexto que você referiu, o contexto da sucessão. Você falou dos 
administradores, eu me referi ao caso concreto de sucessão do adquirente de 
estabelecimento comercial. Então, é lógico, sobre esse aspecto, seria bem 
interessante que fosse uma novação, não é? Porque aí eu aplico, inclusive, 
todos os preceitos de direito civil e faço o quê? Faço analogia com o fiador de 
um contrato no direito civil. E, pelas normas do direito civil--  

Orador Não Identificado [0:47:40]: [pronunciamento fora do microfone]   

Prof. Gerd Willi Rothmann: Claro. Simplesmente, a responsabilidade do 
fiador termina com essa transação, ou seja, com a novação. Então, agora, eu 
acho que isso realmente seria forçar muito, porque realmente prevalece o 
caráter tributário, sempre. E sob o aspecto do terceiro, nesse caso, do 
responsável, a construção tem que ser outra. Quanto à sua exclusão da 
responsabilidade, eu continuo com a mesma opinião, que ele fique excluído. 
Por quê? Porque não há uma novação, o que existe... Aliás, é interessante, o 
Código Tributário Alemão tem uma disciplina bastante mais ampla da 
sucessão do adquirente. E é curioso que o Código Tributário Nacional, que 
seguiu bastante esse modelo - aliás, foi o primeiro, 1919, aquela coisa toda -, 
ele não acolheu dois itens da maior importância na sucessão. Um deles, ele 
acaba de acolher, que é justamente a possibilidade de adquirir o 
estabelecimento em um processo de falência. Isso já está no Código Tributário 
da Alemanha em 1919. No Brasil, foi introduzido quando? Recentemente. 
Então, aí já houve um avanço, porque realmente não faz sentido, eu compro... 
Eu adquiro, da massa falida, o estabelecimento e vou responder? Quer dizer, 
com isso, impediria completamente. Isso já está no Código. Mas justamente o 
outro dispositivo... Outros dispositivos quanto à sucessão não foram 
acolhidos. Um dos mais importantes, em minha opinião, é o limite da 
responsabilidade. A responsabilidade do sucessor não pode ser ilimitada. Na 
semana passada, o Schoueri mesmo falou: “Não, mas isso é evidente, tem que 
ficar limitado ao valor não do preço, porque o preço aí se manipula, ao valor 
do estabelecimento na época da aquisição”. E eu concordo e dentro dessa 
linha, talvez, significaria o seguinte: o Código Tributário não acolheu porque 
isso é tão óbvio, é uma consequência de todos os princípios, etc., que o 
legislador do Código Tributário Nacional achou dispensável. Acontece que o 
Fisco não acha. O Fisco simplesmente acha que essa responsabilidade não 
tem essa limitação. E aí, já que você referiu aí a minha atividade de professor, 
como professor, eu sempre ficava pensando, porque o art. 118... O art. 108 do 
Código, as regras de interpretação... Aliás, um caso típico, não é? É 
completamente fora do contexto de um código tributário dar regras de 



interpretação, mas, de qualquer maneira, isso tem um efeito didático e diz 
que: Em caso... Na ausência de dispositivo expresso, aplica-se analogia, 
princípios gerais do direito tributário, princípios gerais de direito e a equidade. 
E depois, claro, diz, lembrando o princípio da legalidade que: a analogia não 
pode criar obrigação prevista em lei. Obrigação principal, não é? E aí eu 
sempre pensava: “O que seria um exemplo bom de uma analogia admissível no 
Direito Tributário?”. E eu cheguei justamente nessa questão do art. 133 e a 
limitação ao montante, ao valor do estabelecimento adquirido, eu cheguei ao 
art. 132. Por quê? Porque o art. 132 do Código, falando da sucessão, 
exatamente causa mortis, o que ele estabelece? Que são pessoalmente 
responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge pelos tributos devidos 
pelo de cujus, etc. e etc. E depois diz exatamente: “Até a data... Limitada esta 
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação”. Eu acho 
que é uma analogia perfeita. Vejam, se o herdeiro pode responder no máximo 
até o quinhão que ele receberia... Aliás, sem fazer nenhum esforço. Às vezes, 
até estava brigado com o de cujus, ou nem conhecia o de cujus. Recebe aquilo, 
é mais um prêmio de loteria, e, mesmo assim, ele não terá nenhuma 
responsabilidade, quando ele assumir isso, que ultrapasse o quinhão. E 
aquele que adquire, que paga, que não sabia... Veja bem, eu estou, 
naturalmente, em uma hipótese de boa-fé, eu não estou na patologia. Eu 
estou na hipótese – isso também preciso esclarecer - da responsabilidade 
subsidiária, ou seja, o alienante do estabelecimento continua com sua 
atividade. Então, inclusive, no nosso caso, o parcelamento Refis é com o 
contribuinte originário, não é com o responsável. Isso é importante notar. E aí 
é evidente que, nesse caso, ele não poderá ser responsabilizado por mais do 
que ele adquiriu. Ele já tem a pena, entre aspas. Ele já sofre a sanção de 
perder esse valor. Agora, mais ainda ultrapassar isso? E aí eu acho que nós 
podemos lançar não só da analogia, mas também dos princípios gerais do 
Direito Tributário, onde eu... Pelo menos, está escrito, não é, a proibição do 
confisco, princípio da capacidade contributiva. Aí nós vamos para todos os 
princípios. Então, eu fiquei contentíssimo porque encontrei alguns exemplos 
da aplicação do art. 108, que realmente tem uma importância prática, podem 
ter uma importância prática muito importante. Então, eu gostaria de colocar 
isso a discussão. De qualquer maneira, voltando à transação, o Código 
Tributário Alemão deixa bem claro que na responsabilidade do sucessor 
existe... Aliás, é curioso, ele chama isso o fato gerador da responsabilidade. 
Então, eles distinguem o fato gerador do crédito tributário e o fato gerador da 
responsabilidade. Eles dizem que, nessa hipótese, extingue o fato gerador, 
quer dizer, ou seja, o fato gerador não se extingue, mas se extingue 
exatamente a responsabilidade, mas não o crédito tributário. A 
responsabilidade do sucessor que fica extinta. Por quê? Qual a finalidade? Aí 
vem a interpretação teleológica que eu sempre faço questão de distinguir da 
teológica, do ‘achismo’: “eu creio, eu acredito que seja assim”. Ou até descobri 
outra modalidade de interpretação teológica que é muito pior. O Mauro que 
me desculpe, é a interpretação teológica no sentido do Fisco, é adogmática: “É 
assim e não se discute. Eu quero arrecadar e não interessa”. Essa é a 
teológica dogmática. O dogma não permite prova em contrário, etc. e tal. 
Muito bem, fecha parênteses. Então, em uma interpretação teleológica, o que 
significa? Por que a responsabilidade do sucessor? Para o Fisco, em relação ao 



crédito, ter uma garantia adicional. Concordam? Muito bem. Mas acontece 
que na transação, no Refis, desculpem, sem discutir a natureza, no Refis, ele 
justamente faz um acordo e substitui, na minha opinião, essa garantia 
adicional do responsável, do adquirente, por outras garantias que ele 
estabelece, que são da própria lei. E de modo que o interesse do Fisco, em 
minha opinião, está devidamente resguardado, porque ele pode exigir todas as 
garantias em relação ao Refis, e isso é feito, nós sabemos. Então, com isso, eu 
acho que realmente se extingue a responsabilidade do sucessor. Esse é 
justamente um raciocínio que eu gostaria de pôr em debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão de novação entrou aqui 
dentro da discussão, eu queria só fazer uma observação. Novação não existe 
no CTN. Eu acho que não existe por acaso, eu acho que não existe porque é 
incompatível com o crédito tributário. A novação pode ser subjetiva ou 
objetiva, não dá como trocar o devedor de uma obrigação tributária nos limites 
do Código Tributário Nacional, ou ele é o contribuinte ou ele é o responsável, 
ou ele pode ser responsável por sucessão, mas são situações que não 
decorrem de novação. Não há... E, aliás, até na sucessão e na 
responsabilidade sempre está prestigiado o crédito originário, não se extingue 
o originário. Então, não há como trocar o sujeito passivo por novação. E 
também não há como trocar o crédito tributário por novação, a não ser que 
uma figura nova de lei complementar assim estabelecesse. Então, eu acho que 
nós discutimos um pouco aqui, falamos um pouquinho sobre novação, mas 
acho que é um pouco, ou totalmente, afastado em matéria de crédito 
tributário. É claro que em uma transação em que se extingue o crédito 
tributário poderia se imaginar uma situação semelhante a da novação, porque 
se trocaria um crédito por outro, se o parcelamento fosse transação. Eu, 
depois de toda essa conversa, Schoueri, eu estou achando que a transação do 
art. 171 pressupõe uma extinção definitiva. Ela não tem situações: “Ah, se não 
pagar, eu volto para trás”. Então, olha, você desiste da ação e eu te dou... Por 
exemplo, te perdoo a multa e ponto final, está extinto, e paga à vista. Está 
liquidada a questão, porque aí extingue o crédito tributário. Eu não estou 
achando que a gente possa compatibilizar parcelamentos em que continua 
existindo uma dívida com uma situação que pressuporia a extinção da dívida. 
Então, eu só acho que, para encerrar, porque esse assunto está bem 
debatido... O Professor Paulo quer falar? Ficou quieto aí.  

Sr. Paulo Celso B. Bonilha: Sr. Presidente, eu acho que o importante é que 
um pressuposto fundamental da transação é o litígio, mas nós fazemos certa 
confusão, porque o contribuinte pode estar discutindo alguns débitos que ele 
tem com o Fisco e eu posso fazer um parcelamento com os que eu estou 
discutindo e com aqueles que eu não estou discutindo. Então, não há... 
Embora uma transação, se houvesse norma legal, pudesse desembocar em 
um parcelamento, em uma sucessão dos dois, eu não vejo como fundir os 
dois, são coisas distintas. Então, eu acho - e aqui eu estou no ‘achismo’ 
também -, Rubens Gomes de Souza quando pensou na transação e a incluiu 
no seu anteprojeto, ele tinha a ideia da transação de 1950, os anos 50, ou 
seja, um caso determinado. Por exemplo, hoje, poderia ser um lançamento do 
Imposto Territorial Rural. Eu posso estar discutindo com o Fisco várias coisas 
deste lançamento. Por exemplo, eu tenho área florestada, não tenho? Qual é a 



medida? Tenho isso, tenho aquilo. Uma grande propriedade rural pode ter 
vários pontos de litígio e é um só lançamento. Então, para esse caso, a 
transação resolveria. Agora, se eu faço um cesto com vários lançamentos, que 
é o caso do ICMS, IPI Imposto de Renda e etc., a coisa fica... E a nossa cabeça 
começa a tentar saídas como a da novação, que me parece mesmo que não há 
novação. Por quê? A origem do crédito é tributário e não pode mudar. Só há 
uma hipótese de novação, não é, Sr. Presidente, e possível, que é a da novação 
ativa, o sujeito ativo pode... E o Código prevê a sub-rogação dos créditos, o 
Estado da Guanabara, etc., os exemplos... Aí sim, é a única hipótese que está 
prevista no Código.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, então. Eu acho 
que foi muito proveitosa, essa discussão. Apesar do tempo que ela tomou, eu 
acho que nós evoluímos nas nossas próprias convicções aqui. Eu vou fazer 
uma breve interrupção e solicitar a quem esteve na assembleia que aprovou as 
contas do ano passado e a eleição da atual Diretoria do atual Conselho, que o 
livro está aqui, antes de sair que anotem o seu nome completo junto da 
assinatura, porque nós estamos tendo uma dificuldade de registro dessa ata 
por falta de identificação de pessoas. Nós conseguimos identificar, talvez, a 
maior parte das assinaturas, porque conhecemos as pessoas e, às vezes, por 
uma indicaçãozinha, nós tiramos o nome completo. Mas tem assinaturas aqui 
absolutamente ilegíveis. São assinaturas que ganham da caligrafia do... A 
minha... Ganha da caligrafia... Eu ia falar daquele que ganha de mim, a 
caligrafia do Professor Ives Gandra que diz que é absolutamente ilegível. Eu 
conheço o Professor Ives acho que há uns 40 anos. Há 40 anos, ele escreve 
para mim. Nunca eu consegui ler.  

Orador Não Identificado [1:03:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nome, só. Então, vamos passar... 
Está aqui, pode ser depois da reunião, para não...? Ou passamos o livro. 

Orador Não Identificado [1:03:25]: Pode passar o livro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Boa ideia, passamos o livro. 
Vamos ao segundo assunto, que também ele nasceu de uma discussão da 
semana passada, que era o conceito de insumo para efeito de PIS e COFINS, e 
até nós constatamos aqui, com a colaboração da Dra. Maria Tereza, que há 
uma evolução muito grande no CARF a respeito do conceito de insumo, e 
surgiu a questão... Não me recordo bem, mas, incidentalmente, surgiu o 
problema da floresta. Alguém falou em floresta e a coisa veio. O grande 
problema que se coloca é que a floresta pode ser plantada pelo próprio 
aproveitador, aquela empresa que transforma a madeira em celulose, em 
papel. Então, se ele compra a madeira, a madeira, sem dúvida nenhuma, é 
insumo para ele, isso não tem nenhuma dúvida. Mas se ele planta a floresta e 
vai cortando a floresta, o que se faz? Essa floresta, uma vez cortada, supondo-
se que ela não se destina à venda, mas se destina à indústria, ela vira um 
insumo. Sob o ponto de vista do Imposto de Renda e da contabilidade, no 
momento em que é cortada, se produz aquilo que a lei chama de exaustão, 
que são critérios técnicos de determinação do montante da exaustão. É uma 
porcentagem da floresta. Digamos, eu tenho 100 árvores, cortei dez e perdi 



10% da floresta, então 10% do custo que está no ativo imobilizado vira 
exaustão e é levado para o estoque, que é o custo da produção. Então, há 
duas correntes que discutem essa questão, e uma terceira que é adogmática, 
que diz que não há direito a crédito. Não preciso dizer qual é a origem da 
terceira. Mas entre nós aqui que estudamos e que orientamos as empresas 
existem duas linhas de entendimento que, na minha maneira de ver, são 
razoáveis; no mínimo, razoáveis. A primeira é aplicar, por analogia e até por 
uma interpretação do conteúdo da norma, a disposição do art. 3º, inciso VI, 
que permite o crédito sob as cotas de depreciação e amortização, que, na 
verdade, são... Hã? 

Orador Não Identificado[1:06:02]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A exaustão é a mesma coisa, só 
que a exaustão é um tipo de ativo imobilizado específico, que é o recurso 
mineral ou o recurso florestal, mas é a mesma coisa. Então, uma das 
correntes entende que haveria direito a tomar a exaustão como o montante do 
crédito de PIS e COFINS no momento em que ela fosse contabilizada. Isso é 
muito interessante, porque ela é contabilizada exatamente quando transfere 
do ativo imobilizado para o estoque. É como se tivesse comprado a madeira, só 
que a madeira foi produzida internamente. Uma outra corrente, que é 
defendida pelo Professor Marco Aurélio Greco, em parecer, acho que não está 
publicado, ele entende que durante a própria... Período de formação... Está 
faltando a palavra, a formação da floresta e manutenção, que são anos, não é, 
todos as gastos para a formação da floresta, manutenção, defensivos, 
sementes e etc., geraria um crédito nesse momento, antes de a floresta virar 
estoque, enquanto ela é ativo imobilizado. Esse é o ponto questionável desse 
entendimento. Por outro lado, ele tem a virtude de permitir se separar quais 
custos que geram crédito. Por quê? Só geram créditos aqueles que são 
insumos adquiridos ou pagamentos feitos a pessoas jurídicas sediadas no 
país, e tem uma série de outros requisitos que nós conhecemos na Lei 10.637 
e 10.833. Então, eu faria o crédito relativo aos gastos que gerariam crédito e 
não faria aos que não gerariam. Já na questão da exaustão vem um bloco de 
custo, e a menos que eu faça uma separação, dentro da exaustão, o que era 
creditável e o que não era... Eu posso fazer isso também, e deveria fazer, eu 
estou de acordo.  

Orador Não Identificado[1:08:06]: Ficaria exausto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fica exausto, mas tomaria o 
crédito. E, por fim, tem a interpretação que me parece que é dominante nas 
soluções de consulta, no sentido de que não tem direito a crédito nenhum: 
não tem direito a exaustão porque não está escrito na lei, então é a 
interpretação restrita à literalidade; e não tem direito porque afinal não é um 
insumo adquirido para a produção. O que eu estou falando para a produção 
vale também se eu plantar para a venda, porque, no momento que eu vender, 
se isto aí for um gasto possível de ser equiparado a um gasto relativo à 
aquisição de um produto para a venda, tanto faz eu vender a madeira bruta 
quanto eu industrializá-la. O primeiro caso seria crédito relativo à venda e no 
segundo caso seria crédito relativo à produção.  



Sr.Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um detalhe, Ricardo. Se eu vendesse a 
floresta que eu plantei, eu venderia, pergunto-lhe, mercadoria ou estoque 
permanente? Portanto, haveria PIS e COFINS na saída ou não?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é interessante. Se eu vender a 
floresta em pé, ela é definida, legalmente, como imóvel, não é? E aí eu teria 
uma discussão se tem imposto de transmissão de bens imobiliários, mas, em 
termos de PIS/COFINS, eu estaria vendendo o próprio ativo imobilizado, e aí 
tem uma isenção, aí não teria esse problema.  

Sr. Salvador Brandão: Estornaria o crédito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estornaria o crédito. É na hipótese 
de eu transformar a floresta em pé em madeira cortada. 

Orador Não Identificado[1:09:46]: Estoque. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estoque, é. Invés de eu usar na 
minha fábrica, eu vendo. Isso acontece.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Eu concordo 99,99% com essa primeira, 
justamente a corrente que entende que se aplica a legislação não do Imposto 
de Renda. E eu diria até mais, não é só por analogia, que sempre é algo que... 
Eu diria que é por interpretação mesmo. É interpretação sistemática e 
teleológica. Sistemática porque, evidentemente, dentro do... E sistemática 
dentro do nosso sistema tributário. Então, nós temos um sistema tributário 
onde o que se deve aplicar a essa hipótese são as regras... Na ausência, 
justamente, de disciplina e normas próprias, se deve aplicar, exatamente pelo 
sistema e pela finalidade, as regras do Imposto de Renda, e não as regras do 
IPI, por exemplo.  

Sr. Salvador Brandão: Bruno, eu pediria para você o seguinte: por mais que 
nós nos esforçássemos, inclusive com telefonema ao CARF, nós não 
conseguimos nem a ementa daquele acórdão do Conselho que nós discutimos 
na semana passada. Eu pediria para você, pelo menos, que... Ou dispusesse 
para a gente, aqui, uma cópia da... Aquele que está disponibilizado, porque, 
realmente, você não consegue acesso pela internet e nem pessoalmente se 
consegue o acórdão do CARF à proposta do conceito de insumos. Voltando 
aqui à situação da floresta, realmente, eu me filio à corrente do Professor 
Marco Aurélio, porque embora... Se nós interpretamos o art. 3º, inciso VI, em 
uma integração analógica, a gente poderia dizer... Lá, fala assim: “Depreciação 
de máquinas, equipamentos e outros bens”. Outros bens. Mas na 
interpretação analógica, esse “outros bens” a gente deve guardar em certa 
similitude com o que vem anteriormente, que é o máquinas e equipamentos... 
Não, eu estou dizendo assim, uma integração analógica, é assim que funciona. 
Eu não poderia, dizer assim, mudar totalmente a natureza daquilo que vem 
antes. No Penal, nós temos isso, não é? Hã? 

Orador Não Identificado[1:12:16]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Tem. Máquinas e equipamentos e outros bens. Não, eu 
estou dizendo o seguinte, eu também entendo que depreciação e exaustão 
estão na mesma... Ok. Mas como eu estou defendendo a posição do Marco 



Aurélio, eu tenho que ir um pouquinho além do que isso. Então, vamos supor, 
a Fazenda está entendendo que a exaustão não está contida no conceito de 
depreciação. Ela está errada nisso, porque nós temos a... É só uma 
nomenclatura técnico-contábil. Por quê? Agora, esse novo CPC, o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, estabeleceu em um pronunciamento, acho que é 
nº. 29, que os ativos biológicos, que são os seres vivos que fazem parte do 
patrimônio de uma empresa, devem estar no ativo imobilizado, aquela parcela, 
porque eles se autorreproduzem e no final do ano você, inclusive, tem que 
fazer uma avaliação, e essa diferença vai para a Receita, e fazer uma cota de 
exaustão à medida em que você vai fazendo uso dessa reserva. Bom, se nós 
dissermos assim... Vamos, então, dizer que não é depreciação, que é, mas 
vamos dizer que não é. Onde estariam contidos os insumos gasto para a 
formação da floresta? No art. 3º, que trata de insumos, os insumos para a 
produção. Aí não é produção industrial, que ela lá fala, é na produção, e 
produção de quaisquer bens. Não é processo de fabricação como, 
eventualmente, se coloca lá: é fabricação. Não. Não é industrial, é produção. 
Se é produção, os gastos com adubos, defensivos, sementes, tratamentos, 
tudo isso é formação. Então, o crédito geraria de imediato, independentemente 
de ter uma norma que manda ele colocar no ativo imobilizado, porque o mais 
correto é... Tudo isso deveria estar em um ativo circulante, tanto quanto os 
imóveis das empresas imobiliárias figuram no ativo circulante. Na lei anterior, 
estavam sujeitas à correção monetária, mas estavam no ativo circulante, 
porque aquilo é mercadoria que eles têm para a venda. Eu sei que, realmente, 
a Receita Federal... E eu até procurava esses fundamentos, porque a Receita 
Federal, basicamente a 9ª Região, respondeu um monte de perguntas e voltou 
atrás. Ela cancelou todas as respostas que foram dadas há três ou quatro 
anos, no sentido de que o gasto com exaustão, com formação de florestas, mas 
de consumo indireto... Quer dizer, parece que eles não sabem muito bem 
como funciona o processo industrial. Basicamente, eu vi que é ferro gusa. O 
carvão no ferro gusa, para quem não sabe, ele é colocado junto com o mineral 
para fazer a redução, e dá a impressão de que eles entendem que é um 
produto à parte. Tudo bem, precisava alguém ter informado isso melhor. Mas 
a própria 9ª Região, em uma consulta recente para as empresas que se 
dedicam à produção de florestas para a fabricação de celulose, ela admitiu o 
crédito, e a consulta é de 2011. Eu não sei se você chegou a ter... Em 
07/02/2011, ele diz: “Despesas com exaustão de florestas utilizadas como 
insumo na fabricação de bens destinados à venda, celulose e papelão, geram 
direito a crédito”. É a mesma que cancelou a exaustão de floresta para a 
produção de carvão... Hã? 

Orador Não Identificado[1:15:43]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: É nº. 36/11. Então, pelas duas vertentes, ou pela cota 
de exaustão, que é exatamente igual à depreciação, ou pelo conceito de 
insumos, os gastos para a formação das florestas para a produção de algo que 
vai ser tributado, exceto a hipótese que o Schoueri levantou, mas que é 
resolvível por qualquer sistema, se você também tiver alguma coisa que for 
para o estoque e você faz corpo ativo e vende, você está isento, mas você tem 
que estornar, esse mecanismo é um mecanismo que estaria resolvido. Então, 
eu acho que essa solução que foi dada pela Receita Federal, recentemente, 



nesse caso - deve ser uma grande empresa, realmente não dá para saber o 
nome -, me parece mais razoável que seja por exaustão, tanto quanto a 
depreciação, que a contabilidade até diz: “A floresta pode ser...”. Aqui, nós 
temos... Na floresta, nós também podemos ter aquela floresta que tem bens de 
consumo e bens de produção. O bem de produção é aquele laranjal que todo 
ano produz laranjas, então a árvore é depreciada. Ora, o conceito... Por que a 
árvore que produz frutos, que vai durar 20 anos, ela é depreciada? A árvore 
que vai ser cortada para ser... É exaurida? Todas elas se exaurem, não é? Ok. 
Bom, isso é o que eu diria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ouvindo, aqui, os debates, eu fico naquela 
história: “Tem razão”. Depois, você ouve outro e fala: “Tem razão”. E você vai 
mudando e tal. Eu digo, quem não tem razão é o Fisco. O Fisco parece que 
não tem razão, porque o que... Quando o Professor Gerd falava e buscava 
integração analógica e o que seja, e eu falava: “Tem razão”, eu dizia: “Que 
coisa interessante, nós estamos achando uma analogia favorável ao 
contribuinte, estendendo uma norma que parecia todo o sentido, afinal de 
contas, onde se lê amortização, onde se lê depreciação, leia-se exaustão”, 
analogia favorável, mais um exemplo. Mas quando o Brandão falou, ele 
mostrou exatamente o inverso. Ele mostrou que a regra é que o insumo para a 
produção dá crédito; a exceção é que não dá crédito imediato a situação de 
ativo imobilizado sujeito à depreciação quando o crédito é postergado no 
tempo. Portanto, ao incluir, no inciso VI, a exaustão, Professor Gerd, para a 
minha surpresa, a analogia se torna gravosa, porque seria uma restrição que 
se faz para a depreciação, esticando um tempo, que se faz para a 
amortização... Para amortização, sim, e que nós, analogicamente, 
estenderíamos a restrição para a exaustão, sem base em lei. Ou seja, o 
Brandão me mostra que se é insumo para a produção de quaisquer bens, se 
eu utilizo a minha produção, se não há qualquer restrição para que eu estorne 
esse crédito, parece ter... Tem razão, o Brandão, quando diz : “É imediato”. E 
eu não posso, por analogia, postergar no tempo um direito que o legislador me 
deu imediatamente. Então, para a frustração do Fisco, quando o Fisco se cola 
na expressão, naquilo que vem na lei, quando diz: “O inciso VI não previu 
exaustão”, e eu sou obrigado a dizer ao Fisco, também, agora: “Tem razão”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno  

Sr. Bruno Fazersztajn: Bom dia. Brandão, primeiramente, eu vou 
disponibilizar, eu vou mandar para a secretaria o acórdão. Muita gente tem 
pedido mesmo; parece que está difícil de encontrar lá no site. Eu espero que 
eu tenha dado o número certo, na semana passada, mas eu acho que sim. 
Mas eu vou disponibilizar. O que eu queria apontar, o assunto já está bem 
debatido, as posições já estão colocadas, só para acrescentar ao debate, 
primeiro uma informação, eu... É quase certo que, em nível do Fisco, há uma 
solução de divergência, já, no sentido de não concessão do crédito, com base 
nessa interpretação mais restritiva. Salvo melhor juízo, o Fisco já se 
manifestou lá no último... Pela COSIT, na sua última instância, no sentido de 
que não cabe o crédito na exaustão. Então, nós temos aí as outras duas 
posições levantadas. Quanto à questão de classificar isso como insumo, o 
acórdão que a gente discutiu a semana passada, ele aplicou aos conceitos de 



Imposto de Renda, tanto para a definição do conceito de despesa necessária 
como para custo. Então, ali naquele acórdão, há uma linha para se seguir e 
adotar a primeira posição. E quanto à segunda, também, que seria uma busca 
da interpretação por analogia, eu queria lembrar que a semana passada a 
gente discutiu que o STJ já se manifestou no sentido de uma interpretação 
extensiva dos incisos, tal como ele faz para fins do ISS. Então, por aí também 
caberia a aplicação com base no inciso VI. E quanto à analogia, também só 
para apontar, não sou um profundo conhecedor do assunto, mas o que eu me 
recordo do art. 108 do CNT é que é vedada a analogia para estabelecer fato 
gerador do tributo, mas não para... Quer dizer, a analogia poderia ser benéfica 
ao contribuinte ou gravosa. Não existe vedação nesse sentido. A vedação é 
para a criação do fato gerador do tributo, porque não pode, evidentemente, 
haver ficção. Mas não haveria problema nenhum na analogia ser gravosa ao 
contribuinte neste caso. Só isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para registro, a Solução de 
Divergência nº. 3, de 24 de janeiro deste ano, 2011, da COSIT. Ela só trata... 
Ela não trata do crédito pelo inciso II, de insumo, ela simplesmente se refere 
que não cabe descontar créditos calculados em relação aos encargos de 
exaustão, por falta de amparo legal. Então, essa é a posição da... Em solução 
de divergência mesmo.  

Orador Não Identificado[1:22:33]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Senti de todos aqui que se 
manifestaram. Ele também. Quer dizer, a conclusão dos que se manifestaram 
é no sentido de que não seria por via de exaustão, mas seria por via do 
crédito, na medida em que os insumos forem sendo adquiridos, que é a 
posição do Marco Aurélio Greco.  

Orador Não Identificado[1:22:55]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu mencionei que eram duas 
interpretações possíveis, porque, na verdade, a exaustão, desde que 
depurada... Só vou levar para... Eu só vou creditar aquilo que daria crédito se 
não fosse a situação de exaustão, a exaustão tem a virtude de que ela 
consigna o crédito... Daí a proximidade válida, na minha maneira de ver, com 
a depreciação. Ela consigna o crédito no momento em que o ativo imobilizado 
vira estoque para a venda ou para a produção, tal como acontece com a 
depreciação, porque a depreciação você tira do ativo e leva para o custo. E 
outra coisa, o contribuinte perde no tempo, sim, até perde muito, porque a 
exaustão depende dos cortes e sempre em longo prazo, mas ele vai ter sempre 
o mesmo crédito, é só uma questão de momento. A menos que o Fisco diga: 
“Não cabe também, nem pela hipótese de insumo puro e simples”. E aí que 
entrou a questão da semana passada, que a posição do CARF está sendo 
bastante objetiva com relação ao conceito de insumo. Alguém quer se 
manifestar, ainda, sobre isso? A Sra. Carolina está presente? Sra. Carolina, 
por favor, terceiro assunto da pauta. Eu queria mostrar e solicitar que quem 
sugerir assuntos para a pauta o faça dessa maneira, com um resumo do 
assunto para quem tiver interesse, como nós temos, de conhecer o assunto 



antes do dia, para não chegar aqui e ser surpreendido. Que a gente tenha um 
encaminhamento, pelo menos. Com a palavra, Carolina. 

Sra. Carolina: Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a 
oportunidade de trazer um tema que está me afligindo ultimamente. Ele 
advém de uma experiência profissional que eu estou vivenciando, onde foi... A 
Procuradoria da Fazenda Nacional ingressou com uma cautelar fiscal 
abrangendo cinco grandes devedores. Na verdade, é... Exatamente isso. A 
Procuradoria ingressou com essa cautelar fiscal abrangendo cinco grandes 
devedores, e o Juiz, entendendo pela formação de grupo econômico, decretou 
a indisponibilidade de bens de todos os sócios. E uma questão que me fez 
trazer esse tema aqui foi que para uma dessas empresas, que foi abrangida 
por essa indisponibilidade dos bens, eu acredito que é uma decisão 
precipitada do Juízo de Primeiro Grau, porque não fazia parte do quadro 
societário inicialmente. Então, ele compõe o quadro societário posteriormente 
a essa, vamos dizer, essa formação de crédito tributário, porque a cautelar 
fiscal é para assegurar os débitos fiscais. Então, ele reuniu, nessa cautelar 
fiscal, por determinação do Juiz, as execuções fiscais. Então, esse sócio que 
adveio depois, na formação de um quadro social posterior a essa constituição 
do crédito, ele não teve a oportunidade de apresentar nenhuma defesa 
administrativa ou judicial, ele simplesmente foi, agora, nesse instante, 
surpreendido por uma cautelar, onde foi decretada a sua indisponibilidade 
dos bens. Então, eu fiquei com... Tem uma cautelar, conversei, já, com o Juiz 
de Primeira Instância. Ele entende pela formação de grupo econômico, que é 
esvaziamento de uma empresa em outras empresas, e, de outro lado, você tem 
um quadro societário diferente daquele constituído anteriormente. Aí fica a 
questão: como resolver? Que é o que eu estou me deparando agora. Entro com 
uma... Já conversei, já agravei, está até pendente de decisão no Tribunal, aqui 
no TRF. Pensei em entrar com uma exceção de pré-executividade em cada 
execução fiscal, ou ingressar com uma declaratória de inexistência de relação 
jurídica, mas não vejo... Eu trouxe essa questão para ouvir a opinião, na 
verdade, dos senhores e dos presentes. Acredito que é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar? 

Prof. Gerd Willi Rothmann: Bom, qual é a base legal? Seria, justamente, uma 
hipótese de dissolução irregular? Porque fala em esvaziamento. Porque, a 
rigor, como pode alcançar o sócio? O sócio, eu só posso alcançar quando tem, 
exatamente, a hipótese da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, 
Código Civil, que não é a hipótese. Mas ele vai nesse caminho, porque ele diz, 
exatamente, que ficou esvaziada, a sociedade. Então, será... 

Sra. Carolina: Por uma... Ele pressupõe isso.  

Prof. Gerd Willi Rothmann: Portanto, veja, precisa saber bem o fato. Será 
que, realmente... 

Orador Não Identificado[1:28:22]: [pronunciamento fora do microfone] 

Prof. Gerd Willi Rothmann: Isso, o fundamento. Quer dizer, qual o fato? Que 
tipo de esvaziamento é esse? O que foi feito? E, conforme esses fatos, nós 
teremos as consequências e a legislação aplicável, que poderia ser até, 



conhecendo o fato, poderia ser até o dispositivo que permite alcançar os bens 
dos sócios na dissolução irregular da sociedade. Então, precisa conhecer, em 
minha opinião, muito melhor os fatos, para saber qual é a base legal, o que 
alegou o Juiz. Porque eu desconheço a figura, no Direito Tributário, da 
responsabilidade do sócio na hipótese de esvaziamento. Eu desconheço. 
Então, precisa saber bem o que houve e em que o Juiz se baseou, porque ele 
deve ter se baseado... Deveria, desculpe. O “deve” é categórico, é dogmático 
demais. Deveria ter se baseado em legislação tributária e não no seu 
sentimento de justiça.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pela ordem, aqui, Mauro. 
Eu acho que nós não conhecemos o fato. Aqui nós estamos discutindo em 
teoria também, como também não vamos entrar na parte processual, qual é o 
meio processual que eu vou apresentar. Uma coisa é certa: se não houver 
hipóteses de abuso, de ilegalidades e, como foi mencionado há pouco, de 
extinção irregular de pessoa jurídica, não deve ser o caso, partindo do 
pressuposto de uma regularidade, o fato de haver empresas do mesmo grupo 
não torna essas empresas necessariamente responsáveis, cada uma tem a sua 
personalidade.  

Orador Não Identificado[1:30:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera aí, calma. Eu sei.  

Orador Não Identificado[1:30:19]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o grupo de sociedade está, 
inclusive, previsto no Código... Na Lei 6.404, não é? O grupo de sociedade 
existe e aí estabelece solidariedade, e ele precisa ser constituído e registrado. 
Não é o fato de que você tem controle comum, participações societárias 
comuns que estabelece, no sentido jurídico, o grupo de companhias. Aí a 
responsabilidade depende das circunstâncias. A simples existência de grupo 
não torna todas as empresas responsáveis necessariamente, e muito menos o 
acionista. Nem pelo Código Cívil, nem pelo CTN e nem pela Lei 6.404. E ainda 
mais um acionista que não era acionista na época do fato gerador. Mauro, faz 
favor.  

Sr. Mauro Silva: É muito pontual. É que, às vezes, eu tenho tido contato, de 
uns meses para cá, com a legislação do Direito Tributário quanto às 
contribuições previdenciárias. Eu não falo nem legislação previdenciária, 
porque não é apropriado chamar legislação previdenciária, porque não é; é 
Direito Tributário das contribuições sociais da seguridade social, mas... E lá 
na Lei 8.212... Por isso que dependeria de saber o tributo. Então, existe, em 
relação a algum tributo, e eu digo em relação à contribuição dita 
previdenciária, a hipótese de solidariedade pelo grupo econômico com algumas 
situações que tem lá. Então, como o CTN diz que a solidariedade pode 
decorrer de lei, além do interesse comum, também, que poderia ser o caso, e 
de lei, aqui poderia ter as duas coisas. O problema aí tem uma série de 
nuances: se se apurou, se teve contraditório, se eu posso aplicar essa 
solidariedade já nessa fase, se não teria que ter tido uma fase toda de 
apuração dessa... Se houve ou não, se há ou não grupo econômico, se há 
interesse comum. Mas, só para esclarecer, então, no âmbito desse tributo de 



contribuição previdenciária existe previsão legal para a solidariedade no caso 
de grupo econômico.  

Sr. Salvador Brandão: Quanto à Lei 8.212, deve ter o mesmo destino da Lei 
8.620, de 93, e que o Supremo julgou inconstitucional, ou seja, previsão legal, 
mas inconstitucional, porque não pode regular matéria tributária, quer dizer, 
solidariedade que está no Código Tributário. E até que ponto uma empresa 
tem que continuar ativa eternamente? Ela pode deixar de ter atividade e 
continuar regular. A dissolução irregular pressupõe o sumiço dela, falando em 
português claro. Agora, empresas, pela liberdade econômica, ela não é 
obrigada a ter uma atividade porque ela deve para o Fisco. Ela tem que se 
manter viva, sem, contudo, ter... Não há nenhuma lei que obrigue alguém a 
ter faturamento. A empresa pode... Ela não tem mais necessidade... Essa 
empresa, ela, hoje, não tem nenhum sentido, então não há uma lei que 
obrigue ela a continuar faturando, sob pena de dissolução irregular. Teria que 
ter uma lei dizendo: “Olha, em caso em que a empresa deixe de ter 
faturamento, considera-se que houve dissolução”. Teria que ter um fato... O 
Código Tributário não prevê isso, e a Constituição garante a liberdade 
econômica. E o que a gente tem visto é... Evidentemente que se o sócio... Se a 
empresa se dissolve, tem a Súmula 435, do STJ, dizendo que há dissolução 
irregular quando a empresa não é mais encontrada nos locais em que ela 
deveria estar. Eu acho que, no meu entendimento, a exceção de pré-
executividade é um meio muito usado para a exclusão do sócio, porque uma 
das condições objetivas da ação é a legitimidade passiva, e a exceção de pré-
executividade tem sido acatada pelo Judiciário, ainda mais depois dessa 
decisão do Supremo Tribunal, em que coloca bem claro que não pode se 
atingir os bens do sócio de qualquer forma ou a qualquer custo. Então, eu vejo 
que, mesmo a Lei das Sociedades Anônimas prevendo essa questão do grupo 
econômico, não sendo Direito do Trabalho (a gente sabe que o Juiz do 
Trabalho vai no grupo e pega e acabou, e esperneie quem quiser). No Direito 
Tributário, ligado ao processo civil formalístico e com todas as garantias 
individuais, eu creio que essa decisão extrapolou, evidentemente. Ainda mais 
que o sócio não era... Porque está claro no Código Tributário, ele não pode 
responder por uma dívida que ele não causou. Como ele vai ser solidário por 
uma coisa que ele não fez? É isso que eu queria dizer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Eu só queria, em função 
das duas intervenções e na linha do que foi dito pelo Mauro Silva, dizer que o 
Código Tributário Nacional permite que lei ordinária estabeleça solidariedade. 
Então, ela não é inconstitucional só porque está prevista em lei ordinária. Ela 
poderia ser inconstitucional se ela fosse excessiva, irrazoável, estabelecesse 
uma solidariedade, digamos, do vizinho pelo fato gerador do outro vizinho. Aí 
não teria razoabilidade nenhuma. Imaginando-se que... Nós aqui não temos os 
detalhes dessa lei, nem dá tempo também, mas imaginando que seja uma 
disposição de estabelecimento de solidariedade regular, razoável, sem excesso 
ao poder de legislar, eu também não acho que ela seja inválida, não. Bruno.  

 Sr. Bruno Fazersztajn: Eu queria falar... O Ricardo falou um pedaço do que 
eu ia falar, que eu ia falar sobre o 124, do CTN, que trata da solidariedade. Ele 
tem dois incisos. O primeiro deles é o que fala de interesse comum, e o 



segundo é o que fala de mais hipóteses em que a lei previr expressamente. 
Então, a lei, claro, tem que prever, com alguma razoabilidade, cada caso 
concreto que vai ser analisado em especial. Eu queria falar, então, quanto ao 
inciso I, que é o interesse comum. O dispositivo fala: “Interesse comum na 
situação que constitui o fato gerador”. Então não é o interesse comum 
econômico, é o interesse comum jurídico. Isso é pacífico, na doutrina. E, 
inclusive, em jurisprudência, existem acórdãos do STJ entendendo que sócios 
de empresas não têm interesse comum na situação que constitui o fato 
gerador do tributo. O caso que eu conheço de precedente do STJ é de ISS, em 
que se estabelecia lá uma solidariedade por interesse comum e foi entendido 
que a situação... O interesse comum na situação constitui um fato gerador. 
Qual é a hipótese? Um condomínio, por exemplo, ambos os contribuintes do 
IPTU... São dois coproprietários, ambos deveriam o tributo cada um pelo seu 
montante, mas, evidentemente, que, nesse caso, há um interesse comum na 
situação, constitui o fato gerador.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos em cima da hora, o 
Bianco quer fazer uma intervenção para encerramento.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui, antes de encerrar a 
nossa Mesa de hoje, que nós estamos realizando, hoje, a nossa 1.162ª 
reunião. Isso quer dizer que há mais de 30 anos o nosso IBDT vem se 
reunindo para discutir questões tormentosas de Direito Tributário. E eu 
queria registrar, também, que, hoje, nós estamos reunindo aqui mais de 40 
pessoas nesse auditório para discutir os temas que foram discutidos hoje. 
Isso, realmente... Eu queria, então, primeiro registrar e compartilhar com 
todos vocês a minha alegria de estar registrando esse número quase que 
recorde de presentes aqui. E eu queria aproveitar o ensejo para dizer que o 
nosso Instituto, para financiar todas as obras que representam esse sucesso 
dos nossos encontros aqui, ele precisa ser financiado com as contribuições 
dos nossos associados, e nós estamos, então, em uma pequena campanha de 
incentivo à associação. Talvez o Schoueri possa dizer, rapidamente, quais são 
as vantagens de ser associado do IBDT. 

Sr. João Francisco Bianco: Será que é porque eu sou árabe? 

Orador Não Identificado[1:39:16]: Ganha o livro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ganha o livro. Este ano, nós vamos ter duas 
revistas de Direito Tributário Atual. Duas, uma agora em maio e outra no final 
do ano. Esse ano será, excepcionalmente, semestral. Isso é uma questão... 
Vamos trabalhar com esse projeto. Nós já temos aprovados dois livros, já. É 
bom lembrar, nós temos uma série de livros do IBDT, são teses de doutorado 
ou dissertações de mestrado aprovadas, que também são dadas 
gratuitamente. Além do benefício maior, que é participar, é dizer: “Eu sou 
membro de uma entidade que há mais de 30 anos se reúne para discutir 
Direito Tributário”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, não vou falar mais nada. 
Quem estiver em débito, por favor, passe na tesouraria que o João Bianco 
estará esperando.  



[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela presença. 
Semana que vem, nós temos um assunto na pauta. O Professor Paulo fica 
para a próxima semana. Pode ser, não é?  

Sr.Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque nós estamos seguindo a 
ordem de apresentação dos assuntos. Muito obrigado. Até a próxima semana. 

 

 

 

 

 

 

FIM 
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