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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bem, senhores, bom dia a 
todos. Vamos dar início hoje aos trabalhos da nossa última Mesa de 
debates do semestre. Mês de julho, tradicionalmente, nós suspendemos 
os trabalhos e retornamos na primeira semana de agosto. Hoje, nós 
temos uma Mesa meio capenga, porque o Dr. Ricardo e o professor 
Schoueri estão viajando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Capenga não, né? Desfalcados. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Desfalcado, né? Estão viajando 
e não podem comparecer. Então, nós vamos fazer um esforço redobrado 
aqui com o restante dos integrantes da Mesa e contamos com a 
colaboração de todos. No pequeno expediente temos algumas 
comunicações a fazer. Primeiro é um curso... Não é um curso, é um 
seminário, é o IV Seminário de Filosofia do Direito Tributário que vai ser 
oferecido pela PUC do Rio Grande do Sul. Nós temos um excelente 
relacionamento com o pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, da 
Faculdade de Direito da PUC, e eles têm um curso de mestrado e 
doutorado muito conceituado, e eles também fazem parte daquele grupo 
do IET, Instituto de Estudos Tributários, que a gente tem algumas 
atividades em conjunto. Então, nós estamos divulgando aqui esse 
seminário, que é o IV Seminário de Filosofia do Direito Tributário, que 
está sendo organizado pelo Dr. Arthur Maria Ferreira Neto e pelo 
professor Paulo Caliendo. E um dos conferencistas desse curso é o 
professor Leandro Paulsen, e o professor Leandro vai falar sobre o 
princípio da capacidade colaborativa no Direito Tributário, que é tema 
de seu livro “Capacidade Colaborativa: Princípios de Direito Tributário 
para Obrigações Acessórias e de Terceiros”. Também aproveito a 
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oportunidade para divulgar a publicação desse livro do professor 
Leandro Paulsen: “Princípio da Capacidade Colaborativa”, que está 
sendo editado pela Livraria do Advogado. Então essas são as notícias do 
pequeno expediente. Alguém tem alguma comunicação a fazer sobre o 
pequeno expediente? Se não tivermos mais comunicações, vamos 
então... Vamos, então, passar para a nossa pauta. A nossa pauta está 
cheia, começamos com ágio na aquisição de empresa-veículo, Raphael 
Lavez. Raphael está aqui? Raphael, infelizmente, não está presente. 
Segundo tema é ágio entre partes relacionadas. Bruno Fajersztajn. O 
Bruno está aqui? Não, o Bruno não está presente. Terceiro assunto, 
Bruno Fajersztajn. Não está presente. Terceiro assunto, Paulo Coviello 
Filho. Está presente? Paulo, por favor, então com a palavra, você pode 
colocar então o seu assunto que é: considerações sobre voto de 
desempate e manutenção de multa agravada pelo voto de desempate. 
Uma questão de ordem que foi levantada pelo Acórdão 2202002535, da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Carf.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Desculpe, aqui na nossa pauta 
está... Na verdade, esse... Não é da Câmara Superior? Não, é da Câmara 
[ininteligível]. Então, Paulo, você quer... Esse é um tema que tem 
causado muita discussão no Carf, a sequência de grande quantidade de 
votos de decisões que são proferidas pelo Carf por voto de desempate, 
então o Paulo queria fazer algumas considerações sobre isso. Paulo, por 
favor.  

Sr. Paulo Coviello Filho: Bom dia. Esse acórdão que foi recentemente 
disponibilizado, no ano passado, o número é 2202002535, é de uma 
questão de Imposto de Renda na fonte sobre remessa de juros para o 
exterior, uma questão já conhecida da Petrobras, que tem uma 
subsidiária no exterior que compra petróleo num prazo de pagamento 
de 30 dias, repassa para Petrobras com um prazo de 360 e aí, nessa 
diferença, ela cobra os encargos financeiros que a fiscalização quis 
considerar como juros, e assim cobrou o IR, que a Petrobras não 
considera juros, logo não retém imposto na fonte e nem considera todo 
o valor pago como preço do produto importado. A multa agravada, essa 
atuação foi acompanhada da multa agravada e foi motivada pela 
fiscalização com base na alegação de que a Petrobras, durante a 
fiscalização, postergou e atrasou a entrega de um documento que era 
necessário e imprescindível para a atuação. Esse documento, segundo o 
relatório do acórdão, era uma planilha que segregava, dentre os 
pagamentos e as remessas feitas para o exterior, no valor do preço do 
produto e dos encargos financeiros. Essa planilha era necessária para o 
fiscal saber o que foi, na visão dele, o que era juros e o que teria 
incidência de Imposto de Renda na fonte, e o que não era juros era 
efetivamente o preço do produto importado. Na TRJ, a decisão afastou a 
multa agravada, mas numa jurisprudência que tem se consolidado no 
Carf de que mesmo quando há demora na entrega dos documentos e 
perda do prazo no atendimento da fiscalização, se os documentos são 
entregues e a fiscalização consegue efetuar o lançamento, não há 



porque agravar a multa, já que o intuito da fiscalização foi cumprido. O 
processo chegou no Carf, a atuação em si foi mantida no mérito; o 
processo então chegou no Carf com Recurso Voluntário e Recurso de 
Ofício só na questão da multa agravada. O Carf foi julgar a multa 
agravada, decidiu pelo reestabelecimento da multa, mas pelo voto de 
qualidade, ficaram os três conselheiros do Contribuinte para um lado, 
os três conselheiros da Fazenda para o outro. Quando deu empate, após 
o julgamento, que foi o reestabelecimento, não analisou a 
jurisprudência nova e só entendeu que tendo em vista as várias 
postergações e atraso na entrega daquela documentação, estava 
[ininteligível], estava perfeita a hipótese de agravamento da multa. Após 
o empate na votação, o conselheiro Rafael Pandolfo, que é da Segunda 
Turma Ordinária, da Segunda Câmara, da Segunda Seção, levantou a 
questão de ordem, que seria a impossibilidade de manutenção da multa 
agravada no caso de julgamento empatado decidido pelo voto de 
qualidade. A decisão dessa questão de ordem também foi rejeitada por 
voto de qualidade, mantendo a mesma decisão anterior, ou seja, os três 
da Fazenda para um lado, contrários, e os três do contribuinte, 
favoráveis, para o outro. A decisão do conselheiro... Relator Antonio 
Lopo Martinez, que foi... que é do Fisco e foi o relator do voto, ele alegou 
apenas que o [ininteligível], o regimento do Carf prevê o voto de 
desempate; então, como prevê o voto de desempate, qualquer matéria 
pode ser julgada por voto de desempate, porque não há no regimento 
nenhuma diferença entre matéria de penalidade e matéria de obrigação 
acessória e obrigações peculiares. Ele também analisou aquela questão 
da possibilidade de aplicar princípios e regras e garantia do Direito 
Penal para o Direito Sancionatório Administrativo, e também afastou 
essa possibilidade alegando que essa analogia é impossível para o 
ordenamento. Já o conselheiro Rafael, que foi o que levantou a questão 
de ordem lá no dia do julgamento, ele deu uma boa declaração de voto, 
assim como o conselheiro Fábio Bruno Schmidt da mesma turma, e os 
dois levantaram importantes assuntos contra a manutenção de multa 
agravada em caso de decisão empatada e decidida por voto de 
qualidade. Dentre eles, o que eu achei muito importante, queria colocar 
aqui em discussão. O Conselheiro Rafael levantou que não existe uma 
diferença entre o Direito Administrativo Sancionatório, que seria a 
matéria onde está a multa agravada e o Direito Penal. Logo, ambas as 
garantias existentes do Direito Penal seriam, sim, aplicáveis ao Direito 
Administrativo Sancionatório, que estaria ao ver dele, e também a visão 
do conselheiro Fábio, que garantir ainda mais pelo art. 112 do CTN, que 
determina a interpretação favorável no caso de dúvida em questões de 
penalidades. O conselheiro Fábio, levantando só mais uma questão que 
eu achei bastante interessante no voto dele, na declaração de voto dele, 
que ele disse que seria o único paralelo, o contrassenso do ordenamento 
se a gente entendesse que para o Direito Administrativo Sancionatório 
não caberiam as garantias do Direito Penal, sendo que no Direito Penal 
as lesões, os direitos são muito mais graves do que as lesões 
administrativas que são mais brandas na visão social e moral que todo 
mundo tem. Então, seria realmente um contrassenso do ordenamento, 



que essa interpretação traria para o ordenamento. Particularmente, eu 
compactuo da visão dos dois conselheiros do Contribuinte, que também 
foram acompanhados pelo conselheiro Pedro Anan, e entendo também 
que é impossível manter, não é possível manter uma multa agravada, 
também a multa qualificada no caso de voto decidido por validade. 
Porque, primeiro, pelo art. 112, que já seria o suficiente para decidir a 
questão, mas também pela questão da impossibilidade de afastar o 
Direito Administrativo Sancionatório do Direito Penal; logo, as garantias 
de um seriam aplicáveis ao outro. E por isso, então, eu quis trazer o 
assunto à discussão.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Alguém quer 
comentar o assunto? Gileno, eu gostaria de ouvir a sua opinião, você é 
conselheiro experiente da Terceira Seção, eu gostaria de ver como é que 
esse assunto foi tratado lá na sua Turma ou se você já teve a 
oportunidade de meditar sobre esse tema.  

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Bom dia a todos, bom dia, professor 
Bianco. Bom dia, professor Paulsen. É isso, não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, Fernando Zilveti. 

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Desculpe, Fernando. É que falaram 
professor Paulsen, eu não o conheço. Esse assunto, a primeira vez que 
eu ouvi falar, não sei se foi ele o primeiro a escrever sobre, foi o 
professor Schoueri. O professor Schoueri defende essa posição por uma 
série de razões técnicas e filosóficas, inclusive. Eu tenho ouvido falar 
em algumas discussões a esse respeito, essa discussão especificamente 
na Segunda Seção; na Terceira Seção, que eu saiba, não houve nenhum 
empate especificamente sobre esse assunto. Na Primeira Seção, eu 
soube de alguns votos que foram dados, mas também obviamente foram 
rechaçados, mas, na minha opinião, especificamente, falando um pouco 
sobre isso, eu ainda não estudei a fundo, mas eu acredito que 
considerando as próprias características do processo administrativo, em 
reconhecendo, em princípio, [ininteligível] o fato do processo 
administrativo, ele não ser um processo tripartite, é um processo 
tripartite, onde eu tenho a administração pública que é parte, é juiz de 
um lado e o contribuinte do outro, eu teria alguma dificuldade em 
reconhecer que, em face de um empate, em face de uma decisão por 
qualidade, como se diz, a multa agravada deveria cair. Eu não vejo 
nenhuma previsão legal, na verdade é uma construção técnico-teórica, 
eu teria dificuldades em acatar, ou em votar nesse sentido em que pese, 
mais uma vez dizendo, não estudei o assunto profundamente ainda.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Aqui, Valdirene.  

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Eu acho uma matéria bastante 
interessante. Eu já vi um texto de uns dois anos atrás, o ano passado, 
eu não me lembro, da dialética, professor Scaff fez uma palestra sobre 
isso, e um texto também. É só para provocar mesmo, né? O 142 quando 
fala do lançamento, ele separa muito bem a posição do lançador quando 
vai aplicar multa, ele cabe ao lançador dosar a pena - vamos entender 



aí a pena como multa. Eu tenho o 142 e tenho o 112, como ele colocou, 
isso para vocês não é suficiente a despeito do processo administrativo 
como um todo. Se o próprio lançamento está em debate, se é o 
lançamento que está em debate no Carf, na Câmara, onde seja, e ali a 
decisão em si substitui o lançamento e há um empate, e está instalada 
a dúvida, não cabe o que está no 112, analisando em conjunto com o 
142? Não estaria aí uma previsão legal?  

Sr. Paulo Coviello Filho: É um excelente argumento, é uma excelente 
linha de raciocínio. Agora, eu discordo um pouco da substituição do 
orçamento pela decisão. Na verdade, o que há uma reforma, uma 
modificação do lançamento, mas não há um novo lançamento a partir 
da decisão, esse é um ponto. O segundo ponto que eu diria, que na 
própria discussão, a previsão regimental na própria discussão se deve 
sempre analisar a fundamentação do lançamento da multa agravada. 
Então, o que normalmente se busca discutir é: Olha, eu tenho os 
fundamentos para a multa agravada, os fundamentos [ininteligível], 
todos aqueles elementos estão presentes. E aí eu tenho sempre uma 
discussão: Olha eu entendo que houve reiterado, falha reiterada etc. 
etc., então essa multa agravada deve cair. No caso, inclusive, que nós 
estamos falando, em princípio, houve uma razão, a razão pelo 
lançamento da multa agravada foi uma razão, digamos, de menor valor, 
porque teria havido um atraso na entrega de uma determinada 
planilha, isso teria impedido de fazer o lançamento, não 
necessariamente isso causa ou não prejuízo ao erário, depende da 
prescrição ou decadência que você vai estudar naquele acórdão, 
naquele processo justamente. Mas não haveria necessidade, 
concluindo, não haveria necessidade, se observado todos os requisitos 
do lançamento, se os julgadores apreciarem todas as razões que 
fundamentaram o lançamento da multa agravada, não seria necessário 
eu partir para o 149 para o 112 para derrubar a multa agravada. É uma 
discussão, sim, mas uma discussão eu diria quando ela... Eu estaria 
criando uma forma de necessariamente, processualmente derrubar a 
multa agravada sem observar as próprias razões, a existência da razão 
desta multa agravada. Então, por isso que tenho um pouco de 
dificuldade. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Se confunde, né?  

Sr. Paulo Coviello Filho: Se confunde, é. Na própria seção de 
julgamento todos esses elementos tem que ser analisado, se não 
analisado for, ele deverá ser objetivo de novo recurso, ele poderá, esse 
mesmo julgamento poderá ser contestado no próprio Poder Judiciário. 
Mas não necessariamente uma previsão regimental para a derrubada da 
multa agravada ou de uma construção para derrubar a multa agravada, 
simplesmente pelo fato de ter havido um empate, um voto de qualidade 
nessa votação. O voto de qualidade em que pese, ele não 
necessariamente é bem utilizado, sabemos muito bem disso, mas o voto 
de qualidade, ele está presente para que tenha dentro de uma estrutura 
colegiada, se dê o peso filosoficamente adequado ao voto da Fazenda, 
digamos assim.  



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, o Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Primeiramente - Fernando Zilveti - 
queria ressaltar que o Paulo escreveu um artigo até, uma das razões 
que a gente pensou em chamar o Paulo Coviello para falar, justamente 
porque ele escreveu um artigo na publicado na Dialética 225. Então, se 
vocês quiserem ler, tá? Está aqui para registro também. E lendo o artigo 
do Paulo, me chamou a atenção justamente esse fato de uma certa 
confusão, que observa ao atacar o voto de qualidade em relação à 
multa. Não é nenhuma defesa ao Fisco, mas não consigo encontrar uma 
relação de uma coisa com outra. E lendo o artigo do Paulo, eu fiquei 
mais na dúvida ainda, porque ele até ressalta no artigo, também o 
trabalho do Fernando Facury Scaff sobre esse assunto, que é uma 
defesa mais de advogado, né? Tanto uma questão jurídica, uma 
discussão de jurista, a gente precisa pensar um pouco sob a ótica do 
Direito e na ótica do Direito o voto de qualidade por pior que seja é um 
voto de qualidade, é um voto de desempate e nada tem a ver com a 
aplicação de multa agravada. A multa agravada, a Lei permite a 
aplicação de multa agravada, ela não deixa de ser agravada pelo fato de 
ter uma dúvida sobre o lançamento. E concordo plenamente com a 
afirmação de que não é um novo lançamento, são dois lançamentos, 
três, quatro, é um lançamento só, está sendo discutido, o lançamento já 
ocorreu, o fato gerador já se deu. Posso discutir, e aí no âmbito 
administrativo fica difícil, mas não prejudicial de excesso, é uma 
desproporção, até um trabalho recente na tese do doutorado do Paulo 
Vitor(F), Vieira da Costa, né? Vieira da Costa que é um excelente 
tributarista da nova geração, um moleque gente fina, que se defendeu 
como pode da fúria dos positivistas. Não do meu querido amigo de 
época, mas da fúria dos que continuam socando na mesma tecla, que o 
que importa são regras e o princípio não serve para nada. Mas o fato é 
assim, se você for discutir princípio, aí sim você entra numa discussão 
difícil, porque se você tem uma incerteza sobre o lançamento, não cabe 
fazer comparação com o Direito Penal e outra derrapada que a gente vê 
no âmbito do Carf. Vamos para o Direito Penal, muito na cola do Marco 
Aurélio Greco que também da umas gravadas nesse assunto, que não 
tem nada a ver com o Penal, eu estou falando de Direito Administrativo. 
O Direito Administrativo pode ser rigoroso, aliás, cada vez mais se 
observa no âmbito administrativo que o Estado age com rigor e deve 
agir com rigor, quando é o caso. Agora, quando houver excesso o 
judiciário deve entrar, para justamente aferir o excesso, a desproporção. 
E aí ponderar entre o fato virtuoso e a ação punitiva do Estado, a ação 
punitiva no âmbito tributário e essa comparação de novo com o Direito 
Penal não ajuda. Não é Direito Penal, estou falando o Direito Tributário 
e no Direito Tributário quando há excesso o judiciário vem e corrige. E, 
no âmbito administrativo, se é voto de qualidade, de desqualidade, 
pouco importa. Há um voto de qualidade, como vemos desempate, se 
mantém a multa ou se tira a multa, mas é difícil eu criticar o Carf se ele 
mantém a multa, se ele não mantiver a multa, aí fica uma incerteza 
jurídica, sobre que argumento? Se a gente está vinculado à norma no 
âmbito administrativo. Que argumentos haveria? Não tem, 



lamentavelmente. Então, faltou, Paulo, e Leitor que aprecia a seu 
trabalho, faltou essa apreciação, estava animado, de repente acabou 
aquilo, então às vezes precisa ir para outro ambiente, se for ficar no 
ambiente administrativo, não para de pé. Aí fica uma conversa que não 
se sustenta sobre a ordem jurídica na minha posição.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Plínio.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu 
acompanho o raciocínio do Fernando e realmente nós temos que 
distinguir entre o Direito posto e aquilo que se espera do Direito. Quem 
na via administrativa, o administrador tem que se pautar pelo o que 
está na Lei e não é só na via administrativa, eu acho que qualquer um 
de nós tem que se pautar pelo o que está na lei. Se a gente entende que 
a lei está viciada sobre algum aspecto, nós vamos discutir o vício que 
contém a lei. E evidentemente esse aspecto é um aspecto para ser 
sucitado na via judicial, é claro que eu posso na via administrativa 
apresentar vários argumentos, para que estejam dentro do próprio 
contexto da Legislação, por exemplo, Tributária. Se eu estou numa 
situação que possa contemplar com alguma decadência de um 
lançamento, eu vou ressuscitar isso já na via administrativa. E poderia 
depois até mesmo na via judicial, citar, persistir a autuação, vir por 
uma ação anulatória a buscar, derrubar essa autuação ou mesmo em 
exceção de executividade, diante uma execução fiscal e judicial. Agora, 
há situações em que uma multa, por exemplo, pode estar privada de 
abusividade, pode ser uma situação que envolva uma falta 
proporcionalidade. Há uma desproporção entre, vamos dizer, entre o 
fato e a multa aplicada, esses argumentos evidentemente não vão ser 
decididas na via administrativa e necessariamente terão que ser 
decididos na via judicial.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu queria, se vocês me 
permitir, eu queria dar a minha opinião e iniciar, fazer um contra ponto 
aqui com o Fernando. Existe um dispositivo na Lei que diz: “A falta de 
recolhimento em imposto enseja em cobrança da multa”. Multa normal, 
pela simples falta de recolhimento de imposto. Aí existe um outro 
dispositivo na Lei que diz: “Se essa falta de recolhimento decorrer de um 
ato pratico por fraude, sonegação ou conluio, haverá uma multa 
qualificada”. O que se discute e se discutiu no Carf, discutiu nesse 
caso, foi a incidências dessa qualificação da multa, havia fraude, 
conluio e sonegação a ponto de justificar a qualificação da multa, ou 
não? Nesse ponto houve uma votação que foi decida por voto de 
qualidade, ou seja, três conselheiros acharam que não havia fraude e 
três conselheiros acharam que havia fraude. Então, numa situação 
como essa que metade de turma reconhecendo a não existência de 
fraude e outra metade identificando a existência de fraude, me parece 
que o observador externo identifica aí uma situação no mínimo 
duvidosa. Se existe dúvida, vamos ao art. 112, que diz que: “No caso de 
dúvida na graduação da penalidade aplicada”...  

[falas sobrepostas]. 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não se discute o fato, se discute se há 
dúvida. 

[falas sobrepostas].  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, espera um pouquinho, 
deixa eu terminar aqui. “Se existe dúvida na natureza da penalidade 
aplicável na sua graduação”. Quer dizer, não existe dúvida quanto à 
penalidade aplicável, mas existe dúvida com a sua graduação. Quer 
dizer, então se há uma razoável dúvida aí, vamos interpretar de 
maneira mais favorável ao contribuinte, está expresso no art. 112 do 
CTN. Então, eu não vejo falta de Lei aí a fundamentar uma aplicação, o 
afastamento na penalidade qualificada, eu não vejo, eu acho que o 112 
prevê perfeitamente esse raciocínio e justifica e fundamenta o 
afastamento da multa qualificada. Já o Schoueri, sustenta que nesse 
caso, em função do 112, nenhuma multa seria devida. Aí eu já tenho as 
minhas dúvidas, mas eu acho que com relação, no mínimo, com relação 
à qualificação da multa, o 112 permite o afastamento. Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só replicando a posição, a posição que se 
discute no Carf, como advogado, né? Eu acho que advogado vale tudo, o 
aspecto da dúvida não existe, vou deixar bem claro esse assunto. 
Porque se você tem um empate que o voto de qualidade, já não tem 
mais empate. Está jogando Argentina e Nigéria, está dois a dois, vai lá a 
Argentina faz três a dois, na verdade existia uma dúvida, se a Nigéria 
era melhor do que a Argentina ou não, ela foi lá e fez três a dois. 
Ganhou ou não ganhou? Então, não tem discussão sobre, não existe 
dúvida sobre o comportamento se houve ou não houve fraude. Teve 
uma discussão, você tem uma discussão e tem um voto de qualidade, 
houve um voto de qualidade que vem e desempata essa questão, ela é 
desempatada, então a decisão é pela fraude, não é uma meia fraude. E 
aí você tem que tomar cuidado com isso, porque já tivemos 
posicionamento no Pleno do Supremo, em outros casos extremamente 
polêmicos que por um voto de maioria, não tem que haver condenação, 
tem que rever a condenação, porque a votação foi apertada. Se foi 
apertada ou foi solta, foi laceada, não, é uma consideração e um voto. 
Agora, se você aplicar o 12, eu acho que até você tem um espaço para 
argumentação do 12, mas o 12, o 112, desculpa o 112 . Se você tem 
dúvida, a Lei Tributária que define infrações ou lhe comina penalidade, 
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida 
quanto - aí viria o Item 2 - à natureza ou a circunstâncias materiais do 
fato, mas essa dúvida não houve no ambiente do Carf, não houve essa 
dúvida.  

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Eu concordo com o professor, quer dizer, 
em tese, a dúvida...  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Espera um pouquinho. Gileno, 
fala no microfone.  

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Em tese, essa dúvida tem que ser sanada; 
se ela não for... Se ela foi ou se não for sanada, o julgamento seria, 



inclusive, inválido. Eu tenho, inclusive, elementos até regimentais, 
solicitação de diligência etc. etc., de mais informações para que a 
dúvida seja ali sanada. Então, não houve dúvida, eu concordo com o 
professor que hava teria havido, sim, uma dissensão diametralmente 
oposta, mas dúvida em si não poderia existir sob pena de nulidade da 
própria revisão do ato administrativo, aí eu não estaria fazendo bem o 
meu trabalho.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vamos pela ordem aqui. O 
nosso colega como é que você chama? 

Sr. Renato: Renato 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Renato, depois a Mara, 
depois...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bem lembrado, no âmbito 
administrativo, bem no âmbito administrativo; se for para outra esfera, 
aí a gente conversa, mas no âmbito administrativo o ato vinculado. É 
uma posição. A gente tem até um caso que quase que foi para o 
Judiciário de um concurso para titular de Direito Tributário que é novo, 
um ato administrativo um concurso e um determinado julgador 
lusitano deu 9, 9, 9 para todo mundo, deu 9 para todos... Ele falou: 
Não, não, não existe para mim, o ótimo é 9, aí ele começou a 
argumentar. O ótimo é 9, não tem para mim, acima de 9 só Deus, 
começou viajar na ‘maionese’. Aí foi chamado a atenção pelo presidente 
da banca: O senhor tem que justificar, o senhor tem que sair, porque 
não pode ter dois candidatos com 9, 9, 9 se não tem, não há justamente 
o desempate. Então, o ato administrativo, aí sim ele fica perneta, ele 
fica perneta, ele não consegue se aperfeiçoar. Então é preciso que se dê 
a ação aí, bom, então, voto pelo fulano de tal, então ele corrigiu ao ato, 
senão esse ato seria nulo, ele corrigiu o ato administrativo, aí ele deu o 
desempate, aí voto pelo fulano de tal. E esse voto foi questionado e não 
parou de pé no conselho universitário, justamente porque haveria 
aperfeiçoamento do ato administrativo, houve o desempate, e o 
desempate se dá não há um julgamento. Ah, mas sabe o que é, na hora 
ele titubeou, será que in dubio pro alguém? Não tem nada disso, então, 
não tem discussão.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Renato, por favor.  

Sr. Renato: Bom dia a todos. Duas considerações, a primeira sobre 
diferença, aparições no ordenamento jurídico sobre o Direito 
Administrativo Sancionador, e depois sobre a forma escolhida pelo 
legislador em decisão no Carf. Quando que o Direito Administrativo 
Sancionador com princípios, analisadores próprios diferentemente do 
Direito Penal, vou pegar dois exemplos. O primeiro se dá em matéria de 
penalidade administrativa e Direito Ambiental, tem um dispositivo que 
determina, as multas podem variar de R$ 5 mil a R$ 500 mil, sendo 
facultado aquele que sofreu a sanção apresentar recurso para que o 
Conselho Superior reveja a gradação da pena. Aí existe sim um âmbito 
de discricionariedade na gradação da pena pelo próprio órgão 



administrativo. Aí sim seria possível haver redução da penalidade. Um 
segundo exemplo, início da vinculação dá-se no caso de servidores 
público na Lei 8.112, em que o dever de punir é vinculado, por exemplo, 
apesar da previsão do 128 que permite a gradação de acordo com a 
circunstância do caso concreto, fica captulada a infração que leva a 
demissão ou cassação de aposentadoria. Por exemplo, as mais graves, 
prevista no ordenamento não cabe, independentemente do fato do 
servidor ter sido assíduo durante 30 anos, ou situações parecidas, há 
diminuir a sanção como advertência, por exemplo. Não foi essa escolha 
do ordenamento jurídico, o que ocorre no caso da multa tributária é 
exatamente esse segundo caso, não existe o limite da valoração da 
multa. A questão é, foi recaptulado o fato que dá ensejo ao consequente 
da norma, não nos termos do PBC, mas no termo [ininteligível] da teoria 
da norma que seja a aplicação da penalidade, sim, tem que ter feita a 
penalidade agravada, pois essa foi a escolha. O segundo ponto do meu, 
desse batepapo, diz respeito à escolha da decisão, o ato administrativo 
no caso do órgão colegiado é um só, é uma decisão, é um acórdão. Se a 
escolha foi feita por linha de voto de desempate, não interessa se foi o 
fulano de tal da Receita Federal ou da PFN, essa foi à escolha feita. Mas 
isso, um orgão não impede a apreciação do Poder Judiciário. Por 
exemplo, multa de 75% por falha na declaração ou glosa de dedução 
indevida existem acórdãos que considero desarrazoada, mas é muitas 
vezes é pacífico no sentido contrário, por isso que existe essa 
possibilidade judicial. Mas dentro da esfera administrativa pautada pelo 
princípio da legalidade estrita é dever do agente público aplicar a 
norma, pois ele não tem dependência com relação funcional, senão ele 
mesmo ao deixar dê fazer isso, está sujeito à penalidade da Lei. É isso.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Obrigado. Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu não concordo muito com o que o colega falou 
em relação à composição do acórdão. Eu entendo que efetivamente 
exista uma decisão que deva ser proferida e eu entendo que o processo 
administrativo é o processo de revisão do lançamento. Quando você fala 
de revisão do lançamento você fala em um julgamento, de que se aquele 
lançamento foi feito de acordo com a previsão legal, estritamente dentro 
dos termos legais, e aí não cabe uma interpretação, eu acho que 
analógica proporcional mais benefica, ela é realmente, estritamente 
legal, ou seja, dentro dos limites que está posto na regra, tá? Mas e 
também não acredito que não exista a dosimetria da pena porque, por 
exemplo, do TIT em São Paulo, o próprio regulamento prevê que em 
casos de aplicação de multa o julgador dentro de certas circunstâncias 
ele tem o poder sim ou relevar ou de cancelar ou de tirar a penalidade. 
No caso do empate, numa decisão eu entendo o seguinte, primeiro, 
existem três pessoas, três julgadores que estão lá na qualidade de 
julgadores de ser aquele lançamento foi feito na forma que está 
determinada na descrição dos fatos, está certo? Se aquele lançamento 
foi feito daquela maneira, se as circunstâncias foram daquela maneira 
ou não. Nesse caso, eu entendo que houve uma decisão, vamos dizer 
assim, três pessoas entenderam que aquele lançamento era correto e foi 



feito dentro das circunstâncias que estavam descritas no auto de 
infração, como tendo sido ocorrido, portanto, a penalidade que poderia 
ser imposta e três julgadores entenderam que não. Quer dizer, para 
mim já existe dúvida quanto à circunstância, se efetivamente houve ou 
não aquela circunstância descrita, da forma que se encontra descrita no 
auto de infração. Então, para mim uma coisa é você aplicar a Lei, uma 
coisa é o trabalho do fiscal e outra coisa é o trabalho do agente que está 
lá na qualidade de julgador. Ele tem uma condição diferente de quem 
lançou, quem lança tem uma atividade estritamente vinculada, ele não 
pode simplesmente fazer como o julgador, aplicar um 527-A, por 
exemplo e ele próprio discutir: Olha, na verdade, eu acho que essa 
dosimetria está errada, não é bem assim! Não, o fiscal ele tem a 
atividade vinculada. O julgador ele vai lá e vai ver se aquela dosimetria 
está adequada, ele vai rever o lançamento em todos os seus termos, 
dentro do limite da estrita legalidade. Agora, nessas circunstâncias eu 
entendo que o julgamento não está, vamos dizer assim, aperfeiçoamento 
suficientemente para que exista uma decisão simplesmente pelo 
desempate, para dizer, essa circunstância tem que ter admitida como 
correta ou incorreta. O 112, a meu ver, poderia ser aplicada 
tranquilamente, porque a natureza ou as circunstâncias materiais do 
fato estão em discussão, não se chegou a um consenso sobre essa 
qualificação, para poder dizer que o lançamento se mantém em pé. 
Então, essa é a minha, vamos dizer assim, a minha ótica de 
julgamento.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Hiromi, depois o Fernando e 
depois o Plínio.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu não conheço o acórdão, mas o problema é 
que tem duas multas agravadas, que é totalmente diferente. Aquela 
multa agravada de 150% e a de 75% agravada quando a empresa não 
atende as coisas. Nesse caso aí, eu não conheço o processo, mas eu 
tenho certeza que não foi aplicado a multa de 150%. Então, não sendo 
aplicada a multa de 150%, não há o que falar em dolo ou fraude. Agora, 
se aplicou multa agravada de 75% agravada, eu acho que está dentro 
da Lei, porque para não aplicar a multa o contribuinte, a empresa teria 
que pedir o prolongamento, mais prazo para ter, se não atendeu, está 
na Lei. Quer dizer que não é dosar multa em valores, mas em 
percentual, a Lei fixa, se não atender no prazo de 20 dias, por exemplo, 
que está na Lei, tem a multa agravada de 75% para, aumentar, mas 
não, eu não sei se foi aplicada a multa de 150%, não foi, né?  

Sra. Mara Caramico: Cinquenta por cento. 

Sr. Hiromi Higuchi: Então.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, a multa pela falta de 
atendimento à fiscalização?  

Sr. Hiromi Higuchi: Então, pela Lei eu acho que não poderia cair, essa 
multa tinha que ser mantida.  



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, realmente, eu esse 
esclarecimento da situação de fato é importante, porque eu estava 
pensando que fosse a multa qualificada de 150% pela ocorrência de 
fraude, sonegação. Eu acho que é diferente, porque ali é falta de 
atendimento, uma situação de falta não tem dúvida. A questão que eu 
imaginei, que é a questão que a gente tem discutido aqui, que o 
Schoueri já se manifestou, é no caso da multa qualificada de 150% na 
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. Porque aí existe uma 
discussão sobre a existência ou não da fraude, e a aí é uma dúvida, se 
três acham houve fraude, três acham que não houve fraude, o resultado 
final é duvidoso, há uma dúvida razoável da existência ou não de 
fraude.  

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, aí gente teria que 
examinar a questão de fato, mas eu acho que fica um pouco mais 
complicado, porque embaraço é uma coisa mais palpável, né? Atendeu 
ou não entendeu a questão.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A questão é de Direito, gente, pelo amor 
de Deus. É bem colocado pelo colega aqui, a gente tem discutido isso na 
Faculdade nas teses de Mestrado e Doutorado. Porque é uma certa 
indecisão, ou você fala de Direito ou você fala de outra coisa. Quando a 
gente fala de Direito, a gente está falando de Direito positivo, para não 
ter confusão, positivo mesmo, Lei, positivista. Aí os positivistas ficam 
meio errante. Quando convém é positivista, quando não convém não é 
positivista. Então, se nós somos positivistas, como somos, em Direito 
Tributário tem que ser positivista, não tem como não ser positivista, nós 
temos que analisar a Lei. A Lei é um comando, ela dá um comando, ela 
não dá um comando de dosimetria Mara, desculpa. Esse negócio de 
dosimetria é mania de querer copiar o Supremo, nós vamos decidir 
fatiado, é bolo, vamos decidir fatiado. Então não podemos copiar os 
erros do Supremo, o Supremo erra constantemente em levar para um 
ambiente que não é um ambiente adequado. E no aspecto de Direito 
Administrativo nos tribunais e etc. tem que ficar restrito ao princípio da 
legalidade, é um comando de julgamento, você tem como fazer um 
julgamento e não é um outro lançamento. Você revisa o lançamento, 
você não faz outro lançamento e nem é dado a você fazer outro 
lançamento. O agente administrativo não tem esse poder, a Lei não deu 
o poder para em nenhum momento de fazer outro lançamento, de fazer 
outra coisa ou de não aplicar Lei nenhuma, de não aplicar multa 
nenhuma. Com todo respeito ao Schoueri, é uma incoerência 
dogmática, falar sobre, estamos falando em Direito, então o Direito, a 
Lei dá uma comando, o comando para o agente administrativo é certo, 
ele não é incerto, não é dado a ele não cumprir a Lei, não seguir aquele 
regramento. Se a norma te dá possibilidade da graduar a 
discricionariedade, ela está entre ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e não está entre outro, e é 
um ato só. Podem ter 30 juízes e 29 decidirem de um jeito, mas precisa 
de unanimidade resolve, todos resolvem e seguir o último para ter 
unanimidade. Não importa, é uma decisão só e essa decisão não... 



Desculpe. Essa decisão não revisa nada e não tem o poder de fazer 
dosimetria, não dá dose aqui, você não está trabalhando com Direito 
Penal, você não é juiz penal, você é juiz administrativo, então você tem 
que seguir a Lei. O Hiromi está coberto de razão, você tem que aplicar a 
multa, e mesmo se outra dúvida existir, quando você faz o voto de 
qualidade, você fecha o julgamento é um ato só, é um ato 
administrativo único. O que veio antes não está no mundo jurídico, se 
eu tenho dúvidas, se eu tenho dúvidas existênciais, quando eu vou 
proferir o voto, se eu acho que fica com dó do contribuinte, eu fico com 
raiva do contribuinte. No momento que eu dou o meu voto ele ainda 
nem é ato administrativo pleno, ele só vai ser ato administrativo pleno 
quando encerrar o julgamento. Essa história de existiu uma dúvida. 
Não existiu dúvida nenhuma, porque não houve ato administrativo, o 
ato administrativo só se completa com o voto de qualidade, acabou o 
voto de qualidade, acabou o julgamento, aí nós temos o ato 
administrativo, até lá não temos o ato administrativo completo. Então o 
ato administrativo decidiu pela fraude, decidiu pela multa qualificada, 
ok, é multa qualificada. Se é excessivo ou não, vamos discutir no 
judiciário, ali sim nós podemos discutir com todo o devido processo 
legal para que se demonstre que houve um excesso, mas não pela 
dúvida. Essa é outra confusão. O excesso não está na dúvida, o excesso 
está em aplicar uma multa se não houve fraude. Então, o exercício do 
julgador, quer dizer olha, não ficou comprovada a fraude, ok, se não 
está comprovada a fraude, então não tem multa nenhuma, não tem 
multa qualificada, porque não é fraude, é outra coisa. Mas e aí, todo o 
ambiente probatório vai se dar num excesso, vai se dar na ponderação, 
vai falar: Bom, não é pela dúvida, mas o contribuinte não agiu de má-fé 
ou a pena excessiva nesses casos, porque é um caso que não fica bem 
caracterizada a ação de fraude do contribuinte, isso só pode ser 
apreciada no âmbito Judiciário.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Plínio, depois a Mara, depois 
o Lucas, depois o Renato... 

Orador não identificado [00:49:17]: Peço permissão para fazer um 
comentário bem rápido.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas espera um pouquinho, 
vamos estabelecer a ordem aqui, porque tem microfone também.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu ouvi falar agora a pouco 
que nesse caso o que se aplicou foi uma multa de 50% por não haver 
sido atendido o prazo que exige a Receita, vamos dizer, informações. 
Mas ainda assim eu verifico que a questão ficou ali, empatada por 
dúvida. Ora, será que não poderia ter ocorrido uma situação de fato que 
justificasse o não atendimento do prazo para prestar as informações? 
Pode acontecer. Situações fáticas que tem impedido a empresa de 
cumprir o prazo. Digamos que a intimação tenha sido encaminhada 
para o endereço equivocado, ou por qualquer motivo não tenha chegado 
ao destinatário. Isso poderia ensejar uma situação de dúvida no 
julgamento. E se houve uma situação de empate, aí nós temos uma 



circunstância que permitiria a aplicação com o art. 112, III. Ora, se há 
empate, por que é que vamos falar então em desempate, eu acho que o 
desempate nesse caso não faria sentido. Porque se é para haver alguma 
decisão, pelo menos vamos dizer assim, não deveria ter um empate, 
poderia ter digamos que fosse cinco a três, mas ou três, três, sete, 
vamos dizer, pelo menos uma diferença de dois votos, ou não poderia 
haver uma situação de empate, porque se houver situação de empate 
tem que se aplicar uma decisão favorável ao contribuinte.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Lucas, depois a Mara.  

Sr. Lucas Issa Halah: Eu queria propor uma forma nova de resolver 
essa questão, que não leve os julgadores, nem do Carf, nem do TIT, a 
descumprirem o regimento interno. Estava dando uma olhada no 
regimento interno Carf agora, e do TIT analisei essa questão também, 
em nenhum momento o regimento fala que o voto de qualidade vai ser a 
atribuição de um peso dois ao voto do Presidente, mas é isso que tem 
sido feito. De você ler o 54, ele fala aqui que: “Caberá, em caso de 
empate caberá ao Presidente além do voto ordinário, o voto de 
qualidade”. Eu queria sugerir por que não interpretar esse dispositivo 
no sentido de que o presidente, constatando que ao proferir seu 
primeiro voto, verificou existir o empate de votos, que o voto de 
qualidade seja um segundo voto, que constate um empate e decida pela 
não aplicação da penalidade ou pela aplicação da penalidade mais 
branda. Vamos escapar da questão se vale na gradação ou não. A gente 
já propôs isso uma vez no TIT, o pessoal não quis nem escutar, no Carf 
essa questão ainda não chegou.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu só queria, eu não estou conseguindo colocar 
na tela aí, o art. 527-A. O art. 527-A, ele é Lei, na verdade é uma 
norma, e ele possibilita sim ao julgador fazer, tanto é que a gente faz 
isso toda hora, com discrímen entre o que aplicar, se aplicar e por que 
aplicar. Então, o julgador administrativo ele tem essa Faculdade, pelo 
menos do âmbito do TIT, ele tem essa faculdade de, diante de 
determinada situação, ou seja, se é uma empresa de pequeno porte, se 
o contribuinte não é reincidente, e uma outra situação que eu não 
lembro qual é a de cabeça, ele pode sim relevar inclusive a penalidade. 
Entender que existiu o fato, dentro das circunstâncias ele entender que 
aquele fato foi eventualmente foi praticado por um problema de erro, 
sem dolo e etc. E aí entender que aquela penalidade que foi aplicada 
pelo fiscal é demasiadamente grande, é desproporcional, ou em reduzir 
a penalidade. E aí não existe critério, vai do julgador, e a gente vê que 
no TIT existe do 1% da fixação da pena em valor, não existe um critério, 
embora isso seja digamos assim, não é uma boa técnica. Porque você 
fica, vamos dizer sim, no julgamento individual de cada julgador, de 
aplicar 10% uma vez, 1%, outra vez, um valor fixo outra vez, ou relevar, 
mas isso existe, isso está previsto no regulamento. Então esse 
positivismo existe, pelo menos no âmbito administrativo estadual.  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pela lei não, pelo amor de Deus.  

Sra. Mara Caramico: Pela lei não, pela norma existe, eu posso aplicar.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: No caso do regimento do TIT 
tem uma norma especial, né?  

Sra. Mara Caramico: Não, não é regimento, é o regulamento. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Desculpe, é o regulamento.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De novo eu volto pela questão do Direito 
posito, como diria os portugueses, é um despautério pensar dessa 
forma. Porque olha o nível de insegurança jurídica, se o agente 
administrativo puder aplicar a multa de 150% e zero a seu critério, eu 
fico até, assim, de cabelo em pé.  

Sra. Mara Caramico: Mas não é o agente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que agente então?  

Sra. Mara Caramico: Não, não é o agente. O fiscal, ele é obrigado a 
aplicar a multa legal.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O julgador é agente administrativo, pelo 
amor de Deus. Se o julgador administrativo não for agente 
administrativo, ele é o que? Ele é agente secreto? O que é que ele é? Ele 
é agente administrativo, ele está como administração, ele é 
administração, ai dele se ele não se colocar como administração. E ele 
não pode, a critério dele, isso não está no poder do administrador, olha, 
eu fico espantado de ouvir que o Tribunal administrativo possa fazer 
um negócio desse. Porque, no meu entender, na minha visão do 
Tribunal inclusive, o Tribunal de São Paulo, não é histórico frequente 
de não aplicação. E mesmo que fosse, que seria extremamente 
temerário em termos de [ininteligível] jurídica, é uma decisão só. O que 
a gente está discutindo aqui é uma dúvida se pelo fato de ter 
desempate, se houvesse esse desempate, se houvesse voto de qualidade 
desse Tribunal que seria temerário, não aplica multa nenhuma? Posso 
discutir eu como representante do Fisco, ficaria eu iria discutir no 
judiciário, a não aplicação de multa qualquer. Posso até por que: Ah 
não, mas tem previsão regimental? Isso tem que ser discutido no 
Judiciário, mas o fato é o seguinte, é de novo, é um ato administrativo 
único, se decidiu pela aplicação da multa de 150%, ou 75% agravada, 
ok. Mas é uma decisão, é um ato administrativo só, é final, não há 
discussão, se pode ser três a dois, dois a três, três a três, seis a três, sei 
lá.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, eu acho que nós estamos 
falando de coisas diferentes aqui, em todo caso, o Renato, e depois o 
Miguel.  

Sr. Renato: Bom, de novo, só para complementar a fala que o acabei 
interrompendo indevidamente, mas Fernando, eu sigo a mesma linha 
que o senhor. A questão é o seguinte, quando está se tratando de 



Direito Administrativo Sancionador, está faltando um pressuposto 
básico ao comparar com o processo penal, quem decide no processo 
penal tem jurisdição, tem poder de afastar a aplicação de regra, e 
declarar inconstitucionalidade, a administração pública não tem, salvo 
o TCU que tem a súmula do STF no controle [ininteligível] ainda 
[ininteligível] referido do Congresso, mas falar não é a situação, não é a 
situação, a gente está falando de ordem administrativa, não tem esse 
poder. Com essas aproximações, essa tendência de simplificação de 
problemas complexos não é uma boa ideia. Se é para aplicar, vamos 
aplicar os princípios do processo penal. Não, a gente está tratando de 
Direito Administrativo, Direito Tributário, objetivos, finalidades 
distintas. Só esse comentário para complementar o que o Fernando 
havia dito.  

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, eu acho que o seguinte, a gente, dentro do 
Direito Tributário, a gente tem o Direito Tributário Sancionador, o 
Direito Tributário Penal, estamos dentro ainda do Direito Tributário... 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Miguel? Miguel? De onde você 
tirou esse Direito? É novo esse Direito? Eu não conheço. 

Sr. Miguel Gutierrez: Não, não. É dentro do Direito Tributário... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Existe Direito Penal e Direito 
Tributário  

Sr. Miguel Gutierrez: Exatamente, porque assim, o Direito Tributário e 
o Direito Penal ou Sancionador que cuida da parte das sanções. 
Justamente o art. 112 se aplica a essa parte das sanções, ele não se 
aplica ao tributo em si, ele se aplica a penalidade. Então, eu acho que 
se a gente interpretar que no processo administrativo não se pode 
aplicar essa diferenciação quando há dúvida razoável, né? Para a 
aplicação ou não, não é qualquer caso, é caso, por exemplo, de uma 
dúvida razoável, houve um empate, três a três, vamos supor na 
qualificação da multa, multa qualificada ou multa simples. Então há 
dúvida razoável que aí não que seja o Direito, o processo penal, mas é 
uma previsão na própria Lei Tributária. Porque existe uma sanção 
prevista em Lei, na Lei Tributária, ou poderia ser uma Lei 
administrativa, o Direito administrativo, mas é uma previsão que está 
[falha no áudio]. E como a Mara disse, existe uma previsão semelhante 
no regulamento do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, eu acho 
assim, não é providenção do julgador ou sancionar a multa, houve um 
empate, houve uma dúvida razoável no processo, aplicando-se o CTN, 
justamente senão esse art. 112 do CTN, que seria letra morta no 
processo administrativo, que eu entendo que...  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu acho que esse assunto já 
foi bem discutido, a Mara ainda quer fazer um comentário final?  

Sra. Mara Caramico: Não, era só para ler o artigo que é o orgão...  



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, vamos ler, no caso da 
legislação do estado de São Paulo, tem um dispositivo expresso que 
autoriza essa graduação.  

Sra. Mara Caramico: Só para... “A multa aplicada nos termos do art. 
527 poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgador administrativo, 
desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou 
simulação, que não implique em falta de pagamento do imposto”.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Claro, são condições muito 
especiais, aí como julgador administrativo tem esse poder de graduar. E 
até de cancelar a penalidade.  

Sr. Hiromi Higuchi: Posso fazer uma pergunta?  
 
Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu não sei se atualmente, no Conselho do 
Contribuinte o Presidente sempre não votava né? Votava quando 
precisava desempatar, eu não sei se agora continua assim. O Presidente 
não vota? 
  
Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, não, Presidente vota.  

Sr. Hiromi Higuchi: Sempre vota?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Sempre vota.  

Sr. Hiromi Higuchi: E no desempate vota duas vezes?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É. Bom, eu acho que esse 
assunto foi bem discutido, né? Acho que ainda duas correntes aqui 
claramente foram formadas, mas eu acho que enriquecemos o debate e 
podemos sair daqui com, talvez, mais dúvidas sobre o assunto. Na 
nossa pauta temos ainda um outro assunto que foi colocado pela Thaís, 
mas a Thaís não está aqui, então alguém quer colocar um assunto? 
Lucas, por favor.  

Sr. Lucas Issa Halah: Oi. Eu queria colocar um assunto que eu acho 
que está um pouco relacionado com essa instrução normativa sobre 
imputação da fonte em serviço. Saiu, anteontem, se não me engano, Ato 
Declaratório Interpretativo n° 1, nº 5, desculpa, que revogou aquele Ato 
Declaratório nº 1, de 2000, que determinava a tributação do serviço na 
fonte pelo art. 21 dos tratados. Eu acho que seria um tema, não sei é 
um tema para uma próxima pauta, mas eu acho que caberia a gente 
comentar as diferenças, o que é que mudou e como... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Você não quer comentar? 

Sr. Lucas Issa Halah: Quero. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Qual que é o ato? 

Sr. Lucas Issa Halah: Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014. O 
que esse ato declaratório mudou? Ele reconheceu que para serviços 



técnicos e de assistência técnica com ou sem transferência de 
tecnologia, pagos no Brasil, por serviços prestados no Brasil remetidos 
ao exterior, a gente deve aplicar os tratados, conhecimento expresso. O 
inciso I, quando o tratado trouxer no protocolo, e algumas fossem 
internas, que o artigo de royalties, que é o 12, se aplica também para 
os... Desculpa. 

[falas sobrepostas].  

Sr. Lucas Issa Halah: Ele diz no inciso I que quando o protocolo disser 
que eu vou tributar serviços como royalties, caso esse artigo no Tratado 
em questão permitir a tributação pelo Brasil, que esse será o artigo 
aplicado no Tratado. Ou no inciso II, ele fala que eu devo tributar esses 
serviços no art. de profissões independentes, no art. 14, também 
quando a tributação for permitida no Brasil. Com esse artigo faculta 
que está sendo também no Brasil. Ou nos outros casos, que será 
tributado de acordo com o art. 7, que determina a tributação na 
residente(F).  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Fernando está acabando de 
comentar comigo aqui que o Schoueri na semana passada, ou na 
semana retrasada, tinha pedido para deixar esse tema, porque ele 
gostaria de aprofundar melhor o tema numa discussão em que ele 
estivesse presente.  

Oradora não identificada [01:04:13]:  Só uma pergunta, esse é o 
parecer que saiu o ano passado, ele foi aprovado?  

[falas sobrepostas]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para esclarecer, o Schoueri tinha 
pedido para gente tratar desse assunto de serviços técnicos, serviços 
técnicos especializados, a questão de tributação sobre isso, e ele no 
455, né, e isso? E também, não tinha falado sobre esse ato, saiu, mas 
aquele que seria enriquecedor a gente até ingerir um pouco mais esse 
ato, se puder trazer tudo isso para a próxima reunião, que seria em 
agosto, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Primeira semana de agosto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque aí a gente vai trabalhar bem em 
cima desse conceito de serviço, serviço técnico, trabalhar um pouco 
mais a questão de royalties, a sugestão do professor Schoueri.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando, tem outro assunto?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu tenho na verdade um assunto 
que me preocupou mais em função da leitura de um artigo sobre o 
princípio da renda líquida, uma discussão que foi levada adiante na 
Alemanha, de certa forma interessa o estudo um pouco maior aqui no 
Brasil, que diz respeito ao princípio da renda líquida nas sociedades 
unipessoais. A discussão que se deu na Alemanha em função da 
legislação fiscal, atrair o contribuinte para uma formalidade, para a 
estruturação do seu negócio, né? Que esse primeiro passo da 



estruturação do negócio se dá no ambiente individual, ou seja, o próprio 
empresário, empreendedor acaba se interessando por um negócio e 
realizando o seu primeiro negócio [ininteligível] domesticamente, sem 
uma organização empresarial como se conhece, historicamente, 
inclusive, tem toda uma literatura sobre as organizações familiares, 
sociais, familiares, empresariais que se formaram a partir do século 17, 
sendo objeto de diversas formas de tributação, muitas vezes tributação 
captaria, que é perigoso em termos de confisco, e depois se desenvolveu 
de uma forma mais empresarial, mais relacionada à renda mesmo, a 
renda produzida por esses negócios. E se desenvolveu o conceito da 
sociedade unipessoal, a sociedade unipessoal não só na Europa, mas 
também nos Estados Unidos é muito comum. Infelizmente no Brasil 
não, no Brasil tem essa ideia de que persegue também os comercialistas 
de achar que a sociedade tem que ter sócio, isso é um falso dilema. A 
gente vem discutir isso com o Schoueri, em uma corrida que ele está 
retomando, quando fala em sociedade pensa: ‘Não, tem que ter sócios.’ 
Não, a sociedade, inclusive na Alemanha, [ininteligível], sociedade 
unipessoal, não é uma sociedade no sentido de sócios, é estrutura 
jurídica, é uma ficção jurídica e a sociedade mesmo, a própria 
[ininteligível] é uma ficção jurídica. E a discussão que teve na Alemanha 
que importa a gente trabalhar também o reflexo brasileiro é em que 
medida, quando você simplifica a tributação das sociedades 
unipessoais, trazendo a tributação fixa, né, o flat tax, ou [ininteligível], 
que eles chamam, ou seja você dá uma tributação fixa para essa 
sociedade, você acaba afetando o princípio da renda líquida e, por 
consequente, a capacidade contributiva. Isso vem sendo discutido na 
Alemanha com bastante rigor, porque como aqui eles atraem o 
contribuinte para uma formalização, numa tributação muito baixa, 
depois quando o ‘cabra’, como diz, já está ‘laçado’, eles começam a subir 
a tributação fixa. E aí ele já está ‘laçado’, porque ele já é formal. E aí 
eles vão subindo como a gente teve lembrando aqui no Brasil, o lucro 
presumido começou pra pequena e microempresa, hoje não é mais, 
agora é tem o simples, agora não é mais o simples. Estava falando com 
o Bianco, é o empreendedor individual, então você vai pegando o 
contribuinte, as sociedades unipessoais que não existiam no Brasil 
eram combatidas, agora já existem, né? [ininteligível], o próprio 
empreendedor individual, ou próprio empresário, se bem que a minha 
mãe foi um exemplo de empresa individual, né? Você ter a vida inteira o 
comércio dela, ela só como sócia, como diz, abriu um negócio, tem que 
abrir com sócio. Não, pode abrir sozinho. E a tributação disto? No 
Brasil, nós temos alternativa, nós podemos, como sociedade-empresário 
individual, o empresário individual você tem a possibilidade de optar 
Simples, Simples Nacional, Real, mas em determinada circunstâncias 
você não tem. A discussão que caberia a gente trazer para o nosso 
Direito é se no âmbito da tributação simplificada, ao você pagar, e esse 
caso existe no nosso Direito, no Simples, eu você pagar com base na 
receita bruta, se você afeta o princípio da renda líquida. E aí precisa 
ressaltar um trabalho muito bom, outro dia eu até mandei um email 
para ele parabenizando, que deveria ser estudado aqui no IBDT. Eu vou 



promover o estudo do livro do Victor Polizelli, sobre Realização da 
Renda, é uma dissertação de Mestrado que poderia ser uma tese titular. 
É fantástico esse livro, ele aborda esse aspecto do princípio da renda 
líquida, inclusive trazendo julgados, não só estrangeiros, mas 
nacionais. Então, é imprescindível que a gente entenda que quando a 
tributação simplificada, a tributação fixa acena com uma simplificação 
igualitária, ou seja, para dar um tratamento a todos de forma 
simplificada e ao mesmo tempo captar riqueza, ela é boa. Ela passa a 
ser nociva quando ela é discriminatória, ou seja, ela atende só apenas 
alguns agentes econômicos, e além de atingir apenas alguns agentes 
econômicos, foge da renda líquida, você não consegue verificar se essa 
renda líquida efetivamente aconteceu. Em sociedades unipessoais é um 
componente mais interessante, mais, não é interessante, mas um 
componente intrigante que é justamente essa falha na limitação do que 
é sociedade, o que é pessoa. Nas empresas a gente vê muito isso, nas 
empresas familiares principalmente, mas em uma sociedade unipessoal, 
você é a pessoa, você é tributado como jurídica, mas você é uma pessoa, 
você paga imposto de renda. Então muitas vezes nas sociedades 
unipessoais você precisa verificar, e esse foi um debate feito na 
Alemanha também, nesse caso, se você é tributado na pessoa física com 
todos os ‘r’ e ‘s’, por que você seria tributado na entidade unipessoal? 
Porque aí você não tem atividade empresa efetivamente, você tem 
atividade de empreendedor, ou atividade mercantil, mas você é uma 
pessoa física, você apenas para simplificação, admitese que você pague 
algum tributo, mas você não pode pagar tributo duas vezes. Porque 
senão de novo você vai estar implicando numa infringência ao princípio 
da capacidade contributiva e principalmente da renda líquida. Porque a 
renda líquida é quase imperceptível a olho nu, você tem que trabalhar 
muito para entender qual é a renda líquida desse empresário individual. 
E parece um tema pouco interessante, ah não, mas empresário 
individual não é interessante no Brasil, precisa lembrar que a maior 
parte das empresas brasileiras, são empresas de pequeno porte, micro e 
pequeno porte. Só em 2013, eu estava vendo o senso do Sebrae lá, mil 
empresas abertas em São Paulo, apenas 200 eram limitadas, são todas 
micro e pequena empresa e 300 mil sociedades unipessoais. É 
importante esse dado, isso projetado para o Brasil é mais importante 
ainda, ainda mais com o estímulo do governo a essa simplificação 
tributária, simplificação empresarial.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que esse sistema de pessoa física 
individual, pode funcionar nos outros países que não tem tanto encargo 
previdenciário como o Brasil. No Brasil, como tem muito encargo sobre 
salário, agora no Simples Nacional, está incluindo dezenas e dezenas de 
serviço, né? Acho que inclusive a advocacia vai entrar né? Mas eu acho 
que aí o problema que vai acontecer, é que vão ter tantas sociedades 
civis no Simples que vai prestar serviço só para uma empresa. Quer 
dizer, para livrar desse encargo trabalhista, então, a arrecadação 
previdenciária no Brasil vai cair nesse seguimento. Então eu acho que 



no Brasil criar esse tipo de incentivo para formalidade, eu acho que não 
funciona. Com pessoas empregadas que vão abrir uma sociedade no 
Simples Nacional para que a empresa não tenha tantos encargos 
trabalhistas, mas muitos, muitos, vão ter apenas uma fonte pagadora, 
que é a própria empregadora. Então eu acho que aqui no Brasil não 
funciona, essa firma individual também aqui no Brasil não funciona 
também, porque no caso de dívida na empresa, né? Que torna-se 
impagável, os bens particulares respondem, então ninguém quer ser 
firma individual, que abriu uma sociedade para ficar livre dessa 
situação de poder executar os bens da pessoa física, né?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas alguém quer se manifestar 
sobre esse tema? Alguém quer colocar um outro tema?  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu posso só...  

SR. PRESIDENTE JOÃO FRANCISCO BIANCO: Pois não, Hiromi. 
Espera só um pouquinho Hiromi, precisa falar no microfone aqui.  

Sr. Hiromi Higuchi: É só sobre essa Lei 12.973 que saiu agora aqui. 
Que veio da Medida Provisória 627. Mas é mais problema contábil, será 
que pode falar aqui?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Claro, por que não? Vamos 
ver. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, sabe por quê? Eu nunca vi numa só Lei ter 
tantas barbaridades.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vindo do Hiromi não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, o problema não sei se nos outros países, 
porque para aplicar esse tipo de universializar essa tributação no 
Brasil, não sei se por causa disso, mais tem vários artigos, três ou 
quatro artigos que eu acho um absurdo. Porque tem três ou quatro 
artigos que tratavam da concessão de serviço público, então lá na Lei 
diz assim: “Que os gastos de construção”... Porque nessas concessões, 
por exemplo, de Usina Belo Monte, vai gastar de 20 a 30 bilhões, né? 
Então a Lei diz assim: “Aqueles gastos contabiliza no art. intangível e em 
contrapartida refeita.” Mas eu não sei da onde que tirou, se nos outros 
países é assim, porque se a empresa construiu usina, por exemplo, ele 
vai lançar no intangível para amortizar no prazo de concessão. Mas em 
contrapartida é caixa. Agora, dizer que lança no artigo intangível e 
contrapartida é receita, mas eu não sei se nos outros países é assim. 
Agora, eu acho que, tem tantas outras, por exemplo, no caso de 
incorporadora de imóveis também, é uma barbaridade que eu não, olha 
não sei como é a Receita Federal vai regulamentar esses artigos, né?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Realmente, a Lei 12.973, ela se 
causa uma revolução, existem muitos dispositivos lá que mereceriam 
uma sessão inteira da mesa aqui para a gente discutir, talvez seja o 
caso da gente fazer uma programação aqui de discussão de alguns 
artigos, pelo menos os mais polêmicos. Agora, eu queria fazer 



comentário mais geral sobre essa Lei, é porque aconteceu uma coisa 
interessante, né? Os contadores viviam reclamando que a Lei, que as 
normas fiscais é que ditavam regras de contabilidade, então eles 
brigaram, brigaram, brigaram, conseguiram com a 11.638, depois com 
a 11.941, separar completamente a contabilidade da legislação fiscal. 
Então agora na contabilidade quem manda são os contadores. 
Começaram há emitir esses CPCs, vem um por semana, ditando regra, 
como é que tem ser os feitos, tem que ser feitos os lançamentos 
contábeis, criando uma revolução na contabilidade, trazendo um monte 
de dor de cabeça para todos os contadores. Aí vem a 12.913 e tem um 
monte de norma de natureza contábil. Então, aparentemente não 
adiantou nada, né? Porque esse legislador fiscal ele é terrível, né? Ele é 
terrível, ele quer que na contabilidade tenha os elementos que facilitem 
o trabalho da fiscalização. Então ele não admite registros auxiliares 
para auxiliar o trabalho da fiscalização, tem que estar na contabilidade. 
E o que está causando mais polêmica aí são essas subcontas, né? Essa 
determinação legal de abertura de subcontas para o lançamento de 
ajuste a valores justo e outros lançamentos, que tem que constar na 
contabilidade. E as empresas estão reclamando com muita veemência, 
que essa abertura de subconta, que na minha visão jurídica e não 
contábil, era a coisa mais simples do mundo, simplesmente abre o 
programa do computador, coloca uma subconta no item do ativo, qual é 
o problema disso? Acontece que hoje em dia tem esses sistemas 
integrados, mundiais, então se você abrir uma subconta no Brasil 
reflete no plano de conta das empresas do mundo inteiro, então para 
você abrir uma subconta aqui você tem pedir permissão para o sujeito 
que fez o programa, esse tal de SAP, lá nos Estados Unidos. Então é 
uma loucura completa, demora seis meses para você conseguir abrir 
uma subconta e o custo disso é um custo absurdo. Então, quem faz 
controle de ativo imobilizado, tem lá, outro dia eu vi uma empresa, 
tinha 35 mil itens de ativo imobilizado, vai abrir 35 mil subcontas e 
para controlar as 35 mil? Uma loucura completa. Então, vocês vêem 
que aquela ideia de contadores, nós aqui agora temos o nosso 
brinquedinho, quem manda no jogo somos nós, um pouco que foi 
derrubado pelo legislador da 12.973 que trouxe vários, vários critérios 
contábeis que são obediência obrigatória. Por que qual é a consequência 
da não abertura da subconta? É a tributação da avaliação a valor justo. 
Então, esse é um outro absurdo, né? O descumprimento de uma 
obrigação acessórias simples, como a abertura de uma subconta, na 
contabilidade, ocasiona a tributação do ajuste a valor justo. Quer dizer, 
é um negócio completamente maluco. O Fernando quer falar?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu ia comentar só aqui. De fato é um 
problema para a gente digerir também aos poucos, que em tese o 
Hiromi tem razão, que existem diversos pontos dessa Lei sobre a 
perspectiva contábil são caóticos, e o Bianco também ressaltou alguns, 
mas todos eles têm consequências fiscais, e o problema não é só fiscal 
de pagamento de imposto, é fiscal de obrigação acessória, esse é o ponto 
que mais encarece a vida das empresas. Então, se nós tínhamos um 
problema de compliance gigantesco, nós temos um problema agravado 



com essa Lei, e naturalmente com reflexo para todas as empresas com 
atuação globalizada, né? Mas falando um pouco também em termos nos 
últimos minutos que nos resta, eu queria só discutir um tema que me 
chama a atenção, na leitura de um artigo excelente do Ramon, nosso 
estudante, nosso mestrando aqui na USP e no IBDT. O Ramon 
Tomazela Santos teve um artigo muito bacana sobre as regras de 
subcapitalização, e a ideia de formação da estrutura de capital das 
pessoas jurídicas. Ele trouxe para a discussão uma polêmica que o 
Schoueri já levantou e vem falando em vários fóruns, de que essas 
regras de subcapitalização não precisariam existir, uma vez que no 
Brasil já existe a JCP- juros sobre capital próprio. E de certa forma, ele 
traz uma colaboração, o Ramon traz uma colaboração ao analisar o por 
que dessas regras de capitalização e como o Direito Tributário age em 
relação a esses instrumentos de capital dentro da empresa, e por que 
ele tem combatido as formas de capitalização oblíqua e a razão de ser 
das regras de subcapitalização no mundo inteiro. O JCP é uma 
jabuticaba que está querendo nascer em outros lugares, o pessoal leva 
muda de jabuticaba para outros lugares, mas é uma jabuticaba ruim. 
Porque trouxe uma discussão perversa, você precisa remunerar os 
sócios sobre o capital investido em relação de pertinência da 
capitalização fosse diferente, né? Então eu ainda sou do partidário do 
Alberto Xavier que é a única forma de capitalização, a única relação 
entre sócio e sociedade é de capital, não existe outra fórmulta, o resto é 
conversa, e ele, o que o Ramon traz de interessante também, é a origem 
disso. E eu fui olhar um livro que é bem bacana, organizado pelo Ives 
sobre correção monetária, que dá origem do JCP. JCP é o fim da 
correção monetária e nesse livro, que é um livro organizado por ele, tem 
artigo dele, tem do Bernardo Ribeiro de Moraes, Ada Pellegrini Grinover, 
do Cássio Mesquita Barros, é um livro muito bacana. Ele traz toda a 
ideia da correção monetária e como a correção monetária influenciava 
vários aspectos do Direito. É um Direito Processual, tem um artigo 
brilhante da Pelegrini Grinover, que é uma fera em Direito Processual. 
Enfim, o histórico da correção monetária que levou a uma negociação 
com o Everaldo Maciel que resultou no JPC. E que se admitiu então, foi 
um toma lá, dá cá para que se desse então uma compensação sobre 
uma teoria fictícia. Se teorizou que o contribuinte teria direito a uma 
correção monetária, e uma das pessoas que mais ataca esse ponto de 
forma correta é o Alcides Jorge Costa, aquele brilhantismo, aquela 
pureza de raciocínio que o Alcides tem. Mas a correção monetária, se 
voltar, vai ser outro problema, e já tem gente teorizando de novo, a 
correção monetária com Direito Tributário, e tem que tomar cuidado, 
porque é uma teoria sobre o nada, é um ajuste que não pode virar uma 
teoria de Direito Tributário, sob pena da gente voltar o que era antes. E 
a questão da capitalização vem por aí também, porque se criou uma 
teoria, tem que pagar juros, coitado do capitalista está colocando o 
dinheiro dele, está arriscando o dinheiro dele. Espera aí, eu sou 
capitalista também e ninguém vai fazer uma estátua quando eu morrer, 
porque eu arrisquei o meu capital. É um risco, é o risco do negócio e a 
relação continua sendo de capital. Eu não posso ser remunerado por 



isso, a minha remuneração se for lucro é positiva, eu tiro dividendo, se 
for negativo e tenho que compor novamente com o capital, se for 
negativo. Se isso é dedutível ou não, se criou uma dedutibilidade, 
porque Everaldo estava com vontade de atender os empresários, ponto. 
Agora, o aspecto da subcapitalização é bem interessante, porque vai 
nesse ponto, até que momento o empresário está efetivamente 
investindo ou ele está emprestando entre sociedades, um tema de 
Direito Internacional, a sociedade empresta para outro ou ela investe? 
Aí se teorizou, não, ela empresta, ela empresta e nunca recebe, ela 
empresta e cobra um juros para fazer justamente o [outro idioma], 
pegando base tributária e mandando para outro país. Isso está se dá 
com os royalties que a gente vai discutir, então é uma forma de 
capitalização que gera uma discussão pelo lado do advogado de querer 
achar benefício fiscal, isso por um lado é positivo, mas por outro é 
nocivo, porque você beneficia agentes hegemônicos tributários a pegar a 
base tributária local e mandar para outras jurisdições com o nítido 
intuito de evadir tributação. E do ponto de vista de organização de 
empresa, é preciso que a gente observe que a capitalização dá atividade 
empresarial, e quando ela for visivelmente distorcida por meio de 
brecha, o agente fiscal vem e age para que tributar.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu não concordo em nada do 
que você disse, Fernando, mas infelizmente nós não vamos ter tempo 
para iniciar essa discussão, podemos transferir essa discussão para a 
próxima mesa. O Gileno queria fazer um comentário final. Você tem 
microfone?  

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Só uma breve observação sobre o que o 
professor Fernando estava falando. Na verdade, e aí não entrando na 
questão tributária propriamente dita, voltando para a teoria econômica, 
e sem entrar na thin capitalization(F). O justo capital próprio surgiu lá 
atrás com a lógica econômica bem específica, na virada do plano real o 
governo teve que fazer um choque brutal de juros, e subiu os juros para 
30% ao mês, desculpa 30% ao ano em algum momento. Enquanto eu 
tive, enquanto a inflação ela vinha baixando, começou analisar 11%, e 
etc, ela terminou com 5 a 6%, naquele ano 95, 96, naquela transição. 
Isso fazia com que eu tivesse um montante de capital estupidamente 
grande, aplicado no mercado financeiro a juros de 30%, enquanto eu 
tinha empresas que não faziam ou evitavam investimentos ou não 
faziam formação bruta de capital fixo do ponto de vista econômico, com 
capital próprio. Porque eu não queria abrir mão da dedução de 34% do 
recurso arrancado de terceiros. Então, a lógica do governo foi: Olha, eu 
tenho que criar um incentivo para que aquele capital que está no 
banco, na mão dos rentistas, venha para a economia real num 
ambiente de juros, e diferencial de juros que absolutamente, em 
hipótese alguma poderia incentivar esse tipo de movimentos, digamos 
assim. Então, ela teve um propósito naquele momento, propósito esse 
que assim, sim, a gente discute hoje. Ele existe? Ele não mais existe.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Gileno, eu também não 
concordo com você, viu, mas infelizmente nós não vamos ter tempo para 



iniciar essa discussão. Eu queria agradecer a presença de todos, 
terminamos mais um semestre das nossas reuniões semanais aqui, e 
convido a todos para que retomemos os nossos debates na primeira 
semana de agosto. Muito obrigado, e boas férias! 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisada por J.L. 
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