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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Os times de futebol 
têm a pré-temporada, né? Nós, aqui, estamos, parece, que em pré-temporada de 
julho, com bastante ausências na mesa, por vários motivos, não é? É... O tempo 
está ruim, mas os ausentes têm outras razões. Eu queria comunicar no pequeno 
expediente que estamos recebendo para entrega ao público mais um volume, 
número 8, da nossa série “Doutrina Tributária”. Este é o livro do João Victor 
Guedes Santos, “Teoria da Tributação” e “Tributação das Rendas nos Mercados 
Financeiros e de Capitais”, de modo que é um trabalho muito importante, um 
trabalho muito focado, não é? Embora tenha conteúdo doutrinário relativo à 
tributação da renda, esse trabalho aqui foi orientado pelo Professor Quiroga, de 
forma que tem tudo, realmente, para ser um sucesso aí e ser proveitoso para os 
eleitores, não é? Vocês vão receber pelas vias que costumam receber. Novamente, 
nós temos uma excelente apresentação gráfica, não é? Como sempre. Alguma 
comunicação a mais?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, para mim com bastante orgulho, não é, 
que um dos membros do nosso Instituto, que por coincidência chama Salvador 
Cândido Brandão Júnior teve a tese de mestrado dele aprovada pela USP, ele é 
mais um mestre aqui pela parte do instituto, não é? É com bastante prazer que 
eu...  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O prazer é de todo nós, até porque o 
Salvador Júnior é grande colaborador nosso, não só com presença constante 
aqui na Mesa, mas também nos ajuda bastante nos cursos e no Facebook, o 
Facebook é criação dele, de forma que realmente é um momento importante. 
Parabéns a ele. Ainda no pequeno expediente eu queria comunicar ( dá para tirar 
essa coisa daí?) art. 48. Comunicar o que provavelmente a maioria pelo menos 
saiba, que na Lei 11, aliás, 12.833 saiu uma alteração relativa ao inciso I 
exatamente, relativa à Responsabilidade Civil, especificamente dos Conselheiros 
do Carf. Em função daquela de ações promovidas no começo do ano, ações de 
responsabilização. Era ações ordinárias a maior parte delas, ações... Como é que 
chama?  



 Sr. Salvador Cândido Brandão: Públicas, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ação popular. Ações populares 
contra os membros do Conselho. Uma coisa até paranoica, não é, o que 
aconteceu, e houve uma reação muito forte por parte dos organismos todos 
envolvidos, e esta nessa Lei 12.833 desse dispositivo deve resolver o problema ou 
desestimular, no futuro, aventuras como esta, não é? E, além disso, 
evidentemente que deve dar aos conselheiros uma tranquilidade para julgar de 
acordo com as suas convicções, e quem vive no Carf sabe que houve um 
estremecimento muito grande lá. Muitas pessoas ficavam com medo de julgar 
seja para o bem, seja para o mau. Então a coisa estava ruim.  Teresa, você pode 
comentar alguma coisa? Teresa é conselheira antiga no Carf na terceira seção. 
Por favor, Teresa. Não, você fica à vontade, se não quiser falar.  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Entendo que muda sim, isso já foi pleiteado 
já há algum tempo, houve até... Enquanto não foi aprovada essa redação houve, 
sim, por parte dos conselheiros uma inibição de votarem em processos 
importantes, não é? Então, entendo que isso vai resolver. Antes havia sim ações 
contra os conselheiros. Eu mesmo tive um no passado e, claro, é um direito de 
propor ação popular, mas não pode ser com esse intuito de contestação, sem a 
devida razão. Então isso me parece bem acertado e vai inibir outra enxurrada aí 
de uma pessoa só, inclusive, nesse caso, indevidamente. É isso. Veio em hora 
certa e a iniciativa, não só da OAB, do próprio presidente do Carf, que se 
empenhou nisso, enfim em boa hora. Só isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas parece que daquelas quarenta e poucas 
ações que uma pessoa só impetrou, algumas a AGU assumiu o recurso, não é?  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Não, a AGU assumiu de todas, não é, a 
defesa dos conselheiros.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, então não foi a AGU, desculpe. Um órgão 
público está apelando da decisão do juiz, não é? Da decisão do juiz que a ação 
inicial.  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Até o presente momento, nenhuma delas 
teve uma decisão favorável...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ao autor. 

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Ao autor, todas estão sendo ou nulas, né, ou 
em grau de recurso, porque o autor apelou, mas, por enquanto, nenhuma ele 
está sendo sucedido na proposta, então...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor Ricardo, como essa regra é regra de 
Direito Processual, provavelmente então servirá até de baliza para que os 



processos que não tiveram essa conotação de fraude ou dolo sejam realmente, 
extintos não é? Está em andamento o processo, não é?  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: A própria redação prova, não é, proceder 
comprovadamente com o intuito de dolo, fraude no exercício das suas funções. 
Então, primeiro, não são os conselheiros quem tem que responder, seria o Carf. 
E o Carf, é claro, no meio do segmento normal, que, na verdade, não caberia uma 
ação popular, só nesses casos específicos, claro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom. Eu acho que o fato lembrado 
pelo Brandão de que alguns casos a Procuradoria realmente defendeu, não é, 
apoiou, em outros termos, a ação mostra que precisava haver uma lei mesmo, 
não é? Porque senão fica um carnaval, um juiz acha, o outro não acha, embora 
houvesse uma uniformidade, como foi dito aqui, exposição dos juízes ficou 
evidente o abuso no exercício do direito de propor a ação popular, né? Era a 
mesma pessoa com a mesma redação, houve casos, inclusive, de conselheiros 
colocados como réus que tinham votado contra a decisão, eram votos 
divergentes; houve casos de conselheiros que não estavam presentes naquele dia, 
quer dizer, irresponsabilidade total, não é, como disse, paranoica. E eu acho que 
a função maior desse dispositivo é, realmente, colocar um ponto final nessa 
questão, não ficar dependendo de a solução longa e demorada de uma infinidade 
de processo, não é? A OAB também cassou, não é, se não me engano, cassou a 
inscrição desse advogado, de forma que houve uma reação realmente à altura do 
abuso, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se esta norma pode ser 
considerada uma norma de procedimento para se aplicar retroativamente, eu 
acho que, na minha visão não é bem isto. Mas que evidentemente ela exerce uma 
influência muito forte na formação da convicção para o julgamento dos casos 
pendentes, isso não tem nenhuma dúvida. Então eu acho que é isso, né? Mais 
alguma comunicação? Oscar, vamos passar para a pauta então, com a seu 
assunto que ficou na semana passada, um assunto que tem aspectos 
processuais, ao mesmo tempo em que envolve direito substantivo, não é? Você 
pode expor novamente aqui, por favor?  

Sr. Oscar Osório: Bom dia. Eu me chamo Oscar. Eu trouxe para debate tema 
referente à Responsabilidade Tributária de Terceiros, especificamente às 
hipóteses do art. 134 e 135 a do CTN, quando a legislação, ela escolhe um 
garantidor de um crédito tributário em determinadas hipóteses, normalmente, de 
descumprimento de um dever de colaboração com o Fisco ou, então, de um dever 
de colaboração dentro da própria sociedade nas hipóteses de responsabilidade do 
administrador. A questão que se coloca é a seguinte: Antes essa portarias, a 
prática dessa, dos artigos 134 e 135 do CTN era um tanto perversa, né, no 
momento de inscrição em dívida ativa, normalmente, colocava-se o nome do 
terceiro responsável sem qualquer hipótese de defesa anterior à essa inscrição, se 
ajuizava execução fiscal e a única hipótese de defesa desse terceiro responsável 



era por meio de embargos de devedor, que tem um custo relativamente alto, que 
é de garantia das dívida. Essas Portarias, elas trouxeram uma inovação, apesar 
de serem atos infralegais, na legislação tributária nesse ponto. Elas 
estabeleceram do seu modo, tanto pela Receita, quanto pela Procuradoria 
procedimento para que houvesse a responsabilização de terceiros. No caso da 
Procuradoria, se estabeleceu um ato de declaração de responsabilidade. Seria um 
ato formal, realizado pela Receita, pela própria Procuradoria ou então pelo 
Ministério do Trabalho e do Emprego, por meio do qual se responsabilizaria um 
terceiro com a indicação das hipóteses legais cabíveis e também uma 
preocupação probatória. Já o ato da Receita Federal estabeleceu a necessidade 
de notificação do terceiro responsável também com essa preocupação probatória 
e de possibilidade de defesa. Eu acho que a questão que se coloca aqui é de duas 
vertentes: a primeira Constitucional, porque nesses casos a prática mostra uma 
violação ao devido processo legal, justamente porque circula uma etapa do 
processo administrativo, já vai direto para o judiciário; e a segunda questão 
também de legal. A de legitimidade de uma CDA, ela não decorre simplesmente 
de um ato estatal, porque é um estatal e presume-se, portanto, verídico, uma 
presunção de legitimidade desse ato e se pula uma etapa do processo, já se vai 
direto para a execução. A presunção, aí eu trouxe até um acórdão da Ministra 
Eliana Calmon, que foi superado depois, que mostra que, na verdade, essa 
presunção, ela decorre de um processo administrativo anterior, não é? Então, por 
isso que eu gostaria de trazer essa discussão à tona em virtude dessas portarias.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de iniciarmos os debates eu 
pediria que você esclarecesse se, após a notificação para a pessoa, não é, o 
sujeito passivo que está sendo chamado aí para responder, o processo de 
desenvolve... Você falou que tem uma fase probatória, mas o processo se 
desenvolve no rito do 70.235, com direito à recurso ao Carf?  

Sr. Oscar Osório: O caso da portaria da PGFN, não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou me referindo à Receita 
Federal.  

Sr. Oscar Osório: No da Receita, sim. Sim. É isso que dá entender pelo menos a 
Portaria.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, obviamente esse assunto é bastante 
interessante. Quando você, aliás, a pergunta que você fez é exatamente, seria o 
início da situação, porque são duas Portarias, né? Exatamente uma tem o 
objetivo. Quando é da Receita Federal evidentemente que está dentro do 70.235, 
ela, inclusive, já prevê exatamente a parte ou as partes ou o contribuinte ou o 
responsável apresente defesas  individuais. E se um apresenta, tem o efeito de 
suspender em relação aos demais, salvo alguma condição subjetiva, claro, né? Se 
está prescrita, está prescrita para todos, aquelas coisas todas. Acho que o 
artigo... Você coloca aqui o art. 5º, que fala se pedir parcelamento suspende em 



relação a todos. Eu acho que seria realmente adequado que assim ocorra.  Se 
alguém pede parcelamento pode estar cobrando do outro. Então, a Receita 
Federal, ela cuida exatamente daqueles casos em que há Auto de Infração, que é 
competência dela de fazê-lo e, portanto segue o rito do processo administrativo e 
o contribuinte tem que estar, o responsável estar indicado no Auto de Infração, 
para que ele possa exercer plenamente o direito de defesa. Já o Procuradoria, o 
ato da Procuradoria, ela tem outro sentido, porque a Procuradoria parte sim do 
termino do processo administrativo, que já ocorreu [ininteligível 0:16: 52], já 
passou por essa fase na Receita Federal ou, foi a questão que você levantou 
primeiro, há um inscrição de débitos declarados pelo contribuinte, que não 
precisam passar pelo processo administrativo. E isso até, essa questão 
consonante, já foi julgada, né? Eu acho que já temos, está fechado isso, né? Isso 
aí está fechado. Quer dizer, não precisa haver processo administrativo de uma 
DCTF, de uma GFIP.  Isso daí, praticamente, o contribuinte declarou, não precisa 
ser feito o lançamento, vai direto para a dívida ativa, sem problema. Nesse 
momento é que se dá a questão da indicação do responsável. Se o responsável é 
indicado na relação, na CDA ou na inscrição na dívida ativa, a questão da 
inversão do ônus da prova, que é o que você cita aí do acórdão do STJ, que é em 
efeitos repetitivos, não é, que se o nome dele consta da CDA ou é indicado na 
inscrição ou na cobrança, ele tem ônus de fazer aquela prova diabólica de que 
não agiu de fraude, dolo, simulação e de que não participou de um encerramento 
irregular na entidade, da empresa. E se não constar, sim, aí cabe ao Fisco provar 
isso. Quer dizer, se o nome dele não consta, lógico, ele não vai poder se defender, 
então quando vem o redirecionamento, cabe ao Fisco provar que ele agiu com 
dolo, fraude e simulação circulação ou participou de uma situação de 
encerramento irregular na empresa. Até você citou aqui, né, o processo 1104400 
é o leading case, que é o caso da repetição geral. E posicionamento divergente, 
esse divergente, na verdade, não é tão divergente assim, é...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não teve, depois de os embargos de 
declaração foi superado. Então, na verdade, a jurisprudência no STJ está 
fechada nesse ponto. Quer dizer, com dificuldade todas que possam acarretar o 
contribuinte, mas está fechada, não tem divergência entre o 1104109 e o 
1104900 porque no final o ministro... Você lembra do Ministro?   

Orador Não Identificado [0:19:27]: Herman Benjamin. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Herman Benjamin deu um voto e toda a turma 
seguiu com exceção. A Dra. Eliana fez uma exposição muito bonita, não chegou a 
ler toda a exposição dela, como funciona, mas ela, realmente, restou vencida 
nesse ponto. Então, essa questão estaria fechada. Da minha parte, só.  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer uma pergunta para 
os dois aqui, qualquer um deles responde para a gente ficar esclarecido mesmo 
para começarmos os debates. Afinal de contas, é possível acrescentar o nome de 
um terceiro, dado como responsável, após o término do processo administrativo? 



Porque a prática hoje da Receita Federal ela já está autuando também os 
responsáveis que apresentam impugnações à parte, ou não, mas são julgados em 
conjunto, a matéria é submetida a um julgamento, inclusive, no Carf, e até aí 
tudo bem, porque a pessoa foi chamada, já teve a oportunidade de se manifestar, 
fazer prova, diabólica ou não, ela teve a oportunidade de se defender e aí, de 
acordo com a CTN, a certidão de dívida ativa tem presunção, certeza e liquidez de 
ônus da prova. O problema mais grave é quando o nome aparece após o processo 
administrativo. Então, a pergunta que eu coloco aqui: querem em relação à 
Portaria da Procuradoria Geral, querem que a nossa relação ao REsp, se atinge 
as hipóteses em que não houve a formação, o processo administrativo contra a 
pessoa. E com a relação com relação à questão que o Brandão lembrou de que 
quando há declaração não precisa de processo administrativo, certo ou errado, é 
matéria já decidida pelo STJ, e acho que antes também pelo Supremo, mas há 
uma distinção muito importante, não é? Há uma participação da pessoa na 
formação do crédito tributário, porque ela declara. Se ela declarou, ela que venha 
provar depois que ela declarou errado. Então existe uma situação, não estou 
dizendo que está certo, que concordo com a jurisprudência; a jurisprudência está 
certa porque a jurisprudência é afinal o que está lá lei, então acabou. Não se 
discute mais. Pode-se não concordar, eu pessoalmente acho que não deveria ser 
assim, mas de qualquer forma é assim, mas há participação do indivíduo, do 
contribuinte. O contribuinte ou do sujeito passivo por responsabilidade. É mais 
ou menos como um processo civil em que se justifica, de certa forma, a fidelidade 
que se quer dar à execução em que os embargos não têm efeito. Porque a pessoa 
participa da formação do crédito civil, certo? Há um título assinado por ele ou 
um título judicial antes de iniciar a execução. Nos casos dos processos das 
dívidas tributárias há uma participação que a pessoa declara o crédito, não é? 
Foi lá na DCTF, onde for, que ela é devedora. Não assim quando aparece o nome 
do coitado no processo no qual ele não apareceu, no processo administrativo no 
qual ele não é o sujeito passivo na condição do contribuinte. Então a minha 
pergunta para os dois com toda essa longa explicação para a pergunta é, o 
repetitivo, até para esclarecimento de todos nós aqui, o repetitivo e a 
Procuradoria abrangem quais situações? 

Sr. Oscar Osório: Cento e trinta e quatro e135. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seja qual for o fundamento da 
suposta responsabilidade, a pergunta é, pode ser qualquer um, não estou 
preocupado qual o dispositivo que fundamenta, eu estou preocupado em saber se 
o repetitivo e a Procuradoria se referem a responsáveis que não participaram do 
processo administrativo.  

Sr. Oscar Osório: Eles se referem a responsáveis também que não participaram 
do processo administrativo. Essa Portaria da Procuradoria seria uma forma de 
justificar essa responsabilização posteriormente à, ou melhor, sem qualquer 
justificativa de um processo administrativa prévio, né? Então quer, porque o que 
ocorre, e isso parece que há uma unanimidade na doutrina nesse ponto é que 
são duas regras diferentes. Uma é a regra de previsão do fato gerador e outra 



regra que prevê a responsabilidade. E nesse, por isso a ideia de se ter algum 
procedimento administrativo que verificasse essa segunda regra, que é a regra de 
responsabilização.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida. Sem dúvida. E qual foi a 
resposta do STJ no repetitivo? Nós já sabemos que a Procuradoria age assim.  

Sr. Oscar Osório: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficou bem esclarecido está na 
portaria. Agora, a resposta do repetitivo.  

Sr. Oscar Osório: Então, o STJ, ele não analisou essas Portarias, mesmo porque 
isso é um debate anterior, mas o posicionamento é o seguinte, exatamente o que 
o Brandão mencionou agora: se houver, se houver, se constar na CDA o nome do 
terceiro responsável, presume-se a veracidade, a legitimidade dessa inclusão, 
independentemente de processo administrativo prévio. Então, inverte-se o ônus 
probatório. Agora, se Procuradoria, no curso da execução fiscal, quiser 
redirecionar esse processo para terceiros responsáveis, aí caberia a ela o ônus 
probatório.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Oscar Osório: À Procuradoria. É. Mas o mais cômodo é que ocorre, na 
própria inscrição se coloca o nome do terceiro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu acho que agora está bem 
esclarecido. Vamos abrir...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para esclarecer. Eu não inferir do repetitivo a 
situação em que houve um Auto de Infração. Eu inferi, parece inclusive pelo voto 
da Eliana Calmon que ela estava cuidando exatamente dos débitos declarados e 
não pagos, e é um caso, inclusive, de responsabilidade esta no diretor, porque, 
embora ele assinou o termo de parcelamento, reconheceu o termo de 
parcelamento, confessou a dívida e aí a firma parou de pagar, então 
redirecionaram para ele. Então, não houve, acho até que a Eliana Calmon fez 
uma distinção entre a questão do Auto de Infração e da--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Escuta, eu posso encaminhar o 
debate aqui?  Não vamos... Eu queria... Desculpa. Eu queria dizer o seguinte: 
Presunção de certeza de liquidez pressupõe regular processo administrativo, 
senão a gente esquece o que está escrito no CTN. Segundo lugar: vamos nos 
concentrar na questão, independentemente da situação peculiar específica, não 
é? Assinou o parcelamento, não assinou o parcelamento. Qual é o artigo... 
Porque o problema é saber aí no mérito se ele é ou não é responsável. Mas existe 
uma série de questão aqui, mas a primeira indagação que nós vamos começar a 
debater é: a colocação da pessoa com inversão do ônus da prova pode ser feita 
sem o processo administrativo? E eu quero lembrar que nós aqui temos, repetir o 
que eu falei a semana passada, nós aqui temos resistido a discutir questões 
processuais, mas essa aqui é uma questão processual que tem muito a ver 



diretamente com o próprio CTN, com a substância, com o crédito tributário, 
portanto, com matéria de direito substantivo. Pela ordem. Por favor se 
identifique.  

Sr. Ricardo: Obrigado. Ricardo. Meu nome é Ricardo. Eu tenho uma opinião um 
pouquinho diferente sobre esse recurso repetitivo. Eu acho que ele não é tão 
abrangente como ele parece ser nesse primeiro momento. Na verdade, eu acho 
que, a CDA em tese é o único título que é feito de forma unilateral pelo Estado, 
embora quando você declara você participa nesse momento, mas, em tese, é 
assim que funciona. O art. 3º da 6.830 e do 204 do CTN diz que ela goza de 
presunção, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez. Agora, essa 
presunção que está colocada aí eu acho que ela tem que ser vista de forma um 
pouquinho parcimoniosa e um pouquinho diferentes do que está aí. Da seguinte 
maneira: É necessário que para que ela tenha certeza e liquidez para inclusão de 
um responsável, que esse responsável tenha tido o direito de se defender. Então, 
num primeiro momento, só a inserção do nome do responsável na CDA, ela tem 
que ser vista da seguinte maneira, os pressuposto legais foram atendidos? 
Primeiro. Houve um processo administrativo em que ele pode participar e se 
defender? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: O juiz pode, de ofício, 
quando for analisar a CDA para receber processualmente verificar se estão 
presentes os requisitos. O primeiro requisito é: Por que está sendo colocado um 
terceiro, um contribuinte como responsável? É, por exemplo, pelo art. 13 da 
8.620, falta de pagamento? Já foi declarado inconstitucional, mas 99%, 90% das 
ações que nós temos com responsável estão nessa situação, então a falta de 
pagamento pura e simples não dá. E aí, por exemplo, no fundamento, na própria 
CDA quando consta assim, é débito declarado e não pago? Débito declarado e 
não pago não autoriza a colocação, então esse art. 135, aliás, esse julgamento ele 
deve ser visto da seguinte maneira. Outro exemplo, na própria CDA, na 
disposição legal vai constar o fundamento da inserção, e o fundamento vai estar 
lá, existiu um processo administrativo anterior no qual foi discutido o 135? Se 
não houver essa possibilidade de discussão num processo anterior do direito em 
si da responsabilidade, onde está lá qualquer um daqueles elementos do 135, 
dolo, fraudes, excesso de poder, não pode colocar. Então, mesmo esse julgamento 
sendo repetitivo ele pressupõe que, anteriormente, tenha havido isso. O que ele 
mencionou que você só vai poder como a inversão do ônus da prova, essa 
inversão ela antes da existência da inversão e antes da defesa, da caracterização, 
é necessário verificar se estava presente o fundamento para a inversão. Isso pode 
ser visto pelo juiz mesmo em pré-executividade. Não no sentido de “eu vou provar 
que eu não cumpri o 135”, mas se estava presente o requisito do 135. Por 
exemplo, a existência do processo administrativo regular, o débito declarado e 
não pago. Isso antecede a inversão do ônus da prova. Por isso que eu acho que 
deve ser feito, ele não é tão abrangente como parece ser. Não basta está o nome 
do sujeito na CDA para ter a inversão do ônus e ele ter que comprovar que ele 
não agiu no 135; antecede. Vamos verificar se existiu algum daqueles indícios 
que pudessem caracterizar a responsabilidade para aí sim depois se discutir. 
Então precede a essa conclusão o fato da existência de qualquer um daqueles 



elementos que pudessem caracterizar o 135. Esse é o anterior. Depois, sim, se 
caracterizado a existência do processo administrativo, se houve fraude, 
simulação, dolo, aí tudo bem, aí pode ser feito. Mas do jeito que está, o simples 
fato de encerrado o processo administrativo, a Fazenda vai lá e coloca o indivíduo 
na CDA, está errado, porque pressupõe analisar antes se houve algum daqueles 
elementos. Não pode simplesmente porque, por exemplo, a Fazenda aqui da São 
Paulo fazia muito isso para fins de ICMS, você está lá no quadro societário como 
responsável, automaticamente quando ele escreve o débito em dívida ativa, ele 
coloca o responsável. Os débitos previdenciários, na mesma situação.Também 
acontece isso, mas antes de aplicar esse julgado é necessário verificar porque ele 
foi incluído lá, não é só porque fazia parte do quadro societário que ele passa a 
ser responsável. Houve um processo administrativo regular? Essas duas 
Portarias elas trazem a normatização de como vai se dar isso a partir de agora, 
mas mesmo antes da existência dessas duas por portarias é fato que o 
contribuinte tem direito ao contraditório e a ampla defesa para comprovar que 
não houve nenhum daqueles elementos do 135. Acho que isso tem que ser feito, 
essa ressalva antes, porque parece abrangente, virou uma verdade absoluta, 
inclusive no judiciário, de que basta estar o nome na CDA que inverte o ônus da 
prova, mas antes da inversão do ônus da prova tem que se notar essas 
condicionantes de existência ou não do indício da possibilidade de aplicação do 
135. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudia. Obrigado, Ricardo. Com que 
eu concordo inteiramente. Só um comentariozinho aqui, enquanto ele falava me 
ocorreu aqui. O fato do diretor, seja quem for, né, tenha assinado a confissão de 
dívida, não significa que ele está confessando que ele é responsável, ele está 
confessando que a pessoa jurídica deve aquele valor. É a mesma coisa que 
responsabilizar o coitado que assinou a DCTF, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se desceu um detalhe no acórdão, na verdade a 
seguir, como ele disse, né, claro que essa situação que você disse seria realmente 
a ideal, mas assim que ocorre, mesmo porque já está consolidado que processo 
administrativo para débito declarado não existe, então não há como fazer 
processo administrativo de débito declarado. Mas esse caso desse acórdão que 
ele trouxe há um componente a mais, porque realmente houve uma falência 
irregular a seguir, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudia. 

Sra. Claudia: É Claudia. Eu acho que depois de muito titubear, a gente tem uma 
certa clareza do STJ no sentido de que o divisor de águas em termos de regimes 
jurídicos vai estar ou não na CDA o nome. Agora, o fato é, como o nome foi parar 
na CDA? Não é assim, simplesmente. Corre um processo administrativo contra a 
pessoa jurídica. Aí a hora que eu vou inscrever em dívida, eu simplesmente 
coloco o nome da CDA e como um passe de mágica inverto o regime jurídico. 
Acho que não é isso, inclusive o Joaquim Barbosa, em um julgado recente está 
reforçando essa cláusula do devido processo legal. Então, eu acho que a gente 



também nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente não tem que ser formalista 
a ponto de achar que se teve um Auto de Infração e o responsável, né, pessoal, 
solidário não foi incluso, isso quer dizer que no momento da inscrição em dívida 
alguma coisa não possa ser feita adicionalmente para a Procuradoria. Por 
exemplo, no caso de dissolução irregular. Muitas vezes, durante todo o trâmite do 
processo administrativo, não houve ainda dissolução regular, a empresa está lá 
presente. Então não faz o menor sentido você imaginar que o Auto de Infração já 
teria que ser preventivamente lavrado contra o responsável. Eu imagino assim, 
uma situação de um processo que correu normalmente, só contra a pessoa 
jurídica. Se chegou para a Procuradoria porque o ato de inscrição aí é que está, é 
isso que a gente tem que pensar, o que é o ato de inscrição? É uma mera 
burocracia da Procuradoria que ela vai lá, e agora está inscrito e ponto, tal, e 
qual, inclusive se ela não acordar em algum ponto com a decisão, ela tem 
autonomia, competência para afastar alguma ilegalidade, ela tem 
responsabilidade pela inscrição. Então esse ato de inscrição, ele tem que ser 
legítimo, mas pode ter situações em que realmente o responsável não participou 
do processo, mas a Procuradoria olha e fala: “ué, essa empresa no meio do 
caminho desapareceu”. Isso quer dizer que ela está impossibilitada pelo devido 
processo legal a incluir em dívida ativa o nome também do responsável? Não. Ela 
pode ela instaurar um processo administrativo previamente de modo a 
comprovar o que? Fatos diferentes. Porque o que permite a execução, a 
responsabilização da pessoa jurídica devedora é o mero inadimplemento. Essa 
hipótese de incidência que autoriza você executar. Já em relação ao responsável, 
é outra hipótese de incidência. Então o que tem que haver é uma apuração, que 
não necessariamente vai ser concomitante com o Auto de Infração, de que aquela 
infração realmente aconteceu. E aí com o devido contraditório, ampla defesa, 
etc.. E aí então assim, eu acho que é possível ter situações em que não houve 
participação no processo administrativo e a Procuradoria supre isso com um 
processo dela administrativo em que ela permita a defesa. Isso não quer dizer 
então que tenha que ter vindo lá de traz; tem situações que permitiriam isso, de 
sanar, certo, a inscrição. Agora, o que não dá é para fazer, e o Joaquim Barbosa 
meio obiter dictum, num julgado, estou com o número aqui, depois eu passo, não 
sei se todo mundo teve acesso, ele também está reforçando a cláusula do devido 
processo legal no sentido de que ok, o que vai definir é estar o nome ou não na 
certidão? Sim. Mas a questão é como esse nome foi parar na certidão. Se ele o foi 
de forma a atender o devido processo legal ou não. Mas acho que a gente não 
pode radicalizar de imaginar que tenha situações que sempre vai ter que estar 
sempre desde a atuação, eu acho que tem outras formas de suprir. O fato, e eu 
acho que a jurisprudência fortalece essa posição de que tenha havido essa 
inscrição não seja, né, aleatória, ela tenha uma causa. Mas os, quanto aos atos, 
né, da Procuradoria, a gente não tem que dar um tanto, tanta bola, né, digamos, 
para esses atos. É uma orientação interna porque dentro mesmo do contexto da 
Procuradoria cada um estava agindo de um jeito, e agora tem uma certa 
padronização. Mas ainda assim, a Procuradoria, para ela, basta uma declaração 
desses órgãos que tem competência para inscrever em dívida de que ocorreu uma 
das hipóteses. Não é só uma declaração, né? Então eu acho que é esse o limite. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que das manifestações da 
Cláudia e do Ricardo e outros anteriores aqui fica muito claro que há um 
pressuposto para a inscrição da dívida, vamos esquecer um pouquinho agora, 
vamos discutir entre nós aqui, depois nós dizemos ao Tribunal o que é certo. Não 
é? Mas, há um pressuposto que precisa ser cumprido. É requisito para a certidão 
adquirir esse atributo de ter, atribuir ao crédito tributário, ao que ele se refere, à 
condição de líquido certo invertendo o ônus da prova. A Cláudia traz um ponto 
importante que é, não precisa ser tão formalista, não é, não precisa ser tão 
formalista, porque o crédito tributário pode ter nascido no momento em que a 
empresa não tenha entrado em extinção, em liquidação irregular, o que ela 
estava certa. Mas o que eu queria lembrar o seguinte, sem ser formalista, mas 
verificando o direito substantivo que eu vejo no CTN, e nós estamos tratando de 
crédito tributário que é matéria de direito substantivo reservada à lei 
complementar de acordo com o art. 146. Diz assim: “Compete privativamente à 
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim 
entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido. Atenção, identificar o sujeito passivo”. 

Então, na situação que a Cláudia traz é havia um lançamento quanto a uma 
pessoa jurídica que se defendeu e perdeu no Carf, tá certo, ou em qualquer outro 
tribunal administrativo e agora o momento de inscrição à dívida. Nesse momento 
se descobre que a empresa entrou em situação irregular de liquidação irregular. 
A irregularidade já não decorre no crédito tributário. Como disse o Ricardo há 
pouco nova regra, não é? Ou você que falou, eu não recordo bem, um dos dois. 
Nós temos uma nova situação. E nessa nova situação, que não é mais o fato 
gerador da obrigação tributária, mas é uma fato gerador com responsabilidade 
solidária ou exclusiva, seja lá qual for, nasce um novo sujeito passivo, e esse não 
foi investigado, e esse não foi objetivo de lançamento. E ele tem direito, de acordo 
com o art. 5º da Constituição a ser lançado e se defender em duas instâncias 
administrativas. Esse novo fato é que parece que está sendo jogado de lado. Ele é 
muito diferente da situação em que, com todas as críticas possíveis, ai até talvez 
até por um lado formalista, a jurisprudência firmou entendimento de que débitos 
declarados não precisam de processos administrativos porque está declarado 
pelo sujeito passivo. Aqui a pessoa não se declarou em nenhum momento: “olha, 
eu sou o responsável”. É muito diferente. Luiz, pediu a palavra?  

Sr. Luiz: Acho muito interessante depois de todas as considerações a própria 
Portaria 2.284 que ela vai... Confirma muito do que foi dito aqui. Acho que 
principalmente os artigos primeiro, o segundo e depois o último, o10º dessa 
portaria. O primeiro fala justamente da necessidade de, no procedimento de 
Constituição, ou seja, no lançamento, na lavratura do Auto de Inflação de se 
identificar o que ele chama aqui de pluralidade de sujeitos passivos. O art. 2º diz 
o seguinte: que sempre quando for identificado tem que se reunir os elementos 
de prova necessário. Então, assim, sempre que houver a priori, a identificação de 
responsáveis, isso teria que constar no Auto de Infração. Mas caso a identificação 
de um responsável ocorra depois, por esses eventos de solução da sociedade, aí a 



gente passa para a regra do art. 10º. Os outros artigos tratam muito do que o 
Brandão já da questão dos procedimentos de defesa, e a defesa aproveitar os 
demais. Mas o art. 10, ele diz o seguinte: “O Crédito Tributário será encaminhado 
à Procuradoria da Fazenda Nacional para a inscrição em dívida ativa somente 
após o termino do processo de Cobrança Amigável para todos os obrigados”. Esse 
termo “cobrança amigável” me parece -- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luiz: Oi... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luiz: Término do Prazo de Cobrança Amigável. Essa cobrança amigável, ela 
me parece diferente de um processo administrativo formal, mas é um 
procedimento prévio à inscrição em dívida ativa. Então ainda que lavrado o Auto 
de Infração, constate-se depois outros responsáveis, o débito não pode ir para a 
dívida ativa sem que, pelo menos, esses outros responsáveis sejam notificados. E 
o ponto é que o, ao passo parágrafo primeiro e segundo, ele diz respeito às 
hipóteses de lançamento de ofício, o art. 10º, ele parece ser muito mais 
abrangente em incluir também as hipóteses de débito declarado e não pago. 
Então, ainda que exista débito declarado e não pago e que exista um responsável, 
esse responsável não pode simplesmente aparecer na CDA. Ele tem que ser 
identificado antes e tem haver esse Procedimento de Cobrança Amigável. O 
problema é que esse procedimento de Cobrança Amigável, muitas vezes, não tem 
todos os requisitos de...  Não suspende a exigibilidade e não tem prazos 
definidos, não está sujeito ao rito do processo administrativo. Mas, de certa 
forma, eu acho que se pode alegar, diante de uma CDA, se o responsável 
aparecer somente à CDA, esse art. 10º, ele pode ser mais um argumento para se 
alegar a nulidade da inclusão daquele nome da CDA.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar o seguinte, 
duas coisas, observações: a gente está aqui, um provocando o outro, né, você 
falou, você me provocou, eu quero falar antes de passar a palavra para o 
Alexandre. Qual a competência da Receita Federal para disciplinar as ações da 
Procuradoria da Fazenda nacional? Nenhuma, né? A segunda coisa, aí é o no 
mérito mesmo da questão. Vamos supor, eu acho que nós temos, a essa altura 
dos debates nós temos que dividir duas situações que a Cláudia colocou muito 
claramente. A primeira é o Auto de Infração e a responsabilidade é pretérita.  É 
pelo próprio fato que gerou a obrigação tributária. Se o fiscal, ao proceder ao 
lançamento, que é privativo, constituí o crédito, identificando o sujeito passivo só 
à pessoa jurídica, ele não pode mais depois dizer a pessoa jurídica não é 
responsável, é um terceiro, que ele está mudando o critério jurídico adotado 
numa das facetas, que talvez a mais importante que é a identificação do sujeito 
passivo. Não pode mais mudar, art. 146 do CTN. Isso que eu estou falando não 
se aplica à segunda hipótese lembrada pela Cláudia que é a responsabilidade 
decorre de um ato futuro que assim, grosso modo seria, só a caso de liquidação 
irregular da pessoa jurídica, não é? Aí não haveria, no caso dum novo 



lançamento, o óbice do art. 146, porque há um novo fato que justifica o novo 
lançamento, o crédito tributário pode ser aquele mesmo, mas há uma nova 
sujeição passiva, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas está decadente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, se está daquele decadente, 
paciência, aí já foi embora. Mas vamos admitir dentro do... Ainda não chegamos 
não chegamos na questão da prescrição  e da decadência, que é outro 
complicador. Mas vamos admitir que está dentro do prazo. Não há nenhum 
impedimento a meu modo de ver para a autoridade competente que não é 
Procuradoria constituiu o crédito tributário agora, o mesmo crédito julgado ou 
não pelo Carf, agora contra o novo sujeito passivo. Caso haja julgamento do 
mérito pelo Carf, o novo processo é apenas em relação à responsabilização do 
terceiro. O Carf não vai rediscutir se o crédito tributário, o fato gerador ocorreu 
ou não... Isso já está matéria superada. Eu só estou trazendo isso para 
complementar o que o Alexandre, o Luiz falou e Alexandre. O Hiromi pediu a 
palavra, o Brandão está pedindo, se alguém quiser, Cláudia, novamente.  

Sr. Alexandre: No ano passado, tivemos o painel no congresso do IBDT sobre 
responsabilidade tributária, o Dr. Gerd com o Dr. Becho e se debateu isso. Na 
última revista Dialética, o Dr. Becho traz, eu acho que o melhor estudo que eu já 
li sobre a responsabilidade tributária e a personalização, a desconsideração para 
atingir a pessoa dos sócios, não é? E o que a gente vê na jurisprudência, agora, é 
que o STJ creio que vacilou quando ele diz que basta constar na CDA para que o 
sócio respondam. Porque, aí, abriu-se essa brecha, né? A procuradoria agilmente 
colocou que, agora, ela pode imputar na CDA, antes de executar no nome do 
sócio, então aí, mesmo os casos de dívidas não pagas, entrariam já de início 
como um polo passivo. Esse foi o vacilo que se colocou e que deu essa 
interpretação. Voltando... Essa matéria é muito tormentosa. Nós que advogamos 
e trabalhamos nisso há muitos anos, isso é um tormento. Mas eu vejo da 
seguinte forma: E o Dr. Becho coloca muito bem isso, que empresa, que 
empresário vai, então, se arriscar, e as questões tributárias são sempre 
relevantes, a ter o meu negócio? Porque se for assim, um mero, não conseguir 
pagar um tributo, vamos dizer, R$ 1 milhão, toda a diretoria, todos os sócios, 
cotistas seriam responsabilidades, então seria, o risco seria estrondoso. É aí que 
o Dr. Becho demonstra na história, tanto doutrinária, como a formação do CTN, 
a formação do Direito como um todo, que isso é assim, muito arriscado. E o que 
a Procuradoria quer e Mens legis da Procuradoria, que eu alcance é o seguinte, 
evidente que as execuções fiscais quando se encontrava a dissolução irregular ou 
mesmo a não dissolução irregular, havia a prescrição, quando se conseguia, ou 
no caso, eu, por exemplo, particularmente, fazendo um aparte entendo que 
apenas no caso de dissolução irregular é que aí sim, as dívidas, os sócios se 
evadem, agem com fraude à lei, dissolvem a empresa regularmente, aí sim, seu 
patrimônio pessoal tem que responder, não antes. Porque antes criará esse 
monstro que qualquer... Agora toda execução fiscal, a Procuradoria vai colocar o 
nome dos sócios para evitar a prescrição, vai colocar todos os que constam no 



contrato social indistintamente, porque não há como, se não houver esse 
processo como nos casos dos Autos de Infração, aí sim, eu entendo que no caso 
da fraude à lei, mesmo no curso da execução pode a qualquer momento, o sócio 
ser incluído, porque houve fraude à lei. Uma fraude à lei é crime, não é? Tem o 
caso de sonegação, etc... Evidente que a Procuradoria aprovando que houve dolo, 
porque a prova do dolo é sempre de quem acusa, nunca do acusado. Seria uma 
inversão também do direito penal, processual penal, imputar um crime a alguém 
e falar, agora você cobre que você não cometeu crime. Então nesses casos de 
fraude à lei que geralmente são de sonegação fiscal, nota repristinada, são mega 
ações, casos de apropriação indébita etc., eu creio que, eu concordo com a colega 
que o formalismo exacerbado vai também pedir, tentou-se cobrar a empresa, a 
empresa não paga, tem um caso de Auto de Infração, a responsabilidade é 
objetiva, objetiva não, objetiva da empresa e no caso, tendo essa comprovação da 
fraude, o sócio incluído desde que haja prova, um processo até criminal, um 
curso que se suspende a prescrição etc.. Nesse caso aqui de débitos, de dívidas 
não pagas que, simplesmente agora vai se colocar na CDA, eu não consigo 
enxergar que se possa, então, imputar se a empresa estiver regularmente em 
atividade, os empresários passem a responder, solidariamente. De uma maneira 
indistinta. Isso é muito... Isso é um atentado até ao direito à iniciativa privada e 
atenta até contra a liberdade econômica e iniciativa privada esse tipo de 
imputação. Então, evidente que quando falou-se, aí, colocou-se na ementa: “não, 
se tiver na CDA cabe ao sócio se defender”, eu creio que apenas tem que olhar 
com, se rever esse pensamento e tomar esse cuidado. A jurisprudência sempre 
caminhou no sentido que de dívidas não pagas, desde que a empresa está 
funcionando, não gerariam diretamente a imputação aos sócios, porque aí vai 
contra o sistema privado do direito empresarial como um todo. Aí o Direito 
Tributário vai ser novamente se sobressair sobre o direito como um todo, criando 
uma exceção que é abominável.  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, pode passar... Não, é o 
Hiromi pela ordem. Na verdade, atenta contra a separação de patrimônios da 
personalidade jurídica de sócio e das pessoas, e da pessoa jurídica, não é?  

Sr. Hiromi Higuchi: Essa Portaria da Receita Federal só se aplica para o Auto de 
Infração, não é? Exclusivamente. Agora, o STJ tem a Súmula dizendo que 
simples inadimplência não responsabiliza o sócio, não é? Mesmo o sócio-gerente, 
tem até Súmula. Então, a simples inadimplência não tem [ininteligível 0:55:15]... 
Agora, no caso parece que houve uma dissolução irregular, nesse caso. Agora, se 
há dissolução irregular, não precisa ter nenhuma prova, mesmo simples débito 
declarado o sócio responde. Nesse caso não precisa nenhuma prova. Agora, se é 
caso de Auto de Infração, sempre entendi que é um absurdo STJ tem sempre 
decidido que se constar no CDA  já tem que fazer prova negativa. Como é o sócio 
vai fazer prova negativa? Isso aí é um absurdo que não tem tamanho. Agora, tem 
até acórdão do Conselho de Contribuinte dizendo que a imputação de 
solidariedade é só de Procuradoria, que é outro absurdo. Quer dizer que anulou a 
parte de tinha imputado? Anulou. Quer dizer, como é que... Não, eu acho que no 
caso de Auto de Infração o Fisco tinha levantado aquela situação que 



responsabiliza e colocou como responsável tributário também o sócio gerente. 
Agora, o conselho do contribuinte anulou essa parte. Eu acho absurdo. Então eu 
acho que, no caso de Auto de Infração, dizer que na hora de execução que o 
poder imputar o sócio-gerente da dívida, eu acho que é um absurdo que não 
tenho tamanho, sabe? Então eu acho que essa, por essa portaria, agora, a 
fiscalização também tem que obedecer, não é? Então, eu acho que não poderia 
jamais uma dívida de Auto de Infração chegar na hora executiva colocar o sócio 
gerente como responsável, a não ser em dissolução irregular. Porque na 
dissolução irregular não precisa nenhuma prova.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Precisa saber se for irregular mesmo 
e quem promoveu a irregularidade, né? Brandão pediu a palavra.  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: De fato, a jurisprudência antiga dos 
conselhos e contribuintes não conhecia quando haviam defesas solidárias, né? 
Não havia, diziam, não havia previsão do processo, do processo Decreto 70.235, 
não havia do regimento, então não se conhecia. Isso mudou. De cinco anos para 
cá é nula a decisão que não conhece das defesas dos solidários. Agora, é nula a 
decisão. Sim, justamente para evitar esses problemas, o momento da defesa é no 
processo administrativo para depois haver ou não um redirecionamento no CDA. 
É isso.  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

 Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que a gente está caminhando dentro 
dessa onda, né, de dificuldades e, embora sejam esclarecedoras as 
manifestações, elas sempre esbarram naquilo, não é? Como disse o Dr. Ricardo. 
Seria isso, nem a Procuradoria se importa muito, porque ela recebe, nem os 
juízes, também, importam-se muito de verificar se a pessoa que está ali está ou 
não. Quer dizer, vai e manda citar, quer dizer, entre o ideal e a prática também 
nós estamos muito longe. Mas, de fato, eu acho que a partir dessa Portaria da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Secretaria da Receita Federal passou a ter 
um papel importante, sim, na formação do ato de inscrição, porque ela própria, a 
Procuradoria, exige um ato fundamentado, isso dá chance ao indicado, né, ao 
indicado ou indiciado, mas indicado na certidão de pelo menos conhecer o 
fundamento da sua inclusão, se foi por dissolução irregular, excesso de poderes. 
Porque ela não vai poder mais discutir o mérito na coisa, ao não ser que a 
empresa não tenha discutido o mérito. Mas esse mérito vai ser discutido na... 
Quanto à condição dele de... Por que foi ele colocado na certidão? Eu até 
curiosamente achei no art. 2º, da Procuradoria, do ato da Procuradoria: “a 
inclusão do responsável solidário na CDA somente ocorrerá após a declaração 
fundamentada da autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil acerca da ocorrência ao menos de uma das quatro situações a seguir”- Ai 
vem-, “excesso de poderes, infração à lei”, que pagamento é simples, a 
inadimplência não é considerada. “Infração ao contrato social ou estatuto, e 
solução irregular da pessoa jurídica”. Quer dizer que no ato da formação da CDA 
já deverá estar fundamentado. Isso dá ao solidário, que não o conheceu, que já 



saiu da empresa há cinco anos, não sabe a quem se refere, para ele saber a 
condição na qual ele está: Eu acho que pelo menos dá se dando um caminho 
para poder minorar essa situação do responsável, não é? 

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com todos os defeitos técnicos, né, 
porque não é situação de solidariedade, não é?  É responsabilidade por algum 
ato, e não... Porque solidário é aquele que nasce junto com o fato gerador, são 
dois proprietários do imóvel, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, né? A 
maior parte dos casos não é solidariedade, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cento e vinte e quatro, que trata 
disso aqui. Olha, de qualquer forma, eu só estou me referindo à leitura que você 
fez com a portaria aí. Cláudia.  

Sra. Cláudia: Eu só queria retomar, até em função do que você falou, a questão 
do formalismo, né, que eu estava salomonicamente, falando: “não, não precisa 
tanto formalismo”. Mas se a gente olha para o 142, realmente, a dificuldade é 
imaginar que você vai ter que pensar num termo inicial de decadência desse novo 
lançamento, você vai ter que pensar outras coisas, mas a verdade, a verdade eu 
acho que esse conserto que eu tentei imagino da Procuradoria, fazer em processo 
dela interno, eu acho que está fora do 142, realmente. Então, para fins... Deveria 
o correto, ela, por eu não dizer chega lá, ela deveria, realmente, devolver para a 
administração. Só que aí a gente também não pode chegar numa situação de 
inviabilizar e favorecer a fraude completamente, ou seja, nunca vai dar tempo de 
voltar e lançar. Mas eu acho que o próprio sistema dá uma resposta para isso, 
porque como você está tratando de obrigações legais diversas, uma de adimplir 
tributo e não tendo adimplido, arcar com seu patrimônio, que é o da pessoa 
jurídica, e a responsabilidade pessoal e solidária do terceiro, né, que agiu de 
forma a favorecer, por exemplo, a liquidação irregular da sociedade, eu acho que 
não tem como não voltar para traz. Só que aí como você está tratando de 
obrigações diversas, a constituição dessa obrigação teria que ter um termo inicial 
diferente. E aí a gente vai discutir. Porque se você considerar que o termo para 
fazer um lançamento contra o responsável, termo inicial do prazo, é a ocorrência 
do fato gerador, você inviabilizou e favoreceu a fraude. Então, eu acho que, em 
função da ponderação do Ricardo em relação ao 142, eu acho que é um tipo de 
formalismo que não dá para a gente fugir, então não dá para fazer a Fazenda 
fazer a Procuradoria numa, acelerar até o processo, tentar corrigir isso com um 
processo interno porque o responsável tem direito ao 70.235 também, então eu 
acho que o formalismo aqui não tem jeito, mas a solução para não instaurar 
completamente a fraude, o caos seria isso: a gente pensar que são obrigações 
diversas e, portanto, em termos iniciais de contagem de prazo de decadência é 
diversos. Eu acho que é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer duas coisas a 
respeito disso, Cláudia, eu não estava querendo trazer a questão da decadência 
porque nós, aí, vamos começar a desviar um pouquinho para essa questão, mas 



todos os direitos têm de ser exercidos dentro de um prazo. Não tem direito que 
não seja direito que não seja sujeito à decadência e à prescrição. O problema do 
Fisco e da Procuradoria da incompetência do excesso de trabalho não justifica. 
Concordo totalmente, se você tem uma nova situação que motiva o nascimento 
de uma nova responsabilidade, antes não havia inércia do Poder Público, não é? 
Então, a nova, até porque a responsabilidade do terceiro para uma dissolução 
irregular pode ter até com relação às dívidas declaradas ou reconhecidas devidas 
pelo Carf. Está certo? Por quê? Porque você, a sua responsabilidade não é pelo 
pagamento daquela dívida, é por ter extinto o patrimônio que respondia por 
aquela dívida. Então, este fato novo é que o termo inicial, sem dúvida nenhuma, 
para qualquer ação do Fisco, antes não pode. Se as coisas corressem 
normalmente, antes o Fisco não poderia cobrar nada dessa pessoa. Então, 
evidentemente não corre decadência ou prescrição contra o Fisco. Agora, vamos 
admitir uma situação, segunda que eu queria falar, situações extremas, aí que 
têm decadência, mas a fraude está tão caracterizada, não sei se dá para salvar o 
direito. Mas será que nós não podemos sair do campo estritamente tributário e 
responsabilizar o indivíduo pelo prejuízo causado ao erário fora do Direito 
Tributário? Quer dizer, o ato dele de dano ao erário é um ato que pode até 
ocorrer durante o processo judicial. Eu pensei nisso quando o Alexandre ficou 
mencionando essa questão. Bom, mas aí não é mais um crédito tributário. Será 
que não responde por perdas e danos, por um ato posterior. Vamos admitir que o 
sujeito comece aí de uma maneira mais legítima, se ele falou de fraude à lei aí, 
vamos usar essa expressão no sentido bem lato, né, de fraude, ele começa, 
compra o oficial de justiça, não deixa citar, enfim, faz um monte de artimanhas e 
escapa durante cinco anos do início do procedimento contra ele. Será que cada 
um desses atos não vão criando um novo termo inicial para uma ação que, se 
não for tributária, de responsabilidade por esta ação, não é mais nem o problema 
tributário, o fiscal não tem nada a ver com isso, o crédito tributário está lá. Mas 
ele, com outros artifícios, na vida civil dele, não é?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas nós estamos discutindo o 
assunto aqui. Na vida civil dele, ele não responde? Já discuti isso, escrevi sobre 
isso quando muitos anos atrás a questão da responsabilidade da fonte pagadora. 
Hoje tá pacificado pelo menos na jurisprudência. Primeiro foi pacificado na 
jurisprudência do Conselho depois virou até Parecer Normativo. Mas, nós 
chegamos a aventar essa situação que a responsabilidade da pessoa é para um 
dano ao Fisco que extravasa o âmbito tributário. Agora, nós estamos tratando de 
Direito Tributário aqui, se eu começar a esquecer o que está no CTN, né? Alguém 
pediu a palavra antes? Tanto ele pediu antes, tanto ele pediu antes que ele está 
no microfone. A prova cabal do Direito.  

Sr. Oscar Osório: Só um breve comentário aqui...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vamos inverter o ônus da prova. 



Sr. Oscar Osório: Só um breve comentário em relação à portaria da 
Procuradoria. Esse ato de declaração dá a entender que o sujeito passivo ele 
participaria, de alguma forma, nessa declaração fundamentada, mas o fato é que, 
pelo se tem notícia, isso não ocorre. Inclusive, o Leandro Paulsen, ele tem um 
livro sobre Substituição, Responsabilidade Tributária que ele menciona que um 
defeito dessa portaria é que ela não determina sequer o envio de uma Darf para 
eventualmente o responsável pagar esse débito. Então, isso ocorre de modo 
unilateral, e não com a participação desse responsável.  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, nós estamos avançando no 
tempo e tem mais um assunto na pauta que eu gostaria de tratar hoje porque é a 
última reunião do semestre. O Alexandre vai falar, depois eu queria só propor 
que a gente leia um pouquinho a ementa para encerrar essa discussão.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei, vamos ver depois.  

Sr. Alexandre: Professor Ricardo, o senhor disse muito bem. Bom, o termo inicial 
da prescrição no caso solução irregular quando tem comprovação, mesmo nota 
de execução fiscal, eu não sei como vai se comprovar tecnicamente, se o Fisco 
pode, ele, dizer que alguém está dissolvido irregularmente nesse. Tem esse poder, 
né, de o procurador como não é autoridade judiciária para dizer se alguém está 
dissolvido ou não irregularmente é uma prova mesmo muito cabal, teria que ter, 
como se comprovaria isso, a empresa faliu, por exemplo. Mas falida, os sócios da 
falida não respondem até tempo, tem também isso, né? Então: Agora, a 
dissolução irregular é muito complicada, quando nos autos no processo sim, no 
momento que o oficial de justiça vai lá e constata que ela não está naquele lugar 
e nem nenhum dos lugares em que estaria na junta comercial formalmente 
constituída, pode estar em outro lugar, mas aí está irregularmente. E no caso da 
indenização, eu concordo o Dr. Ricardo porque no caso do SAT, né, lembrando 
que o SAT é tributo. E o INSS tem responsabilizado as empresas pela restituição 
do seguro pago por força de atos dela contra a lei, ou seja, ela não mantinha 
equipamentos de segurança adequado e tal, cria, tem um acidente do trabalho, o 
INSS paga a indenização, né, e a empresa é... Não, as empresas e até pode ser o 
sócio, porque aí sim entra a responsabilidade civil no seu lato sensu, eu concordo 
com o Dr. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Responsabilidade civil que é 
cobrável, independentemente de lançamento tributário e, está certo, e que é da 
competência da Procuradoria, e que é sujeito à execução fiscal, né? Execução 
fiscal não só de débito tributário, né? Todo mundo sabe.  

Vamos dar uma lidinha rápida aqui, para encerrar, são três itens, aí, da ementa. 
“A orientação da primeira seção dessa corte firmou-se no sentido que de que a 
execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta 
da CDA, a ele incumbe o ônus da prova que não ficou... O ônus da prova”... Perdi a 
linha. “O ônus da prova que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 



previstas no art. 135, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes 
ou infração de lei ou contrato social ou estatuto”. Quer dizer, só por aí é uma 
condenação sem julgamento, não é, porque o indivíduo só porque constou na 
Procuradoria, a Procuradoria  constituiu uma dívida, o outro que prove o 
contrário. “Por outro lado, é certo que mau agrado, os embargos da execução, o 
meio de defesa ser os embargos de execução o meio de defesa própria da execução 
fiscal, a orientações dessa corte firmou-se no sentido de admitir a execução, a 
exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária a 
dilação probatória ou em que as questão possam ser conhecidas de ofício pelo 
magistrado, como as condições da ação, dos pressupostos processuais, a 
decadência, a prescrição entre outras”. Até aqui estaria muito bom, não é, porque 
um das condições dessa ação seria uma de inscrição de dívida com o processo 
administrativo regular. “Contudo”, aí que começa o problema, “contudo, no caso 
concreto”, curioso que o caso concreto vira regra geral. “No caso concreto, como 
bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 
representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a 
matéria de defesa deve ser aduzida na via própria”. Eu não vou nem continuar 
porque eu estou ficando com raiva. É um divórcio da realidade, não? Divórcio da 
realidade legal e um divórcio da realidade fática. Nós sabemos, conhecemos todos 
nós aqui, conhecemos casos que são dramáticos, as pessoas são envolvidas, às 
vezes pessoas já idosas que estão aposentadas, que só tem o apartamento que 
sobrou, lembra Cláudia, apartamento que sobrou que é a garantia do filho que 
está doente, que não tem como subsistir e esse indivíduo passa anos e anos, 
também não se encerra em dois, três meses que podia ser uma angústia 
rapidamente dissolvida. Ele passa a vida inteira, às vezes ele morre, como nós 
tivemos um caso aí, o sujeito morreu de angústia. Morreu de angústia! Porque 
estava responsabilizado pela... E era um homem jovem naquele caso, inclusive. É 
um divórcio total, é um esquecimento do direito sagrado de defesa do 
contribuinte ou da pessoa, seja contribuinte ou não. O caso não é nem 
contribuinte, o direito da pessoa. De forma que é muito lamentável, isso nos 
mostra, mais uma vez, como o direito de defesa e a realidade está complicada no 
Brasil. Nós vivemos num verdadeiro, uma verdadeira ditadura fiscal. Até porque, 
nós também sabemos que os julgamentos administrativos nem sempre são 
adequadamente proferidos. Hoje nós tivemos aqui testemunho da Teresa, do 
receio do julgar que rondou o Carf por tanto tempo, não é? Felizmente a resposta 
legislativa foi rápida aqui. E felizmente também o Carf está passando, superando 
aquele período negro que ele passou em 2005, 2006, e mais negro ainda, se é que 
fosse possível, de 2009, 2010. O Carf está superando aquela primeira fase, mas 
há outros tribunais administrativos que não sei, não sou capaz de relatar como é 
que estão atualmente. Então, o mesmo processo administrativo formalmente 
desenvolvido nem sempre asseguraram o direito devido, que era defesa, que era 
julgamento imparcial. Vocês me permitem, eu dou por encerrada essa questão, 
porque eu acho, Oscar, se você tiver mais alguma questão, porque você que 
propôs o assunto, eu acho que foi muito oportuno, foi muito interessante a gente 
debater. Bianco.  



Sr. João Francisco Bianco: Antes de encerrar, eu só queria esclarecer que eu 
convidei o Renato Becho para vir aqui, hoje, para participar da discussão, 
infelizmente ele não pode vir porque ele tinha um compromisso, mas ele se 
colocou à disposição se nós quisermos continuar o debate em agosto, se colocou 
à disposição para vir aqui participar da discussão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vale a pena, acho que vamos tentar 
agendar. Nós também já temos um convite, já aceito do Roberto Quiroga para 
vim falar sobre a desmutualização, em face da confusão que está lá no Carf, 
tanto na terceira, quanto na primeira sessão, e vamos, ele já aceitou, é só uma 
questão de marcar a data. Fez uma atualização das bolsas corretoras que 
passaram a ser acionistas, né? Desmutualização das antigas bolsas, enfim, é 
uma figura nova do direito privado e muito interessante sobre o ponto de vista do 
Direito Tributário. Seja PIS/ Cofins, seja imposto de renda e CSLL. Brandão, o 
último assunto da pauta é seu. REsp. 1305856.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o que é interessante é o seguinte, nós 
estávamos numa situação, e nós já discutimos esse assunto aqui, nas vendas 
cláusulas FOB. Há um entendimento de que nas vendas cláusulas FOB, o 
contribuinte vendedor ele, entre aspas, né, “só deveria ser responsabilizado, 
sempre naquele caso de conluio, dolo, fraude, simulação”, numa operação 
normal você, aquele princípio geral de direito civil, a coisa perece na mão do 
dono, ora, se e entrego venda à FOB e o caminhão que vem buscar minha fábrica 
não é meu, é do comprador, a partir do momento que deu saída, a 
responsabilidade passa a ser do comprador. Bom...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De quem? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do comprador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A responsabilidade do quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pelo o que acontece com a mercadoria, 
inclusive, tributariamente. Porque o que ocorre? O pessoal sai do caminhão da 
fábrica aqui de São Paulo com destino à Brasília. São Paulo aplica alíquota de 
7%, e ele vende em Piracicaba, né? Quer dizer, hoje como disse o professor Paulo, 
não tem mais fronteira, caminhão vai e volta e não é homologado, não é 
carimbado, não tem mais nada, é direto. Então, dizia a jurisprudência que nas 
via das FOB cabia ao contribuinte/vendedor velar pelo destino correto da 
mercadoria, e ele estava sendo responsabilizado pela diferença da alíquota 
interestadual e aqui no caso de São Paulo seria mais 11%. Então uma carrada de 
empresas foram autuadas, principalmente as usinas de álcool, não é, porque elas 
são presas... Elas não sonegam...  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele que falou e ele que sorriu. Quer 
dizer, nem ele passou no teste do riso dele próprio. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, a questão foi assim--   



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficou vermelho, pior ainda! 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é. Não, porque a gente sabe que há 
sonegação no mundo do álcool, né? Liminares de várias espécies, empresas que 
abrem... É um mundo cão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos discutir em tese, sem esse 
ramo aí. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Então, as usinas todas estavam no STJ 
perdendo. Aliás, grandes empresas, né, não... Então, o que aconteceu? E havia 
uma pressão grande e estava perdendo no Tribunal de Justiça, e agora com esse 
PEP, que vai até 21 de agosto, mas fica encerrado em 31 de maio, a Fazenda 
Paulista, ela estava muito ativa, a Procuradoria já estava assim, o Tribunal de 
Justiça, perdeu no Tribunal de Justiça já estavam levando os bens a leilão, 
fazendo bloqueios. Conseguiram salvar através de cautelar. Chegaram à 
conclusão de que não ia ter futuro, né? Ia perder. Então aderiram ao PEP. Não é 
dia 26 de junho, agora, ontem saiu esse acórdão, da Copersucar sobre o 
patrocínio do professor Hamilton Dias de Souza. E ele muda completamente a 
jurisprudência do STJ. Você pode ver, na verdade, ele está dizendo que a 
responsabilidade não é do vendedor. . 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: “A tributária, em especial, venda de combustível, 
a outro Estado da Federação recolhido do ICMS pela alíquota interestadual de 7%, 
responsabilidade tributária, art.121, I e II do CTN. Exigência de anterior 
demonstração de solidariedade ou conduta infracional apta a gerar vínculo 
jurídico. Ausência de comprovação; análise no presente feito a possibilidade de um 
Fisco paulista, sem investigar a boa-fé do vendedor, exigir dele o ICMS com base 
na alíquota interna pelo fato do produto vendido, álcool hidratado, não ter chegado 
regularmente à outra Unidade da Federação, Bahia. O principal fundamento 
utilizado pelo tribunal de origem para manter a cobrança da alíquota interna 
consistiu no fato de que a infração se consuma com a mera conduta que 
efetivamente causou prejuízo ao erário público. Para explicar a imposição foi 
invocado o art.136 do CTN como suporte da pretendida responsabilidade 
tributária. Todavia, se trata de forma legal é esclarecedor no sentido que a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do 
agente ou do responsável dos efeitos do ato. No caso concreto, todavia o Fisco não 
conseguiu identificar o agente responsável da destinação diversa da mercadoria 
constante na nota fiscal. No caso concreto, o Fisco paulista, em verdade, busca a 
tributação do ICMS pela alíquota interna em face de a mercadoria ter sido 
desviada do seu destino final, com possível venda no próprio estado. No entanto, 
não conseguiu demonstrar que a recorrente tenha realizado essa operação 
fraudulenta, circunstância essa indispensável à caracterização do próprio sujeito 
passivo que praticou o fato econômico e pregado na aplicação da alíquota interna. 
Em controvérsia, que na operação comercial foram cumpridas todas as exigências 
fiscais com emissão das respectivas notas de venda. Nesse contexto, não há como 



exigir da vendedora outras provas que a ela não incumbe, não bastado presumir 
a”... Eu tenho aqui - “Presumir a simulação quanto ao destino da mercadoria. 
Recurso conhecido e para afastar a exigência fiscal de que a recorrente pague a 
diferença entre as alíquotas do ICMS incidentes nas operações internas”. Era tudo 
o que a gente alegava na situação em que existe a empresa no outro estado, a 
nota fiscal passa pelo sistema eletrônico do que integra, mas a responsabilização 
era objetiva, eles simplesmente davam a conotação de fraude e o STJ, pelo menos 
o que eu tenho aqui, quatro ou cinco casos de ICMS lançado decorrente de 
empresa idônea. Tributário, ICMS, operação interestadual descaracterização. 
Esse aqui é um acórdão, Recurso Especial 37033. “A cláusula FOB opera entre as 
partes, exonerando o vendedor da responsabilidade pela entrega da mercadoria ao 
destinatário. Nada valendo perante o Fisco”. Art.123: “que só homologa o 
pagamento do ICMS pela alíquota interestadual se a mercadoria for entregue no 
estabelecimento do destinatário em outra Unidade da Federação. Não é a nota 
fiscal que define uma operação como interestadual, mas a transferência física da 
mercadoria de um estado para outro”. Recurso especial da Fazenda conhecido e 
provido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui nós temos uma coisa 
interessante porque... Quando você começou a expor eu até te interrompi um 
pouquinho para perguntar a responsabilidade pelo o que, né? Porque estava na 
minha cabeça que a pactuação da cláusula FOB ou CIF ou é um pacto 
particular, certo? E eu fiquei me indagando aqui, o art.123 diz que as convenções 
particulares não são oponíveis à Fazenda Pública para modificar a definição legal 
do sujeito passivo. Eu fiquei pensando se esse artigo não interferiria com esta 
questão, e eu acho que eu estava pensando certo, porque de acordo com o 
precedente que você acabou de citar em sentido contrário, o art.123 exerceu um 
papel muito importante, parece que determinante. Mas aqui a gente tem que 
levar em consideração o seguinte: não houve um pacto entre comprador e 
vendedor sobre a responsabilidade tributária, houve um pacto sobre as condições 
de venda. E realmente, se eu estou vendendo para uma pessoa jurídica que está 
inscrita no cadastro fiscal em outro estado e entrega a mercadoria para ela na 
minha porta, dali para frente eu não tenho poder de fiscalização, eu não tenho 
obrigação de fiscalização. Nada como um bom advogado, não é? Nada como um 
bom advogado, porque provavelmente, sem demérito dos anteriores, houve a 
trazida de considerações, de fundamentos neste caso. E eu queria observar 
também para vocês que isso é um dado importante, porque, de certa forma, esse 
acórdão desdiz o anterior que nós estávamos discutindo. Certo? De certa forma, 
esse acórdão confirma o pensamento geral de todos nós aqui de que precisaria 
ver a prova da responsabilidade da pessoa antes dela ser levada às barras do 
tribunal. Alexandre, alguém mais quer falar?  

Sr. Alexandre: Só queria... Eu trabalho aí para as empresas do ramo 
sucroalcooleiro quase 20 anos, e lhe digo, Dr. Brandão, mesmo antes quando as 
empresas eram mais familiares, nunca defendi nenhum Auto de Infração por 
sonegação grave. Sonegação fiscal. O que ocorre é, Autos de Infração por 
discussões de créditos. Aí aderem ao PEP, se o crédito da agulha dá ou não dá 



crédito. Aquelas coisas que a gente conhece. Essas discussões, esse acórdão aqui 
reforça uma jurisprudência que já existe do STJ pacífica, que é a mesma coisa da 
compra de qualquer empresa da outra empresa vender, compradora, o que se 
integra depois é declarado irregular, ineficaz para aquelas portarias. É o mesmo 
caso. As empresas, nesse caso da prática, eu defendi Autos de Infração nesse 
sentido, porque na prática o que acontece é: o dinheiro, a pessoa chega lá e... 
Quem trabalha realmente com ramo de combustíveis ou revendedor realmente 
tem graves falhas na fiscalização e essa questão da alíquota interestadual gerava, 
o Estado... Tanto é que o Estado equalizou. Fomentava a fraude. Por quê? Era só, 
interestadual 7, na interna 12. O pessoal fingia que ia fazer o comprador da 
mercadoria e eu vendo para quem eu quiser. Posso chegar com o dinheiro vivo lá 
e comprar a mercadoria. Qual o impedimento? E alguns até faziam 
transferências bancárias e tudo. Então vendia-se, a pessoa pegava o caminhão e 
em vez de ir para um lugar ia para outro. Isso era prática recorrente por causa do 
diferencial de alíquota. Os revendedores ganhavam muito dinheiro com isso. E 
isso gerou esses Autos de Infração, porque é quase impossível, também para o 
empresário, ficar fiscalizando o comprador, que isso não é obrigação do 
empresário, isso o STJ já definiu, a obrigação estatal de fiscalização não é do 
ente privado. Transferir para o ente privado a fiscalização... Você vai depois ligar 
lá, você vai levar no destino e tem que ligar lá e tal. Então, eu só queria fazer esse 
reparo, não é, Dr. Brandão, porque as empresas até hoje estão mais organizadas, 
porque são grandes grupos agora internacionais. Esse estigma nas usinas é 
inverídico. O que acontece é no setor de revenda e distribuição, é de outra coisa. 
As usinas de açúcar não são distribuidoras de combustíveis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vamos discutir esse...  Paulo ou 
José é responsável... O Brandão fez referência ao setor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ao setor. Que é exatamente--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está confirmado o que ele falou, que 
o setor tem problemas e o sorriso, portanto, era justificado. Se ninguém quer a 
palavra... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu só queria concluir, não é, e também nós 
já discutimos aqui e agora criou-se uma outra questão, né? Quem aderiu ao PEP 
não quer mais pagar, né, porque tem a chance de ganhar então... Vamos deixar 
esse tempo para encerrar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se alguém quer ou não quer, tem 
chance. Eu fiz referência há pouco como é importante um bom advogado, e eu 
queria dizer o seguinte, o bom advogado não é um advogado apenas para a 
defesa do seu cliente e para o seu próprio interesse no honorário de êxito. Ele é 
importante para esclarecimento do Tribunal. A condição aqui de diretor do IBDT 
tem me propiciado, eu acho que pelos meus companheiros todos aqui também, a 
oportunidade de conversar com juízes de várias instâncias, inclusive 
desembargadores federais, e até ministros ou ex-ministros do STJ, um ambiente 
mais informal, não aquele de advogado que vai entregar memorial. Temos tido 



Congresso com a Ajufe, e agora mesmo em Recife nós tivemos o encontro lá na 
faculdade com três, na verdade três desembargadores participaram como 
palestrantes, mas tivemos na véspera um evento na faculdade em que havia 
vários desembargadores. Há um reconhecimento deles todos da grande 
dificuldade que tem de julgar questões tributárias pelas especificidades da 
matéria, pela complexidade, por uma legislação difícil, né? E o papel do bom 
advogado, como deve ter sido nesse caso que o Brandão trouxe, é esclarecer o 
Tribunal. Eu até arrisco dizer que os desvios, muitas vezes, são responsabilidade 
do advogado que levou a causa sem o devido esclarecimento, não é? O STJ fica 
mudando às vezes de julgamento de um caso para o outro sobre a mesma 
matéria talvez por influência do advogado. Então, a nossa responsabilidade, aqui 
nós somos todos advogados, a nossa responsabilidade é muito grande nesse 
particular. Claro que consulta o interesse do nosso cliente, mas é uma 
responsabilidade até pública, né? Eu acho que nós temos uma colaboração. O 
que confirma o que está escrito na Constituição em algum artigo cujo número eu 
não me lembro, que o advogado é indispensável a... Ao que mesmo? À 
administração da Justiça, não é? Cento e trinta e três.  

Vamos colocar aqui no site do Instituto. Adesiva aqui. Nós ainda temos cinco 
minutos para encerrarmos o semestre, se alguém quiser trazer algum assunto de 
última hora, está em aberto. Pois não, Teresa. Dra. Maria Teresa, sabem todos 
aqui, é nossa conselheira e membro do Carf.  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Pergunta: Débito declarado em DCTF. 
Aplica-se a regra do 150, parágrafo 4º ou art. 17320 CTN para a constituição do 
crédito tributário? Observação, há um repetitivo que fala sobre a questão de 
ausência de pagamento, eu vou pela regra do 173, insuficiência de pagamento, e 
ai ele fala em débito, estou sem a ementa aqui, mas... O dolo, fraude vai para o 
173, o 150 ficaria na insuficiência de pagamento e débito, ele fala em débito 
declarado? Não, precisaria pegar. Mas a pergunta é essa, débito declarado em 
DCTF, qual a regra que se aplica? Lembrando que as seções do Carf têm 
posicionamentos diferentes, a primeira, a segunda e a terceira.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Isso é claro. A ausência de pagamento é 
173, não é? Ou dolo, fraude, né? Insuficiência de pagamento 150 parágrafo 4. A 
questão é só em caso de débito declarado em DCTF, qual é a regra que se aplica?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Teresa, primeiro a gente tem que esclarecer o 
seguinte, o débito declarado e não pago, já não se fala em decadência mais, é 
prescrição, porque está lançado. Não, ela não falou diferença, ela falou débito 
declarado.  



Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Isso. Bem lembrado, mas aqui a hipótese é 
que houve sim o lançamento pela regra do 142 do CTN.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas houve uma declaração e houve um 
outro Auto de Infração, não houve uma declaração paga. E houve um 
complemento de lamento lançamento, é isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós precisamos 
esclarecer o fato. Porque da maneira como você colocou, eu pensei igual ele 
pensou, se está declarado o próprio STJ declara que não é mais matéria de 
decadência, não interessa se é 150, 153, é prescrição da ação de execução. Se a 
situação não é bem essa, o valor especificamente declarado, alguma outra coisa...  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Que aqui eu vou entrar em outra polêmica. 
Houve...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda temos uns minutinhos. 

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: O contribuinte declarou em DCTF, mas não 
efetuou o pagamento. Houve o lançamento naquele critério de dizer que o 
lançamento é possível, é despiciendo o lançamento, mas se ele fez, eu 
particularmente entendo que não seria o caso de nulidade. Foi feito o lançamento 
e segue pelos trâmites do Decreto 70.235. Há um posicionamento que eu tenho 
que enfrentar como, se é um lançamento, a questão da regra da decadência e não 
da prescrição. Há um... Polêmicas afora, eu vou tirar de discussão aqui. Então, 
vamos ao pressuposto que houve um lançamento, ele é válido, o que se discute é: 
Qual é o prazo, né, para constituir o lançamento que foi feito, e é valido? Se eu 
vou pelo 150 parágrafo 4, porque houve sim uma informação para a receita, 
houve um prévio conhecimento, né, e eu entendo, já me posicionando, que é 
assim que eu tenho me manifestado, que vai pelo 150, parágrafo 4; Um sete três 
seria em falta de desconhecimento, tanto é que o lançamento, é justo, é razoável 
que eu vá pelo CTN, 173, que o prazo é maior. O repetitivo, ele dá isso, um prévio 
conhecimento. Já houve pelo contribuinte uma informação, eu devo tanto, só que 
não houve pagamento. As seções do Carf têm entendido que não, havendo, 
existindo falta de pagamento, como é o caso, eu poderia ir pelo 173 e é claro que 
faz a diferença, o prazo é maior, eu conto do exercício seguinte, né? É essa a 
questão. O débito informado me daria antecipação? Eu entendo que sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vai dar para falar tudo hoje, mas 
o Bianco quer falar.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu só queria fazer uma pergunta: E a DCTF, 
não pode ser cobrada?  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: A DCTF-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não, tem dois lançamentos aí, se um é despiciendo, 
o primeiro não pode ser objeto de cobrança?  



Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Aí eu vou dizer a minha opinião. Eu entendo 
que o 142 do CTN, ele fala que o lançamento é privativo da autoridade. Se ele foi 
feito eu penso que teria que ser mudado primeiro o CTN. É claro que.-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficando especificamente na situação 
e na questão da decadência, não era necessário o lançamento, mas foi feito o 
lançamento. A pergunta é: Ele foi feito após o prazo que poderia, não era 
obrigatório, mas fez o lançamento. O 173, parágrafo único manda contar o prazo 
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. No passado, a 
jurisprudência entendia que a declaração do imposto de renda era essa medida 
declaratória indispensável. A medida  declaratória não, a medida preparatória é 
indispensável o lançamento e contava daí. Declaração do imposto de renda. Aí a 
DCTF exigiria um pouquinho esse papel. Mas aí também o entendimento do 
velho Conselho e do STJ é que o 173 ele sempre se aplica para antecipar, nunca 
para “postecipar” aquela data inicial que seria sempre 1º de janeiro do exercício 
seguinte. Então se a declaração foi feita antes do 1º de janeiro, correria da 
declaração. Entendeu? Mas a matéria realmente exige...  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Na verdade, é erro meu.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A manutenção em pauta. Posso 
colocar na pauta para agosto?  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: Sim. Em agosto eu vou trazer o repetitivo, a 
ementa ele deixa claro e no voto, há alguns equívocos, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode me passar por e-mail para 
eu incluir então, já com o número do repetitivo. Obrigado. E vamos dar por 
encerrada a reunião.  

Obrigado a todos pela presença durante todo e semestre, o prestígio que deram 
ao Instituto com a presença, a mesa está cada vez mais eficiente nos debates, 
hoje nós tivemos essa experiência, essa vivência, e tivemos uma mesa, queria 
comunicar aqui, confirmar, tivemos uma mesa extra, sábado de manhã no 
encerramento do módulo I do Curso de Direito de Atualização em Direito 
Tributário do IBDT na faculdade, última conferência foi dada pelo professor Hugo 
de Brito Machado, e ele pediu para debater os assuntos que ele gostaria de 
debater que ele gosta muito mais de debater do que falar, e ele é um debatedor 
por excelência, devia estar sempre sentado aqui com a gente. Foi excelente a 
mesa com a presença do professor Hugo. Os temas foram trazidos pelo Luís 
Flávio, colhidas de sugestões dos alunos, então os alunos tinham muito 
interesse. Não participaram dos [ininteligível] dos debates, embora tenha sido 
insistido para que participasse, mas a mesa debateu alguns assuntos muito 
interessantes. E o que nós vimos, até o professor Hugo sustentou com aquele 
jeito dele muito característico, com uma ênfase, bravo, ele intimida os outros 
debatedores, né, com a ênfase que ele dá, e ele, na medida em que a gente ia 
falando, ele foi retornando atrás com a toda lhaneza e humildade, porque 
realmente, não que ele estivesse errado, mas é que ele estava vendo um 



determinado fato e a gente estava vendo que o fato podia ser maior que aquele, 
mais ou menos como a questão hoje da... Então eu acho que a mesa sempre tem 
essa vantagem, uma intervenção qualquer estimula as mentes de todos nós. 
Então eu convido a nos encontramos novamente a partir de agosto, não sei bem 
que data é, mas a primeira quinta-feira de agosto sem falta. Muito obrigado, boas 
férias para quem for sair de férias. 
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