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Texto sem revisão dos autores 

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

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

bibliográfica. 

 

 Integrantes da Mesa: 

  

Paulo Celso Bergstrom Bonilha 

Gerd Willi Rothmann 

João Francisco Bianco 

Fernando Aurélio Zilveti 

Salvador Cândido Brandão 

Luís Flávio Neto 

  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados associados, 
interinamente estou aqui para substituir nosso Ricardo Mariz de 
Oliveira que hoje teve alguns compromissos profissionais. Vamos 
passar então, em primeiro lugar, às comunicações. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia. Bom, gente, eu queria anunciar 
a publicação da nossa Revista de Direito Tributário Atual 35. Ela já está 
à disposição dos associados que vão receber pelo Correio, como de 
costume.  

Esta edição de nº 35 marca o retorno da edição da Revista ao próprio 
IBDT, lembrando que antigamente nos número iniciais, depois em um 
outro momento da história da Revista, ela chegou a ser editada pelo 
próprio IBDT em cooperação com a Resenha Tributária, né?! Então ela, 
a Editora Resenha Tributária já foi uma editora de muito peso e no 
passado ajudou a gente a editar a Revista de Direito Tributário Atual.  
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Essa edição é importante também, pelo fato da gente estar sem a 
colaboração da Editora Dialética, mas muito gratos à Editora Dialética, 
especialmente ao Prof. Valdir de Oliveira Rocha, que nos franqueou o 
acesso às pessoas que editavam a revista, enquanto ela era editada pela 
Dialética, que fizeram um trabalho primoroso.  

Então, se vocês forem reparar a edição de nº 35, vocês não vão 
encontrar diferença em relação a de nº 34, em termos de revisão, em 
termos gráficos. Toda a equipe da Dialética trabalhou para gente, 
mesmo com o fim da Dialética. Então, a gente tem um profundo 
respeito e uma gratidão ao Valdir de Oliveira Rocha por tudo que ele fez 
pela Revista, pelo Instituto e agora, até, franqueando ao nosso Instituto 
a equipe que nos ajudou na edição dessa Revista. 

Sem dúvida nenhuma a gente tem que agradecer ao Roberto Ferraz, ao 
Jeferson Teodorovicz, que é o editor-chefe e o editor assistente, e ao 
Michell, que é o nosso assistente editorial. Então nós temos uma equipe 
do Paraná, né?! Não precisamos ter medo da equipe do Paraná, a equipe 
é boa, do Paraná. As outras também, mas a gente tem uma equipe 
muito boa do Paraná, tanto o Roberto, quanto o Jeferson, e o nosso 
Michell Vieira, que é o nosso pesquisador antecessor do Viktor, mas ele 
continua por aqui, ali na biblioteca, e é um grande colaborador do 
Instituto.  

Então, a gente queria agradecer a todos que estiveram conosco nessa 
edição, e vamos ter no próximo semestre a edição de nº 36, que a gente 
já vai abrir para novos artigos e, se tudo der certo, nós vamos ter a 
versão digital, graças ao Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A gente vai, ele está lançando a versão 
digital da revista de Direito Tributário Internacional e nós vamos usar a 
mesma plataforma para a revista de Direito Tributário Atual nº 36. 
Então, se tudo der certo, a gente vai ter a versão eletrônica já no 
próximo exemplar.  

Ainda como os anúncios preliminares à Mesa, eu queria dizer também, 
de uma outra satisfação, de ver a publicação de um livro, uma obra 
coletiva organizada pelo Prof. Hugo de Brito Machado, denominado 
Planejamento Tributário, que foi editado, foi lançado ontem pela Editora 
Malheiros em colaboração com o ICET, Instituto Cearense de Estudos 
Tributários, tradicional instituto presidido pelo Prof. Hugo de Brito 
Machado que tem várias contribuições sobre a polêmica questão do 
planejamento tributário, a norma geral antielisiva. Enfim, é um livro 
que vale a pena ser adquirido e lido pelos interessados em Direito 
Tributário. 
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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Vamos 
passar à pauta de hoje. E o primeiro item: aspectos constitucionais da 
Lei n. 13.254 (regularização de ativos no exterior) suscitados na ADIN 
5.496. Relator da matéria: João Francisco Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto nós já começamos a discutir 
na mesa passada, e ele na verdade é um assunto que não se esgotou na 
semana passada e ele está em aberto, Prof. Paulo.  

Nós estamos acompanhando esse tema que está sendo objeto dessa 
ADIN, e à medida que forem sendo proferidos os votos na ADIN nós 
vamos trazer aqui e discuti-los. Mas é um tema que está em aberto, não 
tenho nenhuma novidade para trazer hoje especificamente, além do que 
já foi discutido na semana passada. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Então, 
passando ao segundo tema. O nosso colega Bruno: debates em torno do 
Código Tributário Nacional, art. 138, pagamentos, compensação, 
depósitos, parcelamento. Recurso especial 1.131.090 e 1.251.513.  

Com a palavra, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Este é um assunto que a gente 
começou a discutir também na semana passada, interrompemos para 
votação e aprovação das contas, e ele ficou na pauta para hoje. Semana 
retrasada, aliás – semana passada não teve Mesa por conta do feriado.  

O que eu sugeri na discussão, a discussão começou em virtude deste 
primeiro acórdão citado aí no site, que diz respeito da não aplicação do 
instituto da denúncia espontânea na hipótese de depósito judicial, e o 
Prof. Ricardo chamou a atenção para qualidade do voto proferido nesse 
acórdão e para o fato de que ele levou em consideração dois pontos 
implícitos, vamos dizer assim, na teleologia da regra do art. 138 do 
CTN.  

Considerou que para haver aplicação do instituto da denúncia 
espontânea deveria ser levada em consideração princípios de, vamos 
dizer, morais e éticos do contribuinte no sentido de não mais discutir o 
débito, né?! O benefício da redução, da exclusão da penalidade valeria 
para quem se, o contribuinte que se dispusesse a não mais questionar 
aquele débito, aceitar aquele débito com pagamento do principal e do 
juros de mora, e que isso não aconteceria no caso de depósito judicial, 
em que, pelo contrário, se permanece, só se deposita em juízo porque se 
permanece discutindo a existência ou não daquele débito, que isso foi 
levado em consideração para a aplicação do instituto da denúncia 
espontânea.  

Além disso, esse acórdão também faz referência a uma relação como 
sendo próprio do instituto da denúncia espontânea, uma necessária 
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redução de custos do Fisco na arrecadação tributária. Então ele diz que 
o instituto pressupõe a vantagem do Fisco de não mais ter que discutir 
aquele débito com o contribuinte, e que nesse contexto, quando se faz 
um depósito judicial, o Fisco é obrigado a se defender em juízo e então, 
não haveria este benefício para o Fisco no sentido de redução de custos.  

Essa é uma decisão que já foi proferida, a gente pode discutir em que 
medida isso realmente é determinante no art. 138, porque não está 
escrito isso no art. 138, isso foi decorrente de uma interpretação, 
baseada na incitação doutrinária no acórdão, e me ocorreu ao longo do 
comentário que foi feito nas reuniões passadas, em que medida esse 
entendimento poderia repercutir nas outras discussões que existem 
sobre e a aplicação da denúncia espontânea? Especificamente eu tenho 
estudado e notado uma divergência de interpretação em relação à 
aplicação da denúncia espontânea na hipótese de compensação, na 
hipótese de quitação do débito via compensação, que ainda não foi 
objeto de pacificação na jurisprudência, mas há uma tendência 
majoritária a entender que a quitação via compensação não permite a 
aplicação do instituto da denúncia espontânea, ainda que a 
compensação seja feita antes do início de qualquer procedimento de 
investigação do Fisco, como requer o Parágrafo Único do art. 138. E, 
ainda, que a compensação implica em extinção do crédito tributário 
sobre condição resolutória da posterior homologação.  

No debate eu coloquei essa questão já há duas semanas, e vieram 
outras questões: em que medida essa decisão no depósito judicial 
implicaria ou repercutiria nas discussões existentes sobre o 
parcelamento? A aplicação da denúncia espontânea na hipótese de 
parcelamento, e não próprio o instituto da denúncia espontânea no 
caso de pagamento?  

E eu, para hoje, fiz algumas reflexões, e assumindo então que esse é o 
posicionamento da jurisprudência, imagino que quanto à compensação 
e o parcelamento, a gente possa ter repercussões divergentes. No caso 
do parcelamento, o que sempre se entendeu é que embora, veja, no caso 
do parcelamento não há mais esse custo do Fisco, que foi considerado 
no caso de depósito, porque no parcelamento há uma confissão, a 
princípio irrevogável e irretratável, quanto à existência do débito, então 
o Fisco não vai ter mais gastos com a discussão desse débito.  

Mas o instituto da denúncia espontânea não pressupõe apenas essa 
redução de custo, mas a extinção do crédito tributário, que não ocorre 
no caso de parcelamento, porque há uma hipótese de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário. Então, creio que no que diz respeito 
ao parcelamento a decisão referente ao depósito não vai ter nenhuma 
repercussão. Embora no parcelamento haja a redução de custos que o 
acórdão diz que tem que haver, não vai haver a extinção do crédito 
tributário e sim a suspensão. Eu creio que não vai haver diferença em 
relação ao parcelamento.  
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Quanto à compensação, o tema está em aberto, e já há maior discussão 
sobre qual efeito dessa decisão do depósito para efeito da compensação. 
A compensação, ela é forma de extinção do crédito tributário e a 
compensação da Lei 9.430 na esfera federal, ela é uma compensação 
que tem um efeito regido pela própria Lei 9.430 de extinção do crédito 
tributário sob condição resolutória da posterior homologação. Nós 
sabemos que a condição resolutória da posterior homologação é aquela 
condição que, se implementada, vai modificar o efeito já operado pela 
compensação. Então, está extinto, salvo se houver a não homologação 
posterior, a condição é resolutória, não suspensiva. Então legalmente 
está pago o crédito tributário ou via compensação. É o que prevê a 
norma legal. Mas também é certo que pode haver uma não homologação 
posterior.  

Então, nesta relação, nesse entendimento de que deve haver redução de 
custos para o Fisco, creio que não seja como a hipótese de depósito, 
incluindo que necessariamente vai haver um debate judicial sobre o 
tema, mas também não dá para dizer que é igual pagamento em 
dinheiro, que não vai haver essa análise do direito creditório. Mas 
queria lembrar vocês também, que o pagamento também estima o 
crédito sobre condição resolutória da posterior homologação. Então o 
Fisco vai, ele tem a prerrogativa de verificar se aquele pagamento feito 
no âmbito do regime de lançamento por homologação é bom para 
extinguir o crédito tributário, tanto quanto a compensação. Então, quer 
me parecer que esta decisão de depósito judicial não deve repercutir 
negativamente, vamos dizer assim, na tese da compensação.  

O STJ, nesses acórdãos majoritários no sentido da não aplicação, tem 
entendido que a compensação é uma extinção provisória, mas eu 
discuto isso pelo fato de que o efeito legal é de condição resolutória. E 
também, não está citado no acórdão no depósito judicial, mas a 
doutrina reconhece que o instituto da denúncia espontânea está 
fundamentado no princípio do Direito Penal do arrependimento 
posterior, arrependimento eficaz. Então, um convite ao contribuinte que 
infringiu a legislação, a se arrependido, verificado o descumprimento da 
legislação, faz posteriormente, indenizando o Fisco com juros, só que 
excluindo a multa. Então, no caso da compensação creio que, se formos 
considerar o princípio do arrependimento eficaz, a compensação implica 
confusão da dívida por disposição legal da Lei 9.430, e o que vai se 
discutir é se tem ou não tem o crédito hábil para quitar, mas o débito 
está confessado.  

Então, no que tange a prestigiar a solução, a resolução do problema, no 
arrependimento posterior e eficaz, creio que a compensação seja 
suficiente para isso, e que então, na minha visão, a compensação é tão 
em pagamento quanto o pagamento em dinheiro, para efeito de 
denúncia espontânea. Lembrando também que no direito privado, pode 
ser aplicado para efeito de construirmos uma interpretação da norma, o 
conceito de pagamento é de adimplemento da obrigação. Pagamento não 
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é pagamento em dinheiro. Pagamento pode ocorrer inclusive numa 
obrigação que não é quitada em dinheiro. Se chama pagamento do 
mesmo jeito, pelo direito privado. O pagamento pelo direito privado é o 
adimplemento da obrigação, que a compensação implica o 
adimplemento da obrigação. Então, mesmo na literalidade do art. 138 
eu poderia dizer que a compensação está incluída, muito embora 
saibamos que o art. 156 prevê hipótese de pagamento num inciso 
diferente do inciso da compensação.  

Então, de um modo geral, que eu entendo, submeto ao debate nosso, é 
que a compensação extingue o crédito tributário tanto quanto 
pagamento. Tem condição resolutiva da posterior homologação tanto 
quanto pagamento. Resolve o problema do arrependimento posterior, 
tanto quanto pagamento e não gera os custos que geram para o governo 
o depósito judicial. Então, que essa decisão em repetitivo do depósito 
judicial, ela não vai repercutir negativamente na questão da 
compensação. Já na questão do parcelamento, creio que não vá haver 
mudança, porque ali há suspensão da exigibilidade do crédito. Acho que 
são essas as considerações. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito obrigado. 

Sra. Cláudia Albite: Bom dia. O que eu achei mais interessante desse 
acórdão foi o sentido dele demonstrar o entendimento do STJ de que o 
que o art. 138 efetivamente pretende prestigiar é muito mais a eficiência 
da administração, ainda que mediante colaboração do particular, do 
que premiar ‘per se’ o comportamento do bom pagador.  

Então, eu achei interessante, até colocando em comparação com a 
questão do arrependimento eficaz, o quanto o art. 138 realmente 
pretende prestigiar isso. Eu achei interessante porque ele realmente 
olhou um outro aspecto, que é o aspecto que a jurisprudência do STJ 
vem considerando. Desde o momento que ela fala: olha, um mero 
pagamento “ad tempus” não é denúncia espontânea. Então eu acho que 
o cerne está muito na questão da obrigação, do crédito tributário em 
determinado montante estar constituído ou não, e o quanto o 
contribuinte evita aquele trabalho do Estado de ter que constitui-lo.  

Então eu achei interessante porque parece que essa interpretação do 
STJ fez uma releitura do art. 138, muito mais para considerar esse 
aspecto. Então, até eu acho que, o que o acórdão nesse caso quis 
diferenciar foi aquela questão de um contribuinte que simplesmente 
quer discutir um tributo em juízo e deposita um valor até antes do 
vencimento, certo, que ocorreria depois do vencimento, mas alguma 
coisa que já estaria declarada, né, ou que se não tivesse declarada 
passaria a estar constituída pelo próprio depósito, já que a 
jurisprudência do STJ entende que o depósito também constitui. Então 
seria muito mais olhar esse aspecto.  
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Não adianta um contribuinte fazer o depósito, eventualmente com 
algum acréscimo de juro etc., e depois ele perder a ação, ele querer, por 
exemplo, vamos supor que ele escape da situação do art. 63 da Lei 
9.430, então passa uns 30 dias em que ele tem uma benesse para não 
recolher a multa e ele ainda queira se valer do benefício da denúncia 
espontânea.  

Então eu achei interessante esse outro aspecto muito mais ligado à 
eficiência, ao custo da administração.  

Com relação à questão de pagamento e compensação, que são duas 
formas diversas de extinção do crédito tributário que não se confundem, 
eu acho que essa questão vai, obviamente que você compensar 
posteriormente um tributo que já estava declarado, eu acho que está 
fora da norma do art. 138, mas você... perdi o pensamento. Você 
também querer, a discussão em relação ao art. 138 vai estar muito 
mais ligada em relação ao pagamento e compensação, no sentido de se 
vai prevalecer a literalidade da palavra pagamento ou se você poderia 
usar o instituto da compensação e pensar na axiologia, na teleologia, 
que está por trás do art. 138, e se efetivamente a situação de 
pagamento equivale a da compensação.  

E eu acho que nessa óptica, nessa releitura do art. 138 pelo STJ, existe 
sim, uma diferença entre o pagamento, entenda-se pagamento em 
dinheiro, a gente vê DARF falsificado etc., mas a rigor, se você pagar no 
banco, com dinheiro, você tem uma definitividade no sentido da certeza 
de que aquele dinheiro é dinheiro. Então, é óbvio que o art. 150 fala do 
pagamento também como feito sobre e condição resolutória, mas ele 
tem uma definitividade de extinguir a obrigação pela própria natureza, 
mecanicidade da coisa, e a compensação ela vai sempre depender de 
uma análise do crédito, de alguma avaliação do crédito. E isso implica 
um novo custo para a administração, eventualmente, para discutir o 
crédito, e ninguém vai discutir o dinheiro porque o DARF já foi pago.  

Então é mais uma provocação, assim, pensando nos dois institutos, 
para ver o quanto eles se assemelham e o quanto eles se distinguem 
para efeito de aplicação do art. 138. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Vamos 
dar a palavra para o nosso colega Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu mesmo ia colocar algo que você 
colocou, Cláudia, porque realmente, embora ambos institutos, extingam 
o crédito tributário, evidentemente, que o fato de você pagar e não poder 
ser [ininteligível], aquele que foi pago com dinheiro jamais vai ser 
contestado, vai contestar se houver uma diferença acima. 

Sra. Cláudia Albite: Mas não o próprio. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Não o próprio. Na compensação tem 
essa distinção. E a gente vê que apesar das proibições da Lei 9.430 e 
das instruções sobre o que não pode ser colocado como crédito 
compensado, muita gente faz, né?! DARF’s que – ah, eu paguei a maior, 
informa o DARF e faz o crédito e depois deixa para a homologação. Mas 
de qualquer maneira, precisa se dar a compensação, digamos assim, 
uma, não vamos ficar com exceção, 99% das compensações são 
corretas, né?! É. São. Diferentemente do Direito Civil, onde para você 
fazer a compensação, ambos têm que estar de acordo com o crédito, eu 
tenho um débito e tenho um crédito, então nós podemos compensar. 
Você assina um acordo e está fechadinho.  

No Direito Tributário isso é impossível. Se eu precisar primeiro ir ao 
Fisco e falar: olha, eu tenho crédito com você – e esperar que ele 
homologue aquele crédito para que eu possa fazer a compensação, isso 
não vai terminar nunca. Mesmo no crédito de origem judicial, já tivemos 
caso em que você retira o processo da execução, segue aquela regra de 
fazer o pedido de habilitação, vem o pedido de habilitação, ainda com 
ressalva, porque apesar de você estar habilitado, falta documento, falta 
uma série de coisas, então faz-se a compensação. Está bonitinho? Não. 
Dois anos depois vem uma notificação desse tamanho para juntar 
documento disso, daquilo, se realmente houve essa prova, porque 
quando se retira do processo de execução o que deveria a lei fazer é o 
seguinte: faça a discussão no judiciário, quando homologada a 
execução, vem para o administrativo para fazer compensação. Mas não 
é assim, você nem pode iniciar o processo de execução, tem abrir mão 
de honorário, então você fica, a seu critério, principalmente naqueles 
casos antigos, problema de índice, problema de juros, uma série de 
situações que ficam e que tornam aquela compensação ainda pendente.  

Mas precisaria realmente dar a ela uma nova natureza, já que é assim 
que funciona com o Direito Tributário, a compensação deveria, 
realmente ter o mesmo tratamento, e caso de esse custo para o Fisco, 
tal custo é relativo – no parcelamento também tem custo, ele tem que 
ficar administrando lá, coloca lá no quadro que está parcelado, não dá 
certidão negativa total, é positivo com efeito de negativa. Então, esse 
custo de observância administrativa tem em todas as situações.  

Nós tivemos um caso interessante, eu até levei para o Bruno naquela 
vez que conversamos, na semana retrasada, de um caso que foi trazido 
aqui em que você faz uma remessa para o exterior e o Banco Central 
exigia o pagamento em ‘cash’. Havia uma consulta da Receita Federal 
nesse sentindo, que realmente não era e tal... dois meses depois saiu a 
consulta Cosit n. 11.015, dizendo que não, que apresentado o 
pagamento na forma de compensação, o Banco Central dá sequência à 
remessa para o exterior, porque a nova lei de compensação configurou 
uma nova hipótese até de extinção do crédito tributário, diferente 
daquele nosso 584.443 que falava de pagamento. Aquele tempo só 
tinha, aliás, a gente tinha que ir na coletoria para fazer o recolhimento, 
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nem no banco podia pagar tributo, tinha que ir na coletoria lá, em 
dinheiro. Então, era um mundo completamente diferente. Então, 
reconheceu-se que a compensação sob condição, claro que diferente da 
condição resolutória do pagamento, é o bastante para que o Banco 
Central aceite a compensação como forma.  

Vai ter consequência? Vai. Se tiver consequência com referência ao mal 
crédito, vai sofrer as sanções da compensação mal feita, multa isolada 
que ainda prevalece, multa sobre o débito declarado. Faz parte da 
situação que foi, que nós temos uma lei especial de compensação que 
tem que funcionar assim, não tem como funcionar como no Direito 
Civil, não tem. De outro lado, a questão do depósito judicial, realmente 
parece, já disseram isso aqui, já disse, me contestaram, depois 
disseram que isso ocorre no sentido de que, o depósito não tem nada a 
ver com constituição. Se eu estou depositando eu não estou 
confessando nada, eu estou exatamente me salvaguardando dos 
acréscimos que possam advir daquele débito. E se eu fiz o depósito 
integral, eu estou livre de juros e da multa, e no caso do custo que tem 
um mandado de segurança, também tem custo para a administração. 
Se eu tenho uma liminar, eu vou ficar cinco anos discutindo, termina o 
processo, eu tenho 30 dias para pagar sem multas. Ué, e se eu pagar 
com depósito judicial não é a mesma coisa? Qual a diferença de custo 
para a administração em administrar um mandado de segurança que o 
contribuinte tem uma liminar que não deposita nada, o governo nem faz 
uso desse dinheiro, e terminado o processo ele tem 30 dias para 
recorrer, aqueles casos que, evidentemente, ocorreram antes do 
vencimento, né?!  

Se ele entrou, como foi o caso do banco, com coisas vencidas e 
vincendas, é óbvio que ele vai ter a situação no dia em que terminar a 
ação, tal como ela vem acontecendo. Por que, qual a diferença de custo 
de observância ou ‘compliance’ do governo nas suas ações? Qual a 
diferença? Nenhuma. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu peço ao Bruno um 
pouco de paciência, porque só na Mesa tem três colegas aqui 
interessados em falar. Então, aí você responde a todos, ok? Com a 
palavra, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu imagino a ansiedade do Bruno de 
tratar do tema como ele propôs, porque eu concordo totalmente com ele. 
Não tem como discordar, e consequentemente discordo dos que me 
antecederam aqui.  

Brandão, claramente também, na sua tentativa de dizer que 
compensação não é a mesma coisa que pagamento e, principalmente, 
que compensação gera custos à administração tributária. Essa é um 
cacoete da administração de achar que ela tem custo para fazer o que é 
obrigação dela. Então, primeira coisa: a obrigação dela é verificar o 
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crédito tributário. Ah, mas eu tenho custo. E daí? O que isso tem a ver 
com a extinção do crédito tributário? Então o crédito tributário é, com o 
advento da compensação – e aí com razão o Bruno – é a compensação 
idêntica do Direito Civil. Não se crie, Brandão, uma compensação 
diferente. Olha, eu tenho o custo. Poxa vida, eu tenho o custo para 
olhar se realmente você tem um crédito contra mim. Né?! Então agora 
eu vou... esse custo me causa um problema, então eu vou descontar, eu 
vou te cobrar por isso.  

Não existe distinção, aliás, não existe nem custo. Hoje em dia não existe 
custo qualquer, porque a obrigação da administração é verificar o 
lançamento tributário. Você não pode alegar que existe custo na 
verificação do crédito tributário, porque é pago pelo contribuinte. Então, 
se existe custo já está pago. É uma forma de extinção do crédito 
tributário? Sim. Ele não é um subterfúgio. Olha, eu vou usar a 
compensação, porque já houve o nascimento da obrigação tributária, já 
ocorreu o fato gerador, já houve o lançamento, e agora eu – esse 
também é um cacoete, a gente quer analisar as coisas pela patologia –
vou me aproveitar, eu estou me aproveitando da legislação para 
compensar. Como me aproveitando? Não estou me aproveitando de 
nada, não estou agindo de forma sorrateira, eu não estou querendo ter 
uma vantagem indevida. Eu tenho um direito de compensar, eu tenho 
um crédito tributário. Ora, se o Fisco tem o direito de verificar a certeza 
deste crédito – de fato ele tem – não descaracteriza a natureza da 
compensação, que é, como o Bruno bem falou, resolutória. Claro, ela 
resolve a obrigação, então, é um dos meios de extinção da obrigação 
tributária, ela se extingue.  

Se o Fisco demora um segundo, uma fração de segundos pelo meio 
eletrônico que hoje existe, ou demora cinco anos para verificar o crédito 
tributário, isto é irrelevante, de modo que eu não vejo como separar as 
questões. Lembrando que o Código Tributário Nacional foi feito em 
1966, a gente está em 2016, muita água passou de baixo da ponte. Até 
se admite que na interpretação do legislador do código pudesse haver 
alguma preocupação com distinguir os meios de extinção do crédito 
tributário para efeito didático, sem dúvida nenhuma, mas não para 
criar um meio de extinção diferente do Código Civil, porque não faria o 
menor sentido. De fato, eu divirjo dos meus colegas e estou plenamente 
de acordo com o Bruno Fajersztajn. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra o Prof. 
Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, concordo plenamente com o Bruno e 
com a Cláudia. E queria acrescentar só alguns aspectos, exatamente 
para apoiar essa colocação.  

Só alguns aspectos exatamente para corroborar isso, porque você falar 
em custo, é lógico que a denúncia espontânea também, é algo ligado ao 



11 

 

princípio da eficiência da administração tributária, portanto, o custo. 
Mas é só isso? Eu inclusive na semana passada, eu mostrei que esse 
artigo saiu meio capenga no Código Tributário Nacional, porque 
restringe a possibilidade da denúncia, porque diz "acompanhado do 
pagamento, se houver”. Isso no código tributário que serviu como um 
dos modelos, ou seja, o alemão, não é assim. Eu faço a denúncia e 
depois eu sento com o Fisco para verificar qual é a possibilidade pagar. 
É praticamente um parcelamento individual no caso de denúncia. Com 
isso, realmente, eu permito a volta do contribuinte, não aquele que falei 
no nosso outro encontro, do ‘bandidão’, mas aquele que realmente, ou 
porque não entendeu esse caos chamado ordenamento tributário, ou 
porque, temporariamente, não tinha condições financeiras para quitar a 
dívida. Então, deveria ter, nesse sentido, uma amplitude e não no 
sentido de olhar só eficiência custo. Isso é um aspecto.  

Depois, o outro aspecto, até o princípio da moralidade fala em favor de 
que? Da compensação. Evidente. É moral, por exemplo, eu ter que 
pagar imposto tendo precatório já há dez anos? Que o estado está me 
devendo dinheiro? E no caso específico, então, da compensação, 
realmente para mim, isso fere o princípio da moralidade, porque está 
claro, você me deve, eu tenho direito, eu paguei já o tributo que me dá 
direito à compensação e você não permite que eu utilize isso para 
denúncia de outro débito? Eu acho que isso também tem que ser 
considerado. Mas mesmo dentro do sistema, da ideia do custo, em 
primeiro lugar, eu vou denunciar o que existe, senão é uma fantasia, 
um problema psiquiátrico, o cidadão assume... quer dizer, normalmente 
é algo concreto. Ele tem, existe o débito, mas de qualquer maneira, se 
por algum motivo, depois da denúncia se verificar que aquilo que 
denunciei não é devido, na minha opinião, tem o direito à repetição. Por 
que não? É lógico, porque foi em engano. Eu paguei o que não era 
devido. E nesse caso, vai ter o que? Evidentemente vai ter custo, porque 
a repetição é um procedimento que tem que ser muito bem 
cuidadosamente examinado e vai ter custo.  

Então, o critério custo não pode ser, na minha opinião, decisivo nessa 
questão, tem outros princípios, tudo isso tem que ser olhado no 
conjunto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Com a palavra, Neto. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom dia. Nós já havíamos iniciado essa discussão 
na reunião passada e o Bruno nos trouxe aqui dois casos relacionados 
à denúncia espontânea, uma atinente à depósito judicial e outra de 
compensação. Essas reflexões todas são extremamente importantes e 
eu gostaria de trazer algumas questões ao debate, à Mesa de Debates.  

Me preocupa um pouco essa questão de olhar para a denúncia 
espontânea como uma forma em que o contribuinte abre mão da 
litigiosidade da coisa. Se nós levarmos isso ao extremo seria dizer, que 
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realizar a denúncia espontânea após quatro anos e seis meses, após um 
dia, após um ano, dentro do prazo de cinco anos o contribuinte não 
teria a possibilidade de pedir a restituição do indébito, caso verifique 
que aquilo que ele denunciou, aquilo que ele pagou via denúncia 
espontânea, foi equivocado. Imagine que eu faço a denúncia espontânea 
e o tributo posterior é declarado inconstitucional pelo Supremo. Eu não 
poderia pedir a restituição do valor pago? Quando eu faço a denúncia 
espontânea eu sim, apresento uma confissão, uma confissão em relação 
aos fatos, eu confesso que eu pratiquei aquele fato e como há uma 
norma, logo isso se tornou um fato jurídico tributável por conta do 
recolhimento. Me parece que se quer essa confissão é retratável. Essa 
confissão ela será mais um dos meios de prova que o juiz deverá 
analisar no caso de uma posterior ação judicial em que, por exemplo, o 
contribuinte pode dizer: olha, eu realizei denúncia espontânea, mas 
está aqui uma prova pericial que demonstra que na verdade esse fato 
não ocorreu, eu me equivoquei quando fiz a denúncia espontânea.  

Então me parece que esta distinção para dizer: olha, quando você faz 
um depósito judicial você não está abrindo mão da litigiosidade da 
matéria, logo você não tem direito à denúncia espontânea, não é um 
argumento absoluto. Me parece que isso, numa mesa de debates, 
merece uma reflexão.  

Em relação à compensação, nós falamos muito ‘en passant’ na reunião 
passada, e isso parece uma matéria que está presente numa série de 
temas. Um tema antigo é o tema de quando nós tínhamos o lucro 
inflacionário e isso era tributado, e um dado momento a legislação 
federal disse o seguinte: olha, vou te dar um benefício, se você realizar 
esse lucro inflacionário integralmente, porque você deveria realizar 
parcelinhas e parcelinhas durante muitos anos, realize integralmente 
agora, que você vai pagar apenas 5%. Então você deveria cem, me pegue 
cinco que está tudo certo. Faça isso até o mês tal. Pagamento. Alguns 
contribuintes fizeram compensação, e aí surgiu a discussão que me 
parece que é a mesma discussão: será que existe uma distinção 
razoável para o caso concreto entre pagamento e compensação?  

Prof. Gerd, Prof. Fernando, Bruno, todos aqui estão trazendo uma série 
de argumentos que demonstram que não há uma distinção, realmente, 
relevante no caso da denúncia espontânea entre compensação e 
pagamento. Bom, faço a compensação, dentro de cinco anos verifica-se 
que o crédito não é bom. Bom, a denúncia espontânea me parece que 
ela perderia a eficácia. Eu deveria passar a ser cobrado por aquele 
débito, incluindo as multas que haviam sido excluídas pela denúncia 
espontânea, e mais, a depender de quão ruim é o crédito, eu terei 
multas isoladas elevadíssimas.  

Então me parece que aqui, como disse o Fernando, não estou numa 
situação, olha, estou utilizando subterfúgios, ou coisa do tipo, me 
parece que eu faço sim, a extinção, me parece que o legislador utilizou 
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aqui essa palavra ‘faça o pagamento’, se for o caso de uma forma mais 
ampla do que utilizou no art. 156, me parece que aqui uma 
interpretação razoável da legislação me lese esteticamente. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: João, com a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente esse tema é interessante, ele é 
cheio de consequências, né? Realmente não havia pensado nessa 
hipótese da tributação antecipada do lucro fracionário. Mas eu só 
queria dizer aqui que eu, na verdade, estou mais alinhado com a 
posição do Bruno, e esse argumento do custo, da onerosidade da 
compensação, ele realmente não me impressiona em nada, sabe?  

Porque eu queria lembrar o seguinte: até a Lei n. 8.383, o CTN previa a 
hipótese de compensação de crédito tributário, mas não havia lei 
prevendo a compensação do crédito tributário. Então, eu imagino que 
até a Lei n. 8.383 você poderia, como não havia hipótese de 
compensação, em matéria de política tributária o Fisco identificava 
pagamento como uma forma fácil e barata de arrecadar, e a 
compensação como uma forma complicada e cara de arrecadar. Então, 
ele não previa essa hipótese de extinção. Com a Lei n. 8.383 mudou a 
política fiscal: o Fisco passou a entender, passou a equiparar o 
pagamento à compensação, dar todos os efeitos de pagamento à 
compensação e resolveu assumir esse custo, essa onerosidade adicional 
da compensação. O Fisco assumiu como uma forma de facilitar a 
relação e a extinção do crédito tributário em relação do Fisco com o 
contribuinte.  

Então, se para no vencimento do crédito tributário o contribuinte pode 
escolher, ele tem a opção, ele pode pagar em dinheiro ou compensar 
com créditos que ele tem contra o Fisco, por que não seria possível na 
aplicação da denúncia do art. 138, na hipótese da denúncia 
espontânea, não haver a mesma equiparação entre pagamento e 
compensação? Então, eu acho que com a Lei n. 8.383 o Fisco resolveu 
assumir essa onerosidade adicional e resolveu facilitar a vida do 
contribuinte nesse sentido. Então, eu não vejo como você admite a 
compensação e o pagamento no vencimento e não admite na hipótese 
do art. 138. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Nosso colega ali. 

Sr. Allan Moraes: Eu só queria fazer, na verdade, duas provocações em 
relação a esse assunto no intuito de contribuir com o debate.  

A primeira delas, em relação ao depósito, a despeito de já haver uma 
jurisprudência consolidada, tanto do STJ – não necessariamente algo 
definitivo, a gente sabe que o STJ muda de opinião – então eu acho que 
vale a pena a gente debater o assunto. Em relação ao depósito judicial 
de tributos federais a legislação, se não me engano, de 98, mudou um 
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pouquinho o regime, e ela diz que caso o contribuinte que fez o 
depósito, se ele ganha a disputa, a demanda, o dinheiro é devolvido, e 
caso ele perca, aquele dinheiro cujo destino em geral já é a conta única 
do tesouro, será – se não me engano a expressão é essa – será 
convertido em pagamento definitivo. Então, aqui uma pergunta: a 
literalidade do art. 138 quando fala em pagamento – e uma das 
discussões seria se a aplicação seria só realmente no caso de 
pagamento – no caso de depósito judicial de tributos federais, ele não 
seria então, um pagamento provisório, e, portanto, pagamento, e que 
me permitiria então aplicar o art. 138 do CTN?  

E outra provocação, ainda nessa linha da liberalidade da questão do 
pagamento, a gente teve recentemente uma lei regulando o 
procedimento para dar dação em pagamento para imóveis como forma 
de extinção do crédito tributário. A gente tinha lá doação e pagamento 
no art. 156 do CTN que prevê uma modalidade de extinção e foi 
regularizada recentemente, agora, inclusive tem uma peculiaridade 
porque essa lei diz que, quem deveu o pagamento sem qualquer 
desconto, né?! Mas por que não a dação em pagamento, seria também 
uma forma de extinção em que eu poderia aplicar o art. 138 do CTN? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Bem... Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quanto à primeira indagação que ele 
fez, a resposta está no próprio acórdão. A parte levantou essa questão 
da lei que considera o depósito como antecipação e como parte dos 
recursos da União, mas foi afastada essa questão no acórdão, esse que 
nós estamos em discussão, foi um dos pontos levantados, que caso não 
prevalecesse aquele argumento, que como a lei disse que a partir de 98 
que os depósitos já são incorporados ao caixa único da União, que, 
exatamente, se considerava como pagamento. Mas no acórdão essa 
questão foi afastada.  

Aquele outro agora, é a questão, eu vi, acho que faz umas duas ou três 
semanas, saiu essa lei da dação em pagamento, tanto quanto a 
compensação era prevista a partir do art. 156 como forma de extinção 
do crédito tributário. Bem, você, aí fica uma situação atípica, né, porque 
para ser aceita para dação em pagamento você tem que levar o imóvel 
para avaliar, a Procuradoria vai ter que verificar essa questão. E aí, 
depois que, qual débito você vai quitar? Não, eu não falo qual débito. 
Claro, né, eu tenho um débito, descobri que tem um erro aqui, vai ter 
um imóvel, acho que vai dar para pagar. Ficou muito, acho que a 
operacionalidade dele... Eu acho que tem razão.... mas como é que você, 
se você declara o débito já não pode mais fazer a denúncia espontânea, 
então você tem... a rigor, qual débito você vai compensar? Não, eu não 
posso falar... é segredo, porque se eu falar eu estou declarando. Então, 
eu acho que a dação está nesses casos típicos que a procuradoria 
já tem, aqueles que estão lá, né, já inscritos na dívida ativa. Claro que 
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se aplica a qualquer débito, né, se correr lá e falar eu tenho um débito, 
assumo que tenho um débito e quero fazer uma dação de pagamento. 

Orador não identificado: Até porque, na avaliação judicial pode sobrar 
um troco ali que você usa... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é. Na verdade não é só para 
imóvel também, pode ser qualquer outro bem, seja de interesse, essa lei 
fala em qualquer outro bem. Tem muitos estados que tem essa regra. 

Orador não identificado: Só imóvel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só imóvel? Porque tem muitos 
estados que tem a regra que aceita carteira escolar, material de saúde 
para quitação de ICMS. Essa lei é só para imóvel, né?! 

Orador não identificado: Só imóvel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, você está com um débito lá, 
quer dizer, esse foi o objeto da lei, você está com débito em aberto e tem 
um imóvel, aliás, isso ocorre muito, muitos casos. Na dação da 
denúncia espontânea, acho que nós ficamos devendo, né?! Porque como 
é que você vai fazer denúncia espontânea sem antes pagar e esperando 
uma decisão dele poder ter aceitado ou não, porque é discricionário, né, 
a aceitação ou não do imóvel. Mas se examinasse o imóvel, tem boa 
qualidade, e tal. E você já denunciou, no movimento que você 
denunciou já está... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Bruno 
agora, ao final, depois de todas essas intervenções. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tenho algumas coisas para dizer, só para 
pontuar em relação a colocação do colega, quanto ao efeito de 
pagamento que a lei de 98 atribuiu, ele, sempre vi como um efeito 
orçamentário, uma norma de orçamento, não uma norma de extinção 
do crédito tributário, né?! O CTN diz que o depósito suspende a 
exigibilidade, não extingue o crédito. Ou, não veria como a lei de 99 
como determinante na questão, para mim ela é uma lei orçamentária e 
não de crédito tributário propriamente dito.  

Quanto a dação em pagamento, concordo com o Salvador, vai depender 
de – eu não tenho detalhes da lei ordinária aqui – qual é o efeito da 
extinção que é dado, e em que medida há um procedimento de 
investigação da existência do débito que cairia no Parágrafo Único do 
art. 138, e aí, perderia a espontaneidade no processo de validação da 
dação em pagamento. Como o STJ já entendeu que débito declarado e 
não pago não está sujeito à denúncia espontânea, pode ser que, como 
há aqui uma participação do Fisco no processo, perde-se a 
espontaneidade. E também, não sei qual o efeito de extinção que esta 
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dação em pagamento vai dar, na compensação eu sei que ela é uma 
extinção sobre condução resolutiva, que pode ser diferente no caso da 
dação em pagamento.  

Quanto as demais ponderações, fico contente em saber que todos 
discordam de certa forma do que o STJ disse, ou pelo menos concordam 
que não se deve levar à últimas consequências, essa posição que o 
próprio STJ chamou de visão econômica do instituto da denúncia 
espontânea.  

E aí, o que eu ia colocar é justamente isso: isso não está escrito lá no 
art. 138, essa questão de custo de oportunidade, e há uma novidade, 
vamos dizer sim, historicamente a doutrina liga o instituto da denúncia 
espontânea ao benefício do contribuinte que se arrepende, não o 
benefício do Fisco que economiza. Isso veio... eu acho que a primeira 
vez que eu li a respeito deste benefício do Fisco, foi a Prof. Regina 
Helena Costa citando uma doutrina estrangeira, no livro dela de Direito 
Tributário, que há também o benefício do Fisco, que não é só o benefício 
do contribuinte, para contra argumentar a questão de que é só um 
privilégio aos maus pagadores. Ela diz: não, não é só isso, tem também 
um benefício para o Fisco que deixa de ter custos e etc., mas o STJ 
usou isso, e aqui eu coloco a indagação, até quando, até que limite a 
gente pode levar este feito econômico de redução de custo como a única 
condição para aplicação do instituto da denúncia espontânea? 

Principalmente numa hipótese em que isso não está escrito lá. Então, 
precisaria ser muito claro e óbvio e evidente que esse é o único objetivo, 
para você passar a estabelecer que, cabe ou não denúncia espontânea 
em função do custo do Fisco. Né?! Então, aí vem de novo as três 
hipóteses que a gente analisou, admitindo ainda que de fato a 
jurisprudência pode mudar, mas tem o entendimento do Fisco nesse 
sentido, até onde vai?  

A gente sabe que o pagamento é menos custoso que a compensação, é 
verdade. Agora, o depósito é mais custoso que a compensação. Com 
certeza. O que foi comparado, no caso aqui do acórdão, foi pagamento 
com depósito. Pagamento está quitado e o depósito vai ter briga judicial. 
Então é nítido que estamos em dois limites. E a compensação, onde fica 
nessa história? E será que eu posso usar este critério para dizer que 
aplico ou não um instituto, sendo que não está previsto na lei e há uma 
certa nebulosidade em relação a esses custos? Será que nós precisamos 
pedir um estudo econômico para comprovar que o custo da 
compensação é menor do que o custo do depósito? Ou ele é mais 
próximo do pagamento?  

Quer dizer, eu acho que não dá para a gente levar esse entendimento do 
STJ de custo benefício da fiscalização, às últimas consequências. E 
mesmo que a gente leve, a minha visão é que a compensação está muito 
mais próxima ao pagamento do que ao depósito. E isso em termos de 
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custo, isto também em termos de efeito jurídico, porque a compensação 
extingue o crédito, o depósito suspende a exigibilidade. Creio que seria 
mais fácil, se o critério extinção do crédito seria mais claro, mais nítido 
para a aplicação do instituto, do que o custo do Fisco. Como foi o caso 
do parcelamento, o parcelamento não extingue o crédito. Então, ele não 
pode ser equiparado ao pagamento, foi o entendimento levado. Poderia 
ser dito o mesmo em relação ao depósito, não extingue o crédito.  

Não precisa dizer ou condicionar a aplicação do instituto da denúncia 
espontânea aos custos do Fisco, eu acho que tem que ser, pode até ser 
um elemento de interpretação, de aplicação da regra no caso concreto, 
mas eu acho que todos nós estamos de acordo, que não pode ser a 
única condição para a aplicação do instituto da denúncia espontânea. 
Porque o código tributário não fala pagamento em dinheiro. Né?!  

E vamos lembrar também que o código tributário fala de pagamento em 
outros dispositivos e ninguém tem dúvida que a compensação se aplica. 
Sem contar o exemplo do lucro inflacionário colocado pelo Luís Flávio, 
ou da quitação da remessa do IR Fonte, que são hipóteses que a 
compensação equivaleria, vale lembrar que o CTN fala de repetição de 
indébito em caso de pagamento indevido, só pagamento em dinheiro? E 
o lançamento por homologação é aquele em que há o pagamento 
antecipado, independentemente da participação do Fisco, só o 
pagamento em dinheiro? A compensação não está sujeito ao regime de 
lançamento por homologação? Quer dizer, o CTN usa o termo 
pagamento e naturalmente ele pode ser usado para outras hipóteses de 
extinção. E onde o pagamento em dinheiro é diferente da compensação? 
No capítulo do, só no capítulo da extinção do crédito tributário lá, que 
tem a estampilha, vocês lembram lá que tem outras hipóteses em que 
você está discutindo justamente detalhes quanto à extinção do crédito 
tributário.  

Agora, em relação às normas gerais, em relação à extinção de 
penalidades, em relação à aplicação do instituto do lançamento de por 
homologação, ou do pagamento indevido, o pagamento é compensação 
para todos os efeitos. Então eu acho que foi interessante o debate e 
estamos de acordo que essa posição do STJ contra o depósito não deve 
ser levado às últimas consequências. 

Sra. Cláudia Albite: Só um último comentário. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sra. Cláudia Albite: Na verdade, não é uma réplica, porque eu também 
entendo exatamente o que o Bruno entende, no sentido de que deveria 
sim, ser dado o mesmo status para esses dois institutos, embora eles 
tenham natureza jurídica diversa, ainda que assemelhada. Eu, muito 
mais, na minha manifestação, quis levar às últimas consequências, e é 
exatamente isso que o Bruno colocou, entrar no raciocínio do STJ, que 
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eu tive a impressão – isso eu queria saber até se o Bruno também – de 
que o peso foi dado muito mais para a questão da eficiência do que para 
o lado do... então a minha manifestação foi muito mais no sentido de 
bola de cristal, imaginar que tomadas as premissas desse acórdão e a 
decisão, né, o estatuto da norma que você extrai daí, eles podem sim, 
no futuro, vir a diferenciar, embora não esteja tão longe como está no 
depósito. Eu acho que a colocação do Bruno foi perfeita em relação a 
isso, eles podem vir a se apegar sim, a essa diferença de custo.  

Então a minha manifestação foi muito mais assim, no sentido de tentar 
pensar com a cabeça do STJ e ver o peso que ele deu para a eficiência 
da administração. 

Eu discordo que não tenha, Zilveti, que não haja um custo diferenciado. 
É óbvio que aquele custo está todo computado etc., mas você vai alocar. 
Ninguém vai dizer que a Operação Lava Jato não tem um custo maior, 
eles estão fazendo o que tem que fazer? Tem, mas ela tem um custo, 
que tem que ir até por decreto de última hora da Presidente Dilma.  

Então assim, eu acho que existe um custo, eu acho o argumento 
interessante do ponto de vista da novidade de que ele nunca tinha sido 
explorado e eu acho sim, que o parágrafo único do art. 138, embora não 
esteja escrito com todas as letras que a eficiência como valor também 
está embutida na norma, ao dizer que antes, desde que não haja 
fiscalização, você está implicitamente concretizando o princípio da 
eficiência e pensando nisso, mas só para fins de registro até de ata, 
minha manifestação foi muito mais no sentido de estressar, no mais eu 
defenderia também, até às últimas consequências que os institutos têm 
que ser, para esse fim, aplicado de forma harmônica, equânime. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Mais 
alguém deseja falar sobre esse tema? Eu acho que já está 
devidamente... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso colocar só uma questãozinha do acórdão? 
Só para responder...  

Quanto a essa questão de qual é o tamanho de importância que foi 
dada, ele fala o voto da denúncia espontânea, talvez pelo fato de isso ser 
uma novidade e se dedicou muito mais a esse ponto, mas ele faz 
referência à doutrina tradicional que fala da denúncia espontânea, as 
condições estão lá no art. 138, aí ele fala: “que é costumeiramente 
tratado pela doutrina como enfoque axiológico no comportamento 
considerado moral e adequado de um infrator, de forma espontânea 
adiantar-se a administração tributária, denunciar e pagar, se for o caso 
tributo devido. Tal conduta ética traduzida em arrependimento e 
sinceridade do contribuinte lhe traz o benefício de exclusão”. Ele 
reconhece isso. “Contudo, além do campo valorativo, ético e filosófico 
sobre o qual está alicerçado a denúncia espontânea, deve se analisar o 
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aspecto econômico”. E aí começa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete, dez páginas falando do aspecto econômico.  

Então talvez, não de para a gente ver em que medida cada julgador 
levou em consideração cada ponto, mas ele deu muito mais atenção 
para o aspecto econômico do que para o aspecto do arrependimento. 
Embora isso possa ser por conta de ter uma novidade, né?! 

Sra. Cláudia Albite: É... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Prof. 
Gerd, com a palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sobre a questão do aspecto econômico não 
me agrada colocar isso. Aspecto econômico custo, eu colocaria dentro 
do princípio da eficiência. E sobre a eficiência, qual é a finalidade? É a 
de terminar a discussão, tirar uma pendência. Agora, quanto custa tirar 
isso, qual é o caminho? Está completamente aberto. E como eu vou 
estabelecer diferenças que não se justificam pelos motivos que foram 
discutidos aqui. Então, dizer custo e economia etc. e tal, está errado.  

Nós devemos pelo menos tentar basear as coisas em princípio e não em 
regras momentâneas, que alguém acha que aplica ou não. 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Custa pagar. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Vamos 
passar então para o terceiro e último item da pauta. Eu pergunto se 
está presente Marcos Engel Vieira Barbosa? Está presente. O item é 
sobre possível caracterização das decisões da Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça em matéria tributária como precedente 
obrigatório nos termos do art. 927, inciso V, do novo Código de Processo 
Civil. Pois não. Com a palavra. 

Sr. Marcos Engel Vieira Barbosa: Bom dia a todos.  

Como todos puderam perceber, o Código de Processo Civil estruturou o 
sistema de precedentes obrigatórios que vão vincular todos os juízes e 
os tribunais. Esse é o motivo de eu ter trazido esse tema, 
especificamente para interpretar um dos precedentes obrigatórios 
escolhidos pelo legislador. Mas para interpretar esse dispositivo 
específico, a gente tem que levar em consideração também o art. 926, 
do novo CPC. 

O art. 926 estabelece alguns deveres para os tribunais que é o dever de 
estabilidade, integridade, coerência à jurisprudência, que são 
expressões da segurança jurídica. Fazendo uma análise sistemática dos 
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precedentes, eu gostaria de colocar em discussão a forma como se deve 
interpretar o inciso V, do art. 927, porque o inciso V diz que os juízes 
dos tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados.  

Nós sabemos que algumas matérias, especialmente no STJ, matérias 
tributárias, não são discutidas pela corte especial, mas sim, pela 
Primeira Seção, que tem aí uma especialização de acordo com o 
regimento interno. A corte especial, por outro lado, não tem essa 
especialização, ela pode sim analisar questões relativas ao crédito 
tributário, mas quem tem essa especialização seria a Primeira Seção.  

A questão parte da doutrina e procura interpretar a questão da 
orientação do plenário do órgão especial de uma forma mais 
abrangente. Interpretando dessa forma abrangente, levando em 
considerações essa questão do dever dos tribunais de uniformizar a 
jurisprudência, dever de coerência, de integridade e de segurança 
jurídica, alguns juristas começaram a interpretar essa questão do órgão 
especial de uma forma extensiva para que as decisões da Primeira 
Seção, também passassem a ser vinculantes aos juízes e tribunais. 
Obviamente, que desde que não haja precedente a respeito da mesma 
matéria na corte especial, ou seja, não havendo orientação da corte 
especial e havendo uma orientação da Primeira Seção, deve-se 
considerar essa orientação na Primeira Seção como vinculante 
obrigatória.  

Alguns doutrinadores, pelo menos dois, é o Joaquim Peixoto e o Lucas 
Buril Macêdo, vão um pouco além, dizendo inclusive, que se não houver 
uma orientação da Primeira Seção e sim das Turmas, deve-se 
considerar a orientação da turma como precedente obrigatório.  

Eu queria saber a opinião da Mesa a respeito da forma como se deve 
interpretar esse dispositivo, mas levando em consideração a 
importância de um precedente, da própria formação do precedente, 
porque dentro do rol estabelecido pelo legislador no art. 927, do novo 
CPC, existem alguns precedentes, que para serem formados, precisam 
de um incidente especial, o que precisa dar uma fundamentação 
adequada. O tribunal teria o dever de analisar todos os argumentos 
suscitados pelas partes, participação da [ininteligível], audiências 
públicas.... então, existe uma série de requisitos para se formar um 
precedente obrigatório, porque é uma questão muito séria.  

Os juízes dos tribunais inferiores estariam obrigados a seguir 
orientação firmada, e para não seguir eles deveriam fazer uma, de 
acordo com o art. 489, § 1º, fazer uma superação desse precedente, 
trazer elementos dizendo por que esse precedente não seria aplicado ou 
fazer uma distinção com relação ao caso concreto. E também tem um 
problema com relação aos precedentes formados antes da entrada em 
vigor no novo CPC, porque os precedentes da Primeira Seção nem 
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sempre foram decididos com a devida fundamentação, participação de 
‘amicus curiae’, temos uma série de problemas que temos que aqui a 
pensar.  

Então eu gostaria de saber da opinião da Mesa especificamente, se é 
possível interpretar o inciso V, incluindo as decisões da Primeira Seção 
dentro do contexto aí do órgão especial? 

Sra. Cláudia Albite: Tem alguém antes? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. Então, 
primeiro... antes de mais nada. 

Sra. Cláudia Albite: Eu acho que é importante a gente diferenciar, na 
linha do que o Marcos colocou – até para não haver uma preocupação, 
nossa – mas o código deixou de fora as decisões da Primeira Seção para 
fins de identificar quais são os precedentes vinculantes, né?! Então, o 
que for decidido pela Primeira Seção ou pela Segunda – mas para o que 
nos interessa, pela Primeira Seção – nos termos do rito do recurso 
repetitivo, e aí a gente vai discutir se, porque alguns casos foram 
analisados pela Primeira Seção antes do novo CPC, já sob o regime dos 
recursos repetitivos, mas o regime dos recursos repetitivos antes do 
Código de Processo, ele era muito simplório perto do que o CPC de hoje 
estabeleceu em termos de ‘over rolling’, distingue tudo que a gente está 
tomando emprestado do ‘Common Law’.  

Então assim, o inciso III, do mesmo art. 927 que o Marcos levanta, ele é 
específico para os casos julgados a partir do novo CPC em regime de, 
inclusive os recursos especiais extraordinários, em regime de repetitivo, 
de julgamento repetitivo, então não há dúvida de que os julgamentos da 
seção realizados após o CPC sob o rito dos repetitivos é um precedente 
vinculante e sujeito para alteração e não aplicação a todo esse sistema 
que o Marcos levantou.  

O que vai sobrar para a gente situar a importância da pergunta são os 
casos em que são julgados ainda hoje pela seção, ou seja, eles têm uma 
representatividade em termos de entendimento do tribunal, são 
julgados pela seção fora do rito do repetitivo, que é possível. E esse 
caso, realmente, eu entendo que não está contemplado no artigo 
específico do repetitivo, que é o inciso III, do art. 927. E eu entendo que 
numa interpretação um pouco restritiva, que ele não poderia estar 
enquadrado no inciso V, porque quando tal inciso faz referência fora do 
micro sistema das causas repetitivas, quando ele faz menção a ser um 
precedente vinculante obrigatório – os acórdãos serem, os acórdãos do 
plenário e do órgão especial – eu acho que ele não se refere a órgão 
especializado qualquer, que no tribunal internamente por seu 
regimento, embora... o órgão especial tradicionalmente um... um 
colegiado dos tribunais. O plenário também, ninguém vai duvidar que o 
plenário é o plenário. O órgão especial, ainda que esteja com letra 
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maiúscula, nem nada na redação. Eu acho que ele tem que ser 
entendido como aquele órgão especial, que realmente é a união de 
quase todos os julgadores e etc.. Então, embora eu não entenda, eu 
acho que o raciocínio ampliativo teria que contrariar muito forte a 
literalidade para incluir o precedente. 

Então, o que acontece? Aqueles acórdãos que, ou foram julgados antes 
ou depois do Código pela seção, fora do regime do repetitivo ou, num 
regime do repetitivo, mas com uma disciplina diversa do sistema 
anterior, eles aparentemente apresentam uma lacuna e aí, eu vou 
recorrer ao [ininteligível] para dizer que não há essa lacuna. Acho que 
você numa interpretação mais literal, como está sendo a minha, embora 
não seja a mais favorável de não poder incluir, eu acho que esse rol ele 
de alguma forma apresenta uma taxatividade. E ele tem uma 
tecnicidade, até pela complexidade do regime que ele estabelece para a 
formação ou não.  

Bom, mas isso quer dizer se eu tiver, por exemplo, um acórdão da seção 
que não foi no repetitivo, os tribunais não precisam observar? A rigor, 
pelo art. 926 que o Marcos levantou, que o artigo anterior, os tribunais 
têm o dever de manter a sua jurisprudência estável, coerente. Por 
exemplo, uma decisão de seção em determinado sentido, não em termos 
repetitivos, aí vem a turma – e gente vê isso o tempo inteiro – julga 
diferente, ou mesmo um relator monocraticamente julga diferente. 
Daria para alegar que houve uma ofensa ao art. 927, inciso V?  

Entendo que não, e também, entendo que não daria para incluir no art. 
927, inciso III. Mas você poderia dizer de alguma forma, dizer que houve 
ofensa ao art. 926, já que aquela estabilidade não está sendo observada 
pelo próprio tribunal. Então, me socorro à redação do art. 926, embora 
com a interpretação mais restritiva do inciso V para tentar fechar o 
sistema, embora você não vá conseguir brigar contra uma não aplicação 
do precedente com todas as armas que você tem no sistema repetitivo, 
ou seja, seria uma quase lacuna, um esquecimento talvez do legislador 
em relação a esse aspecto. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Bruno. 

Orador não identificado: Lucas, né?! 

Sr. Lucas Bevilacqua: Bom dia.  

O colega foi muito feliz em trazer essa questão, sobretudo diante a 
experiência pretérita que nós tivemos, e temos ainda, em sede de 
repetitivos e recursos extraordinários afetados com repercussão geral. 
Eu não chego a falar nem mesmo numa interpretação extensiva do art. 
927, inciso V. Quando o novo CPC fala em decisões proferidas pelo 
órgão plenário e órgão especial, não há como pretender-se aí com 
interpretação extensiva, o dispositivo é taxativo quando fala em e órgão 
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especial é o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, assim 
concebido no seu regimento interno, que é lei. E não um órgão 
especializado em matéria tributária, que seria a Primeira Seção.  

Eu vejo com grande preocupação que parcela da doutrina – que o colega 
se referiu – esteja a admitir que uma decisão da Primeira Seção esteja a 
ser aplicada como precedente judicial nos termos do novo Código de 
Processo Civil. É importante nós termos uma preocupação quando 
falamos em precedente judicial, não apenas qualitativo, mas uma 
preocupação também formal, e o próprio novo CPC indica taxativamente 
como se dá a formação dos precedentes. Caso contrário nós vamos 
incorrer no mesmo erro do passado em que considerávamos uma 
decisão de um tribunal como jurisprudência. Então, nós estaríamos 
aqui a considerar uma decisão de um órgão especializado em matéria 
tributária e um precedente judicial. E briga com o próprio sistema e a 
própria concepção da teoria dos precedentes judiciais.  

Portanto eu vejo que para entender essa interpretação da Primeira 
Seção como órgão especial, especializado em matéria tributária, como 
formação de precedentes que não afetados em recurso repetitivo ela é 
um tanto temerária. Em nome da segurança jurídica nós estaríamos 
criando mais uma insegurança jurídica pelo próprio Poder Judiciário e 
vamos dizer, nossa história, sobretudo em termos de Superior Tribunal 
de Justiça, ela é um tanto maltratado, o Direito Tributário ele é muito 
maltratado pela jurisprudência, como evidenciou o curioso termo de 
acórdão ao definir ‘os banana boat’. Então, nós estaríamos a continuar 
isso nesse atual modelo dos precedentes judiciais. Portanto, se o art. 
927 falou órgão do plenário e órgão especial é exclusivamente isso, 
então, quanto ao menos decisões de turmas a fazerem precedentes 
judiciais. Obrigado. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sr. Marcos Engel Vieira Barbosa: A preocupação da fala do Lucas é 
super importante pela importância dos precedentes obrigatórios. Essa 
questão da aplicação dos precedentes antes do Código foi muita 
discutida durante a tramitação do projeto. O Prof. Nunes chegou a 
questionar questão; ele queria incluir no código uma disposição que 
proibisse os precedentes formados antes do Código fossem considerados 
precedentes obrigatórios, justamente pelo fato de que as decisões 
anteriores não seguiram aí, todo o rito especial estabelecido pelo novo 
CPC.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Subscrevo o que todos os colegas disseram. Eu 
queria dar alguns palpites aqui para contribuir também ao debate. Só 
para também colocar, para quem não sabe, essa questão do acórdão 
‘banana boat’ é citada por um acórdão do próprio STJ, um voto de um 
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acórdão do próprio STJ, e o paralelo é que o ‘banana boat’ é aquele 
barquinho que ele vira repentinamente para um lado e derruba todo 
mundo na água. Então, é o acórdão, a mudança de jurisprudência em 
matéria tributária, pega todo mundo de surpresa e derruba todo mundo 
na água. Então, só para colocar aqui para quem não tem essa 
informação. E realmente é algo muito curioso e trágico.  

Quanto à questão do precedente obrigatório, o que a gente refletindo a 
respeito verifica é que indiscutivelmente o repetitivo, quer dizer, a 
Primeira Seção do STJ, que julga matéria tributária, ela vai ter o seu 
precedente obrigatório quando for matéria de repetitivo. Então, estou de 
acordo aqui com o que a Cláudia colocou, que não é que em matérias 
tributária não haverá precedentes obrigatórios, porque a primeira 
dúvida é: bom, se o órgão especial julga poucas questões em matéria 
tributária – fizemos uma pesquisa e tem poucas questões que são 
julgadas em matéria tributária no órgão especial do STJ, um exemplo é 
o termo inicial para contagem do prazo de prescrição para repetição do 
indébito, mas são poucos os temas técnicos de matéria tributária que 
são julgados pela corte especial. Então se surgiu a questão: bom, então 
vamos ter que interpretar essa questão de órgão especial de uma forma 
mais flexível para dar a eficácia ao princípio da segurança jurídica em 
matéria tributária, porque senão, só em matéria tributária que gera um 
dos maiores contenciosos no Brasil, ficaria fora do regime dos 
precedentes obrigatórios. Mas não é verdade, porque o inciso do III fala 
do repetitivo. Né?! Então a Primeira Seção quando julgar em sede de 
repetitivo vai ter o caráter obrigatório.  

O outro ponto interessante, e também em apoio ao que foi colocado, a 
lista colocada aqui não tem o indicativo de que ela seja exemplificativa, 
também não tem nenhum indicativo de que ela seja taxativa. Mas como 
nós estamos tratando aqui, arrisco a dizer que isso pode ser entendido 
como uma norma de restrição à liberdade do julgador em decidir, 
porque ele vai ter que cumprir o precedente obrigatório. Se é uma 
norma que limita a liberdade, é uma norma restritiva, segundo as 
técnicas de interpretação, ela deve ser interpretada estritamente.  

Então, estou de acordo com as colocações de todos no sentido de que, 
apenas se houvesse uma completa exclusão do sistema de precedentes 
em matéria tributária, é que a gente poderia flexibilizar o inciso V, mas 
como não é o caso, porque no outro dispositivo dos repetitivos a matéria 
tributária está colocada, não há porque flexibilizar a referência ao órgão 
especial que foi colocado aqui. Isso sem dizer que o Código é de 2015, 
quando já estava em vigor há muito tempo os regimentos dos tribunais, 
que contemplavam lá, e qual é a competência do órgão especial. Então, 
o legislador sabia ou deveria saber que órgão especial não é Primeira 
Seção, e se ele quisesse incluir a Primeira Seção ele deveria ter feito isso 
de forma expressa. E não havendo a norma expressa acho que não é a 
caso de incluir também. Então estou de acordo com todos. 
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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Alguém 
mais deseja falar sobre esse assunto? Muito bem...  

Eu queria pedir o auxílio de todos, porque há uns 20 dias eu li uma 
nota de jornal em que se falava que o Estado do Rio de Janeiro estaria 
cobrando imposto de transmissão “Causa Mortis” em relação à 
recebimento de dinheiro pelo VGBL. É aquela história, né, que a pessoa 
deixa, faz um VGBL, constitui uma forma de poupança e 
estabelecimento de um, seria como se fosse um seguro, né, de vida, a 
favor de alguém. E esse dinheiro, em havendo um falecimento, esse 
dinheiro é transferido pelo próprio banco, de acordo com as disposições 
feitas pelo instituidor dessa vontade, né, que teve de deixar para 
alguém.  

O Estado de São Paulo, pelo o que sei não cobra, então o Rio de Janeiro 
está começando uma prática que vai ressuscitar um assunto antigo. 
Seguro de vida é tributado pelo imposto de transmissão “Causa Mortis”? 
Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Seguro de vida, não. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então. Por isso que 
eu... então vocês vão dizer...  

Eu não fiz a pesquisa, pois nos últimos 20 dias adivinha o que me 
prendeu? O Imposto de Renda, né?! Todo ano eu quero fazer bem antes 
e não consigo. Então... Acredito aqui todos os especialistas já fizeram 
isso há muito tempo, já estão resolvidos e tal, né?! 

Orador não identificado: Casa de ferreiro... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Assim, eu fico mais 
consolado. Fico mais consolado, porque só ontem que eu consegui 
terminar. Eu falei, não posso ir para a Mesa com isso aqui. Não vou 
poder falar nada. Nem pensei que ia ser o Presidente da Mesa.  

Mas enfim, notem que essa questão dos estados, e o Estado do Rio 
agora estão precisando de dinheiro, né..... então começa com cobrança 
de todo lado, e precisamos ver isso. Pode, não pode? Para isso que a 
Mesa de debates funciona.  

Então eu prometo fazer a pesquisa e tentar encaminhar um assunto 
aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Embora, fora a sua pesquisa, nós 
fizemos uma Mesa de debates, inclusive com Pernambuco que estava 
on-line. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ah é, é verdade? E 
que tal? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, então, e ficamos assim, que 
realmente o VGBL, ao contrário do que os bancos vendem, é um 
investimento tanto quanto outro qualquer. Não vamos equiparar o trust 
aqui, inclusive Pernambuco já tem notificação, Minas já tem 
jurisprudência, São Paulo... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mandando cobrar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mandando cobrar, porque exatamente, 
não se trata de um seguro. Pode estar acoplado no seguro, o seguro 
estaria fora. Mas o valor que você investe e que destina... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então faz parte do... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode não passar pelo inventário, pode 
não passar. Portanto você pode destinar, a fazer destinação diferente, 
mas independentemente de passar pelo inventário, o imposto de 
transmissão é devido.  

Isso foi a conclusão que eventualmente nós tivemos aqui, porque tem o 
art. 730 do Código Civil..., não? É, do Código do Processo é outra coisa, 
e ele fala de que o seguro está fora do inventário. Mas isso não é seguro. 
Porque você faz um investimento de dois milhões e disse que um milhão 
para seu filho, um milhão para a sua esposa e assim, o senhor pode 
resgatar inclusive antes de.... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, pode. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, o seguro de vida você não pode 
resgatar antes. O seguro de vida é.... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É uma poupança, né?! 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Tem a mesma natureza 
de investimento. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: E dá uma finalidade 
se morrer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E aqui no tribunal, nos tribunais onde 
isso foi questionado, inclusive Pernambuco agora elevou a taxa para 
8%. 
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Orador não identificado: Está no limite então? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No limite no Senado, que querem levar 
para 20%, mas por enquanto é 8% o teto. E o investimento em VGBL, 
que todo mundo pensa, ou pelo menos os bancos no início.... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, o entendimento dos 
bancos era que não havia incidência. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não havia incidência, porque não 
passaria pelo inventário. Mas isso, independentemente de passar pelo 
inventário, há uma transmissão, não é?  

E essa transmissão, a conclusão nossa, eu posso até recuperar, se o 
senhor quiser a ata que foi feito isso, há incidência. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Me ajudem então a 
pensar nesse caso. Eu vou fazer a pesquisa, todos esses dados 
anteriores, inclusive a discussão antiga sobre seguro que ocorreu na 
década de 50, 60, houve questões que era imposto importante, imposto 
de transmissão “Causa Mortis” também dos estados.  

Então... Era isso, então? Temos mais três minutos. 

Sr. João Francisco Bianco: Professor ?! 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sr. João Francisco Bianco: De vez em quando eu trago uns 
assuntinhos aqui no bolso do colete e como nós temos mais três 
minutinhos, eu só queria colocar e eventualmente deixar para a 
próxima semana, os seguintes temas: a Lei n. 9.317, criou o regime 
tributário a que se submetem as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, que é chamado o Simples. Então, a 9.317 criou o 
Simples. Isso foi em 1996. Aí em 2006, a Lei Complementar n. 123 
revogou a Lei n. 9.317 e revogou expressamente. E por outro lado, 
institui um novo regime, o regime do Simples Nacional.  

Então nós temos, tínhamos o primeiro regime, que foi revogado, 
tínhamos depois, passamos a ter o segundo regime, que é o regime que 
está em vigor. Um é o Simples, o outro é o Simples Nacional. 
Logicamente esses dois regimes se aplicam para as empresas de 
pequeno porte, as empresas pequenas, as microempresas.  

Com algumas diferenças, realmente não é o mesmo regime, é para os, 
são os mesmos destinatários, mas são dois regimes distintos. Acontece 
que no regime do Simples, durante a vigência do Simples, algumas leis 
de outros tributos faziam referência ao Simples. Então elas diziam 
assim: a lei do Imposto de Renda, quem e estiver no Simples vai ter esse 
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benefício, quem estiver no Simples vai ter essa restrição. A lei do PIS e 
da COFINS: quem estiver no Simples vai tem uma restrição, quem 
estiver no Simples tem um benefício.  

A questão que eu coloco é a seguinte: houve uma ruptura de regimes e 
todas aquelas leis de outros tributos a que se referiram ao Simples 
deixaram de ser aplicadas para as empresas que estão no Simples, que 
passaram a estar no Simples Nacional ou houve uma continuidade de 
regime? E todas aquelas leis que criavam benefícios e restrições 
continuam a ser aplicadas a quem está no Simples Nacional? Essa que 
é a questão. 

Orador não Identificado: Professor, só para acrescentar uma questão à 
discussão. Hoje dentro do CARF você tem algumas súmulas que falam 
sobre o Simples, e quando vai se analisar se deve ser aplicada ou não a 
súmula essa discussão vem e diz: não, o Simples acabou, ainda que a 
matéria seja a mesma, ainda que a norma seja a mesma, mas no 
Simples Nacional a súmula não é mais aplicada.  

É uma discussão em andamento. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Conclusão: o Simples nunca foi nada 
Simples. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Obrigado 
pela presença de todos. Na próxima semana estaremos aqui para a 
nossa Mesa de Debates. 
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