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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, estamos 
com várias ausências notadas, por conta do IFA. Alguma comunicação 
ou não? Pequeno expediente?  

Estamos também com a pauta dependendo das presenças, 
provavelmente não teremos o Zilveti que não virá, o Prof. Gerd também 
não virá e… outro assunto é o assunto que está em aberto na Mesa 
reservado para a presença do João Bianco e do Prof. Schoueri.  

A Lei n. 13.254, de 13 de janeiro de 2016, se alguém quiser mencionar 
alguma situação concreta, todos nós estamos vivendo situações 
concretas, com muitas dificuldades, algumas para cumprir as 
exigências, cada caso é um caso, com uma dificuldade diferente. Eu 
acredito que em termos de dúvidas de interpretação da Lei estejam 
todas solucionadas, embora existam algumas divergências alternativas, 
quanto ser ou não ser foto ou filme.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Curta metragem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora tem possibilidade de 
ser um filme de curta metragem, mas de qualquer forma não... Enfim, 
eu acho que nós não temos assuntos de interpretação a ser discutidos. 
Se alguém quiser fazer alguma referência de um caso concreto.  

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. 
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Tem aparecido na minha advocacia, vários casos de trusts, que é uma 
questão bastante interessante, e eu recebi uma informação... aliás, 
nessa semana e na semana que passou eu aprendi duas coisas com 
relação ao trust. A primeira é que o trust revogável – claro, cada um 
depende da jurisdição que o rege, da lei que o rege – mas segundo o 
conceito geral do Common Law, o trust revogável só é considerado 
diferente do irrevogável no sentido dos efeitos que produz, se ele for 
revogado. Se ele não for revogado, enquanto ele subsiste, ele é tratado 
da mesma forma o trust irrevogável nos efeitos patrimoniais.... E mais – 
esse é um dado importante – a qualquer momento ele pode ser, por 
alteração do deed, ele pode ser transformado em irrevogável. E se ele 
assim o for, ele será considerado irrevogável desde a sua instituição, 
porque ele ainda estaria produzindo – não tendo sido revogado – estaria 
produzindo efeitos iguais aos do não revogáveis. Esta é uma informação 
importante para, evidentemente quem tem o trust revogável.  

Todas as experiências, no passado, que eu tive com advogados fora do 
Brasil ou lendo, os trusts revogáveis sempre foram considerados 
questionáveis – estou usando uma palavra cautelosa, sem entrar nos 
detalhes, porque, evidentemente, varia de caso pra caso. Mas essa 
informação eu achei que foi… eu aprendi, é uma coisa nova para mim 
que eu nunca tinha ouvido falar.  

Depois eu também topei com um trust no Grão-Ducado de Luxemburgo, 
um trust chamado ‘trust reg’. Ele é um... um terceiro gênero, vamos 
falar assim, ele é um ser assexuado. Ele não é nem trust, nem pessoa 
jurídica. Ele tem cara de pessoa jurídica, chama trust e tem algumas 
coisas relacionadas com o trust. E tem um estatuto. Quer dizer, não é 
algo também que não existe, e tem uma literatura bastante interessante 
e eu estou até para estudar, porque, por curiosidade.  

Eu topei com o ‘trust reg’, num caso concreto em que o instituidor, por 
várias razões e pelas circunstâncias, ele vai fazer a declaração, não se 
considera fora do alcance da Lei Penal brasileira. Para ele, na cabeça 
dele, esse ‘trust reg’ é uma interposição de pessoa por razões específicas 
da vida dele lá, né? Mas então, não tive muito o que estudar até agora 
mas quero estudar para conhecer no futuro.  

E por fim, com relação ao trust, um comentário: é que as pessoas que 
têm trust que eu considero bons, trust em jurisdições em que, 
indubitavelmente, a propriedade é do trustee e não aos beneficiários, e 
os instituidores. Bom para mim é quando ele é assim, e aí é revogável, 
os instituidores não são beneficiários, enfim, é um trust que não tem 
nenhuma circunstância comprometedora. Embora, por exemplo, o 
instituidor possa ser beneficiário, continua sendo um trust puro. Mas 
quando eu falo bom é aquele, o melhor possível, o melhor cenário. Eu 
conheço alguns casos de trusts muito bons e instituídos há muito 
tempo, instituídos sem remessa ilegal de recurso, do Brasil para fora, 
enfim, trusts em que as pessoas estão em situação absolutamente 
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regular perante a lei brasileira, a lei total – lei criminal, lei tributária, 
Banco Central – e diante desse movimento todo, as pessoas estão 
desconfortáveis de ter o trust, é ‘engraçado’. Trusts que não foram feitas 
por razões ilegais e as pessoas sentem desconfortáveis, não por causa 
de um trust famoso aí que transitou pela Câmara dos Deputados, mas... 
porque esse não é um trust, esse é um laranja. Até brinquei outro dia 
em uma reunião, é um ‘Orange trust’, é uma categoria nova. Enfim, as 
pessoas estão desconfortáveis, é curioso isso.  

E o caso em que foi estressada ao máximo para ver se concordava que 
precisava declarar o trust, nós chegamos à conclusão de que não tinha 
o que declarar, quem declarar e como declarar. Curioso isso e as 
pessoas continuam… Hoje elas não têm dúvida, legalmente falando, 
mas sentem-se desconfortáveis, há pessoas pensando, inclusive, de 
desmontar a estrutura. Aí precisa ver também cada caso como faz.  

Então o nosso mundo vai ficar diferente a partir do ano que vem, ou a 
partir de 31 de outubro, se não for adiado o prazo.  

Algum comentário sobre a lei?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bom dia a todos, Só queria dividir com 
todos a minha impressão sobre a repatriação. Todo mundo sabe que 
tem um projeto de lei em quase votação no Congresso. Hoje é dia 29 de 
setembro, o prazo final é dia 31 de outubro, tem três ADIns aguardando 
a análise do Supremo, tem um projeto de lei faltando 30 dias para 
terminar o prazo para regulamentação, tem um projeto de lei para 
mudar a forma de cálculo e prazo e etc. E além disso, tem muita 
divergência – o dispositivo, tal como está colocado lá, gera dúvida. 
Temos o trabalho na Receita Federal, pelo menos proativo de esclarecer 
as questões, mas muitos dos esclarecimentos são no sentido… está 
clara a posição da Receita, mas é uma posição que é questionável do 
ponto de vista da lei. Enfim, o ambiente, sem falar nessa questão de 
dúvida e desconfiança quanto ao trust, o ambiente brasileiro é esse: 
temos uma lei de repatriação que serve para o esquecimento de crimes 
que foram cometidos no passado, três ações ADIns, uma legislação mal 
escrita, divergência de interpretação com o Receita Federal e o projeto 
de lei em andamento no Congresso para ser aprovado.  

Então, só para colocar a perplexidade no trato de uma questão tão 
delicada como essa; me deixa bastante preocupado e triste mesmo com 
a situação. Mesmo quem quer fazer a regularização da forma mais 
conservadora possível não tem certeza de como isso vai ficar. E quem já 
mandou, imagina, tem pessoas que já mandaram, o prazo já está aberto 
há alguns meses, fazendo uma determinada interpretação, que pode ser 
mudada com esse projeto de lei que está em andamento agora. Então só 
para dividir a minha perplexidade. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mas como eu disse 
antes, nós estamos com a Pauta sem possibilidade de tratarmos dos 
itens, porque os autores estão ausentes. E o último item é o item da 
Mesa que depende da presença do Prof. Schoueri e do Bianco. Então, eu 
vou colocar assuntos na Pauta.  

Alguém tem algum assunto para colocar na pauta? Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Na verdade, é quase que um comentário do 
pequeno expediente, porque ainda não temos todos os detalhes, mas 
neste ano e no ano passado muito se discutiu sobre restabelecimento 
de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, por meio 
daqueles Decretos que alteraram o Decreto que, anteriormente, 
concedia a alíquota zera dessas contribuições. E a Mesa aqui já discutiu 
em algumas oportunidades, em que medida o restabelecimento da 
alíquota por meio do Decreto seria válido perante o Princípio da 
Legalidade, e é sabido que há muito debate, muito questionamento, tem 
muitas empresas que ajuizaram ações para questionar a validade desse 
decreto.  

Depois tem uma outra perspectiva, de não cumulatividade no âmbito 
deste Decreto, desta tributação de receitas financeiras. Alguns 
contribuintes e estudiosos têm sustentado que a delegação e 
competência dada na Lei n. 10.865, de 30 de abril de 2014, no artigo 27 
– se não me engano – ela estaria inserida num contexto de não 
cumulatividade, e que o simples restabelecimento do Decreto sem um 
desencadeamento de créditos concomitantemente, ou alguma lógica de 
não cumulatividade, seria um extrapolamento da competência que foi 
dada pela Lei. Então, ainda que se admitisse que o Decreto pudesse 
regular as alíquotas de PIS e COFINS, nos termos da Lei 10.865/14, 
isso deveria ter sido feito no contexto da não cumulatividade. 
Simplesmente elevar as alíquotas para aumentar arrecadação, sem 
considerar cumulatividade, invalidaria os Decretos. Ou ainda, se pediu 
até, já tem pedidos de mandado de segurança nesse sentido, se pediu a 
concessão de direito de crédito sobre despesas financeiras.  

Queria dividir com vocês que, em geral, muitas empresas ajuizaram 
ações, mas o judiciário não tem acolhido de forma tão veemente essa 
tese da legalidade, da ofensa à legalidade. A maioria das decisões em 
sede ainda liminar, ou sentença de primeira instância, são contrárias e 
acabam sendo proferidas no sentido de que, na verdade, não haveria 
ilegalidade no Decreto porque se a ilegalidade existe, a ofensa à 
legalidade estaria na própria concessão da alíquota zero pelo Decreto 
anterior de 2007. Então, o restabelecimento ainda favoreceria o 
contribuinte, então que alegar a ofensa à legalidade numa situação 
como essa é contrário ao próprio interesse pleiteado na ação. E tem 
prevalecido esse entendimento, salvo no Tribunal Regional Federal da 
1ª Região. Lá na TRF – 1ª Região, há decisões reconhecendo a ofensa à 
legalidade, então a não tributação das receitas financeiras.  
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E a novidade em relação a esse assunto, diz respeito a um julgamento 
no Superior Tribunal de Justiça que já está em andamento e foi 
suspenso. E o Valor Econômico, na verdade, noticiou um voto do 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho em que ele reconhece a ilegalidade. 
E a gente não tem os detalhes sobre a fundamentação que foi utilizada, 
mas ele, pelo relatado do Valor, o Ministro entende que a lei tributaria 
receitas operacionais, e que as receitas financeiras não estariam 
incluídas nessas receita operacionais e que, por conta disso, todo o fato 
da elevação por decreto, na verdade, ele afastaria, por conta disso, a 
tese das liminares até então proferidas, no sentido de que a legalidade 
ainda assim favoreceria o contribuinte, porque no fim e ao cabo, não 
caberia a tributação de receitas financeiras. E o restabelecimento da 
alíquota por decreto seria uma ofensa à legalidade. E também a questão 
de que a delegação de competência para a instituição de alíquota estaria 
reservada, no Sistema Tributário, àqueles tributos que a gente 
reconhece com extrafiscais, o IOF, por exemplo. Então, que no caso do 
PIS e da COFINS não caberia essa delegação de competência.  

Então a notícia é que o STJ vai se pronunciar a respeito e já há um voto 
favorável à tese dos contribuintes proferido pelo Ministros Napoleão. Eu 
estou bastante curioso para entender a questão das receitas financeiras 
não serem tributadas, que o PIS e a COFINS só incidem sobre receitas 
operacionais e que as receitas financeiras estariam fora disso – essa é a 
parte que está me deixando mais curioso A questão da legalidade todo 
mundo já conhece.  

Então, é só uma notícia, o tema é conhecido de todos, o STJ vai se 
pronunciar e já há um voto favorável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Ministro Napoleão é a 1ª 
Turma, não é? Turma da Ministra Regina Helena Costa? 

Enfim, para trazer as coisas para o chão, né? Porque a questão da 
legalidade, parece que, no início, deu uma desviada do tema. Quanto a 
legalidade do decreto, sim.  

Mas o problema de ser receita operacional é matéria afeta ao o campo 
constitucional e, portanto, ao Supremo Tribunal Federal. Curiosamente, 
no fim de agosto a Ministra Rosa Weber, monocraticamente, 
manifestou-se no sentido de que essa discussão do decreto ter revisto a 
alíquota zero, era matéria infraconstitucional.  

Então nós estamos com uma confusão estabelecida, mas não é 
novidade nenhuma. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando eu falei, eu ouvi que o Bruno 
tinha falado que era o voto do Ministro Napoleão eu falei, bom, é, 
porque, ele tem essa posição e não é de agora. Quando foi julgado o 
juros sobre o capital próprio, incidência de PIS/ COFINS, ele deu o voto 
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dele exatamente nesse sentido. Parece que ele não saiu da Lei n. 
9.718/98 para a Lei n. 10.637/02 e dizendo que, realmente, os juros 
não seriam tributados exatamente por que… Não era isso que eu queria 
que ele dissesse, mas ele diz disse que não é tributada, exatamente, 
porque o juros do capital próprio estava excluído do campo operacional. 
Só que ele foi vencido, então se for nesse ritmo, com certeza esse 
acórdão, esse julgado vai seguir o mesmo caminho, porque não é essa a 
visão atual e nem a jurisprudência atual nesse sentido, porque toda a 
receita chamada operacional, porque até no direito atual não existe 
mais receitas e despesas não operacionais, tudo é operacional, salvo 
para efeito de compensação que tem uma regra própria, mas em termo 
de receita e a própria Emenda 20 já mudou isso, parece que ele tem 
uma visão ainda um pouco estreita dessa parte. Então eu acho que esse 
voto a gente precisa ficar com a cautela de sempre, dele, não festejar 
muito não, porque não é festejar, porque eu acho, também acho que 
também, sempre achei que não há ilegalidade, que poderia ser feito, só 
que o próprio decreto revogou o decreto anterior, nós já discutimos tudo 
isso, mas vamos aguardar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, e o Ministro Napoleão 
parece que está esquecendo também que essa matéria só interessa para 
o regime não cumulativo, porque no regime cumulativo não está em 
discussão aqui. E no não cumulativo, evidentemente, que a Lei n. 
10.865/04 e a Lei n. 10.833/03, com base na Emenda Constitucional 
n. 20/98 já largaram o campo de incidência.  

Eu acho que o voto deve ter sido escrito antes da Emenda 20 para ser 
depois reproduzido. Com todo respeito ao Ministro Napoleão que tem 
algumas manifestações muito eruditas. Mas nesse caso, realmente, é 
uma escorregada, como o Bruno disse, nós estamos… 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Especulando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Especulando, porque não 
conhecemos o voto, mas é bastante difícil de chegarmos a alguma 
conclusão, realmente, que possa ser na linha dele.  

Bom vamos em frente então, outro assunto que eu queria colocar em 
pauta aqui, o Luís vai falar, que é o assunto, segundo me disse, está em 
debate na Câmara Superior, eu queria colocar em pauta aqui, porque 
foi também, um fato concreto. Uma pessoa que perdeu o prazo para 
recurso tendo sido intimada da Decisão da DRJ eletronicamente, sem 
ter feito opção pela intimação eletrônica. E aí, argumenta que passou a 
vida inteira sendo intimado por via postal, fala-se em segurança 
jurídica... Na verdade, esta questão foi objeto de uma sustentação oral 
feita o mês passado na 4ª Câmara, 2ª Turma e é um advogado até 
muito fático, sabe, nervoso, bravo, porque lembrava a segurança 
jurídica, altas defesas constitucionais numa questão, aparentemente, 
pelo menos, mais simples, né? Qual é a forma de intimação?  
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Enfim, eu queria colocar o assunto em debate. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom dia a todos. Obviamente eu preciso fazer 
uma ressalva que sempre que eu me manifestar publicamente, eu 
jamais estarei falando sobre nenhum caso concreto, sobre qualquer 
julgamento ou julgamento que eu esteja julgando ou que eu tenha 
julgado, então vou trazer aqui essa questão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa Luís, essa 
ressalva faz parte do nosso procedimento aqui na Mesa. Toda vez que 
nós temos algum Conselheiro participando dos debates, nós até 
solicitamos que ele não se refira a casos específicos. Eu fiz o link porque 
você me falou que a matéria está lá, então, não é uma matéria que se 
restringiu a um caso, por isso, acho que é interessante discutir. 

Sr. Luís Flávio Neto: Mais uma ressalva para os desavisados que não 
conhecem a linha do IBDT, que venham a ler a transcrição. Enfim, é a 
nossa linha, nós não entramos em nenhuma questão concreta.  

Aqui então, eu vou fazer o seguinte exercício, eu vou trazer algumas 
questões sobre essa matéria e a gente vai ter algumas possibilidades de 
discussão, até porque nós não estamos focando em nenhum caso 
concreto. Então qual que é a matéria?  

Eu parto aqui de dois pontos que, realmente, o Dr. Ricardo trouxe uma 
observação que são questões simples, questões que um estudante de 
direito na sua faculdade vai ter que conhecer para passar na prova da 
matéria de Direito Tributário: domicílio fiscal e formas de intimação. 
Então eu vou dividir a questão sem que isso seja uma coisa só. 
Domicílio fiscal e formas de intimação.  

O domicílio fiscal, ele está previsto no artigo 127 do CTN e me permitam 
a leitura, porque, realmente, conhecer esse dispositivo me parece 
fundamental para a questão. “Na falta de eleição, pelo contribuinte ou 
responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, 
considera-se como tal”. E aí, no inciso I, II e III traz algumas hipóteses 
no sentido de que, caso o contribuinte não eleja o domicílio, o domicílio 
será este. Mas aqui há um direito atribuído ao contribuinte para que 
faça uma eleição.  

E essa eleição, ela é absoluta? Nos diz o § 2º, que “A autoridade 
administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 
dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a 
regra do parágrafo anterior”. 

E aí, nos tempos modernos, nós temos, além do nosso domicílio, na 
pessoa física onde eu moro com a minha família, o domicílio da 
empresa onde se atribua, onde se eleja esse caráter de domicílio, eu 
tenho o domicílio eletrônico. Então, partamos da premissa de duas 
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hipóteses, aliás, duas premissas diferentes. Primeira premissa: o 
contribuinte, ele faz a opção expressa pelo domicílio eletrônico; e a 
pergunta que surge é: “a partir do momento em que é realizado a opção 
pelo domicílio eletrônico, pode ele ser notificado ou ser intimado via 
postal, via aviso de recebimento?”. E a outra hipótese, a outra premissa 
para a discussão trazida pelo Dr. Ricardo é: “o contribuinte não fez a 
opção, ele não fez a opção pelo domicílio eletrônico, pode ele ser intimado 
pelo e-CAC, sem ter ele eleito?”  

Aprofundando a questão, o artigo 23 do Decreto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só acrescentando, vale para 
pessoa física e jurídica? 

Sr. Luís Flávio Neto: Para física e jurídica, para pessoa física e jurídica 
independentemente. O domicílio eletrônico está disponível para pessoas 
físicas e jurídicas, é um ambiente do e-CAC da Receita Federal. E aí, 
como que funciona... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O artigo 127, do CTN, 
também, né? A eleição é tanto para jurídica, quanto para física? 

Sr. Luís Flávio Neto: O artigo 127, do CTN, em norma geral, vale tanto 
para pessoa jurídica, como pessoa física – não há qualquer restrição do 
dispositivo.  

E como tem funcionado o domicílio eletrônico? A partir do momento em 
que a pessoa faz a opção, ela vai receber uma intimação eletrônica, 
nesse domicílio e a partir do momento em que ela abre essa intimação, 
ela está intimada; e caso ela não abra a sua caixa postal, há uma data 
em que se considerará intimada. Então o grande temor de muitas 
empresas é ao fazer a opção pelo domicílio eletrônico e, por alguma 
razão, o funcionário não acompanhar a caixa eletrônica, o e-CAC, ser 
intimado tacitamente e perder o prazo. Então, esse é um dos medos que 
a opção tem gerado em algumas pessoas, seja pessoa física, como 
jurídica.  

Um outro dado interessante é o Decreto n. 70.235, de 06 de março de 
1972, que trata da questão da intimação. Então veja, o Decreto 
70.235/72, no artigo 23, diz que a intimação poderá ser feita por 
qualquer forma, por qualquer forma aqui descrito nesse dispositivo, 
sem ordem de preferência. Seja eletrônico, seja postal, seja no domicílio 
X, Y e Z, aonde se localizar o sujeito – é o que diz aqui o artigo 23. 

Aí surge a questão: a fiscalização, a Receita Federal, ela tem a 
prerrogativa de escolher por quaisquer dos domicílios do sujeito, porque 
para eu ter um cadastro na Receita Federal eu preciso falar onde está a 
minha sede. Então para fins cadastrais, na minha DIPJ, vai constar um 
endereço, então eu tenho um endereço cadastral lá. Só que, na minha 
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primeira hipótese, eu também fiz a opção por domicílio eletrônico, que 
essa sim é optativa, essa sim é legível, essa eu fiz a eleição. A partir do 
momento em que eu faço a eleição, a Receita Federal pode realizar a 
intimação por quaisquer formas ou ela precisa olhar qual o meu 
domicílio e, partindo do meu domicílio, quaisquer das formas possíveis 
podem ser utilizadas. Porque se eu não tiver feito a opção pelo domicílio 
eletrônico, realmente, a Receita Federal vai ter aqui via postal, 
telegráfica ou quaisquer outros meios ou vias que comprovem o 
recebimento. Se eu tiver feito a opção pelo domicílio eletrônico as 
opções, as hipóteses se restringem, a Receita Federal não tem mais 
como me intimar via postal, aí, só teria como me intimar via eletrônica, 
realmente.  

A discussão que surge é somente isso, a partir do momento em que eu 
fiz a opção, a fiscalização está vinculada e ela só poderia fazer a minha 
intimação via eletrônica. E aí, eu coloco o seguinte dado, se o § 2º do 
artigo 127, do CTN diz que a fiscalização só pode desconsiderar a 
eleição feita pelo contribuinte quando essa opção inviabilize a atividade 
fiscalizatória, o domicílio eletrônico ao contrário. O domicílio eletrônico 
é o mais simples, o mais fácil, o mais rápido para que a Receita Federal 
assim proceda. Então, poderia a Receita Federal por alguma razão, 
mandar o AR e não realizar a intimação eletrônica, o que justificaria 
isso, o que traria validade a isso? E a segunda hipótese trazida pelo Dr. 
Ricardo para a discussão é, e quando o contribuinte não elege, pode a 
Receita Federal atribuir um domicílio eletrônico e obrigá-lo a 
acompanhar essa caixa eletrônica, o e-CAC, e abrir mão da intimação 
postal que continua sendo utilizada? Essas são as minhas discussões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, aparentemente essa 
questão é tão banal, que a Mesa não deveria se dedicar a ela. Mas, na 
verdade, nós estamos falando de um direito fundamental, que é o 
direito de defesa e de segurança jurídica.  

Nós temos debatidos muito aqui, pena que o Prof. Schoueri não esteja 
aqui, o Prof. Schoueri tem sido um grande defensor de vertentes novas 
do conceito de segurança jurídica, ele e outros professores, porque eu 
acho que é um assunto que merece que a gente volte a discutir 
futuramente aqui na Mesa. Mas, na verdade, nos parece banal mas não 
é. Nós todos aqui que somos advogados já enfrentamos situações 
complicadas, talvez não tão simples até quanto esta do advogado que eu 
mencionei, que estava fazendo um discurso até emocional do direito de 
defesa, segurança jurídica, sempre fui intimado por papel e agora eu fui 
eletronicamente, tirando também os aspectos técnicos da questão. Mas 
nós temos casos incríveis, um caso até que eu lembrei que você 
mencionou que lá no CNPJ está o endereço, essa é uma forma de 
eleição do domicílio.  

Eu enfrentei um caso há bastante tempo, no antigo Conselho de 
Contribuintes, em que a intimação foi jogada na portaria de um prédio 
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de 29 andares e, por alguma razão, chegou na mão da empresa que 
estava no 24º andar, pelo menos oficialmente, os carimbos internos da 
tramitação, porque os prédios têm livro de carga, quando transita de 
um lugar para o outro, as portarias tomam esse cuidado. Então por 
esses meios, chegou não no dia que entrou na portaria, passou acho 
que dois, três dias, não lembro detalhe, e o Conselho diz que não, o 
recurso era extemporâneo. Essa decisão foi revertida através de 
mandado de segurança, até porque, acho que foi baseado numa decisão 
do Ministro Marco Aurélio, em que ele diz que o direito de defesa exige 
que a parte seja pessoalmente intimada. Aí você passa por cima de CTN, 
do Decreto 70.235/72, você já está no nível constitucional, certo? 
Então, a matéria, realmente, tem uma repercussão muito maior que 
aparenta ter.  

Agora, já que estamos debatendo eu queria fazer uma distinção, Luís, 
na sequência do que você diz. Na minha percepção, o artigo 127 que 
não tinha a mínima noção, quando foi feito, da possibilidade de haver 
um e-CAC – nós estamos falando dos anos 60 ou o anteprojeto é dos 
anos 50 ou até antes. O artigo 127, ele não trata da forma de intimação, 
ele trata do local da intimação, claramente, né? A regra é, o contribuinte 
elege; se ele não elegeu o domicílio, se for pessoa física é sua residência 
habitual (local), a pessoa jurídica é local da sua sede (local), pessoa 
jurídica de direito público, qualquer outra pessoa de repartição de 
autoridade nacional (local). Para o parágrafo 2º, a recusa é quando se 
tornar impossível, difícil a intimação (local) - o ‘cara’ elege a árvore nº 
37.a/25 da Floresta Amazônica, é impossível até localizar, mas é local.  

O que o Decreto 10.235/77 trata, eu acho que é algo que extravasa, é 
mais a forma de intimação nesse local, está certo? O meu problema, 
que é esse que eu citei no 24º andar, é que jogar intimação na portaria 
do prédio não foi cumprido o local eleito no CNPJ, porque o do CNPJ era 
Avenida Paulista, número tal, 24º andar. 24º andar vale, porque senão 
o carteiro chega, o tempo de carteiro, chega e leva no 22 e diz não, eu 
levei lá na Avenida Paulista número tal. 24º andar vale.  

Agora, essas questões que nós estamos falando é um pouco mais de 
forma e o e-CAC, eu acho que você trouxe muito bem, porque aí sim, 
tem uma forma de eleição. É um local, não é um local físico, mas é um 
local virtual, não imaginado pelos autores do CTN, mas é um local 
virtual, e é claro, você colocou muito bem, ele é ‘indescartável’ pela 
repartição, porque é o jeito mais fácil da repartição se comunicar com o 
contribuinte, porque é no sítio – usando a expressão que eles gostam – é 
no sítio da própria receita, é dentro da receita, não é? Agora... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma confusão que se faz.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vale um artigo para a 
próxima Revista de Direito Tributário Atual.  
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Orador Não Identificado: Com certeza. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. E se alguém quiser 
falar, nós estamos aqui batendo bola. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Podemos dividir as discussões, eu queria 
ponderar uma questão para a Mesa e para todos, em relação à hipótese 
em que o contribuinte validamente elegeu o domicílio eletrônico. Só 
para lembrar também, que o Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 
2011, que consolida o processo administrativo federal, ele contempla 
uma disposição – acho que não está expressa no Decreto 7.574/11, 
mas que é importante. O endereço eletrônico que trata no inciso III, § 
2º, somente será implementado com expresso consentimento do sujeito 
passivo e a administração tributária informar-lhe-á as normas e 
condições de sua utilização e manutenção. Há um cuidado do 
presidente, aqui pelo decreto, de não transformar intimação eletrônica 
numa armadilha.  

O contribuinte tem que optar, se não houver opção, porque eu vi já vi 
casos em que vai à intimação eletrônica sem opção e aí, perde-se o 
prazo, o contribuinte nem sabia. Esse é uma vertente da discussão. Não 
elegi a intimação eletrônica como o meu domicílio. Aí não é válida a 
intimação por conta da própria legislação, então, essa intimação nunca 
houve, porque ela depende de consentimento expresso, essa é uma 
vertente de discussão.  

E nesta vertente de discussão tem um outro acréscimo prático que eu 
queria fazer que é o seguinte: salvo melhor juízo, na minha memória, 
existe a possibilidade de que se elejam o domicílio fiscal eletrônico para 
certos fins e não para outros. Por exemplo, as empresas que têm o 
regime de admissão aduaneira específico, são obrigadas a optar pelo 
DTE (domicílio tributário eletrônico), senão não consegue o regime. 
Refis, tem que fazer a adesão pelo DTE para poder optar pelo Refis. 
Mas, salvo melhor juízo, esta adesão – pelo que eu me lembro da 
legislação – ela é específica para Refis, então tudo que vier de intimação 
do Refis vai ser eletrônico, mas não a intimação para o processo.  

Então eu já vi a seguinte discussão: a empresa não fez opção para 
processo – que existe lá no site – mas ele fez para Refis. Optou ou não 
optou? Tem esse problema. E obviamente que a solução disso deveria 
levar em conta a ampla defesa, uma razoabilidade, uma boa fé, não 
pode ter armadilha. E na dúvida prestigia-se a defesa. Quem ganha com 
a intempestividade de um recurso? Depois vai ter que ser discutida no 
judiciário, provavelmente o judiciário, aplicando os precedentes do 
Supremo Tribunal Federal sobre intimação pessoal vai mandar voltar o 
processo para o administrativo. O contribuinte também não pode 
abusar. Se o contribuinte abusar dessas dificuldades e imprecisões da 
legislação para poder fazer valer um direito que ele não tem, é uma 
coisa, mas em regra, na dúvida, deveria ser prestigiado a boa fé e o 
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direito de defesa. Então, lembrando essa questão da intimação 
eletrônica.  

O segundo vertente de debate, que aí eu estou com mais dúvida, é na 
situação em que ele elege, mas recebe a intimação no papel. O Flávio 
disse que a eleição – fazendo uma interpretação conforme o CTN – essa 
eleição afastaria a intimação pelos outros meios e aí vem a questão de o 
artigo 23, do Decreto 7.235/72 dizer lá que não há ordem de 
preferência.  

Sr. Luís Flávio Neto: Na intimação. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Na intimação. Então no caso em que o 
contribuinte tenha feito eleição, mas tenha recebido em papel no 
endereço correto, que está no CNPJ, eu não tenho certeza se ele é 
obrigado a receber pelo meio eletrônico.  

E já relato também que... ouvi dizer de situações em que o contribuinte 
recebe as duas. Obviamente ele tem que contar de forma conservadora, 
mas olha a confusão, ele recebe pelo Correio e eletrônico. Como fica a 
ordem de preferência? 

Sr. Luís Flávio Neto: Acrescentando essa questão do Bruno, há casos 
em que há um lapso temporal de meses entre uma e outra, de meses 
entre uma e outra e aí surge a dúvida qual seria a mais válida.  

E para essa questão do contribuinte que fez a opção para o domicílio 
eletrônico e recebeu a cartinha: você tem duas possibilidades, o 
contribuinte com a cartinha em mãos cumpre o prazo e aí, ainda que 
haja uma nulidade, ainda que se compreenda que há uma nulidade, 
caso essa seja a compreensão, você pode partir do pressuposto de que o 
contribuinte supriu essa nulidade cumprindo o prazo.  

Agora, o problema surge no momento em que ele não cumpre o prazo 
por alguma razão ou a carta não chegou, a carta ficou na portaria do 
prédio, alguma questão aconteceu realmente, e tendo realizado a opção 
pelo domicílio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Os formalistas vão dizer que 
esse primeiro recurso ou o cumprimento da exigência da intimação que 
foi feito no papel, quando deveria ter sido feita eletronicamente, foi feito 
fora de prazo.  

Todo mundo sabe que existem decisões de tribunais dizendo que 
recurso interposto antes da intimação é fora de prazo, o que é um 
absurdo, porque o formalismo do processo... afinal o prazo não é nada 
mais, nada menos do que a garantia do direito de defesa, é uma 
proteção da pessoa intimada, da parte. Não é uma proteção do juiz ou 
de uma entidade etérea que é o processo. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso já está superado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Recentemente eu vi isso de 
novo, não sei se está superado, mas de vez em quando aparece um 
formalista que menciona isso, e vi recentemente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, tudo bem, só para dizer que 
realmente me pareceu que esse assunto de você entrar com um recurso 
antes de receber a intimação estaria superado pela nova jurisprudência, 
não sei se tem algum caso recente, mas foi o próprio típico da 
manifestação do Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração 
que a Câmara de Deputados entrou sobre aquela questão do Eduardo 
Cunha, né?  

Eu queria dizer o seguinte, nós temos casos aqui na legislação no 
Estado de São Paulo e na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura acabou 
de fazer agora o domicílio eletrônico do contribuinte ex officio, quem não 
fez em tantos dias e assim, já está considerado dentro do domicílio 
eletrônico, ex officio, então já não tem mais a notificação papel.  

O Estado de São Paulo fez uma coisa também, nessa fase de transição, 
uma coisa assim muito bagunçada. Primeiro que ele eliminou a 
publicação das emendas no Diário Oficial, onde tinha empresa e não, e 
eles publicavam no Diário Oficial e mandavam a cartinha dizendo: 
“olha, foi publicado no Diário Oficial no dia tal e você tem tantos dias” – 
acabou. E também só vai por via eletrônica, então a única maneira que 
a gente tem quando às vezes se coloca é pelo advogado, porque no 
diário eletrônico se publica o nome do advogado. Eles não mandam 
carta, mas aí, pelo menos a gente tem os anzoisinhos das OABs da vida 
aí, e da AASP e consegue resolver a questão da intimação. Mas tem 
casos que o pessoal também deixou passar, tem o domicílio, está lá a 
intimação e não se viu e acabou perdendo o prazo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fábio. 

Sr. Fábio Piovesan: Bom dia a todos. Eu queria trazer alguns 
elementos para a discussão. Eu achei muito interessante essa pauta, 
essa questão. Ela realmente parece singela, parece muito singela, mas 
ela traz à tona questões constitucionais, questões mais relevantes. Se 
formos pensar por um lado – colocando elementos nos dois pratos da 
balança – se a gente for pensar pelo lado da norma, procurando aqui o 
artigo 23, do Decreto n. 7.235/72 – que é o que vai tratar da forma de 
intimação – com essa previsão de intimação por meio eletrônico, ela foi 
inserida em 2005, vocês não lembram e se eu não me engano, pela “Lei 
do Bem”, que é a Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005. Então não 
é uma… em primeiro lado, o prato dessa balança não seria uma 
disposição inovadora, recente e que o contribuinte está vinculado, não 
só o contribuinte, como qualquer cidadão, ele não pode, não poderia 
alegar desconhecimento da lei.  
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Mas como eu disse, a questão é, realmente, muito mais profunda do 
que meramente o que está escrito na lei. Todos nós sabemos que a 
formação da própria norma se dá diante do caso concreto, então não 
significa que no caso do advogado que fez a sustentação oral, que falou 
sobre o apresentado que, ele, realmente, não possa ter razão diante dos 
fatos concretos que ele apresentou. Então, sempre há de se ter uma 
ponderação e a construção da norma diante do caso concreto. Não 
existe uma interpretação absoluta dos dispositivos legais. Tanto não 
existe, que essas questões de domicílio são muito interessantes e podem 
aflorar de um lado a boa-fé do contribuinte ou a má-fé. O Dr. Ricardo 
falou do caso do contribuinte que elege a árvore de número 13 da 
Floresta Amazônica, mas eu conheço casos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu falei 3/... 

Sr. Fábio Piovesan: É, a margem do Rio Madeira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu falei 3/ab-37. 

Sr. Fábio Piovesan: Mas eu conheço caso, só para dar um depoimento 
pessoal, de um contribuinte que elegeu o seu domicílio fiscal de forma 
intencional onde é a favela – justamente para que a fiscalização não 
fosse lá exercer o seu ofício. Seria um ótimo exemplo para caso de 
faculdade, mas, infelizmente, é real. É real.  

Agora o outro ponto que eu queria também colocar do outro lado da 
balança, sempre para contribuir para a discussão, são os valores 
constitucionais que realmente emergem do caso do concreto. E o que 
talvez cause desconforto em toda essa discussão é uma palavrinha que 
vira e mexe eu tenho visto ela ser empregada também em julgamentos 
do CARF, e que me preocupa muito. Essa palavra se chama presunção.  

Então, talvez o desconforto nessa questão esteja com relação à 
presunção de ciência de citação, de notificação daquele que não abre o 
seu e-mail, e que passado certo tempo é considerado como intimado, 
citado, notificado. Porque afinal, quem abre o seu e-mail toma ciência e 
sabemos hoje o exato segundo quando isso acontece, no computador 
pelos discos – acho que neste ponto não há discussão, ou pelo menos 
não há um desconforto maior com relação a inequívoca ciência. Então, 
eu acho que são apenas alguns elementos que eu ia trazer para a 
discussão, principalmente essa questão da presunção. A presunção é 
muito forte e ela é utilizada também no momento pelos julgadores – eu 
falo isso, eu sou julgador júnior, estou lá há seis meses – mas eu vejo 
isso muito acontecendo e causa certa estranheza na hora de se formar a 
convicção, essas presunções que são feitas, e não é aquela presunção 
hominis, em cima de indícios se forma a conclusão, às vezes é já 
rasteiro, rápido. Então, eu acho que talvez um ponto de atenção seja 
essa questão da presunção. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que – Miguel dá 
licença – nós estamos formando aqui um portfólio, um portfólio de 
questões interessantes. Eu sugiro, ao menos que alguém tenha algum 
outro assunto, eu sugiro que nós prossigamos nos focando na favela 
que é muito interessante, nos focando nessa questão da presunção, 
focando no aspecto trazido pelo Brandão – entre todos que foram 
trazidos aqui, eu estou pontuando alguns – o do domicílio eletrônico ex 
officio.  

E para justificar tudo isso eu queria fazer referência a um fato concreto, 
ou melhor, a dois fatos concretos da nossa realidade atual, em que a 
internet, evidentemente, faz parte da nossa vida dia e noite, 24 horas 
por dia, a ponto até de que quando você vai dormir, você pode desligar, 
mas deixar ela ligada só para os seus preferidos. Quer dizer, a internet 
hoje nos dá elementos que fazem parte da nossa realidade e aí 
interferem até com algumas premissas com as quais nós juristas 
costumamos tratar – a questão da presunção, a questão da vigilância, 
da boa-fé, do dever assim de ser diligente.  

O fato que eu queria trazer aqui – só para ilustrar, não vamos discutir, 
pelo amor de Deus – um indivíduo fez recentemente uma divulgação 
pelo Facebook de que ele tinha sido furtado, alguns objetos – os objetos 
eram quadros com títulos identificados e autores, pintores identificados, 
os quais ele diz ter certificado, inclusive de aquisição. E ele usou o 
Facebook para avisar o mercado, “ninguém compra, se comprar eu vou 
atrás, se eu ficar sabendo”. Eu como advogado, pensei: será que ele está 
usando o meio correto? Porque o meio correto pelo CPC ou para a norma 
jurídica brasileira é um protesto contra alienação de bens, em que você 
faz, inclusive, se for bens de objeto registro, você pode fazer averbações 
a margem, registro que há um protesto, você publica editais – você tem 
uma proteção do poder judiciário formal, mas muito pouco eficiente no 
sentido de conhecimento real do público. Quem lê Diário Oficial para 
saber que houve um edital publicado? Claro que vai valer, claro que vai 
valer. Mas se você quiser ser efetivo, você hoje faz o que fez esse 
indivíduo, ele publicou no Facebook. Eu fiquei sabendo pelo Facebook, 
mas deve ter posto em outros meios também. Esses outros meios 
suprem a realidade que vivemos hoje, supondo que ele não tenha 
tomado a medida processual cabível de protesto contra a alienação de 
bens?  

Então, isso que eu estou só trazendo como contraponto, é um terceiro 
prato da balança – você pôs dois pratos, eu ponho um terceiro – para a 
gente pensar de uma maneira um pouquinho mais ampla.  

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia a todos. De fato, aparentemente, é uma 
questão simples, mas que põe a gente diante de várias questões. 
Primeiro lugar, eu acho que, realmente, o princípio da ampla defesa é 
um princípio sagrado, é um direito fundamental do contribuinte, até a 
nível constitucional. Então eu acho que aparentemente é uma questão 
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simples, mas se a pessoa, em virtude de uma intimação da forma 
errada ou num local errado, deixa de apresentar defesa no prazo, é uma 
questão muito séria, que pode até levar a um debate no Judiciário.  

Então posto isso, eu acho também que a gente tem que analisar por um 
aspecto prático – que nem o Luís Flávio falou: se o contribuinte alega 
uma nulidade, mas mesmo assim ele conseguiu apresentar a defesa no 
prazo, e a gente vê isso muito no processo administrativo – eu também 
sou recente julgador do TIT, a gente vê que muitas vezes o contribuinte 
alega preliminares, preliminares, preliminares de intimação, nulidade 
da intimação, mas a gente vê que ele consegue elaborar a defesa, mas 
mesmo assim pôs lá a sua defesa liminar.  

Então, neste caso, eu não acho que é questão de anular. Agora, uma 
outra situação, outra questão totalmente diferente, é se o cliente 
realmente perde o prazo por um dia ou por dois dias – aí, eu acho que o 
julgador tem que analisar isso com todo o carinho, com todo o cuidado 
para não prejudicar o direito de defesa do contribuinte que, afinal, é 
fundamental. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu li recentemente um 
trabalho, Miguel, no seu gancho aí, de alguém – minha memória lembra 
das coisas, mas não lembra de tudo – em que esse alguém dizia assim, 
um jurista respeitado, dizia assim: “o direito de defesa é extensão do 
princípio da legalidade e, portanto, é extensão do princípio da 
democracia, do Estado de Direito”.  

Claro, o Estado de Direito pressupõe que você, sendo violado no seu 
direito, você tem o meio de defender o seu direito e esse meio, como diz 
o artigo 5º, inciso LV – salvo engano – da Constituição Federal é da mais 
ampla possível. Da forma que, realmente, na raiz jurídica de tudo isso 
não está o Decreto 70.235/72, o ato da prefeitura que faz ex officio na 
inscrição de todo mundo por um cadastro eletrônico, está na 
Constituição Federal, no ponto talvez mais alto dela, que é o Estado de 
Direito.  

Fábio pediu a palavra novamente. 

Sr. Fábio Piovesan: Só para complementar. Eu queria dar um outro 
exemplo que eu vivenciei também, e que acho que complementa esse 
exemplo que você deu, Ricardo, na questão da efetividade, da pessoa se 
movimentar para que o seu direito possa ser efetivo. O exemplo que eu 
queria dar, parece que se contrapõe, mas não, ele complementa esse 
seu e algo que eu vivenciei, também como julgador. A parte da 
impugnação, a impugnação foi feita por um advogado, e se percebia que 
a forma de argumentação era feita por advogado civilista, tanto que no 
final de toda a sua peça de defesa, ele pede para que ele, advogado, seja 
intimado das decisões administrativas – então da decisão de primeira 
instância, da DRJ, ele pede para que ele seja intimado; o advogado do 
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escritório, fornece lá o endereço, é um típico pedido que se faz em 
processo judicial: advogado OAB tal, escritório tal, pede que todas as 
suas intimações. Tudo isso, inclusive, com base em preceitos do CPC, 
por isso que é importante ressaltar.  

E foi interposto o recurso voluntário, processo veio para mim e a 
primeira nulidade que eu tive que enfrentar era a da intimação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você por favor se cuide com 
relação às suas imputações funcionais. 

Sr. Fábio Piovesan: Não, não tem problema, esse assunto é recorrente. 
Não há problema algum, e já foi publicado, já foi julgado. 

E o ponto é exatamente, seria o contraponto, seriam os limites que a 
própria lei – no caso a nossa lei administrativa, o Decreto 70.235/72 – 
dá em relação à intimação. Então esse contribuinte – e aí vem o 
contraponto – por mais que ele tenha se movimentado, apresentado um 
pedido para que ele fosse intimado pessoalmente, pelo menos o seu 
advogado, esse é o pedido que diante da lei, do Decreto 70.235/72, que 
dá todo o espectro de atuação, toda a forma de atuação da intimação, 
ela tem uma certa limitação. Ela tem uma certa limitação, porque nos 
casos de intimação, o artigo 23 já diz as formas de intimação e limita 
dizendo que essa intimação será feita na figura do contribuinte no seu 
domicílio fiscal naquelas formas. Então, esse é um outro ponto também 
que eu queria colocar como complemento da questão da intimação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou lembrando aqui 
que nós temos a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que é a lei do 
processo administrativo federal, não tributário, mas processo 
administrativo geral, e que se aplica subsidiariamente no... 
subsidiariamente no processo administrativo fiscal – eu ia me dispor a 
ler aqui, mas não vai dar tempo. Essa lei assegura ao administrado, não 
necessariamente ao contribuinte, ao administrado, alguns direitos.  

Nós estamos falando aqui da diligência do contribuinte, eu levantei a 
diligência, primeiramente, como algo que poderia ser colocado como 
obrigação dele de ser diligente, se preocupar e não ficar sujeito a 
alguma armadilha. Você está trazendo um outro aspecto. Na verdade, 
ele está usando da diligência e não está sendo respeitado. No meu 
escritório, toda impugnação termina com as intimações têm que ser 
mandadas aos advogados que subscrevem essa petição. Nunca fomos 
ouvidos. Mas essa Lei 9.784/99, ela dá obrigações, em proteção do 
administrado, para o funcionário. O funcionário também não pode 
sentar e dizer, “ah, não, o Decreto 70.235/72 me garante que eu faço o 
que eu quiser, eu escolho”. Não, ele tem o dever também de atender o 
administrado. O administrado tem o direito de ser servido pelo servidor 
público. Então se ele pede – como você está muito bem trazendo esse 
exemplo – para ser intimado na pessoa do seu advogado, por que não 
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atender? Faz bem para o processo e a administração não perde nada. 
Veja bem, a administração não perde nada. Então essa mentalidade que 
preside a condução, a parte instrutória dos processos, a formalização 
dos processos – aí já não é mais nem questão de decisões do CARF – 
mas aquilo que ocorre dentro da formalização do andamento do 
processo é que precisaria mudar e a Lei 9.784/99, tenho certeza que se 
eu procurar com um pouquinho de tempo aqui, eu vou achar o 
dispositivo que justifica essa minha posição... mais de um, são vários. O 
Bruno fica encarregado de achar aqui. 

Agora, vamos voltar um pouquinho para a questão da favela?  

É interessante, eu dei um exemplo caricato da árvore n. 3/ não sei do 
quê... mas a favela é o local onde o indivíduo reside. É perigoso? É 
perigoso. Existe determinadas circunstâncias em que você pode dizer, 
tem uma lei própria diferente da lei fora da favela? Verdade. Tem uma 
justiça própria? Tem uma justiça própria, não do Estado de Direito, mas 
tem. Bom, isso tudo justifica se o indivíduo efetivamente morar na 
favela? O endereço dele vale para todos os efeitos, o endereço dele vale 
para conta de luz, vale para correspondência dele, para a polícia ir atrás 
dele, não vai valer para o Fisco? Porque é perigoso ou porque as ruas 
não são calçadas ou sei lá o que? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Correio também não vai. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Correio não vai. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Voltando à questão, o 
Brandão está dizendo que Correio não vai. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu estou me lembrando aqui de um filme, um 
filme brasileiro, que retrata uma favela em que as cartas não chegavam 
nas casas, e aí dois meninos resolveram ajudar a favela e fizeram um 
mapa. Fizeram um mapa e criaram um Correio alternativo – então o 
Correio oficial chegava até a casa da Dona Maria, que era a primeira 
casa do início da favela, e aí os meninos sabiam, conheciam a favela, 
conheciam quem morava em cada lugar, porque oficialmente a Rua X 
não existia para o Correio, mas para eles existia. Então eles pegavam 
aquelas cartas e levavam. E aí o filme se desenrola, porque a polícia 
acabou achando esse mapa dos meninos e deflagrou uma operação na 
favela, para ir atrás não dos moradores, obviamente, mas de bandidos 
que lá estavam escondidos.  

E aí me vem a seguinte questão: e se uma empresa, não uma pessoa 
que mora lá, mas uma empresa – me parece que esse é o caso – vem e 
diz: a minha sede está na favela, na rua tal. Mas é o lugar que o próprio 
Correio não conhece oficialmente o nome da rua, não conseguiria por 
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meios normais, por meios formais chegar até lá – precisaria de alguém 
que conhecesse o local. Me parece que aí seria o § 2º do artigo 127, que 
aí a administração fiscal poderia recusar, não por ser um lugar 
longínquo, por ser um lugar perigoso ou coisa do tipo – afinal de contas 
é aqui dentro de São Paulo, dentro da capital – mas, realmente, por ser 
um local que não se sabe como chegar até lá. E aí me parece que seria 
razoável a desconsideração. 

Orador Não Identificado: O ponto foi levantado bem pelo Luís Flávio e 
o caso que eu tinha pensado aqui é aquele em que o contribuinte, o 
estabelecimento do contribuinte estava em outro lugar, e ele 
dolosamente coloca o endereço no meio da favela. Esse é um caso que, 
dolosamente ele coloca exatamente para que não se tenha recebimento 
de qualquer intimação, intimação pelo Correio. O que aconteceu no 
final foi exatamente a desconsideração pura e simples. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer considerar mais dolo 
aí, ele mora ali na Avenida Paulista e coloca no CPF dele a favela, mas 
ele mora mesmo na Avenida Paulista – nós estamos falando em tese.  

Olha aqui, o artigo 2º,o parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.874/99 diz 
que nos processos administrativos – esse é o que eu achei rapidamente 
aqui com o Bruno – serão observados, entre outros critérios, adequação 
entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público. É um cum grano salis que deve 
presidir todas as ações da administração pública. No inciso VIII temos a 

observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados. Estamos falando de direito fundamental.  

Bom e tem outros, pessoal, quem tiver interesse pode ler que vai 
encontrar bastante fundamento para isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Até chegar o medo, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma eu acho 
que nós devemos ser diligentes. Eu acho que você deve colocar que quer 
ser intimado na uma pessoa do advogado, mas deve também ficar 
olhando encarte todo dia, deve tomar conta com a portaria do 
contribuinte, é claro. Se receber duas, contar prazo da primeira. Enfim, 
na prática, a gente tem que fazer isso. Mas às vezes escapa do controle, 
né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo isso depende do contribuinte, no 
caso dos advogados, antes era o contribuinte que recebia a cartinha que 
passava o scanner ou antigamente o fax ou mandava para você, agora, 
se ele não olha, o advogado fica solto, né? Por mais diligente que o 
advogado seja, ele não tem, ele pode até pedir uma procuração 
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eletrônica para ter acesso, mas, às vezes, uma dificuldade que os 
contribuintes, às vezes, têm de você, dessa formalização. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A gente tem outros meios de 
controle, a gente sabe que vai sair a intimação antes de sair, a vida está 
mais fácil também para nós. 

Sr. Luís Flávio Neto: Só sobre essa questão do advogado receber a 
intimação, nós estamos aqui tecendo críticas, eu acho que vale pena 
fazer um elogio à administração municipal, que me parece – antes de eu 
me licenciar da advocacia, eu me lembro que eu comecei a algumas 
intimações no meu nome, no escritório, de processos administrativos 
perante o Município de São Paulo, porque eles passaram agora incluir, 
pelo menos naquela momento estavam incluindo o nome do advogado 
também, na intimação do contribuinte, então é algo a ser elogiado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida nenhuma, sem 
dúvida nenhuma. Agora eu também quero confessar a vocês que 
quando eu recebo alguma coisa tipo assim da Prefeitura, eu acho que 
pode ser spam. Então, eu fico preocupado, eu costumo pedir para o 
nosso setor de T.I. dar uma olhadinha antes de abrir. Mais algum 
assunto sobre essa matéria? 

Orador Não Identificado: Só com relação à essa Lei 9.784/99, ela é 
muito importante porque realmente essa lei, em vários artigos, assegura 
o direito de ampla defesa.  

Eu tive um caso em que o meu cliente fez um parcelamento e a Receita 
Federal simplesmente ajuizou um processo administrativo para dizer 
que ele não tinha incluído uma dívida nesse parcelamento e incluiu sem 
intimar o meu cliente a se manifestar. E aí entrei com mandato de 
seguramente utilizando os argumentos da Lei 9.784/99 e, realmente, o 
juiz deu direito a se manifestar e até foi instaurado um processo 
administrativo em virtude disso. Ou seja, é uma lei muito importante 
que, às vezes, as pessoas esquecem de alegar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria também, sobre 
isso, eu queria dizer o seguinte, nós estamos acompanhando, todos 
sabem aqui, estamos acompanhando, fazendo uma evolução paulatina 
do novo CPC. Hoje o Zilveti que está conduzindo, não está aqui, os 
nossos dois processualistas titulares também não vieram. Então, essa 
questão do requerimento do advogado para ser ele o intimado, eu acho 
que é algo que nós deveríamos tratar aqui a partir do novo CPC. Eu vou 
pedir para os meus colegas que tragam isso na próxima reunião, 
lembrando que a intimação do advogado no processo judicial é a regra, 
ao passo que no processo administrativo seria a exceção. Então a 
minha pergunta para os processualistas é se esse dispositivo pode se 
estender ao processo administrativo.  
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Bruno pediu a palavra. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só uma questão que estava me chamando 
atenção desde o começo da discussão quanto à ordem de preferência do 
artigo 23 e aquela questão pontuada pelo Luís Flávio, de que a eleição 
pelo sujeito passivo do domicílio tributário eletrônico chamaria a 
intimação para esse meio, lendo a lei, realmente, tem uma questão aqui 
que é interessante. Quando a intimação ela é pela via postal, o artigo 
23, inciso II, diz que tem que ter prova do recebimento no domicílio 
tributário. E depois tem por meio eletrônico, com prova do recebimento, 
mediante registro em meio magnético ou no domicílio tributário.  

A minha inquietação é, se eu elejo o domicílio tributário eletrônico, a via 
postal ou telegráfica que fala em domicílio tributário se torna ineficaz e 
aí, eu estou concordando com você, no final vai acabar sobrando o meio 
eletrônico. Não para fazer a via postal, porque o domicílio tributário não 
é mais o endereço físico. Agora eu entendi o... quer dizer, embora não 
tenha ordem de preferência, não é possível mais a intimação postal 
porque o domicílio tributário é eletrônico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, eu acho que foi... Luís, 
obrigado por ter trazido esse assunto imprevistamente, e rendeu 
discussões interessantíssimas. Algum outro tema? Bruno, ninguém 
tem? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria só fazer um comentário. 
Saiu a operação desse decreto que o Bruno estava se referindo, que 
cuida do processo administrativo, aí eu acho que houve um comentário 
a respeito do artigo que fala que agora a Receita Federal não vai mais 
conceder a compensação quando o contribuinte tiver o parcelamento 
sem garantia – eu acho que é a redação do artigo 71, me parece.  

Aí é uma questão interessante de uma situação em que uma norma 
inferior, já em vigor, cuidava do assunto que agora é tratado no decreto. 
Então essa perplexidade que foi demonstrada, também lógico, no 
primeiro momento dá para ficar preocupada, dá para... Ele diz assim: “a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil,  antes de proceder a restituição 
ou o ressarcimento do tributo, deverá verificar se o sujeito passivo era 
devedor da Fazenda Nacional. Parágrafo Único: na hipótese de haver 
débito em nome do sujeito passivo, não parcelado ou parcelado sem 
garantia inclusive inscrito em dívida ativa da União, o valor da restituição 
ou do ressarcimento total ou parcialmente, será compensado, total ou 
parcialmente, com o valor do débito. 

Esse dispositivo estava dessa forma no artigo 61 da Instrução 
Normativa n. 1.300/12, exatamente desse jeito. Então, na verdade, esse 
decreto parece que veio legalizar uma instrução normativa que já 
tratava disso, dessa forma. Não havia bloqueio se você fizesse uma 
compensação e tinha um parcelamento sem a garantia, a Receita 
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Federal não fazia ex officio, quer dizer, restringia, ela poderia fazer se 
você não tivesse feito a compensação rapidamente, como a gente faz. Se 
você pedir um ressarcimento, já havia essa restrição. Então, 
interessante, agora foi criado com uma nova restrição, uma nova... então, 
essa legalização da instrução normativa é que causou um conflito entre 
uma lei, perdão, uma norma de maior poder sobre uma norma menor 
que já estava regulamentada. Não sei porque razão colocar isso no 
decreto, bastava aquele dispositivo original que a Receita Federal teria, 
por meio de uma delegação que foi feita pela Secretaria da Receita 
Federal essa restrição. Então, não me parece que esse comentário todo 
que saiu dizendo que agora a Receita Federal vai restringir o direito, já 
está ciente, é que está estava na Receita estava desde 2012. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão, eu estou 
interessado nesse assunto para fazer uma pergunta. Esse decreto, ele é 
um tipo de consolidação de norma, ele tem coisa do Decreto 70.235/72, 
tem coisa de outros lugares – então, é uma consolidação até 
interessante. Agora, tem base legal? A IN tinha base legal para esse 
condicionamento?  

Porque se não tem base legal o decreto continua não ter base legal. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem um debate, né? Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem um debate sobre... alguns debates sobre a 
compensação de ofício. Primeiro a constitucionalidade da compensação 
de ofício. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso está na lei. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Está na lei, decreto-lei, estou tentando achar 
aqui, antigo, de 1987, que prevê-- 

Orador Não Identificado: É 2287. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Dois mil, cento e...  

Orador Não Identificado: É 2287.  

Sr. Bruno Fajersztajn: É 2287, acho que é isso mesmo.  

Então existe a possibilidade de haver a compensação de ofício e, a 
princípio, não vejo nenhum vício de inconstitucionalidade, acho até 
lógico – da mesma forma que o contribuinte tem o direito de fazer a 
compensação de crédito que ele tenha com débitos; o Fisco, antes de 
pagar a restituição pode compensar de ofício. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você me permite fazer um 
atalho aqui, até para prosseguir: o que é a compensação?  

Na compensação você tem duas pessoas que se devem mutuamente. Se 
nós formos a origem da compensação que é do Direito Civil, no Direito 
Civil é um meio de extinção automático de obrigações, não precisa nem 
formalizar, até o limite que eles se compensam. Agora, a compensação 
pressupõe que existam débitos e créditos, direitos e obrigações. Certo? 
Na situação que nós estamos tratando, existe o débito? O parcelamento 
está sendo cumprido.... 

Estou sendo sintético aqui, mas eu vou complementar: a compensação 
pressupõe obrigações exequíveis. Elas não precisam ser executadas, 
elas se executam automaticamente, elas se liquidam automaticamente. 
Agora, se você tem um crédito a vencer daqui a 30 dias e tem uma 
dívida perante o seu credor que vence hoje, você não pode deixar de 
pagar hoje, mas dizer, ‘ah, eu também tenho essa duplicata que eu vou 
pagar’. Não, aí não cabe a compensação. Então era só isso que eu 
queria.  

Deixa o Bruno continuar aqui. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Fui buscar o decreto, e o eu sabia que tinha 
menção a esse decreto no artigo 73 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, que é o que inaugura o capítulo de compensação; e eu estou 
vendo aqui que o artigo 73, pela forma como está colocado no site do 
Planalto, deve ter revogado, teve uma alteração pela Lei 12.844, de 19 
de julho de 2013, e acho que revogou o Decreto-Lei n. 2.287, de 23 de 
julho de 1986. Arrisco dizer que revogou porque o texto do artigo 73 
novo contempla a compensação de ofício: “A restituição e o 
ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante 
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência 
de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda 
Nacional”.  Esse é o do ofício. E aí vem o Parágrafo Único, que eu acho 
que é o que está refletido no Decreto novo, na alteração do Decreto novo 
que já constava na Instrução Normativa: “Existindo débitos, não 
parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive inscritos em Dívida 
Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, 
observado o seguinte”. E aí tem lá umas regras. 

Então está na lei a possibilidade de compensação de ofício, de débitos 
parcelados sem garantia. Mas aqui pode haver uma questão 
constitucional, porque o CTN suspende a exigibilidade, não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, aí não, desculpa, aí é 
outra coisa, entra outra consideração. A compensação, de acordo com o 
CTN, só é permitida nos termos que a lei conceber. No Direito Tributário 
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não vige a regra no Direito Civil que a compensação é automática, e é 
por isso que precisa ter... e a compensação pode ser ex officio sim. Mas 
acontece que a lei – é a lei, não é a instrução normativa nem o decreto – 
a lei que está, ao dar o direito de compensação, condicionando essa 
compensação ex officio, inclusive com débitos vincendos do 
parcelamento não garantido, senão não tem compensação – isso que eu 
estou querendo dizer. É condição para compensação. A lei pode 
estabelecer essa condição? Pode porque está no artigo 170 do CTN. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O artigo 170 delega à lei, mas ele fala de 
créditos líquidos e vencidos.  

Ele está anulando, essa lei está anulando o efeito de suspensão de 
inexigibilidade do crédito na hipótese de parcelamento sem garantia? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso eu concordo com você, 
está, a lei está. A lei está, e daí? Mas isso não impede que ela também 
diga e nesse caso então, embora você tenha a suspensão da 
inexigibilidade, eu não te dou a compensação, não é possível a 
compensação. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Te dou a restituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou a restituição... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas aí eu estou anulando o efeito de suspensão 
da exigibilidade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está, está... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pois é, seria bom a gente checar o artigo 170 
que tem alguma coisa lá de créditos líquidos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Será que é Bruno? A 
compensação pressupõe crédito líquido e certo, toda compensação 
pressupõe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E exigível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E exigível também, claro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o parcelamento não é exigível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou de acordo, mas o 
que eu estou querendo dizer é que a lei só dá compensação nessa 
circunstância – ele poderia ter posto outra exigência qualquer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aliás, não teve. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No passado não teve. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tinha. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tinha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, ela pode ter criado 
outras condições. Essa é uma condição. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quer, quer, não quer… 

Sr. Bruno Fajersztajn: O CTN, no artigo 170, eu acho que quando ele 
fala aqui de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, ele está 
falando de crédito do contribuinte. E aí ele não fala nada sobre o débito, 
né? O débito estando ou não com a exigibilidade suspensa... quando ele 
fala aqui créditos líquidos e certos, o crédito do contribuinte, vencidos 
ou vincendos... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Se ele é vincendo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Você já tem o direito 
de ressarcimento, de restituição, você já teve direitos, certo? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é líquido e certo. Pode 
ser vencido. Já teve o direito, já é executado. Se ele tiver um outro 
débito, você pode compensar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Débitos vincendos, ele fala de futuro, 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ele fala de vincendo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Que seria o caso do parcelamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, o débito, se ele é 
vincendo, não tem o que compensar ainda. O dia que ele vencer, aí ele é 
vencido, você compensa ao invés de você pagar. Você não precisa ficar 
pensando se o débito é vencido, é no dia que ele vencer que você vai 
fazer a compensação. Certo?  

Agora, o ponto não é esse, o ponto é que, por mais que o seu crédito 
seja vencido, líquido e certo – quer dizer, teoricamente passível de 
restituição ou compensação – a lei somente permite nos termos que ela 
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conceder. Se um dos termos for que seus parcelamentos precisam ter 
garantia, qual o problema? Ela poderia ter dito... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O problema é o seguinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só dou se você fizer um... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela dá um parcelamento sem garantia 
até um certo valor. A partir de um certo valor grande, ela exige garantia. 
Então naqueles casos que ela não exige garantia porque ela acha que o 
valor é pequeno, ou é pelo Simples, ou mesmo… chama parcelamento 
originário, ela então.... o contribuinte fica assim, olha, não quero dar 
uma garantia para você, você tem algum crédito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem, ele também não 
tem o ressarcimento. Porque é gozado, o contribuinte está devendo e 
quer pagar a prazo, mas o que ele já tem direito ele quer receber.  

O parcelamento é relativo a débitos que já ocorreram que você parcela 
você ganha uma lambuja aí para pagar a prazo. Há bastante tempo a 
Receita Federal entendia, inclusive, que isso era uma repactuação ou 
que era uma transação, que era, enfim, tinha umas considerações 
econômicas a respeito do que é o parcelamento.  

Eu não vejo inconstitucionalidade e vejo que está compatível com o 
CTN. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Você pode se opor à compensação de ofício, pela 
regulamentação, mas isso implica, obviamente, a suspensão do 
ressarcimento. Você pode escolher, mas aí fica suspenso o pagamento 
do ressarcimento.  

O que sempre me causou desconforto foi que o parcelamento, nessa 
hipótese, ele está em curso, e ele ficou cedido antes da existência desse 
crédito a receber. Mas, de fato, talvez possa estar mesmo na órbita da 
lei ordinária e antes não havia previsão. Essa previsão veio numa 
alteração de 2014, prevendo que na hipótese de compensação em 
aberto, ele pode se negar a pagar o ressarcimento em dinheiro. Agora o 
desconforto que eu tinha é porque o parcelamento suspendia a 
inexigibilidade do crédito e está fazendo uma com o débito que não é 
exigível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta nos conduz 
também a óptica do plano constitucional, não é? O legislador, a lei, ela 
pode criar condições irrazoáveis, desproporcionais, para permitir o 
parcelamento ou a restituição? Não. Em tese.  

Esta condição é irrazoável? 
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Orador Não Identificado: Uma questão que me preocupa – não sei 
como que essa lei é aplicada – é o seguinte: se o contribuinte quer 
discutir aquele crédito, ele quer ajuizar uma defesa administrativa, isso 
está obstado pelo Decreto, ou pela Lei, ou não? Porque ele tem um 
débito que, no meu entendimento, não está vencido, porque ele está 
discutindo seja administrativamente ou seja em juízo. Ou está fora? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está fora, completamente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É só o parcelamento. 

Orador Não Identificado: Ok. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sem garantia. Sem garantia não pode fazer 
compensação de ofício. 

Orador Não Identificado: Porque em relação ao parcelamento, o 
parcelamento se trata de um débito já vencido. Então, pode... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vencido e confessado. 

Orador Não Identificado: Isso, vencido e confessado. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas com exigibilidade suspensa. 

Orador Não Identificado: Pelo CTN, é uma questão que… Eu acho que 
pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você não pode dizer 
também – agora, se me permite falar um pouquinho livremente, não de 
dentro da pureza e do rigorismo do CTN – um débito que está parcelado 
é diferente de um débito que está sujeito a um julgamento ainda no 
processo administrativo.  

Para o processo administrativo, tem uma certa passagem do CTN que 
ele diz – aí assim, fugindo do rigor – ele diz que adesão final é a 
constituição definitiva do crédito tributário. E não é, a constituição 
definitiva se dá lá atrás, com o lançamento. A revisão simplesmente 
ratifica o ato administrativo, mas não constitui o crédito tributário. Mas 
de qualquer forma é uma situação diferente de um débito que você tem, 
que você vai ao Fisco, dizer eu devo, confesso que devo, proponho pagar 
em tais e tais condições que a lei permite, o Fisco concorda, está certo? 
Você ganhou um prazo de pagamento, mas você já tem o débito. Tanto é 
que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, esse débito está 
passível de inscrição em dívida ativa, se você não pagar. Tem existência 
já.  

Não dá mais tempo. 
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Nós vamos encerrando então, na semana que vem nos reunimos 
novamente. Obrigado pela presença de todos. Eu solicito que vocês 
encaminhem para a Eloíza, para a Biblioteca, assuntos para a pauta, 
por favor. Muito obrigado. 

 

Revisado por VJL. 


