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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Aqui no expediente 
alguém tem alguma coisa? Lembrando que em agosto, quando nós retornarmos 
das nossas atividades, nós vamos... É o mês do Congresso Internacional, dias 21 
e 22. 

Orador Não Identificado [00:00:31]: Vinte e dois e 23. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dias 22 e 23 de agosto, na faculdade, 
terão várias pessoas do exterior. Então, os interessados e os que quiserem 
prestigiar o Instituto, podem se inscrever. Nós recebemos uma comunicação, 
uma divulgação do Prêmio ABCR, que é melhor dissertação de mestrado e melhor 
tese de doutorado, da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. O 
regulamento veio junto, vai ser deixado na secretaria pra quem tiver interesse de 
se inscrever. Recebemos do Dr. Paulo César Conrado, nosso associado, quatro 
livros, Processo Tributário, Compensação Tributária e Processo, Compensação 
Tributária e Processo, 2ª edição, e Processo Tributário Analítico, que é coordenado 
por ele com vários autores, vários autores conhecidos. De forma que esses livros 
vão se integrar à nossa biblioteca. Por fim, está saindo essa semana o nosso 
Direito Tributário Atual nº 25, é o primeiro ano que nós vamos ter duas edições 
semestrais, por isso ela é um pouco mais fina, mas com artigos de peso, inclusive 
de autores do exterior, e com a coordenação do nosso diretor Fernando Zilveti. Os 
associados vão receber pelo correio esse livro e nós dispomos aqui, para quem 
quiser, de mais números, nós dispomos aqui na secretaria. Paulo, vamos passar 
para a pauta, dois assuntos do Dr. Paulo Akyio. Pois não.  



Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos esperar um pouquinho? De 
repente o Luís Guilherme chega, nós falaremos sobre ele com a presença do Luís.  

Sr. Paulo Akyio: Bom dia, professores. Então, o meu tema é A Dedutibilidade do 

[falha no áudio] em REFIS, que pode ser pago em 180 meses. Pela pesquisa que 
eu fiz sobre o tema, tem uma jurisprudência, um acordo do Conselho de 
Contribuintes, relatado pelo Kazuo Shiobara, diz que o débito consolidado deve 
ser contabilizado a débito de despesa dedutível no regime de competência. No 
entanto, no final, ele fala que... Bom, se caso a empresa contabilizar pelo regime 
de caixa... Simplesmente, apenas constitui apenas uma postergação de despesa 
que favoreça a Fazenda Nacional. Ele... Subentende-se que no caso a empresa 
interessa pagar pelo regime de caixa... Pelo pagamento de cada parcela. Pelo que 
o Kazuo Shiobara disse, seria também dedutível, se contabilizar pelo regime de 
caixa. E aqui ele não fala essa parcela estaria sujeita a prazo decadencial de 
cinco anos. Ele não faz menção. Então, mesmo porque esse... Cento e oitenta 
parcelas está autorizada pela lei, se está cumprindo a lei, me parece que pode ser 
contabilizado pelo regime de caixa e seja dedutível. Só que o Dr. Ricardo, no Guia 
do Imposto de Renda cita um acórdão de que... Cuidado que tem um acórdão que 
está dizendo que está sujeito a prazo decadencial de cinco anos, se contabilizar 
fora do período de competência. Então esse é o ponto: primeiro, se pode deduzir, 
como dedutível pelo regime de caixa, e outro, se está sujeito a prazo decadencial 
de sujeito de cinco anos. Eu queria ouvir esses assuntos na Mesa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar na Mesa? Bom, 
deixa eu só dar uma introduçãozinha aqui, então, Brandão. Primeiro eu gostaria 
de saber o número do acórdão que você mencionou, até para constar na... Cento 
e um...  

Sr. Paulo Akyio: 101-94363, Relator Kazuo Shiobara. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, o acórdão mencionado é o 
101-94363 da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. O 
Conselheiro Shiobara foi um conselheiro que exerceu muitos anos atividade do 
Conselho, de formação contábil e, infelizmente, pela competência dele, não está 
mais no Conselho. O que ele julgou está fundamentalmente, na minha opinião, 
claro, fundamentalmente certo. O princípio da competência obriga a reconhecer 
as despesas, ainda que a pagar. No momento que você tem o parcelamento 
definido e, aliás, "confessado", entre aspas, mas reconhecido, pela, não pela 
confissão no sentido jurídico, mas reconhecido pelo contribuinte, nada mais 
natural de que ele faça a débito do passivo e aí, realmente, para as verbas que 
forem dedutíveis, dependendo do parcelamento alguns tributos não são 
dedutíveis, por exemplo, Imposto de Renda da pessoa jurídica, mas supondo-se 
que o tributo seja dedutível, o montante devido até aquele momento, isto é, 
consolidado naquele momento é uma despesa daquele período, para efeitos 
contábeis e para efeitos fiscais. Dali para frente, o que acontece é apenas o 
acréscimo de juros, que vão sendo também reconhecidos pelo regime de 



competência mês a mês. Há outras manifestações além dessa, de forma que essa 
é a regra mesmo. Foi feita a menção à possibilidade de dedução pelo regime de 
caixa, isso é, debitar, deduzir cada parcela na medida em que forem sendo pagas, 
o que é um procedimento errado, a empresa estaria deixando de reconhecer um 
passivo que muitas vezes é substancial, se ela for auditada, não vai acontecer 
isso, ela vai reconhecer o lançamento contábil... Por lançamento contábil vai 
reconhecer o débito, o que ela poderia, eventualmente, seria diferir a dedução por 
ajustes no valor. Aí surgem dois problemas, um não foi mencionado e o outro foi. 
O que foi mencionado é a possibilidade de decadência do direito de deduzir 
supondo-se que o parcelamento se estenda além de cinco anos. E o outro é, que 
não está mencionado, é se esse ajuste, isto é, se a não dedução no período 
competente de alguma forma interferiu com a tributação. Nós sabemos que pode 
interferir se for a situação de prejuízo fiscal, eu deixando de reconhecer esse 
valor, eu posso deixar de gerar um prejuízo fiscal cuja dedutibilidade usa-se 
existir seguintes limitada a 30%, pode haver alteração de alíquota. Então, têm 
umas situações que o regime de caixa, a postergação em geral de despesas, da 
dedução de despesas, não funciona, então esse é o quadro, Brandão.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um esclarecimento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho, um minutinho.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ia pedir informação, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só que você completasse a sua informação, só para 
aprender, inclusive, porque a dedutibilidade se dá no momento da consolidação e 
não no momento do fato gerador, que foi anterior?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, até pode acontecer. É oportuno, 
realmente, até pode acontecer do parcelamento ser uma recomposição de um 
passivo já reconhecido antes. O que tem acontecido muito e aconteceu agora na 
Lei 11.941, eram passivos não reconhecidos porque eram passivos que estavam 
em discussão judicial ou administrativa e a empresa então havia apenas 
provisionado uma possível perda, Nesse momento em que ela aceita e desiste, 
aceita o débito e desiste da discussão judicial ou administrativa, ela tem que 
reconhecer o seu débito. É possível que a empresa tivesse já feito a dedução 
antes, mas não deve ser a situação, a colocação que está sendo feita aqui, é no 
momento do parcelamento, ainda não tive a dedução e ainda não tive a despesa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha pergunta é que eu quero entender, Dr. 
Ricardo, eu quero que ele explique bem a posição dele. Uma coisa é a empresa 
que tinha reconhecido, outra ela não tinha reconhecido. Mas agora reconhece na 
consolidação que já naquela época o tributo era devido. Porque a dedutibilidade é 
só no momento do reconhecimento agora e não no momento do fato gerador?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João quer falar, pois não, eu posso 
esclarecer depois.  



Sr. João Francisco Bianco: Não eu queria... Não, existe um dispositivo no 
regulamento do Imposto de Renda, que agora eu não me lembro qual é a base 
legal dele, mas ele fixa, como regra geral, os tributos são dedutíveis de acordo 
com o regime de competência. Então, essa é norma que dá base à dedutibilidade. 
Então ocorrido o fato gerador, ocorre a dedutibilidade. Só que aí vem o parágrafo 
único e diz assim, excepcionalmente, se o tributo estiver com a exigibilidade 
suspensa, então não se aplica esse critério, aplica-se o critério... Ele vai ser 
dedutível, infere-se que ele vai ser dedutível, quando a exigibilidade deixar de 
estar suspensa. Então se o contribuinte é inadimplente, a dedutibilidade do 
tributo ocorre com o fato gerador; se ele está discutindo o tributo, o auto de 
infração, está com processo administrativo, está com a decisão judicial, está com 
uma liminar, está com a exigibilidade suspensa, não há dedutibilidade no fato 
gerador, mas sim quando a exigibilidade deixar de ficar suspensa. Na medida em 
que ele entra no parcelamento, confessa a dívida e desiste do processo 
administrativo ou judicial, quer dizer, não está mais suspensa a exigibilidade e 
passa a ser dedutível. Agora, a questão que o Paulo levanta é: é dedutível no 
momento da confissão ou no pagamento das parcelas?  

Sr. Paulo Akyio: Dr. Ricardo, eu só queria acrescentar que mesmo fora do 
período de competência, houve mudança radical pelo Decreto 1.598, dizendo que 
é dedutível, em período-base competente, trazido pelo art. 6º do Decreto 1.598. 
Hoje, se tiver tributo a pagar, aí tem que pagar, mas que é aceito hoje o período... 
Dedução do período-base competente. Eu só queria acrescentar isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é verdade, senão não estaríamos 
discutindo aqui, não era dedutível. Até o 1.598, a despesa não poderia ser 
deduzida a posteriori. Hoje... Hoje não, desde 1977, o 1.598 permite essa dedução 
sob condições, que são as de não haver nenhum prejuízo para arrecadação, 
considerado os dois períodos, aquele que foi deduzido e aquele que era 
competente. E esta é a regra, mas ele não deslocou a competência para o 
exercício seguinte, ele mantém a competência no exercício anterior, naquele que 
era mesmo competente. Ele só permite deduzir a posteriori, desde que não haja 
prejuízo para a arrecadação. Então, não há mudança na regra, não, continua ser 
o exercício competente. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, a primeira pergunta que eu ia fazer para o 
Paulo, é essa. O débito é anterior a 1978?  O débito é anterior a 1978, que você 
está discutindo?  

Sr. Paulo Akyio: Não, não, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, está bom. Não... Não. Tudo bem. É 
porque você mencionou o 1.598, você estava... Realmente, até o 1.598, o regime 
de tributos era caixa, o artigo, certo, então, está tudo bem. Praticamente o Dr. 
Ricardo já colocou quase todas as questões que você levantou, mas logicamente 
agora nós temos que, aí eu ia te fazer uma pergunta: realmente você está com 
prejuízo fiscal acumulado? Na verdade você está querendo fazer esse deferimento 
exatamente porque você está cumprindo prejuízo fiscal acumulado, não é? É, 



realmente, a gente tem uma discussão aqui na Mesa, a propósito dessa questão 
da suspensão ou não, mas nesse ponto acho que nós estamos aqui praticamente 
unânime. O seu regimento, no momento que você aceitou o parcelamento, 
embora o parcelamento seja uma modalidade de suspensão do crédito tributário, 
na verdade o parcelamento também é um reconhecimento do seu débito, então 
ele não se enquadra naquela regra de suspensão da exigibilidade, certo? Ele é, o 
parcelamento suspende a exigibilidade, mas não para esse efeito, porque você 
reconhece, esse é o mote, porque se você deposita ou tem liminar, você não 
reconhece o débito, você está discutindo o débito, ou se você tem um recurso 
administrativo também, você não reconhece. Então, portanto, se você trabalhar 
nesse sistema, você vai ter dois problemas: um de ordem civil e criminal e outro 
fiscal. Não, eu vou dizer civil porque você, não sei se você vai... Você é advogado, 
mas não sei se o seu contador vai assinar um balanço onde você não informa que 
você tem um passivo às vezes considerável e isso é crime, falimentar, e no Código 
Civil, inclusive também, as regras de contabilidade que alguma coisa foi alterada 
por essa nova lei, mas o Código Civil, quando você faz um balanço, o balanço tem 
que reconhecer todos os seus direitos e seu passivo. Se fizer um balanço onde 
não aparece o seu passivo, você está cometendo um ilícito civil e se em casos 
mais sérios, até crime falimentar, porque uma das disposições da Lei de 
Falências é que um balanço real, que possa causar prejuízos a terceiros, por 
exemplo, um banco que vai ver seu balanço lá, tem um passivo que não está 
revelado e acontece um problema, você está realmente com problema. E por 
último eu acho que foi citada essa questão do Conselho de Contribuintes, 
evidentemente que já de momento você vai ter problema com essa pessoa, no 
prejuízo. Então, nesse primeiro ponto que o Dr. Ricardo levantou, você já morre 
aí, nesse sentido, você está postergando mesmo. Então, você já com problema 
porque você está com prejuízo fiscal e você não quer aumentar esse prejuízo 
fiscal. E quanto à decadência, além desse acórdão que você citou, tem mais um, 
da Terceira Câmara, que é exatamente, fala nesse sentido, você pode usar o 
regime de caixa quando não afeta o Fisco, mas também está limitado aos cinco 
anos, desde que o momento em que você deveria ou poderia reconhecer a 
despesa como dedutível. Ok.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, se não tivesse parcelamento, por exemplo, um débito 
normal, tem acórdão do Conselho de Contribuintes negando provimento por 
autuação que a empresa lançou, digamos, parcelou e lançou como despesa 
dedutível, os acréscimos legais, juros, multa, essas coisas, multa moratória. Eu 
entendo que essa decisão, para mim, eu acho que não é correta, porque é uma 
despesa incorrida, porque por lei é devido juros e a multa moratória. Então, se é 
devida por lei, é uma despesa incorrida. Agora, a maior parte dos acórdãos diz 
que é dedutível pelo regime de competência, porque é uma despesa incorrida. 
Agora, no caso de parcelamento, eu acho que é defensável deduzir pelo regime de 
caixa, porque está suspensa a exigibilidade pelo parcelamento e a lei diz que o 
tributo estiver suspenso, não pode deduzir. Então, juros de mora é apenas um 
acessório, então acompanha o principal. Por isso que eu acho que nesse caso 



aqui, se, digamos que não tivesse prejuízo e a empresa lançasse a totalidade 
como dedutível antes de pagar, pode ser glosado pelo Fisco porque aí a está 
exigibilidade está suspensa. Então, mesmo depois do parcelamento, há juros de 
mora, então vai deduzindo os juros de mora que ainda não pagou, eu acho que 
corre o risco. Por isso que eu acho que nesse caso, independe de ter prejuízo 
fiscal ou não, eu acho que é defensável, porque a exigibilidade está suspensa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, Hiromi, na verdade, a exigibilidade está 
suspensa por força do inciso VI, do art. 151, do CTN. O 151 diz: “Suspende a 
legibilidade do crédito tributário: inciso VI - o parcelamento." O problema é que o 
art. 344 do RIR, quando trata da dedutibilidade dos tributos, ele efetivamente diz 
que os tributos são dedutíveis da determinação do núcleo real, segundo o regime 
de competência, §1º: "o disposto nesse artigo não se aplica aos tributos cuja 
exigibilidade, esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do 151." E o 
parcelamento está no inciso VI, do 151. Então, ainda que esteja com a 
exigibilidade suspensa, ele não se enquadra na exceção do §1º. Então, a exceção 
do §1º não se aplica nesse caso.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O microfone, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu pensei que estava discutindo só os acréscimos 
legais, não o tributo, mas... O tributo, então, é tributo dedutível, não é o Imposto 
de Renda?  

Orador Não Identificado [21:51]: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma dúvida aqui, Hiromi, se permitir, na 
medida que eu fiz a consolidação e que eu acertei um valor como um todo, 
permita-me a expressão, que eu fiz uma transação, que surgiu um novo débito 
naquele momento, esta sua distinção ainda do que é o tributo, do que é juros, o 
que é... Ou seja, essa nominação que você faz, ainda faz sentido ou que eu tenha 
um novo crédito consolidado como um todo surgido no momento daquela 
consolidação?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós discutimos isso algumas 
semanas atrás longamente sobre outros aspectos, eu não me lembro realmente 
agora de memória qual foi a nossa conclusão, mas eu arrisco dizer que o débito 
consolidado, ele mantém a natureza jurídica originária dele. Não é que eu estou 
confessando uma dívida que não tinha, eu tinha uma dívida de algo, estou 
recompondo com o meu credor a forma de pagar, logo o regime de tributação ou 
de dedução desse débito seguirá a norma, ou as normas aplicáveis ao débito 
originário, antes da consolidação. Para efeito da registro, Dr. Schoueri, Professor 
Schoueri, coloca que faz uma expressão fisionômica de dúvida [risos]. Alguém 
quer falar sobre isso? Eu queria aproveitar a oportunidade se ninguém quiser 
falar. Pois não. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, professor, é exatamente a nossa conclusão, 
realmente o Schoueri foi contra, viu? Isso pra registrar mesmo que aí o Dr. Gerd, 
eu acho que o Fernando, até com base na doutrina que iniciou-se com o Brandão 
Machado, a respeito da natureza jurídica do tributo pago indevidamente, que 
muitos, alguns tributaristas entendem que já não é mais tributo devia ser tratado 
pelo direito financeiro, quando não, ele mantém a natureza originária do tributo. 
Então, se você tem uma consolidação, tem uma transação, como você referiu ao 
Schoueri, a natureza dele, a genética está impregnada disso. Então ele é, se você 
estava discutindo IPI, é IPI, se você estava discutindo Imposto de Renda, como 
diz o Dr. Ricardo, você consolida agora, você vai ter que separar o que é Imposto 
de Renda, o que é IPI, o que é PIS, o que é COFINS etc. e vai dar a cada um deles 
a sua licitação, dedutível ou indedutível, recuperação com PIS, COFINS etc. e 
assim por diante, essa foi por maioria. É verdade, a fisionomia do Schoueri não é 
estranha, confirma exatamente a posição que ele teve na nossa reunião anterior.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu queria justamente fazer umas observações 
aqui, que realmente está confuso. Aí no art. 151, citado pelo João, que eles 
disseram aqui justamente são os incisos II e IV e não inclui o VI, não é isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: II a IV. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É. Acontece o seguinte, o VI é o parcelamento. 
Acontece que o item 1º-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É moratória.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É moratória. A minha grande dúvida é a seguinte: 
qual é a diferença entre o inciso I e o inciso V? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas nenhum dos dois está. É só do II a IV. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, mas a questão é outra, é justamente mostrando 
a confusão, porque, veja bem, a moratória, o inciso I, que está no Código desde 
que saiu o Código, aí em 2001 acrescentam o inciso, o parcelamento. Agora, por 
que disso? Qual é a diferença entre a moratória, que depois é inclusive definida, 
disciplinada pelos arts.152 e seguintes e tem aqui o inciso novo de 2001, da Lei 
Complementar 104, que põe o parcelamento. Eu gostaria de saber. E depois, o 
outro ponto que fiquei em dúvida: o que a decadência tem a ver com a moratória? 
Onde pode entrar decadência num sistema onde o imposto foi lançado... Eu 
poderia ficar no campo da prescrição, vamos admitir que o cidadão não cumpra o 
parcelamento e o Estado não toma nenhuma medida, claro, vai ter prescrição, 
mas nunca, onde está a decadência nesse caso? Então essas são as minhas 
dúvidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri vai falar sobre a 
moratória, mas eu só queria dizer que a decadência é do direito de deduzir e não 
de cobrar. Você tem direito de deduzir hoje e vai deduzir daqui a sete anos? Não, 
é decadência do direito de deduzir.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu também penso que o parcelamento não deixa de 
ser ou ter a natureza moratória, não deixaria de ter. Mas existe um elemento que 
pode explicar por quê desse inciso. Quando eu concedo a moratória, se lhe dou 
uma moratória, é o inverso, a moratória é o inverso da mora, ou seja, você não 
está em mora porque eu lhe dei uma moratória e, portanto, não cabe falar em 
juros, já que afinal de contas existe a moratória. Então, na época, antes do inciso 
VI era comum que os contribuintes ingressassem em juízo dizendo: “Já que eu 
estou em moratória, já que foi dado o parcelamento, eu não quero pagar juros 
porque eu não estou em mora”. Então, foi necessária a atuação do legislador 
complementar para diferenciar uma de outra para admitir que no parcelamento 
tenha juros, essa é a única diferença em relação à moratória.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E só para complementar, Paulo, 
antes do 1.598, havia um parecer normativo, cujo número, evidentemente, eu 
não vou lembrar. 

Orador Não Identificado [00:00:28]:  É o 7, de 77. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele sabe, não, ele sabe tudo, 7/77, 
que dizia que a moratória-- 

Orador Não Identificado [00:28:39]: Em torno disso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que seja. Dizia que o parcelamento é 
uma espécie de moratória, e portanto, ele dizia, como a regra era regime de caixa 
para os tributos, era obrigado... Era necessário ter deduzido o tributo no período 
base que competia. Então, você tinha que observar duas coisas: a competência e 
pagamento. Aí o parecer normativo dizia que o parcelamento é uma forma de 
moratória e, portanto, o momento de dedução é de cada parcela. É diferente, o 
contribuinte queria deduzir antes e a lei não permitia e o parecer normativo 
querendo explicar porquê dizia que era uma espécie de moratória.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: A observação, enquanto a inclusão do inciso V, no 
art. 151, completamente supérfluo, porque no Capítulo, na Seção da moratória já 
foi acrescentado o art. 155-A, aliás eu acho lindo também na Constituição, agora 
tem A, B, C, e que diz o seguinte: “§ 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o 
parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas”. Muito 
bem, então com isso não precisava mais colocar o inciso VI. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas justamente, a mesma medida que introduziu o 
inciso VI e que diz que o parcelamento tem essa natureza, esse art. 155-A é 
justamente, é a única diferença entre o parcelamento e a moratória, para dizer 
que quando o parcelamento for, quando a moratória for do tipo parcelamento não 
cabe juros e multa.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, se o 155-A, no Capítulo moratória disse isso, 
porque eu preciso colocar o inciso VI falando sobre o parcelamento? Quer dizer, 
essa é a minha duvida, não é? Realmente, e quanto à decadência do direito de 
deduzir. Decadência, por natureza, é o quê? É, vamos dizer, é a penalização da 



inércia, no exercício de um direito, exatamente. No parcelamento eu posso falar 
nessa inércia? Realmente não cabe decadência nesse caso, não faz o mínimo 
sentido.  

Orador Não Identificado [00:31:05]: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, veja bem, porque o sistema, o 
parcelamento,muda as regras normais e, portanto, todo o sistema tem que ser 
adaptado a essas regras. Bom, essa é a minha opinião, se eu admito o 
parcelamento, com isso suspendendo exigibilidade, mas eu também tenho que 
levar em consideração os outros aspectos e, portanto, na minha opinião, não 
deveria haver decadência se alguém utiliza esse direito ao parcelamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Só, Brandão, vou te passar a 
palavra, mas só para lembrar que o problema do exercício de competência, nós 
temos que admitir aqui, afastarmo-nos da existência de uma norma 
constitucional supralegal que pudesse dizer que o que está escrito ali não tem 
validade. Então, a partir do pressuposto que o que está escrito ali tem validade, o 
sistema é: a lei fixa a dedução no regime de competência, ela permite deduções 
fora do regime de competência sobre determinadas circunstância, ela regula se 
eu deduzo antes, se eu deduzo depois. Há uma série de normas que atuam 
juntamente com esta que está aí. O parcelamento, ele não afeta essas normas, 
até porque não está relacionado expressamente no § 1º. Então, a questão do 
exercício competente para dedução, não é alterado pelo fato de que eu ganhei a 
possibilidade de pagar a prazo. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, exato. Não, a questão que o Professor Gerd 
está colocando é exatamente isso. O senhor está dizendo que com o parcelamento 
e não está havendo inércia. Mas a questão, assim, não está havendo inércia de 
ninguém, porque se ele está pagando as parcelas em dia o sujeito ativo, claro, 
não tem condições jurídicas de fazer uma cobrança dele, mas o sujeito ativo do 
tributo. Por exemplo, se ele está parcelando o ICMS, o Estado não poderá cobrá-
lo enquanto ele está... Mas a questão que ele coloca é o seguinte: esse ICMS que 
ele deve, quando que ele pode deduzir do Imposto de Renda e da base da 
contribuição social sobre o lucro? Aí, ele é que está sendo inerte, por quê? No 
momento que ele não lança isso como custo ou despesa, no momento da 
consolidação ou do fato gerador e deixa passar cinco anos, ele perde esse direito 
de exercer esse direito. É essa a questão. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, 
Paulo, é o seguinte: eu lembrei exatamente do que o Dr. Paulo falou, que tem o 
débito do período de 1991, 92 até 94 ou 95. São dois exercícios em que o regime 
para os tributos era de caixa, era só quando pagos mesmo, então, se o seu débito 
se referir a esses dois exercícios, então você poderia dizer que naquele momento 
se aplica aqueles dois exercícios a regra do regime de caixa para as todas as 



situações. A partir de 95, com a Lei 8.981 é que mudou a regra para essa 
questão da suspensão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá uma olhadinha, 8.541, que tem 
essa regra transitória aí, não é de transitória no sentido... É que houve um 
período... O 1.598, 8.541 e 8.981, são regimes diferentes. João.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade eu ia dizer aquilo que o Brandão acabou 
de dizer e você mesmo disse, quer dizer, existe efetivamente a inércia do 
contribuinte a partir do momento que a gente determina a que período compete 
aquela despesa e se ele não tomou a dedutibilidade da despesa no período a que 
ela compete, ele ficou inerte. Agora, a conclusão da Mesa é que nesse caso uma 
despesa que compete a um período não pode ser levada a resultado após cinco 
anos do período a que ela compete. Essa é a conclusão da Mesa, só para dar a 
resposta para o Paulo à pergunta que ele formulou, é isso, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a mesma coisa, Paulo que você... 
Esquece o parcelamento, que talvez o parcelamento confunda um pouco, você 
tem a despesa hoje e você vai pagar daqui a 30 dias, que é o prazo de pagamento 
dela, você pagou, a dedutibilidade seria hoje, 2011, aí você, "Eu vou guardar essa 
despesa para deduzir quando eu quero, lá no futuro, quando aumentar alíquota, 
quando eu não tiver prejuízo." Enfim, não pode. Você pode fazer isso no futuro, 
dentro dos cinco anos, desde que não afete a arrecadação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho também, o que complica, mas confirma aqui 
exatamente a conclusão da Mesa, é que nas hipóteses de suspensão eu tenho 
suspensões de natureza completamente distinta, porque uma coisa a suspensão 
porque o contribuinte resiste ao pagamento, não está certo ainda se é devido o 
tributo, isso é uma coisa. Outra coisa é que já está claro, que é o caso moratória 
e parcelamento. Então já se sabe, aceita e até confessa que é devido, portanto 
precisa colocar no regime de competência. Agora, nos outros casos, é um pouco 
diferente, nos outros casos isso ainda está em discussão se é devido. Portanto, eu 
acho que tecnicamente tem uma falha colocar essas duas hipóteses no mesmo 
artigo, porque são hipóteses completamente distintas. Uma simplesmente 
suspende por quê, na moratória? Está recebendo. Então ele está recebendo sem 
exigir? É claro, é outro tipo de exigência, invés de exigir de uma vez só, exige em 
parcelas. Então, é um pouco impróprio, mas, de qualquer maneira, tem duas 
situações distintas, uma na moratória parcelamento e outra nas outras hipóteses 
onde há uma contestação da própria existência do crédito tributário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para arrematar, então, esse 
assunto que está bem debatido, o art. 41 da Lei 8.981,trata exclusivamente do 
lucro real, não trata da contribuição social sobre o lucro. Com base nisso, os 
contribuintes pretendem exatamente o contrário do que o Paulo está querendo; é 
deduzir no exercício de competência, ou melhor, no exercício em que o fato 
gerador ocorreu, ainda que o contribuinte esteja discutindo, ainda que tenha 
exigência suspensa por força do 151 do CTN. E a jurisprudência do Conselho tem 
variáveis, mas ela é predominantemente no sentido de que segue a regra... Não, 



peraí, você entrou falando numa coisa que eu não ia falar. Ela segue no sentido 
de que o lançamento, quando você está com a exigibilidade suspensa, o débito 
efetivamente existe, mas você, pela sua resistência e pela suspensão da 
exigibilidade, você tem um lançamento contábil que precisa fazer a título de 
provisão e as provisões não são dedutíveis, inclusive para efeito da CSL, porque 
aí é a Lei 9.249, especificamente trata da CSL também, então a questão da CSL 
tem essa diferença. Eu queria aproveitar essa oportunidade, se você mesmo me 
permitir, porque o próximo assunto da pauta é seu, mas eu acho que vale a pena 
a gente gastar uns minutinhos aqui falando sobre a consolidação da Lei 11.941 
que está ocorrendo agora, o prazo é agora no fim do mês.  

Orador não Identificado [ 00:39:08]: Hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hoje, exatamente. O que acontece é 
que a consolidação está sendo feita por um programa eletrônico da Receita, que 
tem umas certas restrições e que o contribuinte não tem como fugir dela. Poderia 
fazer, por via, vamos chamar aqui, manual ou em papel, mas assumindo riscos 
de perder os direitos decorrentes do parcelamento, caso num futuro remotíssimo 
venha a ser dito que o que ele fez estava errado, que quem estava certo era o 
programa. Então, tem uma série de questões aqui, não vamos discutir que nem 
dá tempo, mas eu acho que é, talvez a mais significativa e a mais relevante que é 
o seguinte: existem multas sobre... Multas isoladas que já nascem com a 
característica de principal e existem multas proporcionais ao valor de tributos, 
multas essas que dentro do CTN, são ,obrigação principal, diz o CTN, mas que, 
evidentemente, tem uma base no tributo devido. Ela é proporcional ao tributo 
devido e depois existe juros sobre a multa, juros sobre a multa proporcional ou 
juros sobre multa isolada. Como também existem juros sobre o principal. A 
questão que está acontecendo é sobre a multa por juros proporcional, o que faz o 
programa? Ao consolidar o débito... O que é consolidação do débito? Eu vou 
verificar quanto eu devo hoje, antes de fechar o acordo com o Fisco. Então, ele 
lista lá o principal, que é o tributo, ele lista lá multa, proporcional ao tributo, ele 
lista lá multa isolada, se tiver, e juros. Não sou capaz de dizer agora se os juros 
são decompostos por essas várias parcelas, mas, evidentemente, cada juro tem 
uma base de cálculo que pode ser o tributo ou pode ser uma multa. O tributo 
pode ser pago em “X” meses, ou à vista, não tem redução, não há dúvida com 
relação à multa, ao juros, mas a multa, ou ela é 100% dispensada no caso de 
pagamento à vista ou ela é reduzida numa proporção decrescente em função do 
maior número de prestações que o contribuinte opta. O parcelamento, o 
programa está calculando os juros sobre a multa independentemente da redução. 
Só para a gente simplificar, supondo que houve pagamento à vista, e é possível 
fazer pagamento à vista, é permitido pela lei, eu posso fazer o parcelamento e 
depois antecipar e as parcelas que eu antecipar eu caio no regime de pagamento 
à vista, isso significa 100% de redução da multa. O programa não comporta 
redução dos juros, eu tenho zero de multa e tenho juros sobre zero. Por quê? 
Porque ele é calculado sobre 100% da multa antes da redução. Então essa é uma 
questão que está afligindo as empresas, porque não tem como fazer a 
consolidação fora do programa, a não ser que vá tentar fazer por vias não 



regulares, no sentido... Não ortodoxas, porque não está dentro das regras da 
Receita. Não há prazo, porque a coisa está sendo feita muito rápida, levou três 
anos pra sair ou dois anos, e agora tem quinze dias para resolver.  

Orador Não Identificado [00:42:58]: A pessoa física prorrogou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pessoa física prorrogou, mas o 
problema fica na jurídica. Então, eu queria propor a discussão aqui, se está certo 
esse entendimento de que a redução dos juros não tem nada a ver com a redução 
da base de cálculo a que os juros se refere. Brandão, faça o favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, realmente, inclusive não é só o 
Federal que faz isso também, o PPI do Estado de São Paulo, que ainda está tão 
atrasado quanto o REFIS de 2009, faz a mesma, a mesma colocação. Primeiro 
eles calculam os juros devido sobre o principal, os juros sobre a multa, a multa 
reduzida em 100% e o juro é reduzido em 60%. Mas mantém o juro sobre a multa 
no caso isolado do Fisco. Bom, eu acho que é a primeira aula de Direito, às vezes 
o Schoueri se refere a isso, que o acessório segue o principal. Ora, se eu tenho 
redução de 100% no principal, e a argumentação de que não se pode dar hoje, 
como antigamente se dava anistia total de juros porque a cobrança é juros, 
vamos supor, no caso do Federal é juros SELIC e se entende que há um 
componente inflacionário inclusos nos juros SELIC, tanto que se... Não se 
permite correção monetária pela inflação mais juros SELIC nas restituições ou 
nas cobranças federais. Então, esse sentimento fica preso na cabeça do 
administrador e do legislador tributário, no sentido de que essa parcela de juros 
é uma parcela de correção monetária. Bom, o resultado é o mesmo.Quando se 
dava a anistia de principal e de multa, se a multa tinha redução de 100%, a 
correção monetária de algo que foi anistiado, que era a multa de 100%, era zero, 
o juros também zero. Essa fórmula de fazer esse cálculo está completamente 
equivocada. E, mais ainda, se me permite, professor, o assunto é correlato, mas 
tem me dado muita dor de cabeça, é a questão da compensação do prejuízo fiscal 
em cima desses juros dessa multa, que nós esperamos dois anos para fazê-lo, a 
nossa base está sem atualização e a multa e o juros agora de quem vai parcelar, 
sofreu um acréscimo grande, e às vezes o prejuízo inclusive não dá mais para 
cobrir. É uma outra coisa; se no momento que eu aderi ao REFIS em 2009, eu 
tinha que ter o direito de “Ó, nesse momento se estanca aquela parte que eu vou 
considerar como pagamento”. E, no entanto, não é assim que está ocorrendo. E 
pior, no Estado de São Paulo nós temos caso de depósito que gera poupança de 
0,5% ao mês, eu ainda estou com casos pendentes e a cobrança dos juros no 
Estado de São Paulo é 3% ao mês. Então, quanto mais atrasa, mais o estado, né? 
É isso aí. Mas eu concordo com os senhores que é realmente o acessório, segue 
mesmo aqui essa regra, infelizmente o programa, ele é muito extenso, foi 
realmente muito difícil de ser feito, mas alguma coisa acho que a gente tem de 
fazer. Inclusive, esse caso que eu estou falando, da compensação de juros de 
multa, o assunto foi levado ao Judiciário já, o interessado já levou, eu ainda não 
tenho a resposta.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri.   

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você quer falar antes? Existe um elemento nessa 
consolidação, algumas coisas vocês apresentam, é absurdo, não é absurdo, e 
algumas coisas falo assim: “Puxa, me dá alguma dúvida”. Eu queria dividir com 
vocês, até pedir que o João localizasse aqui. Quando saiu o REFIS, surgiu um 
certo consenso, digamos assim, um consenso do mercado, que não havia 
qualquer razão para o contribuinte fazer a opção pelo pagamento à vista, já que 
ele podia optar por parcelas e a qualquer momento amortizar o seu salvo devedor 
com as reduções de que trata o inciso I, do § 3º, do art. 1º, da mesma Lei 11.941, 
o que dava a dizer, não há porque pagar a vista, porque eu posso a qualquer 
momento resolver pagar à vista. Essa era a posição e essa era a leitura. O que eu 
tenho visto agora como um problema, uma dificuldade, e que também bate com o 
programa, mas essa me parece importante entender, é: se eu faço uma 
consolidação, em que no momento da consolidação existe multa e existem juros, 
e no momento posterior, ainda que seja no dia seguinte, eu antecipo, se eu estou 
na mesma situação que se a consolidação já fosse feita sem multa e sem juros? O 
problema que o Brandão trouxe tem direta relação com isso. Por quê? Se uma 
coisa é consolidar e outra coisa é o antecipar tirando a multa, a Receita pode 
entender, e parece entender, que eu só posso abater a multa que ainda existe 
pós-consolidação. Noutras palavras, no momento da consolidação, porque eu não 
paguei à vista naquele minuto, eu devia uma multa integral e um juro integral e 
naquele momento eu aproveitei o prejuízo contra aquela multa e contra aquele 
juro, talvez eu até tenha acabado com a multa ou tenha sobrado pouco, ou como 
a Receita costuma fazer, faz a imputação parcial, uma parte é multa, uma parte é 
juros do prejuízo. No momento seguinte, quando eu faço o pagamento à vista, 
leia-se antecipação de todas parcelas, eu não poderia, diz a Receita, abater uma 
multa que já tinha sido abatida por conta do prejuízo. Qual é o efeito que 
acontece com isso? Na prática, a gente chama de queima de prejuízo, ou seja, eu 
tinha prejuízo fiscal, suficiente, que eu gostaria de imputar integralmente ao 
juro, já que a multa eu iria no dia seguinte abatê-la pela antecipação, porque 
pela antecipação eu mato a multa, só que eu não consolidei à vista, eu consolidei 
em 60 parcelas, 120, sei lá quantas parcelas. Então... Assim, esse problema eu 
tenho visto surgido diferentemente de outros que se apresentam assim, são 
absurdos, são erros do programa, esse eu tenho alguma dúvida, que eu venho 
dividir como dúvida, dúvida mesmo, é: o contribuinte tem o direito de fazer a 
imputação dizendo “Eu quero usar o meu prejuízo para pagar juros, já que a 
multa integral, amanhã, eu vou ter quitação, porque eu vou pagar à vista” ou ele 
não tem esse direito e ele teria que fazer a imputação parcial. Desculpa eu trazer 
esse tipo de tema, que essa é uma dúvida mesmo que eu tenho.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Não, mas é 
importante... Mas é sobre parcelamento?  

Sr. Fernando Zilveti [00:50:44]: [pronunciamento fora do microfone]. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então pode falar, faça o favor, 
enquanto a gente procura aqui.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu só queria voltar um pouco 
essa questão anterior, da falta de opção do contribuinte diante do programa, que 
ele tem um prazo hoje pra acessar e fechar o programa com a consolidação dos 
débitos. A minha dúvida continua sendo o seguinte: ele cumprindo este prazo, e 
o Brandão já fez uma menção a uma-- 

Orador Não Identificado [00:51:23]: Aprovação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não aprovação, mas uma questão judicial. Se 
eu cumpro o prazo, eu ainda assim posso me insurgir contra aquilo que está por 
mim aceito e consolidado no programa da Receita? Ou já não teria mais uma 
questão judicial em...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso fazer isso ou não posso?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estou exatamente na discussão que o 
professor levantou, lembrou agora, que nós tivemos, e a opinião, por maioria, da 
Mesa, foi no sentido que todo o tributo só deve ser pago de forma legal e se tem 
alguma coisa indevida num parcelamento, numa transação, você pode discutir(F) 
judicialmente e assim é a decisão do Superior Tribunal de Justiça.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos voltar ao problema 
suscitado pelo Professor Schoueri, é o §7º, que permite utilizar prejuízos fiscais e 
base de cálculo negativa da contribuição para o pagamento de multa de mora ou 
de ofício e juros moratórios. A colocação é: eu posso escolher uma dessas verbas 
ou tenho que distribuir o prejuízo proporcionalmente a essas verbas? Diz ele que 
o programa proporcionaliza, naquela ideia da imputação. Está certo ou está 
errado?  

Sr. Salvador Cândido Brandão [ 00:53:02]: Você está perguntando?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou perguntando para a Mesa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou dividindo uma dúvida, se eu posso fazer a 
imputação, porque nós falamos... Umas coisas, às vezes você fala assim “O 
programa é absurdo”, outro “Não, o programa deu uma leitura e a leitura do 
programa é essa, dizendo se eu posso fazer um e outro eu vou imputar”, e o efeito 
pratico é que eu perco o prejuízo que eu poderia usar, ou seja, a situação eu 
poderia esse prejuízo. Para o meu gosto, eu usaria o prejuízo integralmente pra 
juros, já que amanhã, por hipótese, eu iria consolidar, ele ia pagar tudo a vista 
antecipando e matando juros. Eu posso ou não posso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto a gente pensa aqui... 
Enquanto a gente pensa, eu queria também fazer uma outra observação sobre a 
interpretação que a Receita está dando a esse parcelamento. Ela está 



considerando todas as parcelas pagas desde novembro de 2009 até hoje, aquele 
mínimo obrigatório, como parcela paga. Quer dizer, então se tinha opção(F) pra 
pagar em 180 meses, você vai ter a opção para pagar em 180 meses menos 
aquelas parcelas, o que pode, dependendo da opção e dependendo do momento, 
pode afetar a redução da multa, está certo? O maior absurdo disso é que o atraso 
na consolidação se decorreu de problemas da Procuradoria, que não conseguia, 
não conseguia, vislumbrar os seus créditos, então não dava pra fazer a 
consolidação, porque a consolidação é feita pela Receita. Da mesma forma que 
está aparecendo na consolidação débitos que o contribuinte já pagou, quer outro 
problema? Como é que eu faço? Eu parcelo tudo aquilo que eu já paguei também 
e depois eu vou discutir pedir a restituição, ou eu tenho o risco de perder aquilo 
que eu quero parcelar realmente? Está acontecendo isso. Mas, então nós ficamos 
dois anos esperando que houvesse a possibilidade de consolidação e isso, por 
culpa da repartição, isso acarreta perda de vantagem que a lei deu ao 
contribuinte. Então voltando ao...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, esse §7º, que do ponto de vista que o 
Schoueri levantou e levando em consideração que hoje, até um... Digamos assim, 
até uns cinco anos atrás, talvez tivesse dificuldade de separar cada parcela que 
está disposta no §7º. Mas a partir do momento em que houve aquela separação 
do art. 44 da Lei 9.430, dizendo que pode aplicar juros sobre juros não pagos, 
juros sobre multa isolada. Havia essa dificuldade. Com esse art. 44, acho que é 
44, a Lei 9.430, então nós temos parcelas separadas do crédito. Se ali nós temos 
a multa de mora ou de ofício e a juros moratórios e tem o principal, inclusive que 
o principal eu não posso usar para pagar... Eu não posso usar o prejuízo fiscal 
pra quitar o principal, mas posso usar o juro para pagar uma ou outra das 
parcelas, quer dizer, embora, e ali esteja a conjunção “e”, mas estão separadas, 
eu acho que é perfeitamente jurídico você escolher quitar todo o seu juro de mora 
devido e fechar a multa ou até quitar uma parte, que muita gente não tem todo o 
prejuízo pra quitar toda essa parte. Ainda agora, com esse acréscimo de juros 
sobre a multa que está sendo cobrada até agora, muita gente lá atrás tinha 
prejuízo suficiente, hoje não tem mais. Então, o programa realmente não previu 
essa hipótese de você falar: “Não eu quero pagar os juros com prejuízo fiscal e 
quero deixar a multa para que eu possa obter uma vantagem no futuro”, porque 
eu posso, como disse, eu posso pagar amanhã, posso pagar daqui a tantos meses 
e depende da situação que a empresa queira aproveitar. O juro está isolado da 
multa, embora ele seja, a base de cálculo dele, a multa tenha a incidência de 
juros, uma vez quitado esse juros e você deixar a multa pendente, vai continuar 
incidindo juros sobre o restante da multa que você deixa na consolidação, mais 
aquilo que você quitou lá atrás, está quitado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho também um argumento aqui, até 
gramatical, que realmente o “e” pode implicar que eu tenha que pagar os dois, o 



que daria razão para a Receita ou poderia haver ali uma alternativa, tanto faz um 
ou outro, que seria o “e” numa função mais alternativa. Eu diria que se fosse “e” 
como dizendo necessitadamente eu tenho que pagar multa “e” juros, eu chegaria 
ao absurdo de dizer que quem não tem multa não pode abater contra juro, 
porque o “e”, se o “e”  fosse... Você tem que pagar multa e juros significa que se 
você só deve juro, você não tem como pagar, o que me faz uma leitura do “e”  
para dizer que esse “e” não é “Eu tenho que pagar multa e juros”. O “e” é multa 
ou juros, embora escrito “e”, assim, eu tanto posso usar para um como para 
outro, insisto com esse argumento. O “e” a primeira vista diria, necessariamente 
você paga multa e juros, mas isso me levaria ao absurdo de dizer que se eu não 
devo multa por alguma hipótese, eu não tenho como aproveitar o prejuízo, 
porque afinal de contas, eu tenho que pagar sempre multa “e” juros. Isso me faz 
ler nessa faculdade “poderá” pagar multa e “poderá” pagar juros, ou seja, o “e”  
não é mais multa e juros, mas “poderá” pagar o prejuízo para multa e “poderá” 
utilizar para pagar juros. Nessa leitura que eu proponho, como é uma faculdade, 
o contribuinte pode imputar e dizer: “Eu quero pagar um ou quero pagar outro”. 
Ou seja, a minha proposta de leitura do dispositivo é de que o “e”, que aparece 
aqui é que tanto eu posso fazer um, como eu posso fazer o outro. E nesse caso, 
sendo faculdade, eu poderia dizer o que eu estou pagando, eu poderia fazer 
imputação. Até porque isso, esse cuidado eu tomei, de examinar o Código 
Tributário no artigo sobre imputação do pagamento, não tem essa hipótese, ou 
seja, não é dizer que eu teria que seguir a imputação do Código e não se 
aplicando a regra do Código sobre imputação de pagamento, que seria 
mandatória, eu aplicaria a regra de imputação de pagamento do Código Civil 
supletivamente depois do Código Tributário. E no Código Civil se diz que cabe ao 
devedor a imputação do pagamento e não ao credor. Então, não havendo lei 
determinando outra imputação, não havendo o Código determinado a imputação, 
eu poderia, invocando o Código Civil, pleitear a imputação ao pagamento do juro 
e não ao pagamento da multa, embora seria esse mais um daqueles casos que o 
Ricardo mencionava, que o contribuinte fica inseguro, tendo em vista que se ele 
agisse de outro modo ele pode perder todo o REFIS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer duas observações 
aqui. Em prol do que está sendo dito, e o contribuinte tem o direito de imputar 
ou de escolher, a Primeira Câmara do Primeiro Conselho, durante um período, 
uns dois ou três anos atrás, emitiu alguns acórdãos afirmando que a imputação, 
que a imputação que nós estamos falando aqui, que a Receita pratica, não é do 
CTN, está certo?  

Sr. Salvador Cândido Brandão [01:00:55]: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A imputação tinha base numa 
instrução normativa, não tem lei que diz isso, é uma instrução normativa que diz 
quando você pagou menos, esse menos se refere a que verbas? E aí foi criada a 
regra da proporcionalidade entre todas as parcelas que compunham o débito, que 
seria chamado aqui imputação. O que o Primeiro Conselho entendeu naquela 
ocasião é que o art. 44, exatamente o que você falou, o art. 44, ele acabou com a 



imputação, porque ele carimbou cada uma das verbas, deu identidade própria a 
uma das verbas. Essa é uma observação. A segunda observação é que se isso é 
verdade, não está havendo uma certa... Um certo conflito com a questão anterior, 
que nós ficamos todos tranquilos a dizer que os juros seguem o principal, que a 
multa é o principal e, portanto, se a multa cair para zero, o juro será aplicado 
sobre zero? Então, onde é que nós ficamos?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós ficamos exatamente onde nós estamos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não tenho dúvida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O juro é acessório. No caso de ser zero o 
principal, zero juros.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o que ele está dizendo... Não, não, o que ele 
disse... O que nós ficamos. E na situação da imputação, do isolamento, é óbvio, 
se houver uma base, vai ser considerada isolada. E o Schoueri falou uma coisa, 
eu me lembrei. Realmente, nós temos caso, da multa de mora, a multa de mora 
não tem juros, sobre a multa de mora. Portanto, se alguém está com débito e é 
multa moratória, ele só vai ter um lado aí, só vai ter a multa de mora. Então, vai 
dizer: “Não, você não pode fazer porque você não tem juros”? Não tem sentido.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas não tem um caso de juros de mora sem multa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hã? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não tem um caso de ter juros de mora sem multa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Juros de mora sem multa?  

Sr. Hiromi Higuchi: É. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas a multa moratória não tem juros.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos explicar porque. A multa 
moratória não tem juros, porque ela é devida de acordo com o tempo. A 
concepção de que sobre a multa incide juros, que é uma questão extremamente 
discutida, e depois, a segunda questão, é se é devido, qual é a base, qual é o 
critério de cálculo, a SELIC, é 1% que está no CTN. Bom, isso está em aberto, 
mas o problema é que quando a multa é sobre o valor do principal ou é uma 
multa isolada, o entendimento é que à partir do lançamento da multa no auto de 
infração já existe o débito, com a cara de obrigação principal, de acordo com o 
CTN, o que justificaria a cobrança de juros. Agora, a multa moratória não, a 
multa moratória ela... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu queria dizer o seguinte. Como o 
dispositivo que se refere a que ela pode pagar a multa de mora ou de ofício e os 
juros moratórios, a considerar, como disse o... Teria que ser dois, se eu tenho 
juros e não tenho multa, ou tenho multa e não tenho juros, não poderia.  



Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tem o caso de quê?  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois o Horácio... Vamos, por favor, 
senta, no microfone, todos estão convidados a participar.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não tem um caso de ter juros de mora sem multa, ou 
de ofício ou de mora, porque se está devendo, para ter juros de mora está 
incidindo multa de mora. Então eu acho não é um caso de--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É sobre a multa. 

Sr. Horácio Villen: Bom dia. Eu concordo com o que o Schoueri falou. Agora, 
para mim, o parcelamento é uma opção do contribuinte. A Receita faz uma outra 
interpretação e eu não consigo ver que a interpretação da Receita está infringindo 
a legislação, diferente da questão do depósito judicial, que a interpretação da 
Receita acabou por infringir a legislação. Então tenho uma certa dificuldade em 
ver que a interpretação da imputação de pagamento que a Receita está fazendo, 
está infringindo essas condições do parcelamento prevista na legislação, apesar 
de concordar também com a interpretação do Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu queria compreender, assim, eu trouxe aqui 
a tese da imputação dizendo: “Olha, Código Civil”. Quer dizer, na medida que eu 
não tenho uma lei expressa falando sobre imputação, o Código Civil se aplica, e o 
Código Civil me permitiria que eu fizesse a imputação no pagamento. Você 
poderia vir com o argumento contrário ao que eu penso, dizendo: “Compensação 
não é pagamento. Então, o que você se está fazendo é uma analogia”. Talvez, 
estou sim, aliás, talvez não, certamente eu estou fazendo uma analogia, porque 
compensação de prejuízo não é pagamento, mas me parece uma analogia cabível.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas o STJ já decidiu que a imputação do Código Civil não 
se aplica, porque muitas empresas que têm crédito queria aplicar o Código Civil. 
Então, quer ver que sempre tinha um valor maior a restituir, então o STJ diz que: 
“Não, aquele artigo do Código Civil não se aplica na imputação”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, nós temos que verificar qual foi a decisão do 
STJ e em que contexto, porque eu não pretendo dizer que a imputação do Código 
Civil prevalece sobre a do Código Tributário, não foi isso que eu disse. Eu disse, 
no silêncio do Código Tributário, no silêncio da legislação sobre como se faz a 
compensação de prejuízos, porque é bom lembrar, estamos falando de 
compensação de prejuízos, eu passo ao critério da analogia, eu começo a buscar, 
ou seja, no silêncio, eu vou tentar falar: “Bom, qual seria a solução analógica a 
isso? Como o ordenamento resolve isso?” A analogia, é bom lembrar, é algo que 
vai remontar à jurisprudência dos interesses, para saber, afinal de contas, é 
como se eu acordasse o legislador e dissesse: “Sr. Legislador, o senhor que 
decidiu desse modo esse caso, desse modo esse outro caso, como o senhor 
decidiu esse outro caso? Como o senhor decidiria?” E ele me responderia: “Ora, 



nem pensei nisso, mas tendo em vista como eu agi no outro, no outro e no outro, 
aqui também eu seria coerente, os valores, são os mesmos, que eu tenho num 
caso e no outro, os interesse são os mesmos”, para usar o termo correto, “Eu 
tomaria a mesma decisão”. O que eu fiz aqui, foi um raciocínio analógico, que é 
jurídico para esse caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Horácio. 

Sr. Horácio Villen: Eu também, realmente, eu não tenho posição formada. A 
minha dúvida seria a seguinte: digamos que a Receita fizesse, tivesse criado essa 
imputação daí, não desse esse direito ao contribuinte. Seria ilegal ou, enfim, teria 
algum tipo de vício, se ela falasse: “Olha, criei esse tipo de imputação. Só, se você 
quiser, contribuinte, você opte por isso, senão, não”. Esta aí, teria algum tipo de 
vício nessa condição da Receita?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rapidinho, eu ia falar antes na sua 
primeira intervenção, o problema é até que ponto a interpretação da Receita 
refletida nos atos normativos que já foram baixados anteriormente, as portarias 
etc., inclusive conjuntas com a Procuradoria, e agora no programa, até que ponto 
é uma interpretação da lei, até que ponto a interpretação está errada? É claro 
que as condições são as condições que estão na lei, não são as condições que a 
Receita coloca, isso não tem nenhuma dúvida. O problema é: a Receita está certa 
ou errada, ou é a minha interpretação que está certa ou errada? Quando eu 
afronto a Receita, em qualquer dos casos que nós estamos discutindo aqui, eu 
corro o risco, porque a Receita, evidentemente, vai proceder a exclusão do 
contribuinte do regime, vai lançar tudo que tiver que lançar ou se eu posso evitar 
isso, eu posso tomar uma medida preventiva, digamos, um mandato de 
segurança ou uma tutela antecipada, que eu consigo a tutela ou uma liminar, 
mas eu não tenho segurança nenhuma da última decisão, e a última decisão 
poderá dizer: “Não, a Receita que estava certa, o programa estava certíssimo”. E 
aí eu perco todas as vantagens que eu estava procurando. Infelizmente, esta é 
uma contingência da falta de resposta rápida do Poder Judiciário. Aliás, ele é 
rápido para decidir problemas de Parada Gay e de outras situações, mas a 
questão do art. 74 que está há mais de dez anos lá não é tão... Estava na pauta e 
não foi, foi substituída, a prioridade foi dada a outras questões.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria ser direto à resposta, à pergunta do 
Horácio. O Horácio fez uma pergunta clara: que medida a Receita pode impor 
condições para a imputação? Eu lhe respondo: em nenhuma medida, ou seja, 
somente na lei. Então, o problema é o seguinte: eu tenho que buscar na lei uma 
solução. Se a Receita der uma interpretação da lei e eu der outra, nós vamos ao 
Judiciário descobrir qual será a melhor das duas interpretações, aquela que será 
acatada, mas nunca por vontade da Administração. Se você quiser, por vontade 
do Judiciário, por decisão do Judiciário, mas não da Administração. Então, num 
caso concreto e voltando à situação, e o problema que o Ricardo dizia, o 
contribuinte está jungido a correr o risco de perder todo o REFIS por conta dessa 
pressão. Claro que o contribuinte heróico luta por seu direito e não se submete à 



pressão. O contribuinte mais razoável, podendo, paga, o que não impede que em 
seguida leve essa questão ao Judiciário, porque, note-se bem, ele reconheceu o 
débito,reconheceu, mas não é essa a questão, a questão é: uma vez reconhecido 
já o débito consolidado, e isto ele não leva a Juízo, a questão é outra, é saber se 
aquele valor depois do reconhecimento e da confissão dele, na forma como 
consolidado, e na forma como depois pago, se isso foi de acordo ou não com a lei. 
Essa segunda questão pode ser levada ao Judiciário posteriormente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria falar sobre essa proposta do 
Schoueri, e que me pareceu bastante lógica. Eu analisei isso já uma outra 
ocasião, tinha uma preocupação parecida com essa que o Schoueri trouxe e eu 
até fiquei contente com essa discussão, e concordo que a imputação pode ser 
feita. Na minha visão a analogia é pertinente(F), não há uma possibilidade do 
Fisco se opor a essa descrição(F). Pelo menos eu não encontrei também lei que 
autorizasse o Fisco a fazer isso. Eu entendo que pode haver no passado 
discussões a esse respeito, mas... Até instruções normativas ou outras, 
instrumentos infralegais que pudessem, na ocasião, modificar essa questão, mas 
nós estamos tratando exclusivamente do caso da Lei 11.941. E nesse caso, da Lei 
11.941, eu entendo que esse “e” realmente é um “e” que permite alternativas, um 
ou outro, e se pode você fazer um ou outro, o contribuinte teria o direito de 
imputar, e o direito de imputar não tem restrição, não tem regulação no Código 
Tributário, você utilizaria o Código Civil, aí eu não sei se por analogia, essa 
dúvida que eu tenho, se é por analogia ou sistematicamente, ou seja, permite 
você fazer a interpretação utilizando outros elementos do Direito, que seria o 
direito privado do Código Civil e não vi restrição nisso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Microfone, por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: É que muitas empresas que têm um valor a restituir, na 
compensação aplica o Código Civil, a imputação do Código Civil. Por lá, um valor 
grande a restituir vai compensando, diz que compensa só o acessório, juros, 
essas coisas. Então, o STJ diz que não, tem que compensar proporcional. Isso 
que estava dizendo, por isso que o STJ não aceitou a imputação do Código Civil.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, posso falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, viu, Hiromi, a... O mote, a filosofia do 
Código, do STJ, foi aplicar uma regra analógica tributária nesse caso. Ele diz o 
seguinte: ora, o contribuinte quando deve, o Fisco não faz esse cálculo 
capitalizado, de juros sobre juros, isso que o contribuinte queria, então ele 
aplicou analogicamente a lei que manda o contribuinte pagar sem capitalização. 
Então, quando ele vai restituir, restituir sem capitalização, mas é completamente 
diferente do que nós estamos falando aqui.  

Sr. Hiromi Higuchi: E aplicou juros [ininteligível]. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Completamente diferente. [pronunciamento fora do 
microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri, pede para registrar que 
são coisas diferentes. Bom, eu acho que nós podemos passar para outro assunto, 
mas antes de encerrar eu queria dizer que no nosso volume 25 do Direito 
Tributário Atual existe um excelente trabalho do André Elali e eu aqui não tinha 
tido oportunidade de vê-lo ainda e passando rapidamente os olhos sobre a 
conclusão, ele está totalmente de acordo com o que foi falado na Mesa a respeito 
daquela questão que você apresentou, do momento de competência para dedução 
da despesa e a possibilidade da dedução a posteriori, o Professor André Elali. 
Vamos passar então para o último assunto da pauta. Paulo.  

Sr. Paulo Akyio: Gostaria de debater com os professores esse acórdão que eu 
estou citando do Conselho... Aliás, esse acórdão me surpreendeu, porque decidiu 
que para a sociedade cooperativa também, para as sociedades cooperativas não 
incide PIS sobre a receita financeira, em face da decretação da 
inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98, do Colendo Supremo 
Tribunal Federal. Na sociedade cooperativa o que não incide... Tributo é sobre o 
ato cooperativo e o... Elevado incidência da receita financeira, não, discutindo 
receita financeira se faz parte do ato cooperativo ou não, STJ na minha [falha no 
áudio], data venia, equivocadamente baixou a Súmula 262, dizendo que na área 
do Imposto de Renda, diz que incide o Imposto de Renda sobre aplicações 
financeiras, receita financeira. Agora também aplicando essa Súmula, também 
incidiria PIS sobre receita financeira. Agora, esse acórdão, surpreendentemente, 
diz que não incide PIS na receita financeira da sociedade cooperativa. Eu queria 
ouvir da Mesa sobre o acerto dessa decisão. E fui surpreendido, mas depois 
examinando o assunto, parece que o acórdão está correto, porque decidiu que 
não incide PIS sobre receita financeira, tirou do mundo jurídico essa incidência, 
ainda que sociedade cooperativa, sobre a sociedade cooperativa, não incide 
tributo, sobre ato cooperativo, mas se o Supremo decidiu, tirou do mundo 
jurídico a incidência de tributo sobre receita financeira, eu acho que esse acordo 
está correto. Eu gostaria de ver o acerto desse acórdão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que o acórdão pode 
estar certo, parece que um consenso está certo, as questões estão completamente 
diferentes e não há conflito. A Súmula do STJ, certa ou errada, eu também acho 
que está errada, mas ela partiu do pressuposto de que a não incidência do 
Imposto de Renda é sobre os resultados de atos... Exclusivamente de atos 
cooperativos e as receitas financeiras não são atos cooperativos. E, por isso, para 
efeito de Imposto de Renda, incide o Imposto de Renda. Tem um monte de 
discussões aí na parte do Imposto de Renda, isso é uma coisa. A outra coisa é 
saber se essa receita, porque ninguém discute que é receita, é a receita, se ela é 
passível de tributação independentemente do regime que ela recebe perante o 
Imposto de Renda, se ela é passiva de tributação, de incidência de PIS e COFINS 
que são outras regras. O que o Conselho entendeu aqui é que em função da 
decisão do Supremo de que a 9.718 estendeu o conceito de faturamento 



indevidamente, é por essa razão, não por ser ou não ser ato cooperativo é que 
não incide o tributo. Como também ela está sujeita à alíquota zero, se for a 
cooperativa que está dentro do regime não cumulativo de PIS, COFINS, a alíquota 
é zero e continua a ser tributado pelo Imposto de Renda. São coisas 
completamente distintas, eu acho que não há como vincular os pressupostos e 
fundamentos das conclusões para um e para outro tributo. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que o acórdão está certo, porque esse daí deve ser 
anterior à criação do imposto não cumulativo. Mesmo não cumulativo, a alíquota 
é zero agora. Agora, eu acho que está certo, mesmo se a cooperativa fosse 
cooperativa de consumo, que não tem isenção de nada, mesmo cooperativa que 
não tem isenção fiscal, como a cooperativa de consumo, eu acho que a receita 
financeira não é da atividade. Então eu acho que o acórdão está certo. Então, o 
Supremo decidiu que aquele lá é inconstitucional, para mim o acórdão está 
correto também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pegando o gancho aí das 
receitas financeiras, o Schoueri tem um outro ponto aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, na verdade, queria dividir com os colegas um 
estudo que eu estou fazendo sobre a 9.718, sobre inconstitucionalidade e sobre 
um tema que está no Supremo, que é a questão das instituições financeiras, a 
incidência de PIS e COFINS. E nós sabemos, houve uma manifestação do 
Ministro Peluso, no sentido de alargamento do conceito de faturamento como 
sendo um ato negocial, todo o ato negocial seria faturamento e, portanto, não 
apenas a venda de mercadorias, mercadorias e serviços e serviços que seria 
faturamento, seria aquilo somente para as empresas comerciais, mas para os 
bancos, o faturamento seria algo além disto. Eu, porque tive que estudar esse 
tema, até por parecer que estou escrevendo sobre o assunto, eu acabei 
enxergando algo que eu não via até agora como discussão e eu acho que trago 
porque realmente eu acredito que possa dar nova luz. Nós nos acostumamos a 
ler jurisprudência a partir de ementa, a partir de resultado e não 
necessariamente examinando o porquê das coisas. Por exemplo, se eu pegar um 
tributarista, um jovem tributarista, daqueles que prestavam concurso e etc. e eu 
perguntar qual é a natureza da Lei Complementar 70 de 91, ele vai quase que de 
cor me dizer que o Supremo já decidiu que ela é formalmente lei complementar, 
mas materialmente lei ordinária e vai citar os procedentes sobre a questão das 
prestadoras de serviço. Quer dizer, veja, tanto é que a isenção podia ser revogada 
etc. etc.. E ele estará certíssimo, a Lei Complementar 70/91, ao instituir a 
COFINS, ela cumpriu um papel de lei ordinária e está certo. O que eu não vi a 
discussão e que aí é talvez uma nova luz sobre o tema, é que a Lei Complementar 
70/91 não apenas instituiu a COFINS, ela também definiu o faturamento no seu 
art. 1º, que é uma coisa diferente. A Lei Complementar 70/91 fez duas coisas: 
definiu o faturamento e instituiu a COFINS. E, nos termos do art. 149, da 
Constituição, ele faz remissão ao 146 das contribuições, entre as quais, no 146-
A, eu tenho a definição de tributo e fato gerador, diz o 146, de impostos e eu 
posso entender, me parece correto, as contribuições. Eu não quero dizer que é 



necessária lei complementar para definir o fato gerador de cada tributo, eu penso 
que pode ser necessária ou não ser necessária. Agora, o que eu penso e é essa a 
proposta, é que se eu tenho uma lei complementar que define o tipo faturamento 
e que diz o que é faturamento, venda de mercadoria, mercadorias e serviços e 
serviço de qualquer natureza, se o legislador complementar cumpriu, mesmo que 
não precisasse, mesmo que pudesse... Diretamente, eu tenho uma lei 
complementar que pega aquele tipo, que eu entendo como tipo faturamento e 
conceitua, o legislador ordinário não pode contrariar aquilo que o legislador 
complementar fez no seu papel de definir o fato gerador daquele tributo. Mais 
uma vez, o 149 faz remissão expressa ao 146. O 146 dizia, cabe à lei 
complementar a definição dos impostos discriminados na Constituição. No 
entanto, a remissão do 149 me obriga a ler, onde se lia impostos, leia-se 
contribuição, ou seja, a remissão implica que aplica o dispositivo mutatis 
mutandis. Portanto, a lei complementar define, não precisa, eu quero insistir com 
isso, uma minha pergunta é: se eu não tivesse lei complementar, seria 
inconstitucional a instituição por lei ordinária? Eu penso que a menos que 
houvesse conflito, não seria inconstitucional, não é? Não é isso que eu estou 
dizendo, eu estou indo no outro ponto. Eu tenho uma lei complementar. Eu 
posso simplesmente desprezar um artigo de lei complementar que define 
faturamento e dizer: “Isto não vale”? Eu penso que não. Ou seja, claro, depois da 
Emenda Constitucional nº 20, eu tenho, hoje em dia, faturamento ou receita, é 
outro mérito. A minha proposta é que na época da edição da 9.718 , o legislador 
ordinário da 9.718 ao instituir ou reinstituir ou modificar a contribuição a 
COFINS estava dobrado ao art. 1º da Lei Complementar 70/91, ele podia 
modificar o restante, podia modificar alíquota, podia revogar isenção, podia tratar 
de matéria de lei ordinária, mas a definição do tipo faturamento, dada por uma 
lei complementar, é mandatória para a lei ordinária.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu tenho visto essa discussão 
trazida pelo Schoueri em alguns textos deles, principalmente no livro dele, que eu 
recomendo sempre a leitura, o recente livro dele, em que tem um estudo sobre a 
questão do tipo e nesse estudo ele denuncia praticamente o que ele está trazendo 
aqui para vocês de modo bastante resumido, porque é um estudo bastante 
erudito e que para minha satisfação ele reconhece o tipo constitucional como 
uma categoria do ordenamento jurídico. E aí ele fecha o raciocínio dele, no 
âmbito infraconstitucional, a dizer que o legislador infraconstitucional fecha o 
conceito, ou seja, ele trabalha com o conceito. E aí, é até uma divergência que eu 
tenho com o Schoueri em relação a isso e eu até externei isso no meu artigo que 
está publicado agora na revista quentinha, que acabou de sair. Porque eu divirjo 
nesse ponto, não querendo dizer que não... O legislador infraconstitucional não 
trabalhe com conceitos, sim, ele trabalha com conceito, mas ele também pode 
trabalhar com tipos também. Eu entendo que nessa questão específica trazida 
pelo Schoueri, muito bem discutida, pode ser que se trate de tipo. Então, o 
legislador complementar trabalhou o tipo faturamento, de sorte que o legislador 
ordinário também trabalharia com o tipo. Quem estaria fechando conceito de 



faturamento? Seria, seria, desculpe a expressão, “fechável”, [risos] o conceito ou 
tipo faturamento; eu entendo que estamos diante de um tipo faturamento. E 
voltando à questão, também análise de jurisprudência, que é bastante lógica, 
você não ficar preso às ementas, quando da discussão desse assunto pelo 
Supremo Tribunal Federal eu me recordo de ter lido os acórdãos e os votos, um 
voto que me chamou a atenção foi o voto do Ministro Eros Grau numa questão 
em que ele aborda assim, ainda que tangencialmente, essa questão do tipo na 
legislação infraconstitucional.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dizer que eu concordo 100% com essa 
exposição que o Schoueri acabou de fazer. Logicamente, eu estou tomando agora 
contato com o entendimento do Schoueri nesse assunto, eu não tinha pensado 
antes, me parece a primeira vista que está corretíssimo o pensamento do 
Schoueri. E para fundamentar a minha opinião, eu lembro duas decisões do 
Supremo. Primeira, quando o Supremo examinou o problema da questão da 
contribuição social sobre o lucro, o que se discutiu na época é se haveria a 
necessidade de haver uma lei complementar para fechar o tipo e aí o Supremo 
disse: “Não, não há necessidade, o tipo está na Constituição, lucro, não há 
necessidade de lei complementar para fechar o tipo”. O próprio legislador 
ordinário pode fechar o tipo, usando a terminologia aqui. Agora, desculpe, eu 
falei de duas decisões do Supremo, mas na verdade foi só essa que eu queria 
mencionar. Agora, já que a lei complementar fechou o tipo, e eu lembro o art. 43 
do CTN, só para citar como exemplo, já que o art. 43 fechou o tipo, o tipo está na 
Constituição, renda, o art. 43 fechou o tipo, o que ele... Definiu o tipo, ele fechou 
o tipo, ele diz, renda é o acréscimo patrimonial. Bom, se a lei complementar 
agora fechou o tipo não pode mais o legislador ordinário alterar aquele 
fechamento do tipo, quer dizer, não pode incluir no tipo além daquilo que o 
legislador complementar colocou. Então, me parece que o raciocínio do Schoueri 
está perfeito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria só completar agora, independentemente 
da divergência do Fernando ou não, com relação ao que a lei complementar fez. 
Eu vi também que o Fernando parece concordar que a lei complementar cumpriu 
o seu papel. Eu queria completar um ponto. Se na lei complementar eu tenho um 
tipo ou um conceito, eu penso tenho um conceito, embora vou talvez revoltar 
alguns, não um conceito de direito privado, porque fala em venda de mercadoria, 
conceito de direito privado, mas fala mercadorias e serviços, venda de serviços 
não é conceito de direito privado, portanto é um conceito próprio do direito 
tributário, que tem que investigar. Mas é a segunda parte desse meu parecer, eu 
digo o seguinte: qualquer que seja a expressão ‘venda’, implica o momento, 
assim, o máximo que eu posso chegar, seja no tipo a que o Fernando refere, seja 
no meu conceito, porque o Fernando, mesmo no tipo vai ter que dizer, existe um 
núcleo, existe algo, deve haver, esse núcleo está na ideia de uma venda, de uma 
transação em que alguém entrega algo por outro e a receita financeira, veja, uma 
coisa é o seguinte, uma coisa é a comissão que o banco cobra para colocação do 
título, isso é venda; eu posso estender à comissão, ou a que seja, mas a mera, o 
mero acréscimo do valor do título no tempo, assim, por mais que eu estenda a 



expressão venda, venda de serviços, eu não posso chegar à mera valorização de 
um papel, ela é receita, mas ela não é venda de mercadoria, mercadorias e 
serviços e serviços. A expressão venda colocada no conceito da lei complementar 
a que o Fernando chamou de tipo e eu chamei de conceito, mas a expressão 
venda, por isso eu fico com o conceito, porque fecha, implica o momento, e o 
Fernando, tipo, vai dizer, bom, o tipo por mais permeável do que o limite. Então, 
provavelmente vamos concluir aqui que se eu enxergo o papel da lei 
complementar e se o legislador complementar escolheu ao olhar... O legislador 
complementar olhava, faturamento, ele falava, bom, faturamento eu posso variar 
muito mercadoria, mercadoria e serviço, mas eu tenho venda, eu tenho alguma 
transação, eu tenho uma operação em que existe alguém que entregou o 
dinheiro, venda, entregou o dinheiro e recebeu alguma coisa, mercadoria, 
mercadoria e serviço, e serviços. Então só esse sentido de dizer que não iria 
receber financeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, tem que ser rápido. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que a decisão do Supremo está corretíssima, 
porque a Constituição fala faturamento para efeito de COFINS. Agora não adianta 
estar na lei complementar dizendo que receita bruta é sinônimo de faturamento. 
Agora, dizer que receita bruta abrange toda a receita da empresa, isso é um 
absurdo, que a mais de 50, 60 anos que a Receita Federal vem dizendo: “O quê, 
receita bruta”, e na contabilidade, no ensino de contabilidade está dito o que é 
receita bruta, receita bruta é sinônimo de faturamento. Agora, no faturamento 
dizer que vai estar incluída receita financeira, isso é um absurdo que não adianta 
mais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Rapidamente, só para fechar esse raciocínio e não 
fechar na questão do conceito, porque eu concordo com o Schoueri que o 
legislador complementar tornou mais, vamos dizer, mais preciso o núcleo do tipo, 
que é o seu papel, o legislador complementar, mas ele não trabalhou com 
conceito, ele simplesmente tornou... O grande preconceito com o tipo, é falar: 
“Ah, mas esse é uma categoria lógica, epistemológica e que não chega a lugar”. 
Não, não é uma categoria que não chega a lugar algum, ao contrário, ela tanto 
chega que permite traçar uma segurança jurídica para o contribuinte que o 
Schoueri apontou, muito bem apontado. Então, não é qualquer faturamento, é o 
faturamento determinado pelo legislador complementar no seu art. 1º.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é qualquer receita. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa, não é qualquer receita. Não é qualquer 
receita, é essa receita. Mas veja que ainda existe uma indeterminação, como você 
mesmo disse. Se existe uma indeterminação, ela está no campo do tipo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, do conceito indeterminado.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pessoal, eu acho que não vai 
dar, lamentavelmente, não vai dar tempo. Eu agradeço a presença de todos, eu 
só queria pedir ao Professor Schoueri que desse uma ênfase no seu estudo, a se 
esse dispositivo da Lei Complementar 70 era realmente, materialmente, lei 
complementar, porque você deu uma passadinha aí, que o 146 se refere a 
impostos e também a contribuições, esse é um ponto que eu acho que é o 
fundamental para poder permitir todo o raciocínio seguinte. Olha, pessoal, eu 
agradeço, então, a presença de todos, encerramos o semestre, eu acho que foi um 
bom semestre, com grandes debates, presença de grandes convidados, 
esperamos repetir o mesmo a partir de agosto, logo na primeira semana 
estaremos aqui, e dia 21 e 22 o nosso Congresso. Muito obrigado. 
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