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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos.  

Eu vou dar um espaço, inicialmente, para a Lei n. 13.254, de 13 de janeiro 

2016; alguns comentários rápidos. Semana passada nós andamos debatendo 

alguns pontos e depois nós vamos passar dois últimos assuntos da pauta, já 

que o artigo 112 é continuação e também já foi debatido.  

Bom, desculpem, antes da pauta alguma comunicação? Acho que não temos. 

Então, apenas comunicando que essa é a última do semestre.  

Então, vamos ao primeiro aspecto, o primeiro ponto. Alguém quer comentar 

alguma coisa? Fernando? 
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Sr. Fernando Masagão: Bom dia. Fernando Masagão. No finalzinho da 

discussão, na Mesa passada, eu pontuei que a impressão que eu tinha da Lei 

é que a questão da ficção ela talvez fosse ultrapassada pelos próprios objetivos 

de Lei e pelo jeito que foi arquitetado para se fazer a declaração. Então, eu 

acho que a questão da ficção ela poderia até ser contornada, não sanada, mas 

contornada com a declaração – você tem a confissão do contribuinte, você 

entrega as informações; o fato gerador estipulado pela Lei eu acho que tem a 

ver realmente com o fato de ela não poder tributar coisa futura, então tem que 

estar tudo para trás. Mas que eu via que a questão era mais de não chegar a 

um tributo mesmo, de existirem algumas inconstitucionalidades prévias da 

discussão, como enxergar qual seja o fato gerador dessa cobrança, porque 

Imposto de Renda não é – foi discutido aqui que em alguns casos pode não 

haver renda, a própria lei fala que se houve a propriedade já, mas mesmo que 

ainda não esteja na propriedade o bem. Então, assim, a impressão que eu 

tenho da Lei é que ela foi uma mistura de lei de anistia com parcelamento, 

com lei penal tributária. Eu não consigo enxergar uma organicidade para a 

cobrança desse tributo que permita tanto desvio da legislação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Só um aspecto teórico – eu 

acho que já debatemos bastante aqui – o que me preocupa nesse aspecto 

teórico é a ação de inconstitucionalidade que está no Supremo. A minha 

preocupação é: e se o Supremo declara inconstitucional? Como é que ficam 

esses que já... Hoje falaram que já recolheram R$ 7 bilhões. Como os  

recolhedores de R$ 7 bilhões? O STF vai modular, dizer que daqui para frente 

é inconstitucional, o que já passou para trás, o que seria justo, não é?  

Esse é o grande medo. E as nossas discussões aqui mostram que realmente 

tem matéria, se quiser tem matéria para... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Nesse caso seria o Princípio da Moralidade... A 

impressão, como você disse, algum efeito modulador. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fazendo uma reflexão sobre a questão moral 

que a gente tratou na semana passada, o contribuinte que faz uso da Lei para 

ter uma anistia, e depois de conquistada a anistia, repetiu o imposto, haveria 

um aspecto moral da esperteza do contribuinte de se valer de uma lei para 

atingir o objetivo e depois desafiá-la. E aí, claro, a gente para pensar como a 

gente vai aconselhar um cliente em uma coisa assim.  

Mas, quando refletimos sobre o aspecto puramente jurídico e pensando que é 

possível e é provável que os contribuintes sejam aconselhados a pagar o 

imposto, inclusive sobre o valor maior para evitar o risco de 

descredenciamento do regime – pensar um pouco mais sobre o aspecto penal 

e tributário. E conversando com criminalistas fiz essa pergunta: o que 

acontece se o contribuinte recolher pelo valor maior e depois procurar o Tribunal 

para repetir o valor maior? 



 3 

Para a gente chegar ao aspecto moral, vamos falar antes do aspecto penal. No 

aspecto penal o que eu ouvi é que não haveria, com a sentença transitada em 

julgado, na repetição do indébito, não haveria como tirar o benefício do 

contribuinte da anistia. E aí foi dado um paralelo, não sei se é fiel o que eu 

vou transmitir, mas assim: em algumas ocasiões de crime de sonegação fiscal 

o contribuinte vai lá e paga o imposto mesmo sabendo que é indevido, para não 

ter problema legal sob o aspecto criminal. E quando ele repete, ou seja, repete e 

volta o imposto, ou por decadência, por inconstitucionalidade, existem casos já 

julgados e que não perdem o benefício penal.  

Não são casos exatamente iguais – é importante que se diga – mas eles levam 

em consideração a característica do programa, o programa tem uma 

característica penal e ele diz: além de cumprir com todos os requisitos que a 

gente vem discutindo aqui, você vai pagar o imposto e a multa. Então, você vai 

e paga o imposto e a multa, ou seja, requisitos para a adesão do programa 

estão cumpridos. Depois de constatada a aderência ao programa, o fato de 

você ter uma declaração de inconstitucionalidade com efeitos entre partes e 

ter o direito de reaver esse imposto, sob uma ótica preliminar de alguns 

criminalistas que eu consultei, em um debate bem inicial, não haveria uma 

quebra na anistia porque não encontraria um motivo de exclusão nem dentro 

de Lei (olhando só a lei do RERC), não haveria um dos motivos, não caberia 

apontar um dos motivos de exclusão.  

E aí olhando um pouco do aspecto moral, o famoso Professor Klaus Tipke – 

que já esteve aqui entre nós, ministrando algumas aulas – que escreveu sobre 

tributação e moral, esclarece esse aspecto moral por parte do contribuinte – 

então, existe uma moral de contribuinte, de seguir o que a lei determina, 

praticar os atos que se espera de um contribuinte em relação ao dever de 

pagar – mas aí tem o outro lado da moral que é a moral tributária, a moral 

fiscal. E a quebra da moral fiscal se dá pela ilegalidade, pela 

inconstitucionalidade e também pelo arbítrio. Então, aquela frase do Ministro 

Orozimbo Nonato que a tributação não pode ter o fim de destruir, e quando 

ela chega num aspecto de destruir – porque ela é abusiva, a parte que você 

paga sobre um valor que você não deve e você pode até, no limite, pagar todo o 

patrimônio para se vir livre da pena, sabendo que não faz sentido... todos 

pagam sobre um mesmo patrimônio e que não há clareza na lei sobre esse 

aspecto. Aí, do ponto de vista moral, há um poder de destruir, pois você está 

destruindo a fonte de riqueza – a gente sempre fala em confisco, mas, assim, o 

poder de destruir – então, quando o poder fica de destruir, então, sob o 

aspecto moral, voltando à ideia de Klaus Tipke, aí há uma necessidade de 

intervenção.  

Então, aí você teria dois vetores: eu cumpri como contribuinte o meu dever 

moral de pagar o imposto, até sabendo que do ponto de vista moral ele estaria 

destrutivo, mas eu cumpri. Agora, eu vou e repito: então, qual seria a 

imoralidade? Minha ou do fisco? Essa é a dúvida com relação ao excesso. E aí 
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eu tendo a considerar que o excesso tem um vetor mais forte por parte do 

fisco, nesse caso, e que deveria ser considerado em uma ação judicial. 

Sr. Paulo Duarte: Bom dia. Eu pensei um pouco sobre isso e cheguei à 

conclusão que não haveria possibilidade de fazer a repetição depois da 

adesão. Eu queria compartilhar essa ideia para ver se faz sentido.  

Vamos imaginar que o FATCA já tivesse a todo o vapor, e todos esses 

patrimônios que estão no exterior já fossem do conhecimento das autoridades 

fiscais e fosse instituída a lei tal como está no programa hoje, geral, não 

necessitaria da adesão dos contribuintes. Esse imposto seria devido? A minha 

resposta nesse caso seria não, mas não na maioria dos casos. Mas para 

afastar a tributação me parece que o contribuinte deveria fazer a prova de 

uma, ou duas situações: ou de que aquela riqueza seria patrimônio, ou de que 

aquela riqueza, na verdade, seria renda, mas não em 2014, uma renda de 

outros períodos. Então, seja por conta da incidência sobre patrimônio, ou seja 

por conta do drible ao regime da decadência, o imposto não seria devido. Mas 

de um jeito ou de outro teria que ser enfrentada uma questão fática, mas a lei 

não foi instituída desse jeito, foi instituída em um programa que exige a 

adesão e exige adesão e exige também a confissão. E a meu ver tem uma 

ficção, eu não sei se ficção ou presunção legal absoluta, mas de um jeito ou de 

outro não admite prova em contrário. Então, o contribuinte está aceitando a 

questão fática que se torna uma verdade jurídica definitiva, vamos dizer 

assim. E eu chego à conclusão que acho que eu faço um paralelo com aquele 

entendimento do STJ considerando a questão dos Refis: você confessa, no 

efeito da confissão tem uma questão de tornar imutável a questão fática. Então, 

no momento 2, quando o contribuinte tentar fazer a repetição ele teria que 

fazer uma demonstração fática, e aí me parece que colidiria com esse 

entendimento do STJ de que com relação à situação fática já teria vindo à 

confissão, então, o contribuinte não poderia fazer uma prova diferente e 

demonstrar a ilegalidade.  

Então, a conclusão que eu cheguei é que a legalidade ou a 

inconstitucionalidade do imposto só é possível analisá-la no plano dinâmico, 

no caso concreto. No plano estático, eu acho que não haveria nenhum tipo de 

ilegalidade. Aí eu fiz um paralelo até... o Professor já tinha falado, a questão 

dos depósitos não identificados. No plano estático não há nenhuma 

irregularidade, obviamente que no plano dinâmico ele pode atingir a 

tributação sobre patrimônio, mas para afastar a tributação deveria ser 

enfrentada a questão fática. Como regra, que tem a questão da confissão, eu 

acho que bateria aí nesse entendimento do STJ.  

Obviamente eu não quero trazer a resposta a respeito da questão, mas eu 

acho que a questão da legalidade e inconstitucionalidade do imposto, a 

possibilidade de repetição ou não, eu acho que tem que ser olhada a questão, 

tem que tentar afastar esse entendimento do STJ para a questão do Refis. Eu 

não consigo, por isso que eu estou chegando à conclusão de que seria 

impossível fazer a repetição. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que você está trazendo 

um ponto novo aqui que não havia sido debatido, e muito importante. A 

obrigação tributária é ex legis, ela é sempre sujeita à discussão, ela não é 

confessável, mas os fatos são. A questão do fato é que pode ser considerado 

definitiva e irrenunciável. Eu queria sair do plano inicial, mas vou passar a 

palavra pela ordem que foi pedida aqui, ao Professor Gerd, Fernando.  

Saindo da questão moral, porque a moral varia de pessoa para pessoa – e 

temos visto isso na Comissão de Impeachment com uma facilidade incrível, a 

pessoa fala e não fica vermelha – mas, na verdade, tem uma convicção aqui do 

que eu estou falando. É que eu tenho um raciocínio muito lógico, então, eu 

tenho muita dificuldade de conversar com criminalistas porque no Direito 

Penal existe uma tolerância que no meu raciocínio não existe.  

Eu acabei de ouvir o Zilveti dizer que os penalistas falaram que o tentar 

repetir o tributo não é uma das hipóteses de exclusão. A minha lógica é 

inversa: não é de exclusão, é de entrada. A entrada na anistia é pagar... a 

condição é ter recolhido, ter confessado e ter recolhido. Ora, se eu retiro essas 

condições fica aonde a justificativa para a exclusão de punibilidade? É esse o 

meu raciocínio. Devo estar errado porque estou falando de outra área. Agora, 

na área tributária você trouxe apropriadamente essas observações.  

Pela ordem aqui, Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu gostei da observação de sair da 

moralidade, não é que vamos ficar imorais, mas eu acho que essa questão de 

Direito Tributário, Direito Penal e moralidade, tem alguma coisa a ver uma 

coisa com a outra? Então, de qualquer maneira, sobre a moralidade do 

contribuinte, simplesmente o contribuinte não paga ou deixa de pagar porque 

é moral ou imoral. Ele paga ou deixa de pagar porque existe uma lei que 

obriga sob pena de sanções administrativas e penais, conforme o caso. É isso. 

Então, aí eu não penso em moralidade. O  princípio da moralidade é em 

relação à administração, aí era só o aspecto, artigo 37 da Constituição, mas 

no sentido do nemo potest venire, quer dizer, contra factum proprium, quer 

dizer, é lógico ele não pode acenar com benefício, o cidadão contribuinte 

atende e diz: ah, desculpe, não foi bem assim. Cadeia, você pagou, mas cadeia. 

Quer dizer, isso é a moralidade que eu me referi. Quer dizer, moralidade da 

administração pública. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E não no sentido de o Supremo 

Tribunal Federal depois dizer que é inconstitucional e todo mundo que já 

pagou ficar sem proteção nenhuma. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. É um absurdo. Não podia, de jeito 

nenhum. E, inclusive isso me lembra de uma discussão na Alemanha, que 

durante muito tempo ficaram escrevendo, e a pergunta era exatamente a 

seguinte: é possível sonegar imposto inconstitucional?  
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É esse aspecto, quer dizer, ele é inconstitucional, mas enquanto não 

declarada a inconstitucionalidade. Se você não paga e toma naturalmente a 

conduta penal e ilícita, então, você pode ser punido por sonegação porque 

sonegou imposto que depois é declarado inconstitucional. Quer dizer, são 

certos absurdos e no nosso sistema caótico tributário essas coisas podem 

acontecer, simplesmente, facilmente.  

Então, realmente eu gostei muito das observações do colega porque sob o 

aspecto formal não há a possibilidade de repetição. Mas se a gente pegar de 

uma forma mais ampla, quanto a justiça fiscal, capacidade contributiva e etc., 

talvez o resultado seja um pouco diferente. Mas os argumentos que o colega 

pôs são muito fortes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrando que nós aqui estamos 

falando de crimes tributários e estamos falando de crimes não tributários 

também.  

Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dentro dessa ideia de trazer a polêmica, nós 

precisamos insistir no fato de que é muito desconfortável ficar falando em 

moral porque tem diferentes concepções da palavra moral. Mas quando a 

gente fala da moral tributária ela é tratada cientificamente ligada ao princípio 

da igualdade, então a gente está no campo da igualdade, está no campo da 

legalidade, a gente está em um ambiente pouco confortável, de subjetivismo 

porque a moral, para não falar moral em geral, mas falar especificamente da 

moral tributária, ela é lábil, ela é escorregadia. Quem se atreveu a falar sobre 

a moral tributária teve uma grande dificuldade, um esforço até epistemológico 

enorme para chegar a algumas conclusões que pudessem nortear a doutrina. 

Daí até a raridade de se falar sobre moral tributária. Você não acha muita 

bibliografia por aí para falar sobre moral.  

Mas se a gente considerar que a moral tributária está ligada à igualdade e a 

igualdade que é um corolário da capacidade contributiva, você está discutindo 

justiça fiscal. Então, dentro da ideia de justiça fiscal o meu direito de insurgir 

contra uma norma inconstitucional, ou contra uma inconstitucionalidade 

parcial, um vício legal que gera um recolhimento a maior, que é o que eu 

prefiro tratar – não dizer não pagar, mas um vício formal na lei que impinge a 

pagar um valor muito além daquele que deveria ser o devido – então, aí é uma 

quebra da moral tributária no sentido de que não se trata de um subterfúgio 

ou de uma esperteza. Não. Eu tenho uma dúvida material sobre o quantum. 

Então, aí vem a questão do fato, porque quando eu confesso o fato, eu 

confesso o fato sob a ótica penal e tributária. Então, seja de presunção 

absoluta, seja uma ficção – eu prefiro falar em ficção – então assim, olha, eu 

confesso um fato que é conveniente porque eu crio uma irrealidade, olha, eu 

tinha em 31 de dezembro de 2014 e para este fim eu confesso dever um 

imposto sabe lá Deus qual é, mas é aquele imposto e aquela multa. É um 

imposto baseado em uma presunção absoluta, por uma ficção? Sem dúvida. 
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Mas eu confesso, aí eu confessei o fato. Eu já falei aqui, o Eurico Marcos Diniz 

de Santi tem uma frase legal no livro dele: você quando vai trabalhar sobre o 

lançamento tributário, você não trabalha sobre o fato, você trabalha sobre as 

circunstâncias do fato. Então, o fato já passou, ou o fato mesmo presumido, 

mesmo ficto, ele já está lá, está na confissão.  

Mas o fato de eu confessar não admite que eu desafie em parte essa confissão 

que eu fui obrigado a fazer e que me leva a um lançamento inapropriado, um 

lançamento muito a maior do que aquele que deveria ser feito apenas para 

não ter o risco de descredenciamento de um programa? Não é que eu estou 

fazendo um recolhimento para me valer, como é o caso penal da sonegação, 

eu vou lá e pago o que for só para evitar o crime de sonegação. Não. Aqui eu 

pago, mas eu estou certo que o valor maior é um valor indevido, mas como eu 

não quero ser excluído porque isso vai ser aferido pelo fisco – ele vai falar: se 

você tiver recolhido a menor eu te excluo – na dúvida eu pago o maior valor. 

Mas eu sei que eu não devo. Então, eu tenho aí uma dúvida que caberia esse 

posicionamento do STJ em relação à confissão. 

Sra. Flora: Bom dia. Quanto a essa questão da restituição, eu achei um 

precedente bem menor, é uma questão estadual, do PEP – Programa de 

Parcelamento Estadual. Muitos contribuintes aderiram e foi verificada uma 

inconstitucionalidade na questão dos juros. E os contribuintes têm tido 

sucesso em obter essa restituição quanto a esses juros pago a maior.  

No caso do RERCT, eu acho exatamente o que o Zilveti falou: não é questão de 

você não pagar o tributo, você pagar pouco e dizer que não tinha que ter pagado 

nada. Existe sim uma dúvida do quanto pagar. Com isso você não vai estar 

discutindo o fato mais, esbarrando no entendimento do STJ porque o fato vai 

estar lá, é só como é que vai ser quantificado o tributo que eu tenho a pagar 

em razão desse fato. Eu já expus aqui que eu acho que o entendimento da 

Receita Federal, no Perguntas e Respostas extrapola a lei, é uma divergência 

que a gente tem, mas eu estou convencida que tem que pagar sim, a maior.  

Agora, até eu pagar a maior está me gerando dúvida. É o que? O saldo 

consumido, então posso ganhar R$ 5.000,00 e consumir tudo no mesmo dia, 

eu pago ou pago o maior saldo que eu já tive? Então, até isso, nesse 

entendimento da Receita Federal, eu também consigo ter dúvida. Então, 

voltando para a questão da restituição, eu não entendo que não dá para 

restituir, dentro de tantas dúvidas o contribuinte está com a faca no pescoço e 

ele tem que aderir e pagar. Para mim amoral é você obrigar a pagar do jeito 

que você quer e não dar ao contribuinte nenhuma oportunidade de reaver isso 

que ele pagou a maior. 

Sr. Fernando Masagão: Eu acho assim, a lei é tão defeituosa, tudo que foi 

dito aqui é plenamente cabível e coerente com o ordenamento. Então, a 

questão vai acabar resvalando, se tiver alguma solução, para ponderação de 

princípios, e aí começar a valorar o que está em jogo. Porque eu quando penso 

em moralidade tributária, apesar de ser uma matéria super espinhosa, para 
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mim eu não pude contar com a insuficiência da simples legalidade para 

cobrança de tributo. Eu acho que o tributo tem que ser legítimo, a moralidade 

pode ser conferida com a legitimidade, e a finalidade e o que está motivando 

esse Estado a cobrar esse tributo.  

A questão da confissão, eu realmente também acho que o contribuinte que se 

valeu da Lei, ele não só confessou os fatos, como ele manifestou a vontade de 

aderir aos critérios da Lei. Então, o critério para quantificar para a Lei. Ele 

pode ser totalmente legal ou inconstitucional, mas nesse aspecto a confissão 

teria esse efeito em primeiro plano. Mas nós estamos no Direito Tributário e 

no Direito Penal, e no Direito Penal não se aceita a confissão se se descobre 

que ela não correspondeu à verdade. E eu acho que têm alguns pontos de 

contato entre o Direito Penal e o Direito Tributário, porque mexem com coisas 

fundamentais para a vida do ser humano e a gente sabe que a lei ela também 

é completamente moral porque ela é uma medida de ajuste fiscal – então 

assim, é um ato do Estado que ultrapassa todo o ordenamento e o sistema 

tributário, com um fim que também realmente não sei se é dos mais 

louváveis.  

Então, eu acho que a questão vai ter que ser resolvida nessa ponderação de 

valores e aceitar os efeitos da trapalhada, porque o imbróglio está formado 

ainda. E se o STF declarar a constitucionalidade, a pessoa, por exemplo, 

declarou todos os bens dela, aderiu, pagou, teve a anistia e aí continua esse 

processo investigatório e se descobre alguns bens que não estão nessa 

declaração? Isso invalida o programa inteiro, por exemplo? Ou o programa vai 

para frente e ele está coberto pela anistia?  

Então assim, são diversas as questões que a declaração de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade não vão resolver. O artigo 3º do 

Código Tributário Nacional diz que você não pode cobrar tributo em caráter 

punitivo. Por mais que isso seja um critério de adesão por uma anistia, tem 

um aspecto coator, é uma questão bastante complicada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou de acordo, mas com minhas 

dúvidas do mesmo jeito.  

Brandão, pediu a palavra, Gerd novamente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No Direito Penal a confissão vocês sabem 

como é chamada? É “a.........” das provas. Ela não serve para nada porque tem 

que ser mesmo comprovada. Agora, no Direito Tributário a moral, acho que 

quem definiu muito bem foi o Millôr Fernandes, ele disse que me tiram tudo e 

ainda me chamam de contribuinte.  

[Risos]. 

Hoje, com os lançamentos por homologação, tudo é confessado. Você 

confessa, às vezes até indevidamente, para ficar em uma multa de 20% que é 

a multa de mora; no caso do Estado, a mesma coisa. E nada impede que, 
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depois de confessado, você desconstitua aquele fato que você declarou, se 

realmente o fato não aconteceu. E isso acontece amiúde em todos os campos – 

você faz uma declaração e percebe que está errada, você vai e desconstitui, se 

você já estiver sendo cobrado por aquilo.  

Essa questão da confissão, nesse caso, ela realmente não tem esse efeito de 

tornar definitivo os fatos. Não tem. Ele lembrou bem. Até onde eu sei, o STJ 

está indo no caminho de mesmo nos casos de Refis, tanto a matéria de fato 

quanto na discussão de direito, permitir que se desconstitua os processos de 

Refis – no caso o fisco de São Paulo cobra 3% de juros, e você tem que aderir, 

se você não aderir você não vai... Assim, quando você adere, você vai falar: os 

juros que estão sendo cobrados aqui, não obstante à redução que foi me dada, 

ainda assim são excessivos. Então, o cálculo vira efeito sobre aqueles juros 

legais e já tem até aqui no Tribunal, na Câmara Especial uma declaração de 

inconstitucionalidade. Mas fora disso, se tiver mais alguma coisa que for 

realmente, no direito ou no fato, não há nenhuma dificuldade em que se 

reconheça isso. Eu já vi casos e já discutimos aqui casos em que está na 

dúvida se tem decadência ou prescrição. Aí o Tribunal já disse que prescrição 

não, a prescrição não extingue o crédito tributário, portanto, o Direito Penal 

segue incidindo. Já disse que a decadência não, a decadência não foi feito o 

lançamento, portanto, não existe. Então, o que não existe decaiu e não tem 

ação penal, não obstante o prazo prescricional da ação penal seja maior.  

Nesse caso que nós estamos falando aqui, se pagarmos pelo maior, que é 

talvez, assim, para onde está caminhando os casos mais extremos, de 

verificar.... Porque essa questão de filme, a gente tem uma coisa, pessoa 

jurídica e pessoa física, a pessoa física realmente se você fizer uma análise 

você pode consumir toda a sua renda durante o ano, você não pode dizer para 

o fisco no final do ano quando vai fazer a declaração que você não tem nada, 

não tem renda; se você teve aluguel, teve salário, falou que gastou tudo, não 

tem nada que é dedutivel nisso, você paga, embora você não tenha nada, 

gastou todo o dinheiro, gastou em boate, gastou em shopping, você vai dizer: 

não tenho nada, não dá para pagar? Então, tem esse lado. Por outro lado, tem 

aquele que é poupador, tudo que ganha polpa, faz empréstimo e tal, e não 

declara, mas às vezes ganha de outra forma. Então, as situações mudam. E se 

você tiver um fato, você aderiu com todas as consequências, pagou pelo a 

maior e tal, nós estamos em discussão no Supremo Tribunal Federal, e vem a 

decisão e diz o seguinte: não, a lei é constitucional parcialmente, ela diz que é 

31 de dezembro, o Dr. Heleno Torres defendeu isso, ele vai lá ao Supremo, faz 

sustentação oral e tal e fala: não, é um saldo existente em 31 de dezembro. Se 

era zero é zero, o que for. Então, houve um pagamento a maior. E agora, 

inclusive pelo novo Código de Processo Civil, diferentemente – não sei se vai 

ser julgado constitucional ou inconstitucional essa regra, porque tem a 

questão de natureza julgada que o Fernando não gosta de falar comigo sobre – 

mas agora está escrito expressamente no artigo 35 que uma decisão, você está 

sendo executado por uma decisão que julgou constitucional e depois o 

Supremo mudou, vai ter dois anos após a decisão transitado em julgado do 
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Supremo, diferentemente do que ocorre agora. Então, pode até acontecer isso. 

Então, você vai aderir e depois não vai ter...?  

Agora, o problema é se a Lei for julgada inconstitucional, aí fica todo mundo, 

bom, aí tem o efeito da modulação, mas o caso do STJ eu acho que realmente 

estamos no caminho de considerar que você pode rescindir parcialmente ou 

totalmente, de acordo com os fatos e com as procedências do direito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer a todos os 

presentes aqui que nós vamos estabelecer um critério, senão a gente não 

consegue nem esgotar a pauta, nós temos todas as semanas estendido a 

pauta, ficado alguns assuntos em pauta quase que eternamente. Vamos 

estabelecer um limite de tempo razoável, peço para cada um se policiar nas 

intervenções, e mesmo quem está expondo a matéria fazer com o devido 

cuidado. Eu não falo isso, obviamente, para inibir o tempo do Professor Gerd, 

mas eu quero só dizer que como eu já... Esse assunto já está bastante 

discutido aqui. Eu gostaria de passar aos outros também. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu vou ser mais rápido que imediatamente. Eu 

vou ser rapidinho.  

[Risos]. 

O meu colega que falou em valores, princípios e etc., aí me veio justamente 

uma ponderação, porque o nosso grande problema é a relação Direito Penal e 

Direito Tributário. Acontece que em minha concepção os dois perseguem o 

mesmo bem jurídico. Qual é o bem jurídico? Pela Lei n. 8.137, de 27 de 

novembro de 1990, o que deve ser protegido é a arrecadação, e não a punição 

da conduta criminosa. Houve uma mudança da antiga lei de sonegação, onde 

a conduta já era punida mesmo que não tenha tido prejuízo aos cofres 

públicos. Com outras palavras, se nos dois campos o que é protegido é a 

arrecadação, se o dono da tributação diz não é devido, então, isso, em minha 

opinião, forçosamente tem reflexos no campo penal. Então, eu não posso 

punir exatamente porque não havia exatamente o prejuízo aos cofres públicos, 

que é exatamente o fato gerador do delito, ou seja, de acordo com a Lei n. 

8.137/90.  

Então, eu acho interessante pensar, se fosse Direito Penal pune a conduta, ou 

seja, crime formal, e não crime material, aí seria diferente. Mas como os dois 

têm o mesmo bem jurídico, a mesma finalidade, teleologicamente. Então, eu 

acho interessante colocar esse aspecto porque normalmente a gente pensa, 

Direito Penal é uma coisa, Direito Tributário outra. Nesse campo de Direito 

Penal e Tributário eu acho que pelo menos a gente pode pensar um pouco 

sobre isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu voltaria à questão do lançamento, do 

quantum debeatur... Confessado o fato, eu preciso fazer o lançamento. Então, 

a minha dúvida é estritamente no lançamento. Para fazer o lançamento não 

há precisão legislativa, eu não encontro essa precisão legislativa. O problema 
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está aí, na base de cálculo. Como é que eu tenho que fazer? Mesmo tendo 

confessado o fato, nem as Escolas, assim, tanto a Escola que considera o fato, 

o lançamento declaratório quanto o lançamento constitutivo, elas evoluíram, e 

hoje elas estão em meio declaratório meio constitutivo, porque evoluiu isso. 

Nós nos formamos na Escola [USP] que entendia que o lançamento era 

declaratório; aí vem a Escola da PUC falando que era constitutiva. Aí houve 

uma fusão das duas e hoje a gente considera declaratória constitutiva.  

Se o lançamento declaratório constitutivo a formação da base de cálculo 

duvidosa impede que você chegue a uma conclusão única, mesmo que você 

tenha confessado. Então, o fato de você confessar o fato, não te permite 

trabalhar com a formação de base de cálculo que você tem de fazer. Só você 

tem que fazer. E se você fizer do jeito que você quer, você tem a adaga penal. 

Se você fizer do jeito que o fisco quer, você tem um excesso de lançamento ou 

um lançamento que não corresponde à questão documental ou à questão 

lógica, interpretativa, de interpretação e integração – eu não consigo chegar 

nesse encaixe. Daí a justificativa de você repetir, porque aí você vai repetir no 

sentido... O fisco tem que declarar qual é o lançamento adequado. O juiz tem 

que declarar: para esse lançamento, pelas provas trazidas aos autos o 

lançamento adequado é de X e não X mais Y. Então, se ele disser é de X, não 

cabe, na minha visão preliminar, um descredenciamento. Porque eu paguei. 

Eu paguei e repeti porque havia uma falta de clareza. Eu repeti parte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal... Pode falar. 

Sr. Paulo Duarte: Aí eu venho me lembrar do artigo 4º do CTN, que diz que a 

natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la, havendo nominação 

e demais características formais adotadas pela lei e etc., etc.  

Esse tributo que a gente está discutindo, se repete, se não repete, se paguei a 

mais, se paguei a menos e etc., isso na minha humilde visão é o imposto 

sobre o capital. E aí eu retiro certas discussões: se essa base de cálculo é X, é 

Y, se deveria ter deduzido tal despesa, não tal despesa. Então, a gente vai 

para uma outra discussão, o veículo utilizado para instituir este novo tributo 

foi adequado? É constitucional? É inconstitucional? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você já tinha levantado esse 

ponto e foi muito bem levantando. Aqui só tem tributarista, não sei se tem 

alguém que não é tributarista aqui, mas a gente está discutindo o Direito 

Tributário, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Vamos dizer que eu recebi 

uma renda no exterior há sete anos, não declarei. Esse é o meu patrimônio lá 

fora. Bom, o que acontece? Para ficar melhor o exemplo, apresentei a renda e 

gastei naquele ano, estava viajando e gastei, então, não tem problema de 

depósito não declarado e nem nada. Eu não tenho nenhuma dúvida que se eu 

confessar que eu recebi há sete anos, eu teria dificuldades para dizer que a 

confissão de fato pode ser retratada. Mas eu não tenho nenhuma dúvida 

também que eu poderia repetir o imposto, porque já teria havido a decadência 
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– não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, parece que todo mundo aqui está 

pensando do mesmo jeito. O problema são os tributos, as penalidades, os 

crimes que não são os tributários, essa é a minha dificuldade, por isso que eu 

acho que na verdade os criminalistas é que assumem o papel de dizer se há 

ou não a manutenção da extinção da punibilidade pelo fato de o indivíduo ter 

pagado, confessado, e depois repetido também. Essa é minha dificuldade.  

Agora, só também para pensarem, o ordenamento jurídico – todo mundo fala 

que eu estou em dúvida quanto ao cálculo, todo mundo tem as suas razões de 

dúvida – o ordenamento jurídico tem um instrumento para essas situações, 

que eu acho que são de consignação em pagamento. Só lanço aqui a ideia: 

será que ao invés de confessar, pagar e depois pedir restituição, de uma 

maneira mais consentânea com o que o ordenamento prevê, eu vou ao juiz e 

digo, olha, eu estou querendo pagar para me valer dos benefício da Lei n. 

13.254/16, existe uma dúvida quanto a tal importância, faço o depósito e fico 

discutindo. Será que esse seria o caminho certo?  

Eu deixo para vocês pensarem. Eu não pretendo nem fazer isso e nem 

recomendar isso, mas todo mundo pode pensar.  

Alan, vamos lá, questão da situação das atividades da indústria de 

distribuição. Nós estamos numa esteira de uma decisão do CARF da Eucatex, 

é isso? Sob a qual nós já conversamos aqui, mas o Alan tinha algumas 

ponderações. 

Sr. Alan: Bom dia a todos. A discussão iniciou a respeito da decisão da 

Eucatex, sobre segregação de atividades, no caso atividades de plantio e 

extração de madeira, se não me engano; e eu levantei a questão de algumas 

empresas que também se utilizaram de segregação de atividade, no caso, 

atividades de distribuição – existe uma indústria que fazia industrialização e a 

comercialização dos produtos, ela fez uma cisão, se dividiu em duas 

empresas, uma só industrializa e a outra só faz a comercialização e a 

distribuição. Isso gera um ganho substancial, principalmente em relação ao 

PIS e a COFINS exigidos no regime monofásico.  

Então a premissa, a possibilidade de segregação das atividades de 

industrialização e comercialização de empresas distintas anteriormente 

exercidas por uma mesma pessoa jurídica, como consequências redução do 

PIS e COFINS exigidos no regime monofásico, tributação do IPI mediante 

utilização de valor tributável mínimo – que aí mudaria um pouquinho. Outros 

reflexos que não abordei no meu estudo seria em relação a redução do ICMS 

exigido na sistemática de substituição tributária  (eu confesso que eu tive uma 

dificuldade na pesquisa do tema, encontrei só algumas decisões do Conselho 

de Contribuintes do estado de Minas a respeito do assunto – eu acho que 

precisaria talvez fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada até aqui em 

São Paulo, porque eu tenho conhecimento que houve casos aqui, mas eu não 

identifiquei decisões). E pode haver também, obviamente, reflexos em relação 
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ao Imposto de Renda e Contribuição Social, dependendo da estrutura da 

empresa – isso a gente não abordou.  

Um dado interessante, o artigo 22 da Medida Provisória n. 497 é um 

dispositivo que foi inserido na legislação exatamente para tratar dessa 

hipótese em relação ao PIS e COFINS e que não foi convertido em lei. Ou seja, 

houve lá uma Medida Provisória dizendo que equipara-se a produtor ou 

fabricante para efeito da incidência do PIS e da COFINS, a pessoa jurídica 

comercial atacadista que adquirir de pessoa jurídica com a qual mantém 

relações de interdependência, produtos por esta produzidos. É exatamente o 

caso que a gente está tratando aqui.  

Então, houve a tentativa do legislador de vedar a possibilidade de realização 

desse planejamento, mas isso não foi convertido em lei, portanto, caiu por 

terra. Então, ficou aí a dúvida de que bom se, então, isso não foi convertido 

em lei, hoje seria permitido fazer isso. À época, a notícia que saiu no Jornal 

Valor Econômico no dia 03 de agosto de 2010, tinha como manchete: MP 497 

impede indústrias de adotar planejamento tributário de PIS e COFINS. E dizia 

lá: parte das indústrias de cosméticos, bebidas, fármacos, combustíveis, 

autopeças e outros setores tributados pelo regime monofásico, do qual a 

indústria paga PIS e COFINS por toda a cadeia da produção deve aumentar o 

preço final dos seus produtos, isso pode ocorrer em razão do fato de muitos 

estabelecimentos terem de abrir mão do planejamento fiscal que realizavam 

para reduzir os valores recolhidos de PIS e COFINS. Esse é um dado histórico, 

acho que importante para contextualizar aqui a discussão.  

Eu levantei alguns casos, alguns julgamentos do CARF a respeito do assunto, 

o primeiro deles é o caso da Unilever.  

No caso da Unilever ficou consignado que não seria simulação absoluta, quer 

dizer, houve um auto de infração exigindo o PIS e a COFINS cheio, 

considerando como se fosse uma mesma empresa, e a decisão foi no sentido 

de que não seria uma simulação absoluta. Eu vou ler: não se configura 

simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a atividade de 

revendedora atacadista, efetivamente existe e exerce tal atividade praticando 

atos válidos e eficazes que evidenciam intenção negocial de atuar na fase de 

revenda dos produtos. A alteração da estrutura do grupo econômico separando 

em duas pessoas jurídicas diferentes, as diferentes atividades de 

industrialização e distribuição não configura conduta abusiva nem a 

dissimulação prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional, nem autoriza tratamento conjunto das duas empresas como se fosse 

uma só. Então, ela venceu esse ponto em relação a essa questão. Do relatório 

eu pude extrair lá que a autuação foi relativa a competências de janeiro de 

2000 a dezembro de 2003, a acusação foi de simulação absoluta com fins 

exclusivos de diminuir a carga tributária; ausência de independência entre as 

empresas – foram citados alguns dados, por exemplo, a gerência seria comum, 

a administração seria comum, o presidente das duas empresas seria a mesma 

pessoa, e coisas nesse sentido. Também foi citado que a reorganização 
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societária e a cisão das atividades teriam ocorrido antes da própria lei que 

criou o sistema monofásico de tributação, mas que, na verdade, essa empresa 

só passou a ter efetiva atividade, foi capitalizada e passou a ter atividades 

após o início da vigência da lei. E aí um dado interessante que a DRJ 

(primeira instância administrativa) entendeu não ter havido simulação, mas 

que se configuraria uma conduta abusiva e que poderia ser enquadrada no 

parágrafo único, do artigo 116, do Código Tributário Nacional. O voto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, dentro das normas 

regimentais. Só resume, não precisa ler tudo... 

Sr. Alan: O voto vencedor foi do Conselheiro Ivan Allegretti. E basicamente 

nesse caso aqui o que ficou para mim da leitura do voto é que houve pela 

Delegacia de Julgamento uma mudança na fundamentação do lançamento, e 

isso fundamentou o voto, além de entender obviamente que não teria havido 

aí abuso. O voto divergente foi do Conselheiro Alexandre Kern, que dizia que 

não, que as empresas não teriam autonomia.  

Depois disso a gente teve o caso da Avon, e aí o relator foi o Alexandre Kern, 

que havia votado contrário a essa possibilidade. A Avon também conseguiu 

resolver a questão justificando que são estruturas independentes e com 

administração, corpo de funcionários e instalação próprios. Alguns dados aqui 

do relatório, na verdade, foi julgado em primeira instância e já derrubou o 

auto de infração. No voto diz que, na verdade, a reorganização ocorreu muito 

antes, lá em 1995, mas há a menção também de que, na verdade, essa 

reorganização teria ocorrido também para fins de multa e planejamento 

tributário para o IPI. Tem um desdobramento do caso Avon que é um auto de 

infração de IPI e aí contestando, na verdade, a base de cálculo utilizada 

nessas operações entre as empresas e qual seria o valor tributável mínimo. E 

foi anulado também esse auto de infração no caso Avon.  

E a gente tem, por fim, o caso da Natura que não foi julgado ainda no CARF – 

essas informações eu extraí dos relatórios que a Natura publica, que é 

público, está na internet, que ela publica na parte de relação com investidores 

para fins de informação ao mercado dos casos que ela tem pendentes. E ela 

coloca lá que desde 1994 – eu achei esse dado importante – a Natura possui a 

atual estrutura organizacional, que segrega operação comercial e industrial 

em estabelecimentos distintos e observa integralmente a legislação vigente. Eu 

grifei em vermelho ali essa informação que eu achei interessante, ela diz que a 

grande maioria das empresas que opera no mercado de higiene pessoal e 

produtos cosméticos adota a mesma estrutura. Portanto, segundo a Natura, 

isso é uma realidade nesse mercado em que ela atua. Existem dois processos 

pendentes de julgamento: (i) um deles que é em relação ao PIS e a COFINS, 

em Primeira Instância julgou a autuação improcedente e atualmente está 

aguardando o julgamento do recurso, no CARF; (ii) e do IPI o contrário: foi 

julgado procedente em primeira instância e o recurso é da Natura que está 

pendente de julgamento no CARF. É isso. 



 15 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Eu só queria fazer um 

comentário, que se evidencia nessa jurisprudência – podemos considerar que 

já há uma jurisprudência – primeiro, a estruturação é possível. Segundo, os 

casos julgados foram julgados muito à luz da realidade circunstancial dos 

fatos, inclusive a anterioridade da estruturação em relação à lei de PIS e 

COFINS. Os fatos preponderaram, tal como o caso da Eucatex.  

O importante nesses acórdãos e o primeiro que você citou – o primeiro era o 

da Unilever – a manifestação conceitual da liberdade de estruturação, é claro 

que se eu faço uma estruturação fictícia, só formal eu estou no terreno da 

simulação. Mas se ela for real, aí fica realmente na liberdade empresarial. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem relatado esses casos e isso facilita a 

gente pensar um pouco. O que a gente persegue aqui? É um tema que está 

crescente nos debates tributários que é o compliance fiscal. Então, o que 

significa o compliance no planejamento tributário? 

É mais ou menos o que está expresso nos casos analisados. Se eu sigo uma 

lógica de substância nas estruturas criadas que geram uma substância sobre 

a qual não paire dúvida, a gente escapa do campo da simulação. Eu quis 

praticar um ato e pratiquei exatamente o ato que eu disse que praticaria. Eu 

não pratiquei um ato diverso daquele que eu praticaria, ou de alguma forma 

quis falsear o ato que eu pratiquei de fato. Aqui a gente está no campo do 

abuso, que é uma questão sobre a qual ainda precisaria ser refletida. Então, o 

Prof. Gerd diria: existe uma cláusula definida em lei sobre o abuso. É uma 

consideração, uma interpretação. Mas quando a gente segue o compliance 

fiscal – quando você segue à risca, você tema preocupação com a construção 

fática documentada, e você quis praticar, ou seja, você está fora do campo da 

simulação, para a caracterização de um ato abusivo aí a gente entra em um 

campo absolutamente espinhoso. Como meu xará falou aqui, qual é o grau do 

abusivo? Porque abuso do direito a gente tem aquele exemplo clássico do 

vizinho constrói um muro de 6 metros de altura e impede o sol de chegar a 

minha casa – estou no escuro porque o sol que eu teria é acobertado pelo 

muro. Então, é muito concreto esse negócio do muro, concreto, dá para eu 

ver. Agora, no campo tributário este abuso do direito é tão incerto que não 

permite que a gente consiga aferir no campo da justiça administrativa – você 

tem aquele caráter de revisão fiscal, então, a revisão fiscal vai ter um fato e o 

fato praticado – eu fiz todos os atos societários, todos os atos comerciais, todos 

os atos fiscais de obrigação principal e acessória, ou seja, não há nada que 

possa macular o meu ato, e que eu efetivamente quis fazer e quis economizar 

imposto.  

O que é abusivo? É isso? Esse é o abuso? Eu acho que não. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu achei interessante, pela exposição, que 

realmente usa aqueles conceitos que nós não temos legislado: abuso, intenção 

negocial, etc. E já que nós estamos falando sobre esses assuntos, faz tempo 

não falamos sobre o BEPS – no projeto da OCDE nós temos exatamente 
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aquela questão do planejamento fiscal agressivo. Vocês conhecem alguma lei 

que tenha têm esse conceito de agressivo? Não tem. Inclusive, tem aqui 

alunos de pós-graduação que terminaram um trabalho semestral sobre essa 

questão.  

Isso realmente é um termo vago para unir, exatamente, os membros da OCDE 

– mas remete à legislação doméstica de cada País. Então, na legislação 

doméstica precisa ter uma base legal que, então, disciplina o abuso, por 

exemplo. Então, em vez de agressivo, eu deveria dizer, conforme o caso, na 

Alemanha, por exemplo, onde tem essa cláusula geral anti-elisiva, eu poderia 

dizer anti-abusiva. Agora, aqui no Brasil nós temos o abuso do direito – então, 

já é alguma base legal para argumentar. Mas essas questões que são 

colocadas, realmente depende do substrato econômico, sem dúvida.  

É lógico que o caso da Melissinha é um caso claro, mas aí é claramente 

simulação. Então, esse é um conceito que nós temos e que nós podemos 

aplicar. Agora, aqueles outros conceitos, além de serem vagos não têm base 

legal no Brasil. 

Sr. Alan: Bom, eu queria adicionar um comentário que eu esqueci de fazer, 

um dado que me chamou atenção nesses últimos recursos que eu citei. No 

caso da Natura, embora ainda não tenha sido julgado pelo CARF, mas isso foi 

alegado no seu fundamento, e em algumas outras decisões do tribunal 

administrativo, é de que a estrutura de segregação, de industrialização e de 

distribuição, existia previamente a entrada em vigor da lei que criou o regime 

não-cumulativo. Eu fiquei pensando sobre isso da seguinte maneira: bem se a 

empresa já estava organizada dessa maneira, então, ela pode usufruir desse 

ganho; mas e a empresa que não estava e fizer depois? Se não puder, você vai 

criar, inclusive uma situação de concorrência desleal talvez entre as empresas.  

Então, me chamou atenção o fato de isso fundamentar as decisões de maneira 

inclusive incisiva. Então, isso realmente pode ser um tiro no pé. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida nenhuma, eu acho 

que essa circunstância é secundária, certamente ela apareceu dentro daquela 

ideia de que você faz as coisas por outras razões não tributárias: Ah... eu não 

sabia que a lei ia mudar e já estava fazendo por fatos de coisas que a lei 

mudou. Mas ela é realmente secundária.  

Sr. Matheus: Bom dia. Eu conhecia a matéria por trabalhar com algumas 

empresas do setor. Eu queria perguntar se você nesses julgado viu – porque a 

minha impressão é que isso já existia antes, não pelo PIS e COFINS, mas pelo 

IPI que é a questão da base mínima segundo o preço na praça, no atacado, 

alguma coisa assim. Eu achei muito oportuna a ponderação: se já existe uma 

indústria nesse modelo e eu quiser montar uma nova indústria do zero, por que 

não posso seguir os meus concorrentes? Mas eu tenho a impressão que o caso 

Natura é algo que virá, e essa é a minha pergunta, a questão é que os sócios 

são comuns, e não há simulação. Parece que houve uma evolução do caso 
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Grendene até hoje, então, as pessoas se preocuparam em fazer a estrutura 

própria. Mas por haver o mesmo sócio naturalmente pode haver uma 

mudança de preço, e é muito difícil você imaginar um fiscal da Receita Federal 

dizendo qual que tem que ser o preço na mercadoria numa operação dessa, 

especialmente quando há exclusividade – a Natura só vende para 

distribuidora Natura, como o fiscal poderia dizer, então, que a margem da 

distribuidora estava muito alta em comparação com o mercado. Ela vai 

comparar com outra distribuidora de produtos similares? Porque eu não sei 

se... Eu acho que eles vão querer enveredar por esse caminho porque daí eu 

consigo superar a simulação, entro um pouco no abuso e tento achar o que a 

norma do artigo 116 do CTN está querendo colocar. Mas não sei se você já viu 

– eu imagino que a Natura naturalmente como vai colocar isso na informação 

aos investidores... – eu não sei se você viu em algum dos julgados alguém 

fazendo menção a ser o mesmo contribuinte, o fato que... 

Sr. Alan: O problema aqui é a questão da substância., mas substância em 

relação a quê? Sobre a substância física, eu posso ter estabelecimentos 

fisicamente distintos, até muito conveniente que a distribuidora tenha uma 

estrutura mais voltada à logística e etc. Outra coisa é do ponto de vista de 

administração, outra coisa é do ponto de vista comercial.  

Aqui no caso, por exemplo, da Unilever, o voto divergente ele ecoa diversos 

motivos pelos quais no entendimento do Conselheiro deveria ser mantido o 

auto de infração. Ele diz aqui que a gerência das empresas era comum, o 

presidente de ambas as empresas era a mesma pessoa, ele diz que 90% das 

vendas eram destinadas à controladora; e dos 10% remanescentes, 8% era 

destinado à exportação, e apenas 2% das vendas tinham acontecido em 

outras empresas fora do grupo, sendo que, na verdade, esses 2% era 

predominantemente vindos de matéria-prima e não de produto acabado. 

Outras informações aqui de que não teria havido a efetiva transferência de 

titularidade dos ativos anteriormente pertencentes à empresa sucedida. E que 

o faturamento começou efetivamente após a vigência da lei. Enfim, foram 

eleitas aqui todas essas questões e termina dizendo que o planejamento 

realizado pela recorrente implicou em uma redução de 40% ou mais das 

contribuições incidentes sobre toda a cadeia de produção e circulação dos 

produtos de higiene e ‘trocadouro’.  

Então, eu acho que o grande problema aqui é que quando a gente fala em 

substância basta que eu segregue a substância física, mas ela pode ser 

econômica, jurídica. O que é essa substância? Esse eu acho que é o grande 

problema que nós temos que enfrentar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se a gente puder generalizar 

Matheus e Alan, se a gente puder generalizar, eu e Fernando somos sócios de 

um escritório de advocacia, isso não nos obriga a trazer para dentro da 

estrutura jurídica, da pessoa jurídica de advocacia uma atividade imobiliária 

que nós tenhamos. Então, nós constituímos uma nova pessoa jurídica. Aí o 

dinheiro começa a entrar mais facilmente na atividade imobiliárias que na 
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advocacia, e nós abrimos uma casa de comércio, nós continuamos sendo 

sócios. E nós podemos ter um gerente de confiança que gerencia todas as 

empresas. A autonomia patrimonial, na minha visão, se você puder 

generalizar – eu acho que cada caso é um caso, as circunstâncias são muito 

pesadas, sem dúvida nenhuma – mas o que caracteriza a distinção é a 

empresa. Não a pessoa jurídica. A empresa ser diferente daquela outra 

empresa.  

No caso aí desses ramos industriais, você tem uma empresa que industrializa, 

e outra é uma empresa de logística e de distribuição. Foi entendido que havia 

dois empreendimentos distintos. A substância acho que está muito nisso – no 

caso da Eucatex era algo nesse sentido. Agora, você pode ter duas empresas, 

três, ou dez empresas com os mesmos sócios, exatamente com as mesmas 

quantidades, isso não macula a existência real das pessoas jurídicas 

distintas, não existe confusão patrimonial, não existe nada aí. Agora, eu acho 

que cada caso precisa ser analisado de acordo com as suas características, 

suas circunstâncias reais e comprováveis.  

A situação dessas empresas, em minha visão, é muito limítrofe, porque afinal 

de contas é o escoamento da produção dessa aqui. Eu estudei um caso que 

me pediram para estudar, haviam muitas razões, muitas razões de gestão, 

empresariais e negociais para serem distintas. Havia pessoal especializado em 

uma que não servia para a outra. Havia corpo funcional distinto. A diretoria 

era a mesma, o controle era o mesmo. 

Sr. Alan: No caso da Avon, por exemplo, o que pesou muito foi o fato de a 

Avon ter um sistema sui generis de comercialização dos produtos, de 

distribuição para a venda para venda porta a porta, etc., isso foi mencionado. 

E o que realmente a gente percebe que é o calcanhar de Aquiles do ponto de 

vista da fiscalização, o que chama atenção deles é exatamente isso: é o 

escoamento de praticamente 100% da produção para a pessoa jurídica que 

fará a distribuição. 

Sr. Fernando Masagão: Bom dia. Eu acho que a questão da substância 

realmente, como o Ricardo falou, é a atividade, é isso que vai ser investigado.  

Mas o único recorte que eu queria fazer, no caso da Eucatex, é que tem uma 

circunstância fática lá – até foi apontado na semana passada de que 

enfraqueceria um precedente – porque há uma prévia ordem judicial na 

recuperação, então, assim, tem um fato mesmo para registro.  

E coincidentemente na semana passada foi discutido aqui a questão do 

projeto de lei exatamente sobre essa substância econômica efetiva, e a falta de 

critérios que estaria ausente, ausente aí no projeto. Mas, na minha visão, o 

projeto seria positivo, assim como o precedente da Eucatex pode ser 

importante para reafirmar a investigação dos fatos da atividade, e não se 

pautar por critérios prévios da legislação. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas novamente a questão da 

ordem judicial para dividir a Eucatex veio para derrubar a afirmação do Fisco 

de que o condomínio só havia de ser separado por razões tributárias, porque 

não tinha outras razões. Então, volta a questão. Na nossa visão aqui da Mesa 

é secundária, mas na discussão de processos isso é relevante, principalmente 

os processos administrativos.  

Agora, Flora. O assunto é liminar do Supremo, item sobre a revenda de 

produtos importados. Isso foi objeto de uma decisão do STJ de um tempo 

atrás, foi muito discutido aqui, e inclusive o advogado que sustentou esteve 

aqui presente. 

Sra. Flora: É uma estrutura bastante conhecida para todo mundo aqui da 

mesa, até para quem trabalha com o contencioso. A princípio o IPI é cobrado 

na entrada da mercadoria importada e na revenda, mesmo que não tenha 

nenhum processo de industrialização. E os contribuintes – até com base no 

atendimento do STJ – começaram a questionar e estavam ganhando – até eu 

tive casos que ganhei em primeira instância – e em dezembro do ano passado 

veio um repetitivo do STJ dizendo que não há qualquer ilegalidade na 

incidência de IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do 

estabelecimento importador já que equiparado à industrial, pelo artigo 4º da 

Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a permissão dada pelo artigo 

51 do Código Tributário Nacional.  

Aí eu separei aqui alguns argumentos dos contribuintes, como a possibilidade 

de fazer uma conjunção do artigo 46 com o 51, então um entendimento 

diferente do fisco.  

A minha grande dificuldade é que tanto o contribuinte quanto o fisco usam os 

mesmos artigos para justificar dois entendimentos completamente diferentes. 

Bom, vindo esse precedente do STJ no final ano passado as ações começaram 

a ser julgadas improcedentes. E recentemente, eu acho que no começo do 

mês, veio essa liminar do STF na Ação Cautelar n. 4.129, julgada pelo 

Ministro Marco Aurélio Mello. Por esse entendimento em liminar o que me 

chamou atenção foi que ele entendeu que essa dupla incidência do IPI fere o 

princípio da isonomia. O que eu achei bastante interessante na decisão foi 

que ela foi muito pelo lado dos princípios e não tanto da lei, ela cita dois 

artigos, o artigo 46 e 51: cria-se uma situação de oneração extensiva do 

importador em relação ao industrial nacional, este produzirá mercadoria no 

país, sujeita-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados, apenas na ocasião 

em que sai do estabelecimento. Enquanto aquele está submetido em dois 

momentos distintos, quando no desembaraço aduaneiro e da revenda, ainda 

que não pratique industrialização. A incidência de imposto deixa de equipar o 

produto nacional ao importado e passa a criar uma verdadeira distorção entre 

eles. Observe no campo precário e efêmero, ser a questão merecedora de 

pronunciamento pelo Pleno, ante o princípio da isonomia versados no artigo 

150, inciso II.  



 20 

Então é uma decisão bastante favorável. Eu vi muita discussão dizendo que 

vai mudar o entendimento do STJ, que é uma decisão ótima, mas eu ainda 

acho um pouco delicado falar isso, foi só uma cautelar e eu tenho minhas 

dúvidas de que vai ser julgado nesse mesmo sentido do STF.  

Eu prometi ser rápido. Então, bem rapidinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado pela colaboração. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu vou ser mais rapidinho. Primeiro eu já... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Calma Gerd. 

[Risos]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, eu justamente estava com amicus curiae 

naquela questão quando mudou o entendimento, em bases completamente de 

ignorância do Direito Tributário, confessada pelo presidente da sessão, 

confessado por um juiz que esteve lá e nem sabia para que; e contra quem 

sabe Direito Tributário, que foi justamente a Regina Helena e o próprio relator 

Napoleão.  

Então, o fato é esse. Simplesmente estão discutindo uma coisa sem base, por 

isso que estão aplicando o mesmo dispositivo a favor e contra. Por quê? 

Porque conforme se tem um mínimo de conhecimento de Direito Tributário,  

de discriminação constitucional, dos fatos geradores, deveria saber que o IPI, - 

aliás, tem um pequeno erro lá no Código Tributário Nacional que fala que IPI é 

o imposto sobre a produção; mas não é sobre a atividade da produção, é sobre 

o consumo do produto industrializado. E no momento, esse consumo é 

limitado às fases de industrialização. Diferentemente do ICMS, que é outro 

imposto de consumo. Então, acontece que o IPI está limitado à fase de 

industrialização. Em uma importação, do fabricante lá no exterior para o 

consumidor ou o revendedor no Brasil, a industrialização termina no 

momento em que o importador paga o IPI. E acabou. Se não houver outra 

industrialização, outra fase, modalidade de industrialização, não há mais IPI. 

Internamente é a mesma coisa: sobre a simples revenda não incide IPI. Então, 

por que incide sobre revenda do produto importado?  

E quanto a isonomia, onde está a isonomia? Quem importa, que eu saiba, tem 

uma carga fiscal maior. Porque o nacional não paga impostos de importação, 

que eu saiba.  

Então, são argumentos metajurídicos que felizmente ganharam, que 

preponderaram nessa decisão, sem base constitucional. E a base 

constitucional, para mim, é menos a parte da isonomia, mas a violação da 

discriminação constitucional, simplesmente isso. Nesse caso o fisco federal – é 

lógico, todos os fiscos precisam de dinheiro, não tem nem dúvida, mas isso 

não é argumento – ele se refere simplesmente a esse aspecto da receita, fala 

sobre a discriminação, etc.. Mas acontece que o IPI não se presta para isso. 

Isso é uma distorção, como, aliás, o próprio STF em relação à importação 
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cometeu um erro favorável ao contribuinte, mas da mesma forma 

desconhecendo o que é o IPI, naquela questão da importação para uso próprio 

com o particular, dizendo que: bom, não tem estabelecimento, eu não uso o 

princípio da não cumulatividade. Mas que princípio da não cumulatividade 

numa operação monofásica?  

Então, todos os princípios, as técnicas de tributação estão sendo deixadas de 

lado para tomar uma decisão completamente fora do nosso sistema 

constitucional tributário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vou falar que nós discordamos, já 

discordamos ano passado quando saiu a lei, a jurisprudência. Vamos falar 

apenas sob o aspecto que estamos discutindo aqui, pois realmente eu 

discordo dessa questão.  

A questão que nos trouxe, a liminar, foi concedida na bacia das almas, por 

uma pessoa facilmente conhecida, o Ministro Marco Aurélio. E por uma razão: 

a empresa vinha vencendo – como você falou – e chegou no momento errado 

no STJ, se ela tivesse chegado um mês antes ela teria ganho, chegou um mês 

depois, ela perdeu. E ela não estava mais destacando o IPI nas notas fiscais e 

a fiscalização já estava pronta para fazer o lançamento. Então, ela pediu o 

efeito suspensivo do recurso extraordinário. Nada de discussão do mérito. E 

eu vi o recurso extraordinário, e infelizmente – eu até queria mudar de opinião 

– eles não levantam uma questão onde coloca o IPI na inconstitucionalidade 

do artigo que cuida do IPI. Vai para bitributação, bis in idem e isonomia. Bom, 

aí eu falei: bom, aqui não tem nada. Queria que chegasse no STF e dissesse: O 

artigo 45 a 51, do Código Tributário Nacional, é inconstitucional porque fere tal. 

Não. Não se toca nisso. Está nesse pé. E aí eu falo: bom, agora o que a gente 

faz? E eles conseguiram efeito suspensivo, não vão ser autuados, mas... Mas 

vocês devem ter acompanhado, a primeira e a segunda turma por 

unanimidade, inclusive com voto do Ministro Marco Aurélio, já decidiram 

recentemente sobre o assunto, dizendo que a discussão da equiparação do 

contribuinte importador é matéria infraconstitucional. Não sei como que agora 

vai mudar, porque para... Olha, eu tenho até um trecho da decisão, ele diz: 

nos termos de jurisprudência da Corte não há fundamento constitucional 

imediato na controvérsia sobre incidência de IPI na saída de produto 

industrializado, importado, para o estabelecimento importador. E assim vai a 

primeira e a segundo turma.  

Olha, não é para animar as pessoas que estão aqui embaixo. No TRF 3a 

Região essa discussão já acabou,  você vê chegar todos os acórdãos desse ano 

já citando a mudança do STJ e tal. Então, eu acho que é um resquício, só um 

respingo do último suspiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a questão ficou organizada aqui à minha 

direita; não me inclina tomar um partido pois eu já tenho. Mas, o fato é o 

seguinte. Nós temos uma grata visão de que o STF pode de fato ter posições 

diferentes e manter a coerência. O princípio da coerência jurídica não quer 
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dizer que os Tribunais devam sempre decidir da mesma forma, aliás, a 

coerência é o contrário: eu posso, seguindo os princípios, decidir de forma 

absolutamente diversa, uma hora posso decidir de um jeito, outra hora posso 

decidir de outro, e não é o Marco Aurélio ou o Luiz Fux. É uma característica 

interessante da nossa atual fase de preponderância do Poder Judiciário é que 

a gente fala do Luiz Fux, da Carmem Lúcia como se fossem os meus vizinhos, 

os meus brothers, vamos tocar uma guitarra aqui em casa em uma festa.  

[Risos]. 

Mas o fato é o seguinte, como ainda tem essa característica de serem 

televisionados – e o Brandão é um dos caras mais assíduos da TV Justiça, fica 

lá igual os clientes do mercado financeiro, para o Brandão o Bloomberg é a TV 

Justiça. Mas dentro dessa discussão do IPI, eu não acho que o tribunal errou 

quando tinha uma divergência e interpretou diferente. E ai vão dizer: mas ele 

vinha decidido no sentido e de repente mudou. Qual é o problema nisso? É 

menos jurisdicional a decisão dele? É errada? Será que essa decisão do 

Ministro Fux é absolutamente errada? Eu não vejo assim. Talvez não seja um 

mecanismo mais adequado do IPI, mas ele decidiu. E eu prefiro pensar mais 

como o Prof. Gerd: a lógica do IPI não autoriza a mudança de posicionamento 

do STJ. Ele é um imposto lógico, dos impostos ele é um dos mais lógicos, ele 

tem uma estrutura lógica melhor dá não cumulatividade, muito mais que o 

ICMS. Então, eu tendo a concordar com a tese do Prof. Gerd nesse sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria mudar um pouquinho o 

foco da discussão do mérito. Nós estamos falando de decisões conflitantes, 

demos risada até com a posição do próprio Ministro Marco Aurélio – o nosso 

vizinho – mas eu queria pedir para o Marcos fazer uma avaliação dessa 

confusão jurisprudencial sob Princípio da Estabilidade da jurisprudência, que 

é um princípio do novo Código de Processo Civil – e nós almejamos no seio do 

STJ há muitos anos, porque nós temos o próprio ministro votando contra ele, 

de uma semana para outra, conforme muda o assessor. Nós sempre quisemos 

que houvesse uma estabilidade do outro lado. O Ministro Napoleão tem um 

voto aí que rasga tudo: nós temos que ser coerentes, esperam isso de nós, nós 

temos que dar segurança jurídica, temos que dar sinal do direito para a 

sociedade.  

O novo CPC veio atender isso da estabilidade. Sendo assim, queria um 

comentário seu sobre isso, já até mudando um pouco para o assunto seguinte 

do novo CPC, enquanto o relator aqui se prepara... 

Sr. Marcos: Bom dia a todos. Esse caso do STJ é um caso emblemático. Antes 

de decisão de 2014 que reverteu a jurisprudência, já havia uma divergência 

com relação às próprias turmas do STJ e principalmente nos tribunais de 

segunda instância. O novo Código de Processo Civil veio dar uma orientação 

aos tribunais de estabilidade de jurisprudência levando em consideração a 

coerência, a integridade, a coesão da própria jurisprudência. Na minha 

opinião o que faltou no STJ ao longo de todos esses anos, e nesse julgamento 
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específico, foi um diálogo mais aprofundado com relação à sua própria 

jurisprudência. Deve haver esse diálogo. Não tem problema haver uma 

alteração do entendimento, isso não tem problema, e é até mais saudável para 

o direito. Mas o que tem que haver é um diálogo, um diálogo evolutivo. E 

levando em consideração não só os principais argumentos – que é o que se 

discutiu no caso do STJ do bis in idem, por exemplo – deve haver uma análise 

aprofundada de todos os fundamentos, porque nesse caso se trata de recurso 

repetitivo, que vai ter reflexo em todos os processos. Nisso o novo CPC veio 

também interferir para dizer: analise todos os fundamentos para que não haja 

um risco ou haja uma diminuição do risco de uma nova reversão 

Então, eu acho que os olhos agora se voltam para o STF, que também adota 

uma postura divergente porque ele já disse que não era constitucional a 

matéria. Um placar apertadíssimo no Plenário, todos os Ministros que 

faltavam votar, pelo menos até ontem, precisavam votar a favor da 

repercussão geral e para o prazo termina hoje.  

Isso causa uma incerteza geral que não é saudável e que não é o que se 

espera dos tribunais superiores. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Eu queria só 

destacar na sua fala o conceito. Estabilidade não significa imutabilidade. Isso 

é muito importante. A explicação do que é a estabilidade, que é esse diálogo 

com seus próprios fundamentos é muito interessante. Eu queria nesse 

particular lembrar que o STJ analisa infra-constitucionalmente o mesmo 

assunto e o STF analisa sob o prisma constitucional. Na Constituição nós 

temos que cabe à Lei Complementar definir o fato gerador, mas isso não 

significa que a complementar não possa ser inconstitucional. Só para dar um 

exemplo bem berrante e de IPI, há alguns anos atrás houve um acórdão no 

STF relatado pelo Aliomar Baleeiro em que se pretendia discutir a incidência 

de IPI sobre um produto in natura – eu acho que era um produto vegetal – e 

havia alguma distorção na tabela de IPI, ou algo assim. E ele diz assim: a lei, 

com toda a autoridade ela tem, não pode mudar a natureza das coisas. Então, 

a inconstitucionalidade aí é de se tratar de produto industrializado, não era 

nem saber se na primeira fase, na segunda. Então, é uma 

inconstitucionalidade que poderia estar até na lei complementar.  

Vamos não CPC? Continuar nele, mas agora dentro da ordem que temos 

seguido aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria só pontuar essa questão em relação 

à estabilidade, que isso foi muito bem colocado diga-se de passagem. Queria 

acrescentar aqui que quando se trata de estabilidade não significa 

imutabilidade – nós estamos vivendo esse aspecto na jurisprudência 

relacionada ao IPI. E aí que temos que ver se são analisados de forma plena 

aqueles elementos que levaram à formação da uma jurisprudência – o que 

caracteriza a coerência. É natural que a evolução socioeconômica influa nisso, 
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mas há uma evolução também doutrinária. Há uma evolução do direito, o 

direito é ele dinâmico, por isso que ele é tão apaixonante.  

Então, quando a gente vê a jurisprudência mudando ou a jurisprudência, às 

vezes, sentindo falta de estrutura dogmática para se posicionar, a gente vai 

procurar naqueles que formaram a doutrina se eles respondem a essa 

demanda, essa demanda de estrutura dogmática. Mas ela vai responder a 

partir do desafio, o desafio do fato, o desafio da polêmica judicial. E aí é 

possível observar que até que grandes expoentes do Direito Tributário mudam 

de opinião – esse é o problema ou é a parte boa da longevidade. Não dá para 

correr tudo que a gente corria, vem a artrite, o joelho já não responde, mas 

pelo menos a cabeça funciona. E eu vejo que essa mudança é preciso que 

aconteça – eu vi em uma edição de 1993 do Prof. Klaus Tipke sobre 

extrafiscalidade uma posição diferente da edição de 2000. Por quê? Porque ele 

muda. Se ele muda em relação a extrafiscalidade, por que o Tribunal não pode 

mudar? Desde que dentro dessa ideia de estabilidade – bem lembrado esse 

fundamento do processo civil – que a regra é para dar estabilidade dentro uma 

lógico tributária. 

Bom, vindo para a questão do novo CPC eu queria só mencionar que a gente 

está no artigo 100 em diante. Nós passamos do artigo 100 e a entramos do 

100 em diante para uma análise em questões tributarias.  

Do artigo 100 em diante, eu não vejo aí... é claro que a gente está falando dos 

procuradores primeiramente; e depois da sucessão das partes em seguida, no 

artigo110; em seguida, do artigo 115 em diante, do consórcio... não vi aí – me 

desculpem se estou pulando – mas eu não vi nenhum aspecto tributário 

relevante. Se alguém tiver posição, por favor.  

E eu chego em um ponto que vai no Título III, Da Intervenção de Terceiros, 

capítulos relacionados à intervenção de terceiros, e tem muita coisa. E aí para 

nos concentrarmos em um ponto específico, talvez estejamos em cima da 

hora, eu iria para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

que eu acho que é um ponto bastante interessante para o Direito Tributário, 

principalmente pela novidade do artigo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho um que é um dos pontos 

mais interessantes. Mas eu, como acabei de escrever um trabalho, sei que ele 

é bastante complexo e nós temos três minutos. Então, dá para começar... 

[Risos].  

O incidente de desconsideração é importantíssimo. Talvez pudéssemos 

abordar tema mais simples, como o amicus curiae, na assistência, nos 

aspectos gerais, relações com o mundo.  

Marcos, tem alguma observação sobre essa parte?  

Sr. Marcos: Do artigo 100 em diante, eu acho que para o Direito Tributário o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o ponto, acho, de 
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maior relevância, ao lado do amicus curiae – que até, então estava restrito aos 

tribunais superiores e agora houve uma a generalização dessa figura, 

inclusive para os tribunais de segunda instância e até de primeira instância, 

já na linha de que deve-se haver uma formação dos precedentes de uma forma 

mais concentrada, com ampla participação da sociedade.  

O dispositivo para o amicus curiae é um só, mas há uma generalização para 

todo o sistema, e isso é relevante. Inclusive, deixando claro aqui quem pode 

participar: pessoas físicas, pessoas jurídicas, associações. Eu acho bastante 

relevante esse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma pergunta para 

vocês dois: o amicus curiae cabe no Processo Administrativo? Nenhuma lei 

processual administrativa prevê o amicus curiae. Então, eu pergunto: Marcos, 

você que é expert no assunto, cabe a aplicação de dispositivos do CPC ao 

Processo Administrativo? 

Sr. Marcos: É um assunto delicado, não há nenhuma disposição dentro dos 

processos administrativo – não só do CARF, mas dos Estados, dos Município a 

respeito desse assunto. Mas eu acho salutar haver possibilidade de uma 

contribuição para o tribunal administrativo dos contribuintes de uma forma 

geral. Mas no espírito do amicus curiae, não na defesa do caso, mas sim 

municiando o Tribunal de informações para que o Tribunal possa dar uma 

melhor decisão, estabelecer premissas que certamente serão aplicadas a 

outros casos. Isso é relevante principalmente se você considerar o cenário 

atual do CARF, que decisões sendo proferida e aplicadas de uma forma nem 

sempre adequada para outros casos. Então, pela contribuição da comunidade 

jurídica seria uma grande contribuição, e esses preceitos deveriam sim ser 

levados para o Processo Administrativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar o semestre a 

palavra está com o Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu concordo, eu tenho a inclinação de que vale 

o Código do Processo Civil também para a justiça administrativa, para o 

contencioso administrativo, em que pese esses tribunais terem um regimento 

próprio, e que, às vezes, maneta a regra geral. Mas se o Código de Processo 

Civil veio regular de maneira adequada, plena, a figura do amicus curiae – 

dando grande a importância à essa figura que, até então, era vista pela 

metade, às vezes malvista no nosso contencioso – eu não vejo porque ela não 

pode ser aplicada nos tribunais administrativos. 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos, evidentemente, 

começar o segundo semestre tratando desse artigo 133 e seguintes. Eu vou 

pedir também a presença dos meus colegas do escritório, o Henrique, porque 

ele tem uma posição de que a aplicação supletiva ou subsidiária é para 

preencher os princípios constitucionais da ampla defesa, da celeridade do 
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processo, do contraditório. Então, eu acho que a gente precisa pensar um 

pouquinho mais com calma.  

Agradeço a presença de todos. Os que vão tirar férias, boas férias. Os que vão 

continuar trabalhando, bom trabalho. Eu acho que foi um semestre bem 

produtivo, tivemos o Congresso, tivemos os nossos cursos, as nossas 

publicações – temos a próxima edição garantida também, colaborações estão 

sempre abertos e nos veremos em agosto. O Brandão, o nosso livreiro mor, 

está dizendo que vocês não podem perder a oportunidade de comprar os livros 

do nosso estoque por um terço do preço de mercado.  

Muito obrigado e até agosto. 

 


