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MESA DE DEBATES DO IBDT DE 31/03/2016 

Texto sem revisão dos autores 

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

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

bibliográfica. 

  

  

Integrantes da Mesa: 

  

Ricardo Mariz de Oliveira 

João Francisco Bianco 

Salvador Cândido Brandão 

Gerd Willi Rothmann 

Luís Flávio Neto 

  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos 
começar mais uma sessão. Eu queria justificar a ausência do Prof. 
Zilveti que teve um voo cancelado ontem a noite de Natal para cá, e, 
evidentemente, não pode estar presente. Para a pauta hoje são dois 
assuntos colocados por ele, mas vamos em frente.  

No pequeno expediente alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma pena realmente que o Prof. 
Zilveti não esteja presente, porque ele é um dos grandes adversários 
dessa minha opinião, mas tudo bem. Trata-se daquela velha questão da 
relativização da coisa julgada, que eu tenho uma posição e muitos aqui 
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também têm posição contrária, e sempre aquela questão o que 
prevalece – se é a coisa julgada ou a segurança jurídica ou o princípio 
da isonomia. E no STJ isso ficou já resolvido, e parecia que o Supremo 
também. Em uma das Turmas, teve uma decisão nesse sentido, mas 
agora foi para a repercussão geral, e o argumento é exatamente esse: o 
que prevalece. Se seria a isonomia com as demais empresas que não 
têm essa coisa julgada e que estão enfrentando uma situação de 
competitividade sem precedentes, né?! E exatamente o assunto é a 
contribuição social sobre o lucro e esse ganhou lá atrás, em 1992, e 
aquela situação que [ininteligível].  

O pior é assim, eu queria que realmente houvesse a relativização, eu 
defendo isso, a relativização, mas o pior é o argumento que estão 
usando para, talvez, tirar o efeito da coisa julgada, aquela bendita 
Súmula 239 que não tem nada a ver com essa situação, porque se for 
pela Súmula 239, aí destruiu todo o sistema de discussão judicial, que 
aí todo ano vai ter que entrar com ação para aquele assunto, e é isso 
que está me preocupando. Eu falo que exatamente vai ser em cima da 
Súmula 239, falam do princípio da isonomia, mas da Súmula 239. É 
isso aí que eu estou com um pouco de receio.  

Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mudando de assunto, 
gostaria de fazer referência ao nosso Congresso cujo tema, todos sabem 
– dos limites do poder legal de aumentar a carga tributária – ocorrerá 
nos dias 23 e 24 de maio. Eu continuo pedindo para que divulguem o 
evento, quanto mais pessoas participarem melhor.  

Nós vamos adotar um sistema nesse ano, nesse Congresso, de 
participação mais efetiva do auditório, não no sentido de durante as 
mesas falarem, pois não haveria tal possibilidade. Mas nós vamos criar 
um mecanismo – o Michell está preparando o formulário – em que cada 
um poderá fazer as suas sugestões e as suas colaborações. A ideia é 
que nós as publiquemos depois nos Anais do Congresso. Nós vamos 
inserir também, todas essas sugestões sem avaliação política nenhuma. 
Então, eu solicito que todos participem e todos divulguem o Congresso.  

E curiosamente, quando o Prof. Cláudio Saquetto de Turim recebeu, o 
nosso sócio honorário, recebeu o folder do nosso Congresso, ele me 
escreveu informando que alguns dias, um mês antes do nosso 
Congresso, ele estará participando de um em Bérgamo, reunindo 
juristas italianos, austríacos e também espanhóis, e também da França, 
e da Áustria e da Alemanha. O tema é este: o limite máximo da 
imposição tributária na experiência italiana e europeia. Então, nós 
vemos que realmente essa é a preocupação mundial do nosso tema, que 
não houve nenhum contato com nenhuma entidade no exterior para 
escolha do tema, ele nasceu dentro aqui, de discussões dentro da 
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diretoria, mas realmente foi muito bem escolhido. Esse comentário que 
eu quero fazer. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só queria comentar, eu não sabia dessa 
ideia de aumentar participação da plateia e, realmente, eu sempre 
tenho sentido falta.  

Nos congressos nós temos 50 professores fazendo exposição de 15 
minutos e ninguém pode fazer nenhuma pergunta. Eu acho excelente, 
aliás, não sei de quem foi a ideia, portanto, eu posso falar, eu acho 
excelente isso. Porque, por exemplo, no Congresso Anual da Sociedade 
Alemã de Direito Tributário, eles fazem sempre a publicação com as 
perguntas e os debates entre os participantes, porque muitas vezes 
questões controvertidas, se dirigem ao palestrante, se dirige à colegas 
etc. Eu acho excelente, porque isso dá realmente um cunho, vamos 
dizer, mais científico, isso realmente, eu não tenho visto ainda no 
Brasil, e sempre tenho lamentado, porque isso não existe e sempre 
recebi como respostas um aspecto comercial. Porque a explicação é o 
seguinte: se nós fizemos com meia dúzia de professores, não vem 
ninguém. Por isso que não teria espaço para o debate, então, fico muito 
contente que tenha essa proclamação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todos os anos, quando nós 
pensamos nos nossos congressos, eu levanto a questão da quantidade 
de palestrante e tempo de participação de cada um. Isso porque para o 
palestrante é bastante frustrante de ter vinte minutos de fala, por 
exemplo. Precisaria de um pouco mais de tempo. Mas, por outro lado, 
cada tema tem sempre várias pessoas habilitadas para falar, e também 
a experiência mostra que se um palestrante se estende muito tempo, o 
auditório, a concentração, diluiu. Então, são limitações não do aspecto 
comercial, não é comercial, mas realmente são aspectos que precisam 
ser considerados.  

Agora, infelizmente não há possibilidade de se ter perguntas do 
auditório, especialmente auditório grande como nós pretendemos que 
seja, e como geralmente são os nossos congressos. Então, eu acho que 
a participação mais ativa possível é por escrito.  

Agora, o Bruno está aqui, é um dos coordenadores. Este ano nós 
estamos fazendo uma inovação no Congresso, cada painel terá um 
coordenador; na verdade, cada um coordena um painel. O Bruno é um 
dos coordenadores. Nós temos quatro coordenadores e os quatro 
coordenadores inclusive, ajudaram muito na escolha dos subtemas, dos 
painéis, dos palestrantes e dos contatos. O trabalho foi bem dividido 
esse ano, mas eu estou agora conversando sobre isso, Gerd, eu estou 
encarregando os coordenadores de mais alguma coisa, após o 
Congresso, quem sabe selecionar as participações mais ilustrativas ou 
mais substanciais que venham da plateia e submeter aos palestrantes 
ou a um ou a dois – quem sabe – para que a gente possa – quem sabe –
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acrescentar algum comentário breve de cada um deles, sempre por 
escrito para essa publicação.  

Eu acho que nós vamos – Michell, você vai relatar – eu acho que isso vai 
ser um trabalho interessante e que nós podemos levar adiante – 
[Michell] se  você puder inclusive, falar com os demais coordenadores, 
já para ir preparando isso, tá?!  

Mais uma comunicação: está saindo a convocação da Assembleia Geral 
Ordinária do Instituto para a aprovação das contas e das atividades de 
2015. Ela ocorrerá no dia 14 de abril às 9h da manhã, durante a Mesa, 
como sempre fazemos.  

Mais alguma comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não consegui abrir aqui. Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia, nós estamos preparando... nós 
devemos lançar proximamente uma revista de Direito Tributário 
Internacional. Nós temos a nossa tradicional revista Direito Tributário 
Atual e nós vamos lançar uma edição paralela de artigos de tributação 
internacional, e essa revista será somente eletrônica, sem assinatura 
com acesso amplo e livre.  

Eu trouxe aqui – só que agora eu não estou conseguindo abrir aqui no 
nosso computador – o formato da revista, e queria fazer uma pequena 
demonstração de como ela vai funcionar. Mas talvez, quando estiver 
pronta, o que deve acontecer na próxima semana, se tudo der certo, eu 
a coloque no site do IBDT, esse modelo, essa plataforma, para que os 
associados experimentem, usem e façam sugestões de mudanças e 
alterações que possam melhorar o acesso e facilitar a leitura.  

Talvez no final da mesa eu possa fazer uma demonstração aqui, rápida, 
de como é que está a plataforma, mas a minha ideia é depois, mais 
tarde, na hora em que estiver pronta, colocar no site um link e deixa-la 
à disposição dos associados para possam fazer sugestão também de 
ferramentas adicionais que facilitem o acesso a eles. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que isso é muito 
importante porque é uma iniciativa nova. As publicações sempre foram 
em papel, nós agora vamos começar essa revista, uma série nova, 
vamos começar em eletrônica, vamos lançar também um.... 

Sr. João Francisco Bianco: É um livro, na verdade é livro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seguramente a nossa 
revista Direito Tributário Atual futuramente será também eletrônica. 
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Então é uma experiência nova, a participação de todos com sugestões 
seria interessante, uma boa ideia também.  

Alguma coisa mais? Vamos à pauta? O Prof. Zilveti não está. O Queiroz 
está aí, o Luís Eduardo? Você que vai expor? 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Não sei, quer esperar ele? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele me comunicou no 
finzinho do dia. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Não, quer esperar o próximo ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que podemos 
ir em frente se tiver depois nós retornamos. O assunto então é protesto 
de certidões da dívida ativa. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom dia. Mais um breve relato de um 
estudo que a gente estava fazendo no escritório e com o passar dos anos 
fomos percebendo qual o andamento das decisões do Tribunal em 
relação ao princípio da menor onerosidade para o executado, no caso, o 
contribuinte. E fomos acompanhando desde as questões de CDA e de 
penhora, depois de 2006, a inserção da penhora online e BacenJud, e 
vimos algumas mudanças no caminhar dessas decisões.  

Em agosto e setembro do ano passado, justamente com essa decisão 
sobre CDA, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo proferiu uma decisão colocando o princípio da menor 
onerosidade na frente do protesto de CDAs que eles estavam fazendo 
constantemente. Eu acho que a Mesa aqui já discutiu isso em 2006 – se 
não me engano, era sobre um outro aspecto de constitucionalidade e 
inconstitucionalidade, de como essa norma foi introduzida no código e a 
discussão foi toda voltada para esse aspecto.  

Existe uma ADI sendo julgada – ainda não saiu nenhum resultado – em 
que eles voltam a discussão, agora com o art. 620, que agora é o da 
categoria [ininteligível], que agora é o artigo que é o art. 805 do novo 
CPC, que ele fala que quando por vários meios o exequente puder 
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 
gravoso para o executado. E agora, também incluindo o Parágrafo Único 
no novo CPC, fala que o executado pode alegar que existe meios menos 
gravosos para a execução.  

Isso tudo, com essa nova discussão e a gente volta para a discussão da 
penhora que – faz tempo que eu não vejo decisões a favor do 
contribuinte – quando se trata de uma penhora que geralmente o juiz 
pede em dinheiro ou se faz a penhora online pelo BacenJud, e mesmo o 
contribuinte tentando mudar a penhora, oferecendo novos bens, ele fala 
que, na maioria dos casos, eles alegam e usam o art. 655 que é o novo 
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art. 835 do CPC, que agora, ao meu ver – não sei se no de vocês 
também – ele introduziu o Parágrafo Único, ainda colocando que é 
prioritário a penhora em dinheiro e concedendo mais essa, esse, vamos 
dizer, esse empurrão para o dinheiro sempre nas questões de penhora.  

Eu acho que é só uma discussão de como está indo isso daqui, com 
essa volta da discussão da onerosidade, e em relação tanto a CDA, que 
aí tem discussões de se CDA é um direito líquido e certo, se toda essa 
discussão... mas eles esquecem isso, eles vão falar da menor 
onerosidade e trazendo isso também, para a discussão da penhora, 
geralmente em dinheiro ou a gente já viu casos no próprio escritório, 
que oferecemos diversos bens e o juiz falou nesses termos, “você pode 
me oferecer rubis que eu não aceitaria”, já que dinheiro é tão líquido. 

Então, é um negócio complicado, temos acho que duas fontes bem 
pesadas, uma de cada lado e cada hora temos uma decisão diferente. 
Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, essas decisões são 
de setembro e agosto do ano passado, mas eu acho que ainda estão 
bem frescas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, o assunto está 
em aberto para quem quiser falar, o Alexandre já se candidatou.  

Sr. Alexandre: Bom dia, eu fiquei pensando nesse assunto. Eu acho 
que a interpretação é exatamente contrária, independente se a CDA é 
título executivo, se a jurisprudência diz que vale, [ininteligível] dito isto, 
perguntar se um outro tipo de execução, o protesto não é obrigatório, o 
protesto cambial só para pedir falência é obrigatório, e assim mesmo 
protesto específico. Se ele não é oneroso e impede a execução posterior 
de um cheque, de uma nota promissória, por que o seria para uma 
CDA? Então, qual a diferença pior para a Fazenda Pública em relação a 
um credor comum?  

Eu interpreto o contrário. Fazenda Pública defende a sociedade, logo, 
esse protesto cambial não impede a execução ou não é necessário para 
a execução. É o meio extrajudicial antecedente da execução. Pode 
inclusive ser posterior à execução, quando o título judicial também é 
protestado. Então quer dizer, acho que esse entendimento do Tribunal é 
muito legal, mas não vai sobreviver na jurisprudência do STJ. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou fazer um comentário 
aqui, sem dar opinião a respeito do assunto, mas um comentário de que 
ao lado da menor onerosidade ou da gravosidade da execução – que é 
um benefício por executado, saindo um pouquinho da questão do 
protesto e pensando mais na penhora já em dinheiro – há também, 
vamos chamar de princípio aqui, mas o objetivo da maior efetividade da 
execução, e da praticidade da execução.  
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Evidentemente que você penhorar rubis, todos nós sabemos o que 
acontece no momento em que isso vai a leilão, o quanto se consegue, 
quanto se ganha à margem da execução, terceiros ganham mais na 
execução, o tempo que leva, enfim, todos os problemas. Então, eu 
coloco aqui também, nós aqui não estamos defendendo um lado ou 
outro, só estamos analisando teoricamente a questão, como também, ao 
lado desse princípio da menor onerosidade, o que eu vou chamar aqui 
de princípio da maior efetividade e praticidade da execução.  

Não sei se é essa a questão, não entendo muito do assunto, mas são 
duas coisas que precisam ser pensadas: a celeridade da justiça, o 
interesse público da execução. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu acho que o grande problema que as 
empresas estão enfrentando hoje – todo mundo está vendo a crise que a 
gente está passando e eles veem até nós perguntando, mas se penhorar, 
se bloquearem a nossa conta, vai fechar, não tem condição de continuar 
desse jeito. Eu acho que pensando nesse aspecto mais de crise, a 
discussão é sempre entre esses dois, vamos chamar de princípios.  

Eu concordo com o princípio da celeridade, e a maioria de juízes e 
desembargadores alegam realmente isso, contra o princípio da menor 
onerosidade. Mas existem Súmulas também nos Tribunais Superiores 
falando que você não pode cercear as empresas do trabalho dela, então, 
você não pode impedir que elas continuem trabalhando, porque se a 
empresa fechar não é benefício para ninguém.  

Eu acho que é esse o grande aspecto assim, principalmente nessa época 
de crise. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou dar a palavra para o 
Prof. Gerd, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: nós não 
podemos pensar agora aqui nesse lugar, nesta sala aqui, como 
advogados – claro que quando nós estamos pensando como advogados 
defendendo os nossos clientes, claro está a nossa posição.  

Eu li um livro desse tamanhinho do Francesco Carnelutti, que me deram 
de presente, chama “As mazelas do Processo Penal". É um livro 
interessante que analisa várias facetas no processo penal, até ele diz: 
ah, eu sou um civilista, mas trabalhei também no crime. E uma hora 
ele diz assim: o advogado tem que ser parcial, não tem que ter vergonha 
de ser parcial, porque o outro também tem que ser parcial, o único que 
tem que ser imparcial é o juiz. Essa é a lição.  

Nós aqui, não somos nem juízes, nem advogados, somos algo no meio 
do caminho. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] do Supremo, né 
Professor? O advogado tem compromisso com o cliente não com a 
verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, nessa linha de ideias eu acho que 
realmente – sem ser advogado – eu acho que é também uma questão de 
não matar a galinha dos ovos de ouro. É justamente esse ponto. Se essa 
penhora online prejudica tanto o funcionamento do estabelecimento, o 
exercício de atividade lícita, aí realmente é preocupante porque é quase 
interdição do estabelecimento. E interdição do estabelecimento que eu 
saiba não pode mais. O tipo de... da famosa sanção política. Eu acho 
que está muito parecido com isso. Realmente paralisa as atividades.  

Então, tem duplo efeito, tem o efeito sobre a empresa e tem o efeito 
também, sobre o recolhimento, porque enquanto não trabalha não 
recolhe imposto. Então, eu acho que deveria encontrar alguma solução 
mais equilibrada mesmo para ambas as partes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn:  Eu queria nesse contexto de crise também – 
sem ser advogado de cliente – relatar uma decisão que foi feita essa 
semana que tratou do princípio da menor onerosidade. O caso era de 
um depósito judicial, R$ 750 milhões, e a empresa era a CPFL Energia 
que estava vivendo sérias dificuldades por conta de problemas que 
houve em relação às tarifas de energia – aquela mudança política ao 
longo do segundo mandato do atual governo. E na decisão do juiz, era 
um juiz federal de Campinas, e depois foi recentemente confirmada pelo 
TRF da 3ª Região, ele aplicava o princípio da menor onerosidade, 
admitindo substituição da hipótese judicial de 750 milhões, por uma 
fiança ou segundo garantia – não me lembro agora – mas certamente 
menos onerosa para a empresa do que ficar sem o caixa de 750 milhões 
à disposição. E ele aplicou o dispositivo num caso concreto, quer dizer, 
aplicou o princípio no caso concreto, e justamente, baseado na 
impossibilidade da empresa prosseguir por conta da necessidade do 
caixa.  

Então, eu acho que a avaliação que se deve fazer nesse contexto é o 
caso concreto, né? Nesse caso, o juiz se sensibilizou, apesar da 
jurisprudência não admitir nesse caso de penhora, de depósito com 
seguro garantia, o juiz deferiu o levantamento por conta da situação 
financeira da empresa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, eu me lembro que em 1980 
quando o [ininteligível] 130, Bom, eu me lembro que em 1980 o Prof. 
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Geraldo Ataliba estava dando palestra no Brasil inteiro, e ele começava 
falando da crise: nossa, agora essa lei vai arrebentar com todo mundo, 
ela é hostil, o juiz tem aquele poder, já está com o despacho do juiz, já vai 
a penhora, é um terror. No fim se mostrou que quase nada você 
conseguia, porque a questão da penhora era o principal nó, porque 
aquele prazo de cinco dias para se oferecer bens a penhora, se oferecia e 
se ficava no aguardo, em geral era um bem imóvel ou produto do 
estoque, etc..  

A questão da execução não só tributária, como também tributária, 
naquilo que é aplicado no Código do Processo Civil sofreu uma evolução 
de dez anos atrás, que passou de oito para oitenta, a execução civil 
ficou hostil, o devedor realmente está estrangulado na parte de que, o 
devedor tem todos os poderes... 

Orador não identificado: O credor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: ...de sequestrar o dinheiro de 
faturamento, fazer o BacenJud, e o juiz defere o BacenJud. Realmente é 
muito hostil.  

Agora, no caso da parte tributária a gente tem que ver com temperos, 
porque não pode só usar a parte boa do CPC e a parte que interessa 
para a Fazenda. A gente recebe informações da CDA, inscrição da CDA, 
acabamos de receber uma agora, começa assim: você deve, é o caso 10 
milhões e 200 mil reais, com taxas de juros, aquela taxa de juros 
escorchante, uma série de coisas. Primeira coisa, você vai ser 
protestado, você vai ser inscrito no Cadin, você vai estar sujeito a um 
inquérito policial por crime de sonegação fiscal e sujeito a protesto de 
título e vai para uma sequência de vamos dizer...  

Olha, acabamos de ver que exatamente isso, no direito civil, você fica 
assim, você pode dar lá, entre aspas, você está discutindo com uma 
outra pessoa, mas com o poder público, com o poder que tem, um 
protesto, um protesto, o Banco do Brasil quita o crédito, quer dizer, só o 
protesto já acabou, já a empresa, já entrou em ritmo, se ela depender de 
crédito já está... e o medo da prisão, porque não é, todo mundo sabe, o 
empresário em geral não está acostumado com essa questão de crime 
contra ordem tributária, qualquer outra coisa, então aquilo é 
apavorante, é realmente temeroso.  

O que acaba acontecendo? Em geral, nem precisa entrar com ação de 
execução, porque com essas quatro ameaças tenebrosas aqui, muita 
gente fala: “bom, eu vou parcelar, vou tentar pagar e não vou me 
defender”. Quer dizer, tira aquela questão da judicialização onde você 
vai eventualmente ter coisas para discutir, mas não se consegue, 
porque realmente está sendo hostil.  
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Eu vi [ininteligível] essa semana saiu uma [ininteligível] da 4ª Região, 
aqui da 3ª Região sobre a questão do BacenJud e do faturamento, quer 
dizer, ou é o BacenJud ou nós vamos fazer o sequestro do faturamento, 
a penhora do faturamento. E ele diz que não; se a empresa tiver outros 
bens, imóveis, que possa dar em garantia para a sobrevivência da 
empresa é melhor que se faça com a garantia de bens imóveis. Não é 
uma coisa que está sendo seguida totalmente, porque realmente o que 
está prevalecendo mesmo é essa hostilidade contra o devedor.  

Está certo, teve devedores que – ontem mesmo saiu o Valor Econômico 
uma lista dos cem maiores devedores da previdência social, é uma 
coisa, todos esses frigoríficos é 500 milhões, um bilhão outro, um 
negócio que realmente se deixar um pouco a solto, ninguém contribui, 
principalmente essas grandes empresas. Mas na maioria dos casos, a 
hostilidade está sendo flagrante.  

Se você tem o mecanismo da CDA, que já é um papelzinho com meia 
folha, ele já tem a condição de liquidez, certeza, que cabe ao 
contribuinte saber exatamente o que aconteceu e inibir, como veio 
acompanhado de todas essas agressões, eu acho que são agressões. Nós 
temos as Súmulas que realmente dizem, você antes a gente ia pedir 
autorização para registrar a nota fiscal, e hoje já não existe mais, e não 
davam. Então, com mandato de segurança, eu já tinha inteirado, eu 
preciso trabalhar. Você quer cobrar? Vai cobrar, aí vai cobrar pela lei 
das execuções fiscais que dava todos aqueles poderes que depois foram 
tolhidos, por exemplo, o juiz dava o despacho e depois dava para 
aceitação o despacho dele, não fazia por causa da prescrição, como nós 
já sabendo, e já, o simples despacho dele, já desencadeava uma série de 
efeitos processuais do contribuinte. Já estava autorizada a penhora, até 
se fosse o caso, parar no leilão, tem, claro, com os embargos o pessoal 
não percebia, mas em face de toda as artimanhas, entre aspas, que os 
devedores usavam no passado, a mudança na lei das execuções no 
Código Civil, acho que foi, de Processo Civil, de 2004 pra cá, houve uma 
mudança radical e a Fazenda está se aproveitando de tudo isso para 
fazer exatamente esse terror, que aqui realmente é um terror, contra o 
contribuinte.  

É um terror, mas a jurisprudência está mesmo no sentido de que a 
própria lei de execuções coloca na primeira linha o dinheiro, então, eu 
falo que ali não é alternativa, é fixação prioritária. Vamos ver. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Só rapidinho, eu só queria comentar aqui 
rapidamente. Um Procurador do Estado, de um dos Estados da 
Federação que eu não vou dizer nome, que é meu colega, meu amigo, 
comentou comigo que teve uma reunião com o Presidente do TJ de um 
dos Estados da Federação, que eu não vou dizer qual é o nome, e eles 
estavam discutindo a questão do protesto, e o argumento do Procurador 
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do Estado foi o seguinte: olha, são milhares de protesto de devedores, 
muitos devedores que são protestados pagam; às vezes o protesto é um 
mecanismo de cobrança forçada muito mais eficaz do que a execução; 
às vezes, a empresa prefere ficar com a execução, mas protesto ela não 
pode ficar de jeito nenhum; então são milhares de protesto que são 
pagos antes de ir para a execução fiscal. Então, diz o Procurador do 
Estado, se vocês não permitirem o protesto, essas milhares de 
execuções fiscais, essas milhares de cobranças vão se transformar em 
execuções fiscais para vocês julgarem, então, aí é que vai atolar o 
Tribunal de Execução Fiscal e o Presidente do Tribunal ficou bastante 
sensibilizado com argumento. 

Orador não Identificado: Muito trabalho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João não quis identificar 
o Estado para não pegar mal com o amigo dele, eu queria dizer para 
vocês que ele tem amigo no Brasil inteiro. 

Sr. João Francisco Bianco: É verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Acrescentar mais uma questão que me ocorre. 
O volume tributário com a certidão de dívida ativa, com presunção de 
liquidez e certeza, e como a inscrição em dívida ativa pressupõe ou a 
confissão do contribuinte ou o processo administrativo regular, em tese, 
pela legislação, dever-se-ia admitir que realmente alguém que tenha 
débito inscrito em dívida ativa, está devendo a princípio. E que essa 
ordem aqui de prioridades, de garantias, teriam um sentido lógico para 
existir. Como fica essa situação na prática todos conhecem, claro: têm 
muitas execuções em dívida que não são devidas e etc. Mas tem a 
novidade agora do CARF julgando bilhões de reais de forma não parcial, 
vamos dizer assim – ou são números, é nítido o percentual de 
julgamentos em favor do Fisco na Câmara Superior de Recursos Fiscais, 
desde que voltaram à atividade em 2015, dezembro de 2015 até hoje – 
que vai acarretar uma porção de inscrições em dívida ativa de valores 
bilionários com essa mesma presunção de liquidez e certeza e com essa 
mesma ordem de prioridade prevista na lei.  

Então, volta a ser muito importante a discussão que a gente está tendo, 
diante desse novo cenário de um tribunal administrativo federal menos 
imparcial do que ele sempre foi com questões envolvendo valores 
realmente muito grandes. Então, como fica o princípio da menor 
onerosidade do contribuinte numa situação do Tribunal claramente pró 
Fisco e que ainda assim, temos a presunção de liquidez de certeza do 
título de dívida ativa?  

Isso é uma grande dificuldade que a gente vai enfrentar daqui em 
diante, como garantir essas discussões que vão seguir no judiciário. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O problema do CARF já 
existe já algum tempo com os [ininteligível] estaduais. Está se 
alastrando a gravosidade, e é evidente como há uma distinção muito 
grande entre um título que se protesta e que o devedor reconhece – 
porque ele assinou o título, ele comprou a mercadoria, a prova é 
evidente da dívida dele – e um título cuja liquidez e certeza é uma mera 
presunção legal, porque se o próprio contribuinte se defendeu na 
instância administrativa, bem ou mal julgado na instância 
administrativa ele contestou, ele não reconheceu a dívida, então ela não 
tem, na realidade, a liquidez e certeza que tem um título, uma nota 
promissória, uma duplicada aceita.  

Evidentemente que são situações distintas, agora, com relação à 
efetividade, à eficácia melhor dizendo do protesto ser maior até, 
conforme foi dito aqui, do que a própria execução, queria lembrar que 
algum tempo atrás, alguns anos atrás nós dois estávamos discutindo 
sobre um problema que não era tributário e que era dívida de 
condomínio, e os condomínios descobriram a maneira mais eficaz de 
cobrar desses condôminos atrasados, que é protestar a dívida. E nós 
sabemos o problema que é para a sociedade de condôminos a 
inadimplência de determinados grupos de condôminos, porque o resto é 
que pagam por aqueles que não pagam. 

Então, vamos pensar no tributo mais ou menos como a contribuição 
dos condôminos. Nós vamos verificar que o princípio da efetividade se 
coloca bastante equilibrado com a onerosidade. Eu acho que as citações 
feitas pelo Brandão e pelo Bruno sobre os precedentes aí, 
administrativos e judiciais mostram o caminho. Nós não podemos dizer: 
ah bom, estamos numa situação de crise e, portanto, é muito oneroso a 
penhora online.  

Eu acho que teria que separar, eu não vou dar exemplo assim. Para 
você, Luís, o Banco tem mais liquidez e mais posse de dinheiro do que 
uma pequena casa comercial ou uma pequena indústria. Então, eu 
acho que situações têm que ser pesadas pelo julgador. Nós não 
podemos partir de um princípio também aqui, uso uma palavra de 
maneira bastante ampla, no princípio de que não pode ser assim ou 
deve ser assim. O ideal é que situações sejam efetivamente sopesadas 
pelo julgador, e eu, pessoalmente, acho que tudo isso – e aí por Súmula 
Vinculante – decorre da morosidade do processo.  

Se a justiça fosse rápida não ia fazer muita diferença se a penhora foi 
disso ou daquilo, porque com o tempo rápido seria uma solução, deve 
ou não deve, paga ou paga. O problema é que se leva quinze anos. 

A partir da ideia que o Bruno trouxe aqui, o que nós vamos fazer agora 
com esses julgamentos parciais do CARF, especialmente da Câmara 
Superior? Eu estou com um caso de um cliente que calculou, veja bem, 
calculou que para se defender em juízo, e se ele conseguir a garantia via 
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seguro, ele vai pagar 100 milhões de reais de despesa de garantia 
durante o tempo que levar o processo. Quem vai pagar os 100 milhões? 
É claro que é menos oneroso se ele pegasse os bilhões que estão sendo 
cobrados no processo, porque os bilhões também não são devidos e 
também estão inchados por uma série de fatores que a fiscalização usa.  

E como é que fica? Vai ter presunção de certeza e liquidez que é julgado 
pela Câmara Superior. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai ter crime, portanto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então precisamos pensar 
também nisso. E quem vai pagar o ônus que sempre representa uma 
garantia? Seja qual for, dinheiro, depósito ou de rubis ou de imóveis, 
talvez imóveis não tenha tanto ônus, afinal de contas, mas os outros 
todos têm, quase todos. ] 

Alexandre. 

Sr. Alexandre: Pensando nisso eu acho que seria interessante uma 
mudança, já que tem protesto etc., os embargos da execução, não 
dependessem mais da penhora, fosse então, embargo da execução 
fiscal, execução fiscal.  

Que eu saiba, o embargo da execução fiscal prescindem da penhora da 
garantia, diferentemente da execução comum. Isso não pegou, tentou-
se na reforma que os embargos nunca teriam efeito suspensivo, aí ficou 
aquela dúvida: tinha juiz dizendo que o prazo era diferente, e no final a 
lei de execuções fiscais prevaleceu, também especial, e nesse ponto ela 
ainda é mais benéfica ao contribuinte.  

Então, agora, a penhora sempre impede a discussão das questões de 
prova, não das questões da ação – então se alterasse isso melhoraria, 
pelo menos o contribuinte já se defende de plano, já faz os embargos, 
oferece o bem a penhora, consegue baixar SERASA, elidir o protesto, 
consegue que o SERASA tire o protesto, porque tem uma garantia. Tem 
várias situações em que o contribuinte consegue se defender, não é tão 
assim leonino, dá para se defender, desde que seja um contribuinte com 
bens, com atividade, se defende. Agora, se é um contribuinte mesmo 
contumaz, um devedor contumaz que não tem nada, não tem atividade 
ou usa o tributo para se financiar etc., realmente fica difícil.  

Então, se mudasse isso de ‘lege ferenda’, eu acho que seria 
interessante: de vez acaba-se com a penhora, o contribuinte já se 
defende e apresenta o bem se quiser ou não, para aí elidir esses efeitos 
nefastos do cadastro negativo da ordem do banco e de órgãos fiscais 
que a gente conhece. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós estamos 
com esse assunto bem debatido. Eu só queria acrescentar, Luís, foi 
muito bom você ter trazido o presente tema. Eu estou alinhando com os 
organizadores sobre o Congresso do próximo ano, 2017: será sobre o 
novo CPC no processo tributário. E esse ponto eu estou já colocando 
como tema para o Congresso de 2017: vocês podem ir se preparando 
para o debate.  

Alguma coisa a mais sobre esse tema? Pois não. 

Orador não Identificado: Gostaria de acrescentar uma questão sim. 
Apenas uma observação no sentido de que a ADI que hoje tramita no 
STF que o colega falou, enfim, a título de conhecimento é a ADI 5.135 e 
a grande questão dela é porque foram duas medidas provisórias que 
tratavam de temas totalmente alheios à questão. A questão 
de [ininteligível] e na tramitação legislativa simplesmente acrescentaram 
esse artigo, acrescentando o Parágrafo Único na lei, e aí é assim, antes 
de todo esse nosso debate, a questão principal que hoje a 
constitucionalidade parte desse ponto, e aí é assim, só acrescentando 
também no sentido da sanção política que o Professor falou, de fato o 
efeito do protesto, ele realmente embarga ou não sei o termo, ele trava 
economicamente a empresa como já foi exposto do órgão SERASA, 
enfim, os órgãos que administram ao crédito e a empresa realmente não 
consegue trabalhar, mas realmente dificultando, caracterizando essa 
ação política.  

E uma outra observação, estudando o tema antes de vir pra cá, eu notei 
que todos os títulos cambiais, os títulos que anteriormente poderiam 
ser protestados, eles são passíveis de negociação, eu com uma outra 
empresa existe uma duplicada que não foi paga, eu posso chegar com a 
empresa e a empresa tem liberdade de negociar. Enfim, pago as custas 
do cartório e a gente parcela; já, a CDA não, a empresa ficaria travada 
nessas questões da negociabilidade da dívida.  

Eu acho que é só isso, muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma outra coisa talvez, 
fosse também uma espécie de uma confissão voluntária em delação ou 
confissão voluntaria premiada, né?! 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para a partir do que você 
está dizendo, o credor negocia com o devedor, o mais rápido para ele 
receber do que ficar 15 anos para receber também. Se a gente for 
pensando são “N” situações, mesmo na área tributária não é diferente 
de uma CDA relativa a um crédito tributário que foi declarado pelo 
contribuinte ao DCTF de um objeto com litígio no CARF, digamos até 
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que foi decidido por voto de desempate. Então, nessas situações, acho 
cabe ao juiz distinguir.  

Eu adoraria que o juiz tivesse esse bom senso na distribuição da 
justiça. Nós não temos pauta porque o outro assunto é do Prof. Zilveti, e 
apenas dele, a não ser que você queira assumir a posição de relator, 
mas eu proponho que nós escutamos ele, porque o assunto é 
importante, essa Instrução Normativa 1.627 sobre repatriamento ou 
repatriação – eu nunca sei bem qual é o termo certo, de bens no exterior 
não declarados e, na verdade, a repatriação não é o termo correto, né?!  

A repatriação é o objetivo e ela é facultativa, mas é a regularização dos 
ativos existentes no exterior, não declarados, onde existem crimes 
tributários e ou crimes cambiais e também possibilidade de lavagem de 
dinheiro. Todo mundo conhece a medida provisória, desculpa, a Lei 
13.254 e todos conhecem essa Instrução Normativa 1.627. Estamos 
agora no aguardo, salvo engano, dia 4 de abril, quando será divulgado o 
programa. Pode ser que no programa venha alguma coisa – como às 
vezes acontece nos programas eletrônicos da Receita.  

Na minha maneira de ver, essa Instrução Normativa não acrescentou 
muita coisa em relação à lei, não. Grandes problemas ela deixou sem 
solução, e a consulta pública acolheu algumas sugestões, 
provavelmente negando uma parte dela. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Identificou três sugestões 
que foram acolhidas. Então, teve algum efeito a consulta pública; mas 
os grandes problemas não foram resolvidos porque a lei não resolve 
também. Eu acho que aí, ele não quis [ininteligível] assumir a 
paternidade de uma solução de um problema que ficou na lei.  

Para ser bem claro, o problema que eu colocaria aqui é o seguinte: eu 
tenho digamos um milhão de dólares numa conta bancária no exterior, 
eu tive um milhão de dólares numa conta bancária no exterior e, por 
alguma razão, eu não tenho mais nada no dia 31 de dezembro de 2014, 
não tenho mais nada. Eu gastei tudo ou perdi, enfim. De acordo com a 
lei eu tenho que declarar aquele milhão que eu já tive lá trás.  

Por outro lado ela diz o seguinte: quando você tiver uma aplicação ou 
um depósito, você declara o saldo em dia 31 de dezembro de 2014. 
Então, na mesma situação, eu tinha um milhão e agora eu não tenho, 
zero. Eu tenho 200 na mesma conta, eu resolvo o meu problema 
pagando imposto e a multa sobre os 200 ou eu tenho que reabrir os 800 
que eu já gastei? Curioso né, se eu tivesse zero eu teria que fazer esse 
procedimento: sanar a minha situação com base de cálculo de um 
milhão. Na outra situação, eu tinha um imóvel, vendi o imóvel e pus 
dinheiro numa conta bancária, digamos que uma situação bem limpa – 
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está certo? – um imóvel não interessa quanto valia, mas eu vendi por 
um milhão de dólares. Coloquei em uma conta no banco e tenho um 
milhão de dólares, se eu for fazer o ‘tracking’, eu vou verificar que esse 
um milhão de dólares é a mesma coisa que, é o mesmo patrimônio que 
eu tinha antes em imóvel, mas é suficiente eu declarar a conta?  

Essas questões não estão solucionadas. Se alguém quiser trazer alguma 
questão para nós debatermos.  

Sra. Isabel: Bom dia a todos. Eu acho que outra questão bem relevante 
é a questão da variação cambial. Como que você, a partir do momento 
que declara o bem dos anos subsequentes, vai assumir o custo daquilo 
declarado em real ou se aplica a norma geral e olha a origem do 
dinheiro, se é real ou se é dólar?  

Isso vai ter implicações para ver se você vai ter que pagar algum tributo 
nas retificadoras subsequentes. Então, por exemplo, se eu tinha um 
depósito em 2014, e em 2015 eu aportei numa jurídica e agora eu tenho 
cotas, se eu considerar o custo em dólar – vamos fazer, que o meu 
dinheiro fosse dólar – eu não teria, nessa transferência de um ativo 
para o outro, tributação nenhuma. Agora se eu assumo que com lei da 
anistia eu travei o custo em real é que vou ter uma variação cambial 
nessa troca de ativos e, consequentemente, uma tributação. Para mim, 
esse aspecto da variação cambial é relevante, a lei não trata, e a 
questão do ‘‘trust’’ que enfim, não faz a diferença de revogável e 
irrevogável, é a forma como está na legislação, na Instrução Normativa, 
que coloca o beneficiário – independente de ser um ‘‘trust’’ revogável ou 
irrevogável como a pessoa lá responsável para fazer a [ininteligível]. Eu 
acho que isso traz implicações na prática, difíceis de 
serem [ininteligível] na hora de fazer a declaração e a grande dúvida é 
sobre o ‘‘trust’’ revogável, se o beneficiário, enfim, pela letra da 
Instrução Normativa é quem declara, como fica a situação trustee, de 
quem instituiu o ‘‘trust’’? A instrução coloca que ele pode declarar, mas 
daí ele só declara e não paga nada? Enfim, não está claro isso pra mim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois nós 
falamos [ininteligível].  

Quer falar sobre isso? Pega o microfone, por favor. 

Orador não Identificado: Sobre as questões que realmente em relação 
a esse regime de regularização, no caso de pessoas jurídicas, elas 
também podem trazer essa regularização. A questão que eu gostaria de 
colocar é como a pessoa jurídica vai reconhecer na contabilmente esse 
valor? Se é uma receita ou se [ininteligível] por PL. Se for por PL, algo 
que eu possa considerar um lucro, poderia distribuir isso?  
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Do ponto de vista tributário a gente sabe que o tratamento é do ganho 
de capital. Mas ganho capital também não é. É realmente onde eu tenho 
dificuldade.  

E uma outra questão também – eu já ouvi alguma discussão que me 
pareceu interessante – é até que ponto a fiscalização, no caso das 
pessoas jurídicas, dos estados ou dos municípios podem usar essa 
regularização como um indício de receitas não declaradas de venda de 
mercadoria ou de prestação de serviços e autuar as empresas em 
relação a esses impostos? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos analisar um tema de 
cada vez, porque você trouxe mais dois temas, né?!  

O primeiro é da variação cambial: independentemente da questão de 
substituição de ativo, não vejo muita dúvida quanto ao fato de que eu 
vou recolher o imposto e a multa sobre o valor em dólar. Vamos 
simplificar, é uma conta bancária, valor em dólar e pela taxa de câmbio 
31 de dezembro em 2014, é dois e alguma coisa, não sei, dois e? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sessenta e seis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dois e sessenta e seis. 
Ótima taxa de câmbio. Se tiver alguém para vender dólar nessa taxa é 
bom. 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, evidentemente que 
esse é o valor em real que vai entrar na minha declaração de bens, não 
tenho dúvida nenhuma.  

Quando eu realizar esse bem eu vou apurar um novo valor, eu vou ter 
um ganho em moeda estrangeira e vou comparar com o meu valor de 
custo da minha declaração, que é esse que eu converti a 2,66. Então, a 
diferença cambial, mesmo que eu não acrescente mais nenhum real, 
desculpa, nenhuma moeda estrangeira ao meu capital lá fora, quer 
dizer, o capital agora ficou o mesmo, mas no momento que eu realizar 
vai ter uma diferença de imposto a pagar. E aí, você está trazendo a 
questão de pessoa física se a origem é em real, a variação cambial é 
tributada, se fosse, a origem fosse em moeda estrangeira se fazia o 
cálculo, moeda estrangeira... quanto vale estrangeira, e se convertia só 
o ganho de capital em moeda estrangeira para apurar base de cálculo. 
Está certo?  

Significando que esse caso eu não pago imposto sobre a variação 
cambial, não dá pra dizer, penso em, penso que não dá para dizer que 
esses ativos lá fora tenham sido adquiridos em moeda estrangeira ou 
nacional, não tem, como é que eu vou declarar isso? A menos que eu 
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faça uma prova. Eu acho que é uma situação que tem que ser analisada 
caso a caso, porque aí o princípio uma variação cambial será tributada. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que esse assunto realmente não 
tem solução a não ser a partir da prova. Se o sujeito recebeu Real no 
Brasil e foi ao doleiro e mandou dinheiro para o exterior, esse dinheiro 
originalmente recebido em Real. Se ele, por outro lado, recebeu de caixa 
dois do devedor dele através de uma transferência bancária no exterior, 
ele recebeu originalmente em dólar, mas eu não vejo solução a não ser 
através da prova.  

Agora, me pergunta, como é que vai fazer essa prova? Não sei, talvez 
pelo extrato bancário haja uma identificação – mesmo o doleiro, na 
verdade, o doleiro não pega real e leva para o exterior, ele tem uma 
conta no exterior e faz uma transferência bancária, realmente.... 

Sra. Isabel: Mas a questão é na lei, e na... 

Sr. João Francisco Bianco: Na lei não existe uma presunção, todos os 
casos serão submetidos a esse regime. 

Sra. Isabel: Você não trava no valor do real? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não. A não ser que você deixe o valor 
em dinheiro numa conta bancária e não aplique, aí tem uma norma 
expressa de isenção da variação cambial. Mas é a única hipótese. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tem nada a ver com 
essa lei de regularização? 

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segundo assunto seu, 
Isabel, desculpa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sobre a incidência estadual, municipal 
na peça jurídica. 

Sra. Isabel: A questão do ‘‘trust’’. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre a questão do trust, a 
minha visão também é a seguinte – vou ficar com aquele meu exemplo, 
eu tinha um milhão e eu não tenho mais nada, e eu disse que eu tinha 
que declarar, acho, estou convencido – acho não, está escrito na lei, na 
IN que eu tenho que declarar. Bom, eu posso não ter mais nada porque 
eu transferi para um trust – e eu não vou entrar aqui em detalhe se o 
trust é revogável ou não – eu transferi para um trust, e de acordo com a 
legislação que regula este trust – que sempre será uma legislação de 
uma ou outra jurisdição – este trust tem validade, e a propriedade 
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pertence ao trustee, isso é básico no instituto do trust, até dentro 
daquela convenção internacional que o regula. Então, a propriedade é 
do trustee, logo não é minha.  

Agora, eu transferi, fui eu que transferi, eu já tive o dinheiro, então, eu 
tenho que declarar. Não é que o trustee ficou obrigado a declarar, eu é 
que sou obrigado a declarar com aquilo que eu já tive.  

Agora, vamos supor que esse trust tenha sido constituído há 20 anos, 
nós temos muitos casos, muito trusts constituídos há 20, 30 anos, 
algumas vezes até por certo que já faleceram e você só têm beneficiários 
do trust. Eu estou querendo dizer que nessa situação, durante o período 
sujeito à regularização nunca foi propriedade do atual beneficiário 
aquele patrimônio, então, ele não tem que declarar. Eu leio a lei, quanto 
mais eu leio mais eu me convenço disso: de que a lei quando se refere à 
trust, ela se refere ao trust em relação aos ativos que foram transferidos 
para o trustee, por alguém que não havia declarado esses ativos. 

Agora, se eu tenho um trust que vem lá de longuíssima data, e aí nós 
temos que verificar qual é o período, até onde eu tenho que regularizar. 
Mas eu estou pondo há 20 anos porque eu fico confortável em dizer que 
quem tem um trust há 20 anos, há 20 anos não tem propriedade não 
declarada no Brasil, não tem. Quem tem, quem é beneficiário de um 
trust, só beneficiário de um trust, não tem que declarar nada.  

É a mesma coisa de eu ser beneficiário de um testamento, enquanto 
não receber o efeito do testamento, não declaro nada. Então, se nunca 
foi da propriedade do beneficiário não há nenhuma declaração a ser 
feita, porque não havia nada a se regularizar. Agora, se dentro do 
período, digamos que há três anos, eu fiz transferência daquele meu um 
milhão e transferi para um trust, aí eu tenho que declarar e aí 
o [ininteligível] detalhe, alguém pode declarar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o beneficiário ou o instituidor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O instituidor, se escolher o 
instituidor eu posso declarar. Agora, é obrigatório a declaração.  

Mas se alguém vier me perguntar: mas esse verbo ‘poder’ significa que 
pode ou não pode? Não. Existe a obrigação se quiser regularizar. 
Ninguém é obrigado a declarar nada. Se quiser regularizar tem que 
declarar mesmo estando o trust nessa situação. A possibilidade dada é 
para não ser feito pelo beneficiário e sim pelo instituidor. É assim que 
eu vejo o trust.  

Agora, a situação ideal para as pessoas envolvidas é ser um trust 
revogável, a prova de fogo. A maior parte dos trust não são revogáveis e 
muitos deles são revogáveis, mas aí fica um problema que nós sempre 
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tivemos: esse trust existe ou não existe, ele é verdadeiro, ele é 
um [ininteligível], ele é realmente um trust ?  

E aí, eu me reporto a legislação que regula o trust. Eu acho que 
precisaríamos consultar, de acordo com a legislação que disciplina o 
trust, se esse trust realmente configura a propriedade do trustee, porque 
fundamentalmente é isso que está envolvido, né?! De quem é a 
propriedade.  

Agora, eu que não sou especialista em direito internacional como meus 
dois companheiros à esquerda aqui, eu conversando e lendo trabalhos, 
conversando com advogados de outros países que conhecem a matéria e 
lendo, o trust revogável é sempre colocado sobre grandes reservas.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só essa grande ideia quanto a não 
responsabilidade quando for [ininteligível], que essa origem do ativo que 
instituir essa trust for ilícito, aí muda completamente. E eu acredito, eu 
já ouvi alguma coisa que li nos jornais, que tem pessoas que tem um 
trust que é de origem ilícita, aí cai na regra geral que isso está excluído 
do benefício. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é ilícito se formos do 
art. 5º. Se for só ilícito e fiscal... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ah sim, claro, outras... entorpecentes, 
corrupção. 

Orador não Identificado: Sonegação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí, o contribuinte vai 
declarar, o contribuinte declarante vai declarar que não é proveniente 
de ato ilícito e teria que haver uma prova, prova contrária né?!  

Rolim, por favor. 

Sr. João Dácio Rolim: Com relação ao trust revogável, me parece que a 
obrigação de declarar na declaração de bens e direitos já existia, desde 
sempre – lembre-se porque no trust revogável você transfere a 
propriedade jurídica, mas teria interesse econômico e a propriedade 
econômica ainda, vai ser determinada no futuro para os beneficiários, 
mas que pode retornar ao instituidor do trust. Então, até no campo da 
declaração do imposto de renda, bens e direitos, se enquadraria lá como 
direito, é um direito que eu tenho de revogar aquele trust e retomar a 
propriedade jurídica, com a desculpa aí do eufemismo, propriedade 
jurídica ou a propriedade econômica, né?, mas que no trust essa divisão 
da propriedade é feita, entre o aspecto jurídico legal e o aspecto 
econômico.  
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Então, me parece que no revogável – sem entrar na discussão se é uma 
simulação ou não – me parece que não é, não é, é um instituto mais de 
500 anos, praticado por vários países etc., e regulada pela convenção 
internacional que o Ricardo mencionou então, de... 

Orador não Identificado: Haia 

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente, Haia, 1996. Então, essa obrigação 
sempre existiu. Eu acho que para quem não declarou um trust, o 
instituidor no passado, que já existia essa obrigação no [ininteligível], o 
trust revogável, ele tem a oportunidade agora de declarar. Então, me 
parece que a grande oportunidade para aqueles que eventualmente não 
declararam. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, está satisfeita Isabel? 
Não, né?! Nenhum de nós está. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para completar o que você falou. 
Interessante que o Código Tributário alemão fala expressamente no 
proprietário econômico, ele até usa esse termo mesmo, [ininteligível] é 
sempre o proprietário econômico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É isso aí, nas internacionais é [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, passando para as 
duas últimas questões, uma acerca da contabilização – agora é pessoa 
jurídica que é a declarante. Eu vou falar como jurista, como advogado, e 
não como contador, porque hoje existe uma grande flexibilidade nas 
práticas contábeis. Por incrível que pareça, nós temos CPC’s que 
deveriam dar maior rigidez, porque nós hoje temos quantidade maior de 
normas, mas as normas são tão fluidas que as coisas, são o quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Traduzidas pelo Google. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Traduzidas pelo Google, 
sim, tem isso realmente, algumas passagens, e então eu vou falar lendo 
a Lei 6.404.  

Se eu tenho um ativo no exterior que não está contabilizado, está à 
margem da contabilidade, mas eu já tenho lá em 2014, eu vou 
reconhecer que eu tinha em 2014, eu vou dar entrada nesse ativo e vou 
ter que pagar imposto de renda sobre isso e pagar a multa, 
independentemente de eu lançar aqui ou ali na contabilidade. 
Mas [ininteligível] teria que fazer um ajuste de exercício anterior. Eu 
teria que fazer um registro no ativo um registro, uma conta de 
patrimônio líquido, escolher uma reserva, lucro, sei lá o que. Claro que 
eu aumentei o patrimônio e fica, [ininteligível] a questão fica disponível 
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para a distribuição de dividendo, claro que fica, nenhuma dúvida 
quanto a isso. Trazendo ou não trazendo esses recursos eu terei que 
fazer essa, eu terei esse acréscimo patrimonial. Vai afetar cálculo de 
JCP também, evidentemente.  

Agora, esse ativo se ficar no exterior, ele é um ativo, numa conta 
qualquer em moeda estrangeira que passa a gerar – voltando um 
pouquinho para a questão da Isabel – passa gerar variação cambial, a 
partir desse momento. E eu acredito que a contabilidade – agora, se 
pensando um pouquinho, Brandão, pensando um pouquinho na prática 
efetiva da contabilidade – não vai dar entrada pura e simplesmente para 
uma taxa de câmbio dos 2,66, porque o valor desse ativo, o valor justo 
desse ativo é alguma coisa que eu não tenho como apurar na moeda 
estrangeira e depois eu vou ter que converter.  

Então já vai ter aí na contabilidade um diferencial que talvez se 
manifeste imediatamente, no próximo fechamento de período base 
tributário. Concorda Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Concordo, exatamente. Ele vai fazer 
exatamente isso. A tributação não será de 34; será 15 mais 15, como é 
a normal, como se tivesse uma entrada com um incentivo, ou vamos 
supor, que tivesse recebido um dividendo já tributado, está recebendo 
uma receita que tem uma tributação específica. Então, não entra 
realmente no lucro real, ele vai contabilizar exatamente dessa forma, 
pode até passar por receita – não tem nenhum problema, mas se tem o 
problema da alíquota, o correto é realmente fazer o acerto do patrimônio 
líquido e já vai ter que reconhecer a variação cambial no próximo 
período em que houver esse reconhecimento retroativo. Ele já vai ter 
uma variação cambial, no caso de 2,60 para 3,70, e isso vai ter o reflexo 
na tributação normal da empresa agora a partir deste momento. 

Orador não Identificado: E também [ininteligível] pode implicar no 
regime de tributação se for de empresa que optou pelo presumido, né?! 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pode, pode ter muitos 
outros reflexos, um outro reflexo imediato que nós não falamos ainda 
aqui, é que não vai ter uma despesa de multa não dedutível, né?! 
Brandão lembrou bem, vai pagar 30, mas apenas 15 é imposto, certo? E 
a multa, e nessa multa que também não é dedutível. Pelo menos para 
o [ininteligível]. Vocês lembram? [ininteligível] no CSL. 

Sr. João Francisco Bianco: É, vamos checar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a norma de não dedução 
é antiga, antes da CSL, essa é uma grande briga no CARF. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que eu acho que a multa tem um 
caráter de moratória, e tendo o caráter moratório... 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas a legislação que 
torna indedutível ou não, é só relativa à IRPJ, e não a CSL, 
independentemente de entrar nessa discussão de se é moratória ou 
não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas no caso dessa situação se é 
punitiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem mais uma questão né?! 

Orador não Identificado: Do ICMS. 

Orador não Identificado: É a questão...é a possibilidade pelo Fisco 
estadual e ou municipal, numa fiscalização verificar esse ajuste que 
o [ininteligível] estava se referindo, e perguntar e justificar 
[ininteligível]. Mas qual é a origem? A origem é Caixa dois. 
Então, [ininteligível] aqui eu vou exigir o ICMS ou o ISS, ou o que seja. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A União não pode 
compartilhar com os Estados e Municípios as informações recebidas, 
mas o caso, o acesso à informação seria via contabilidade da pessoa 
jurídica. Realmente, aí nós temos um risco de uma discussão fiscal, em 
outras áreas de ICMS ou ISS, não sei se chegaria ao ponto de se poder 
dizer que é um caixa dois gerado no Brasil com vendas internas, a 
ponto de justificar um lançamento de ICMS. Pode ser também de 
negócio no exterior. Mas realmente você está levantando um ponto que 
pode acontecer na prática. Novamente [ininteligível] é um cara de 
análise fática da circunstância de prova.  

A sua pergunta é: o Fisco teria uma presunção jurídica invertendo o 
ônus da prova? João o que você acha? Risco estadual, né?! 

Sr. João Francisco Bianco: O que eu ia dizer é que eu, pessoalmente, 
não conheço nenhum caso de pessoa jurídica que tenha contas no 
exterior ou que tenha tido no exterior, porque normalmente o caixa dois 
da empresa está no nome do sócio pessoa física, então, eu acho difícil 
haver algum caso.  

Você tem algum caso? Porque eu acho difícil haver. A sua empresa tem? 
Eu acho difícil haver algum caso em que a pessoa, porque abrir uma 
conta num banco no exterior em nome de uma pessoa jurídica 
brasileira, eu não sei se o banco concede. Você vai ter que cumprir 
tantas obrigações lá, tantas normas de compliance que eu acho que é 
uma hipótese impossível. Eu vou dar esse palpite. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hoje até se você tiver 
interposta pessoa, porque a pessoa já não poderia ter uma interposta 
pessoa.  Mas você, lá no exterior, é obrigado a declarar o [ininteligível] e 
aí fica difícil.  
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Mas teoricamente vamos supor que aconteça, também acho difícil. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora eu acho que vai ficar a porta aberta, 
aí, para fiscalização estadual e municipal, lógico, e eu acho que aí vai 
pelo ramo de atividade da empresa. É uma empresa comercial? ISS a 
Prefeitura não vai querer cobrar, mas o Estado vai querer cobrar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Junta a prescrição. 

Sr. João Francisco Bianco: Claro, e aí é outra questão de prova 
também, se você conseguir fazer a prova de que aquela conta bancária 
que você tinha há mais de cinco anos, presume-se então que foi uma 
operação de venda sem nota que foi feita há mais de cinco anos, mas é 
uma questão de prova. Mas que vai abrir a porta para as outras 
fiscalizações vai. E inclusive, o que tem sido dito no âmbito da Receita 
Federal é que a Receita vai usar essa informação para derivar 
fiscalizações decorrentes dessa. Não é que a Receita vai parar aí, por 
exemplo, ela vai receber informação de que um executivo ganhou bônus 
no exterior e não declarou, ótimo. O executivo declara que tinha esse 
dinheiro no exterior e paga, ótimo. Quem pagou, a empresa? Qual é a 
origem desse dinheiro na empresa? Para quem mais ela pagou? Um 
executivo declarou e pagou, e os outros, entraram no regime também? 
Então, a fiscalização não vai se contentar em ficar por aí, ela vai 
aprofundar para as decorrências paralelas daquela declaração.  

E uma outra coisa que tem sido dito também, no âmbito da Receita 
Federal é o seguinte: a Receita vai receber informações dos Estados 
Unidos, no âmbito do FATCA, de contas existentes em 31 de dezembro 
de 2013. A Receita vai comparar a informação de 2013 com 2014. Se o 
sujeito tinha um milhão de dólares em 2013 e declarou 900 mil em 
2014, porque ele gastou 100 mil, a Receita vai cobrar essa diferença. 
Quer dizer, tem uma série de consequências, o assunto realmente não é 
simples. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há uma dúvida aqui na 
mesa, não sei se é dúvida, mas foi questionado se numa situação como 
essa aí, em que os estados e as prefeituras, eventualmente, podem 
pleitear os seus créditos tributários sujeitos a todas essas 
circunstâncias e detalhamentos que foram feitos, se também não 
poderia haver a mesma iniciativa pela União Federal com relação a 
outros tributos. Se houver uma presunção de venda sem nota, PIS e 
COFINS também poderiam ser cobrados, mas eu lendo aqui a Lei n. 
13.254/16, art. 6o, § 4º, acho que a regularização de todos os tributos 
Federais é algo bastante amplo: “a regularização dos bens e direitos e o 
pagamento dos tributos na forma deste artigo e da multa de que trata o 
art. 8o implicarão a remissão dos créditos tributários decorrentes do 
descumprimento de obrigações tributárias (...)”.  
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Na minha maneira de ver – claro que isso não pode ser oposto aos 
estados e municípios, é uma lei federal ordinária – a remissão é com 
relação à todos tributos. Aliás a minha anotação aqui foi IOF e todos os 
tributos envolvidos, senão fica uma brincadeira: você paga o imposto e 
depois toma um monte de auto de infração. Agora, é claro que também 
na pessoa física que não tem o aspecto de contabilidade, mas se por 
acaso não houver o compartilhamento da informação, mas o acesso à 
informação chegar à uma fiscalização municipal, ela pode, 
eventualmente dizer que também aqui tem um ISS devido para essa 
pessoa física. Então, eu poderia, se eu admito essa possibilidade. Eu 
acho que na ordem prática das coisas isso é muito remoto, a 
possibilidade de acontecer uma cobrança com sucesso, mas é possível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem casos públicos e notórios, nós 
estamos aí com um caso de um publicitário, que ele recebeu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Valores. Porque toda palavra é serviço 
prestado, uma outra pessoa física que vendeu o imóvel, é óbvio. 

Orador não Identificado: Eu só queria [ininteligível] da pessoa jurídica 
de fato, acho que é remota a possibilidade de [ininteligível]. Por outro 
lado, essa figura da [ininteligível] na pessoa, tem levado à uma 
discussão também sobre a possibilidade que a regularização seja feita 
por terceiro: eu tenho, eu escolho, e aí eu aproveito para fazer, vamos 
dizer, um planejamento sucessório ou algo neste sentido. E aí sim, a 
pessoa jurídica pode ser feita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai, Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Com relação a essa questão que o colega falou, 
eu penso num caso, por exemplo, de uma doação. A pessoa física recebe 
a doação de um imóvel, vamos supor, no exterior, e não declara aqui 
para o Fisco estadual, e todos nós sabemos que hoje em dia existe um 
convênio, pelo menos aqui em São Paulo, entre o Fisco federal, e o Fisco 
estadual. Então, a partir do momento que ela regulariza esse imóvel e 
começa a declarar e paga o imposto de renda, eu acho que surge essa 
possibilidade de haver uma fiscalização estadual sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre imposto de doação? 

Sr. Miguel Gutierrez: Sobre imposto de doação que não foi pago, que 
foi sonegado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpa, se houver doação ele pode 
fazer um outro tipo de regularização, provado que a doação, ele não 
entra nessa regra. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o que o Miguel está 
dizendo é que há dois anos alguém doou para alguém e esse alguém 
que recebeu o faça regularmente. Nenhum um deles declarou, né?! 
Provavelmente os dois são sujeitos à declaração. Está certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas sujeito com a lei? Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por que não? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque doação não é tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas vem do exterior. A 
irregularidade está no bem que vem do exterior e nunca foi declarado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, desculpe, me se ele declarar 
agora, retificar e dizer que é uma doação recebida há dois anos atrás ele 
está isento. 

Sra. Isabel: Mas o crime não, o crime não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. ITCMD é outra coisa. 

Orador não Identificado: Eu estou falando do ITCMD. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Mas sim, a receita vai pegar por 
essa, você pode fazer. 

Orador não Identificado: A receita vai pegar pela declaração que ele vai 
fazer, a próxima declaração ele vai incluir esse bem imóvel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí também tem uma situação, se for 
doação no exterior, o fato gerador não ocorre aqui. Nós temos uma 
discussão sobre isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem esse problema. 

Orador não Identificado: Até regularizar isso aí... 

Sr. Miguel Gutierrez: Mas a outra questão que eu queria colocar é que 
tem pessoas que defendem, não sei se na própria Lei, que esses valores 
regularizados configurariam um ganho de capital. Eu já vi artigos 
dizendo que nesse caso então – por exemplo, no caso daquele mesmo 
imóvel, teria que ser considerado o custo de aquisição do imóvel e 
somente tributada a diferença.  

Confesso que eu não concordo com isso, eu queria saber a opinião da 
Mesa. Realmente é uma dúvida: qual seria a natureza desse valor 
regularizado? E se a Mesa concorda que só deveria haver tributação da 
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diferença sendo computado o custo de aquisição desse bem, para 
cobrar a diferença entre o custo de aquisição e o custo declarado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mesa não tem opinião. 
Mas, o João quer falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, Miguel, eu acho o seguinte: ou você 
adere a esse regime ou você não adere ao regime. Se você adere ao 
regime você vai ter que seguir as normas do regime, se você não quiser 
aderir não tem problema nenhum, vai buscar o custo de aquisição paga 
o imposto de renda com multa de 20%. Se você quiser discutir a 
denúncia espontânea não paga a multa, mas é um outro regime e aí fica 
sujeito a questão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Retifica as declarações. 

Sr. João Francisco Bianco: Retifica as declarações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paga as multas do Banco 
Central. 

Sr. Miguel Gutierrez: É, porque isso que eu queria, eu estranhei se 
você vai ao regime, aí você está concordando com isso fazendo quase 
que uma confissão. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora desculpa, tem a questão também 
que o Prof. Schoueri tem levantando aqui. Isso aí, na verdade, não é um 
imposto de renda, é um outro imposto, porque imagina uma situação 
em que o contribuinte auferiu essa renda há mais de cinco anos, então, 
o imposto de renda já está decaído, não pode ser cobrado.  

Então, se o contribuinte está pagando agora, segundo o Prof. Schoueri, 
ele entra no regime, afasta o aspecto técnico criminal – porque está 
extinta a impunibilidade – e aí, no dia seguinte, ele entra com pedido de 
repetição do débito porque o imposto é indevido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não está aqui, mas... Eu 
acho que você colocou bem, tenho uma oferta legal, aceita ou não 
aceita. Se aceitar é nos termos que está sendo colocado. Agora, vou 
olhar, eu não tenho nada devido, eu to pagando em [ininteligível]... e a 
presunção da lei é que você tem um patrimônio em 31 de dezembro de 
2014 sem origem declarada, aí que está a justificativa para cobrar 
imposto de renda, certo? Agora, está claro isso, se você puder justificar 
que você comprou, você pagou, puder justificar o custo que você pagou, 
começa que como é que você vai justificar o custo, está certo? Mandei 
dinheiro do custo, bom, você vai cair numa situação circular de não 
conseguir resolver, mas teoricamente, eu consigo provar o custo, eu já 
paguei imposto, olha como é difícil, já paguei imposto, e, portanto, eu 
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quero entrar no sistema, eu vou ficar na regra geral, eu vou regularizar 
a minha situação, não vou continuar irregular?  

Queria só lembrar o seguinte, Miguel, sempre houve uma grande dúvida 
antes dessa lei. Sempre houve uma grande dúvida se eu declarasse 
agora, se eu fizesse o recolhimento do tributo do imposto devido, eu 
poderia extinguir as obrigações tributárias e até punibilidade do crime 
contra o sistema tributário. Mas conversando com mais de um 
criminalista, sempre houve muita dúvida sobre a extinção dos crimes 
contra a, punibilidade contra os crimes da ordem financeira que não 
existe a previsão, está certo?  

O máximo que eu consegui dizer é: ah, mas se declarar e regularizar, o 
Tribunal tenderá a ser benevolente. Você não pode ter certeza da 
benevolência, então é uma situação muito difícil essa. 

Orador não Identificado: É, porque aqui inclui a responsabilização 
criminal também, não é só fiscal, mas também tem a anistia dos crimes 
de evasão de divisas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que quem quiser 
discutir se isso é imposto de renda ou não é imposto de renda e se tem 
custo, ou não tem custo, é melhor ficar como estava, quer dizer, não 
declarar nada, ficar quieto lá. É verdade, se para regularizar já era 
difícil antes, como é que vai querer regularizar agora? O que melhorou? 
Nada. Só melhorou [ininteligível] o sistema da lei, e aí o João colocou 
corretamente, não tem como discutir. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu ia fazer um comentário, uma colocação mais 
ou menos nesse contexto que já foi colocado, e o que me vem a cabeça é 
aquele entendimento do STJ em relação à relativização da confissão pra 
efeito de Refis, que medida esse entendimento poderia ser aplicado 
nessa legislação.  

Eu confesso um débito tributário nesse crime, pago 15% de imposto de 
renda e mais 15% de multa e o débito é prescrito, eu tenho essa 
obrigação tributária? Realmente é estranho e não vejo porque não seria 
aplicável esse entendimento a esse caso, mas tem um problema que é o 
problema criminal, quer dizer, a anistia criminal está condicionada ao 
pagamento desse imposto aí. Então, ainda que eu vá discutir a validade 
do pagamento desse imposto, eu posso colocar em cheque a minha 
anistia criminal, porque ela sim, indiscutivelmente, está condicionada a 
isso, ao pagamento dessa quantia.  

Então, se alguém questionar que não é devido o imposto, é um perigo 
ele perder a anistia criminal e voltamos a situação que vocês estão 
colocando. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu nunca aconselharia a 
ninguém fazer isso. Mas eu queria só, já que nós estamos falando de 
prescrição – prescrição e decadência – eu queria colocar um tema que 
não foi discutido aqui, qual é esse prazo de prescrição?  

Nós todos sabemos que a decadência no direito penal tributário é cinco 
anos, não interessa se é da parte geradora [ininteligível] no exercício é 
de cinco anos. A prescrição criminal, segundo levantamento feito pelo 
colega é de doze anos ou dezesseis no caso de lavagem, você concorda? 
Eu não sei eu fiquei com uma dúvida com relação a essa colocação, 
mas agora que você confirmou eu estou, agora dou como certo. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Eu ouvi a mesma coisa, dezesseis 
para lavagem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dezesseis lavagem e doze 
demais. Então, a minha colocação é a seguinte: eu tive um ativo no 
décimo terceiro mês, lá pra atrás, eu vou ser bem conservador, eu 
vou [ininteligível] em 31 de dezembro de 2014 - décimo terceiro ano, 
décimo terceiro ano ou 15 anos antes de 2014, está tudo prescrito – se 
eu não tenho mais o ativo, eu não tenho que fazer regularização 
nenhuma.  

Agora, se eu continuo a ter o ativo, eu tenho lá desde 20 anos, eu 
continuo tendo o ativo, aí é uma continuação de uma situação 
delituosa, né? Aí eu tenho que regularizar. Então é por isso que eu 
mencionei há pouco aqueles ‘trusts’ antiquíssimos. Esses ‘trusts’ estão 
fora do período de prescrição, supondo que eles tenham mais, vamos 
falar, 16 anos para ser bem conservador.  

Eu acho que pouco importa que as decadências tributárias sejam de 
cinco anos. Se eu quiser o pacote de benefícios eu tenho que pensar no 
pacote de prescrições. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para falar sobre isso, parece que a 
Receita se convenceu, sei que o Prof. Schoueri tem essa questão, mas 
eu acho que tem um parecer, acho que do Prof. Heleno Torres do Rio de 
Janeiro, que ele diz que o fato gerador dessa situação é 31 de dezembro 
de 2014, portanto pode ter sido ocorrido o fato lá em 2010, 2009, mas 
para efeito de tributação o fato gerador é 31 de dezembro de 2014, e 
convencido disso, exatamente por elaborar toda essa estrutura da 
Instrução Normativa, levando em conta que não importa o tempo, onde 
foi feito o fato, você vai aderir à essa situação. Então, o fato é ali, então, 
não tem que se falar em prescrição, como o Prof. Schoueri fala: olha, se 
eu tenho lá uma renda em 2005, eu estou fora. Situação diferente 
daquele caso que está sendo perseguido agora pelos Procuradores, que 
descobriram uma receita em 2005, certamente que do ponto de vista 
tributário não haverá pagamento, haverá na parte criminal. Mas a 
Receita está bem fundada neste parecer que eu acho que está 
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adequado, de que o fato gerador dessa situação é quando você declara 
que auferiu a receita em 31 de dezembro de 2014. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É evidentemente que a lei 
não poderia, ainda mais uma lei ordinária, não poderia ressuscitar um 
crédito tributário extinto, declarando um fato gerador presuntivo no 
mandato que ela escolheu, seria impossível isso. Sobre o ponto de vista 
rigorosamente jurídico é questionável isso. Agora, é claro que a lei 
estabeleceu uma presunção do fato gerador: ocorre em 31 de dezembro 
de 2014. É aquela história quem quer pega, quem não quer, tem um 
tesouro no escuro ou regulariza por outras vias. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O que parece bem que todos os 
escritórios que se manifestaram, esses que estão cuidando desse 
assunto, estão dizendo o seguinte: apesar de todos os riscos, apesar de 
todas essas dúvidas, estão recomendando que se faça a regularização 
porque não vai haver nova chance e nos próximos dois anos todas as 
legislações do mundo, inclusive da Suíça e outros países da 
configuração vão liberar as contas, então, é uma aceitação que ficará 
pior. 

Sr. Alexandre: Professor, eu só queria falar uma coisa sobre o que o 
Brandão comentou. Eu acho que a questão do fato criminal, a 
consumação do fato se dá no momento que a pessoa, no crime 
financeiro, na hora que ela enviou o dinheiro, não no ato de 2014. Eu 
acho que não vou valer a instrução nem a lei pode mudar. Eu cometi o 
crime, é a data que eu cometi o crime e a prescrição começa nessa data 
independente de quando se descobre o crime. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O crime continuado. 

Sr. João Francisco Bianco: Continuado: você mantem ativo no exterior 
não declarado. Esse que é o ponto, então, em dezembro de 2014 você 
estava cometendo o crime. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A prescrição ela só tem a 
ver com os ativos não mais existentes.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Colocação teórica aqui sobre o que o Brandão 
colocou em relação ao fato gerador tem que ser em 31 de dezembro de 
2014, teria que entender que é um outro imposto, o imposto de renda 
diferente. Qual seria o fundamento para no Código Tributário Nacional 
para a criação desse imposto, desse outro imposto?  

Uma dúvida que eu tenho mesmo, o art. 44, do CTN, quando ele fala 
papel do imposto de renda, a base de cálculo, ele diz lá que ela é o 
montante real presumido ou arbitrado. Qual seja o fundamento desse 
imposto que vai ser cobrado aqui? É de natureza jurídica, é uma 
modalidade de lucro presumido ou arbitrado? 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, em defesa da lei, diria 
que todo lucro mesmo arbitrado pelo [ininteligível] tem que ser lucro, 
não pode ser receita bruta. É uma porcentagem da receita bruta, se 
presume que essa porcentagem representa o lucro, então se arbitra que 
é o lucro. Agora, como você tem um acréscimo patrimonial não 
declarado que é 100%, parte do pressuposto que você também teve 
custos não declarados. Por isso que eu estou dizendo que estou em 
defesa da lei. Quem quiser escrever tese sobre essa lei tem bastante 
tema – além do artigo Prof. Heleno que é interessante, nós temos muitas 
teses aí – mas na prática, vamos esquecer tudo isso.  

Eu acabei de sustentar que os benefícios são sobre todos os tributos 
federais: pago o imposto de renda e sou livre dos impostos ou 
contribuições federais, IOF, PIS, COFINS. Mas eu tenho uma grande 
preocupação, o Código Tributário Nacional proíbe a anistia das 
infrações em atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, 
não permite a remissão, não proíbe a remissão, mas a anistia ela 
proíbe.  

Então, nós temos aqui, nós temos remissão de créditos tributários e em 
conta principal e anistia de multas, anistia com relação a punição, as 
multas, e a remissão em relação ao valor dos créditos tributários. 
Então, há um grande problema aqui. Será que o pagamento da multa 
de 15% é suficiente para anistiar multas relativas a outros tributos? 
Federais, né?! Estaduais e municipais não estão abrangidos. 

Orador não Identificado: Vou ousar responder a pergunta, mas 
lembrar também, que todos os Refis sempre anistiaram multa agravada, 
e a multa agravada geralmente tipificada como crime. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também né?! 

Orador não Identificado: O problema, se existe, não só mesmo com 
uma coisa que realmente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sabe, quando estava sendo 
discutido a Medida Provisória n. 66/02, ela instituiu o primeiro Refis da 
história, né?! 

Depois, a intenção do Secretário da Receita Federal era colocar uma 
anistia para os bens não declarados, essa que está aqui agora, e uma 
das grandes preocupações dele é no art. 180 do CTN. 

Orador não Identificado: Não seria o caso de aplicar uma lei mais 
benigna no caso da multa, que punitiva? Como aponta o art. 106, do 
CTN, que diz que nesse caso, tendo uma multa mais benigna que reduz 
as outras duas, aplicaria essa regra no meu entendimento. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom, você está 
dizendo que eu pago só 15% de um imposto e essa é uma multa mais 
benéfica do que a do outro tributo que eu não paguei. Bom, fica só a 
dúvida, vamos resolver isso.  

Bom pessoal, eu acho que debatemos bastante, esse assunto continua 
na pauta para o Zilveti poder falar na semana que vem. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: O tema é um pouco diferente do que foi 
discutido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela 
presença e nos vemos a semana que vem. 
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