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Dr. Gerd Willi Rothmann 

Dr. Fernando Aurélio Zilveti 

Dr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha 

Dr. Salvador Cândido Brandão 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia, vamos iniciar a nossa 
Sessão do hoje.  

No pequeno expediente, recebemos agora o livro doado para nossa Biblioteca, 

pelo nosso associado Luiz Carlos de Andrade Junior, “Simulação no Direito 
Civil”, da Editora Malheiros e outros editores. Esse livro é, obviamente, 

importante para o direito tributário. É um trabalho de grande pesquisa do Luiz. 
O lançamento será hoje na Livraria da Vila, às 18h, na unidade da Alameda 
Lorena.  

Também comunicando para quem eventualmente não saiba, a Consulta 

Pública n.11, de 2016 relativa à nova obrigação acessória, declaração país a 
país, para atender as exigências do BEPS. É uma de instrução normativa que 

está sendo proposta e que está com prazo até o dia 21 de novembro para 
receber sugestões pelo site da Receita Federal.  



 2 

Em breve síntese é uma declaração que deve ser entregue junto com o SPED 
por uma empresa aqui no Brasil, seja controladora ou participante de um 

grupo multinacional. E as informações são bastante detalhadas a respeito do 
que deve ser informado de cada empresa do grupo, agregada por jurisdição, o 

montante de receita total entre partes relacionadas e não relacionadas, o lucro 
ou prejuízo, o imposto de renda pago e devido, capital social, juros 
acumulados, número de empregados, ativos tangíveis que não sejam caixas – 

quer dizer, não vai ser fácil de fazer, mais uma obrigação custosa, né? Alguém 
se aventura aqui a fazer uma análise, um relato para a semana que vem?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Lá na reunião interna o senhor manifestou 
uma perplexidade, não me lembro qual é, mas eu queria falar também sobre 

uma outra perplexidade que eu fiquei quando eu vi o rateio da Repatriação. 
Está certo que isso está previsto constitucionalmente – pode ser feito – mas 

com certeza a maioria do tributo pago foi feito em São Paulo e Rio de Janeiro, 
até pela pujança do PIB daqui. No entanto, São Paulo ficou em último lugar, ou 
penúltimo lugar, na distribuição do imposto de renda. Por exemplo, o Amapá 

recebeu R$ 300 milhões, São Paulo R$ 31 milhões, quer dizer, o Amapá 
recebeu R$ 1.200 por habitante e São Paulo R$ 0,80 – é um critério maluco 

isso que está previsto nessa forma de distribuição. Quer dizer, isso que me 
causou a perplexidade. Está nos jornais o valor de cada um, Maranhão é 
segundo colocado, Amapá terceiro, Bahia primeiro. São critérios que chocam, 

né?  

E o segundo ponto foi ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão 
sobre a possibilidade da Fazenda fazer o protesto da dívida ativa. Foi por 

maioria; e uma argumentação absurda da Advocacia Geral da União, acho isso 
muito temerário porque ela disse que qualquer um pode ir ao judiciário e 
suspender o protesto, mas suspender o protesto já é um problema muito sério, 

ainda mais com valores pesados, quer dizer, a procuradoria faz inscrição, 
coloca 20% em cima, mais 10% de honorários, e protesta, ou você paga para se 
livrar, para poder ter o desconto sobre os honorários, ou você entra com ação 

anulatória ou com a liminar, mas é uma judicialização complicada, quer dizer, 
deram pra Fazenda alguma ferramenta monumental, eu acho que está certo, o 

Supremo diz que a Fazenda Pública tem interesse público é maior, mas 
realmente há o mecanismo que tão favorável para a Fazenda Pública que é a 
execução fiscal, e agora esse dinheiro, essa fórmula de fazer a cobrança eu 

acho... não posso dizer que não é constitucional porque o próprio Supremo diz 
que é, mas é uma questão de consciência, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é mais uma medida de 

coerção, não é? Eu não quero entrar no aspecto jurídico, constitucional, legal, 
mas obviamente que isso é mais um elemento que vai limitando cada vez mais 
o direito de defesa dos contribuintes ou não contribuintes.  

Eu publiquei um artigo agora na Revista do Advogado, da AASP, o título é 

“Fenecimento do Direito de Defesa”, que é justamente essa situação, você não 
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tem pra onde correr. Os tribunais administrativos não julgam mais. E o poder 
judiciário tolera todos os tipos de petições, e me faz lembrar aquele juiz 

americano que advertiu há quase 100 anos que o poder de tributar não 
importa no poder de distribuir. Isso é o que acaba acontecendo, infelizmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou aqui no site do Supremo Tribunal 

Federal, apenas uma informação, sobre a razão de decidir do Ministro Barroso 
– sobre o argumento de que não seria sanção política, lembrando que existem 
três súmulas no STF contra sanções políticas, aquelas de fechamento de 

estabelecimento, previsão de emissão de notas e quitadas – aqui diz: “Contudo 
prevaleceu o entendimento de que o protesto de CDAs não configura a sanção 
política porque não restringe de forma desproporcional direitos fundamentais 
assegurados aos contribuintes. Em seu voto, proferido na semana passada, o 
relator, Dr. Ministro Barroso, salientou que, ‘essa modalidade de cobrança é 
menos invasiva que a ação judicial de execução fiscal que permite a penhora de 
bens e o bloqueio de recursos nas contas dos contribuintes inadimplentes”.  

Um caso assim me parece, data venia, falacioso. Porque para ser menos 
invasivo, significa, então, que eu opto por esse e não terei a execução fiscal? 
Esse é o caminho que eu diria, é menos invasivo. Agora eu digo que é falacioso, 

porque, na medida que eu digo que esse não impede a execução fiscal que 
corre em paralelo, então, se estamos falando em proporcionalidade implica um 
mínimo de matemática, e o mínimo de matemática diria que se somarem-se os 

dois, eu terei mais invasão do que teria apenas com a execução. Não preciso 
dizer muita matemática para dizer que o raciocínio é falacioso, porque não é 
um meio alternativo, é um meio cumulativo de cobrança.  

Me desculpem, mas nesse caso, caberia até, da parte em questão embargos, 

embargos para esclarecer se essa questão, para saber se o que o Ministro quis 
dizer é que na hipótese de protesto de certidão de dívida ativa não caberia 
execução fiscal porque se optaria pelo menos invasivo. Aí, eu diria bom, entendi 
a proporção, é menos invasivo. Mas em outro sentido, dizer que é cumulativo 

me parece contraditória a posição e, portanto, caberia embargos para essa 
situação. Não sei se serão feitos, mas eu vejo fundamentação para que pelo 
menos se esclareça essa conta matemática: como pode ser menos invasivo se 

eu somar duas sanções necessariamente. Sempre, eu terei maior invasão que 
uma sanção. Então isso eu não consigo endossar, não consigo concordar do 

ponto de vista estritamente técnico dessa argumentação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A decisão é de Plenário? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É unânime? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Maioria. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Maioria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De quanto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Seis a quatro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas realmente eu acho que caberiam embargos 

aqui, eu não sei nem quem é a parte. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Confederação Nacional do Comércio – CNC. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Seria interessante ver se serão provocados 
porque é uma questão de conta matemática. Se o que ele quis dizer é que é um 
meio alternativo à cobrança, ou seja, que a Fazenda Pública pode optar pelo 

processo da CDA abrindo mão da execução fiscal, estamos de acordo. É menos 
invasivo, sem dúvida é menos invasivo.  

Agora, na medida em que é cumulativo, já caberia no mínimo, o Supremo 

Tribunal Federal, dizer que, havendo protesto ou durante algum prazo após o 
protesto, não é possível iniciar a execução fiscal. Aí eu diria: estamos 
conversando a mesma linguagem, proteste-se, mas não se inicia a execução 
fiscal até um prazo X. Agora, se for cumular as duas não pode ser proporcional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade nós temos sucessivas 

invasões. Depois daquela cobrança amigável, a conta corrente já é registrada, 
certidão negativa já não sai, depois vem o Cadin, depois vem o protesto, depois 
vem a execução fiscal e depois vem a execução provisória da penhora. Quem 

sobreviver, sobreviva.  

Alguma comunicação mais?  

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Só dando sequência ao expediente, ontem lá no 
Senado, olhei o status do Projeto de Lei do Senado, sobre a nova RERCT, ela 

está no Senado aguardando designação de relator, mas ela já foi lida no 
Plenário. E só pra comentar as mudanças que o projeto de lei trouze: aumento 
para 17,5% do imposto, aumento de 2,5%, então a multa também 2,5%, fica 

35%; e ele reabre o prazo no dia 1º de fevereiro de 2017 até 30 de junho de 
2017. Vamos ver como é que vai ser a evolução disso aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ao primeiro assunto da 

pauta: PIS, COFINS, insumos, posições do CARF e do STJ. Assunto bastante 
importante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. A razão de eu trazer esse 
estudo para a nossa Mesa é, sem dúvida nenhuma, discutir o caso e também 

analisar o trabalho sério feito por advogados, professores, pesquisadores que 
veio ao nosso conhecimento aqui na Mesa – temos o exemplar em nossa 

Biblioteca – que é o “Repertório Analítico de Jurisprudência do CARF”, sob 
coordenação do Eurico Marcos Diniz de Santi, e outros, que procurou aí no 
método analítico explorar as decisões do CARF. E segundo a proposta que 
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consta na primeira página do Repertório – e aí me preocupou – fornecer 
material para exigir coerência interna a respeito do Conselho aos seus próprios 
precedentes, garantia de isonomia e critérios mínimos de segurança jurídica 
sobre o pântano kafkaniano na complexidade tributária. A gente sabe que o 

Professor Eurico Diniz tem um livro sobre Kafka no Direito Tributário e procura 
desta forma provocar a reflexão, sempre com seriedade e também com um 
vanguardismo que é próprio dele.  

E nessa proposta, me chamou atenção, primeiro essa ideia de exigir coerência 
dos julgadores pelos próprios julgamentos anteriores. Mas uma crítica que me 
parece necessária é sobre o fato de se mencionar uma operação policial (a 

Zelotes), o que eu acho preocupante para dizer o mínimo, porque não tem uma 
coisa a ver com outra e dependendo como você coloca isso e quem lê isso pode 
parecer um policiamento ideológico ou encabrestamento das decisões do CARF 

e dos próprios juízes – o que, claro, conhecendo as pessoas que escreveram 
esse livro e coordenaram, não é a intenção, mas sim de discutir e fazer 

propostas científicas. Mas de qualquer modo eu tenho externado algumas vezes 
a minha preocupação sobre a estatística no Direito Tributário... tive uma 
surpresa agradável nessa semana, estava olhando um trabalho de conclusão 

de curso que contrariou o que eu pensava, então também é bom que a gente 
estar sempre aberto à leitura porque nós mesmos podemos ter posições 
reacionárias quanto a métodos. Então quando a gente vê métodos científicos, a 
ideia de crítica não pode ser reacionária, dizer “bom era o método que eu 
conheço, o bom é o método que eu gosto ou como era antigamente”.  

Então o método é preocupante se for levado ao encabrestamento, ou seja, a 
uma estatística que determine ao juiz como ele deve se comportar, e se ele não 
tiver esse comportamento ele ficaria de alguma forma marcado sobre a sua 

liberdade de decisão. E numa discussão muito agradável com a Karem 
Jureidini Dias uma das Coordenadoras da obra – uma advogada, uma juíza do 

CARF, muito franca, muito séria também nessa discussão e de fato é uma 
preocupação até dela pelo que a gente pode ver nessa discussão.  

Então como é que foi feito este trabalho em relação aos insumos, nesse caso 
aqui especificamente.... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos restringir nosso debate sobre o método 
antes? E depois discutimos a direito material, o conteúdo propriamente dito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, eu tinha planejado fazer exatamente isso. 

O método escolhido nesse capítulo específico foi de analisar diversas decisões, 
randomicamente escolhidas por palavras chaves, e a partir deste número de 

decisões, proceder uma divisão em grupos. E aí analisar os grupos e tirar 
conclusões, ao final, sobre se esses grupos levaram os pesquisadores a 

conclusões válidas para aquilo que é a proposta de análise de precedentes do 
CARF no sentido de buscar uma coerência jurídica. Então esse é o método. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu – o Fernando sabe – endosso esse tipo de 
método. Já o adotei uma pesquisa sobre planejamento tributário, que muitos 

conheceram – foi publicada; temos uma segunda pesquisa que estamos 
terminando num grupo sobre governança tributária, chamado Govertax – que 

inclusive o nosso pesquisador Viktor Jean Lemos faz parte – também no 
mesmo sentido. E eu acredito que levantamento, essa varredura das decisões, 
a partir de palavras chaves que fundamentam os acórdãos, e se buscam 

algumas perguntas, para buscar um mínimo de coerência, me parece 
extremamente interessante e cientificamente válido. Como trabalhar os 

resultados, podem ser que estão ou não. 

O Fernando usou o termo de encabrestamento que é realmente algo ruim. Eu 
diria, talvez um pouco, mudando para observatório – só para tirar a ideologia 
da questão – compreender as decisões porque esse é um ponto interessante. O 

o julgador é livre para decidir, mas será que o julgador não deve ter coerência? 
Será que a segurança jurídica é algo que se exige apenas do legislador? Ou de 

todo o sistema jurídico? Será que eu não tenho a expectativa de que num caso 
semelhante, eu tenha uma decisão semelhante? Será que eu, contribuinte, 
quando tomo uma decisão sobre o planejamento tributário, não tenho o direito 

de conhecer a jurisprudência e verificando que eu estou dentro dos limites da 
jurisprudência, eu tenha uma legítima expectativa de que haja consistência?  

Eu insisto, não é que haja uma obrigatoriedade da parte do juiz manter a 

mesma decisão, mas me parece que ele tem o dever sim de justificar o seu 
desvio e dizer porque nesse caso é diferente. Ou seja, é aí a distância para um 
arbítrio: se o juiz decide cada caso como queira, nós temos um estado de 

arbítrio. Então eu diria que quando se fixam os parâmetros, é reduzida sim a 
discricionariedade do julgador, mas no sentido positivo, porque se exige uma 
consistência nas decisões.  

O julgador pode ir contra, mas ele deve explicar porque ele foi contra, ele não 
pode simplesmente adotar um caminho diverso. Porque se a cada vez, ele toma 
caminhos diversos, sem considerar o passado, eu passo a viver no arbítrio, eu 

passo a viver na total insegurança jurídica.  

Então, desculpe-me, mas discordando, eu não quero usar o termo 
encabrestamento, mas diria que toda vez que a Academia se reúne, conduz um 
relatório sério, demonstrando uma certa linha de decisões, sem dúvida produz 

um efeito para o julgador, mas um efeito positivo. O efeito de que o julgador, 
para se desviar, deve dizer porque, deve explicar porque ele estava errado, 

porque aquela decisão não era mais aplicável – isso ele pode fazer. O que ele 
não pode é simplesmente desprezar o passado, o Tribunal que despreza aquilo 
que decidiu no passado traz um grau de insegurança jurídica muito grande. E 

eu insisto, e essa é a minha tese, Fernando, se me permitir, segurança jurídica 
não é princípio que se aplique apenas ao legislador, se aplica a todo o sistema 
jurídico inclusive aos aplicadores da lei. E um trabalho como esse, sem entrar 
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no mérito, a iniciativa de se levantar e de se tornarem públicos os critérios dos 
julgadores, me parece extremamente salutar para o ordenamento jurídico. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, então, já que você entrou na polêmica do 

método podemos só fechar, podemos debater o método... 

Só na questão do método – que é uma crítica que eu queria fazer no final – mas 
o método tem que ser externado a priori, como foi, está correto. E depois, a 

posteriori, tem que haver uma verificação se o método escolhido foi válido, ou 
se de alguma forma contribuiu para aquilo que se pretendia comprovar.  

Aqui nós encontramos alguns problemas no método, um dos problemas do 

método é o tempo. Porque você está analisando um número de decisões e você 
forma grupos que, não necessariamente, podem ajudar a uma comprovação 
efetiva se nós estivermos analisando decisões em tempos diferentes. E o que eu 

vou trazer para vocês é o que está no estudo, não é algo que eu criei, mas o que 
o próprio estudo revela.  

Nós verificamos a preocupação em criação de grupos – também é um método e 

depois nós vamos ver uma falha no método, também do grupo, porque há um 
grupo de um. Então grupo de um pra mim não é grupo; e aí tem o grupo que é 
subgrupo do primeiro grupo; aí depois tem o grupo que é subgrupo do segundo 

grupo – ou seja, não é efetivamente um grupo, é uma reflexão sobre o grupo 
anterior.  

Então a se a ideia era formação de grupos, primeiro, eu tenho que ter mais de 

um. Eu tenho que pensar assim, um grupo – como nós estamos analisando um 
grupo aqui – eu tenho que dizer: “Olha, este é o nosso grupo”. Mas se eu falar 
“Só o grupo que nasceu depois de 1964, o grupo que nasceu antes de 1964, o 
grupo que nasceu depois da década de 1990”, aí eu começo a ter quebras, vão 
existir períodos intercalados que não são base científica, porque passou um 

período. Epor que naquele período e não no outro? Então o aspecto temporal 
numa análise como esta é muito importante, se eu não me atenho a isso eu 

crio distorções como parece ter acontecido.  

Então a minha ideia não é desqualificar de maneira alguma o trabalho, é uma 
questão, até respeitando o trabalho, de discuti-lo.  

Então nós temos alguns grupos, e o primeiro grupo que me chamou atenção é 
um grupo de interpretação restritiva relacionada ao IPI. Então, você analisa os 

textos legais – ou seja, você interpreta segundo os textos legais e sempre à luz 
do IPI ou do ICMS. É um conceito que foi tratado de conceito estipulativo, o 

legislador define as condições, então você estaria sujeito ao que o legislador 
define como condições para uso do insumo. E aí esta definição seria alinhada 
ao IPI mais precisamente dentro desse grupo estudado, de acordo com o 

Parecer Normativo CST n. 65/79.  

A ideia também desse grupo é uma aproximação sistemática do IPI tendo como 
norte o processo produtivo. E aqui há outro problema metodológico que a gente 
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vai observar nos outros grupos. Nesse grupo só foram compreendidas as 
decisões que não foram à Câmara Superior, ou seja, só até a Câmara Superior, 

não foi encontrada nenhuma decisão da Câmara Superior nesse sentido. Então 
aí já é uma quebra, então você está analisando só decisões até a Câmara 

Superior – e eu vou chegar mais adiante do porquê a minha preocupação com 
relação a isso. No segundo grupo faz uma aproximação de insumo sobre todos 
os custos de produção ou prestação de serviço, mas relacionados ao artigo 290 

do RIR/99, decisões essas que estão em confronto ao que a Receita Federal 
entendia – aí de novo a questão temporal, né? Esse grupo foi observado de 
2008 a 2012. Então, o primeiro grupo foi anterior e o segundo grupo foi de 

2008 a 2012. Aqui, pensando num acórdão paradigma, n. 3202-00225 com 
relatoria de Gilberto Moreira Júnior, o crédito despesas, encargos vinculados 

às receitas. E de novo o Conselho Superior de Recursos Fiscais não tem 
acórdão nesse sentido. Aí, se percebe uma certa coerência, o primeiro grupo 
não tinha decisões da Câmara Superior, o segundo grupo não tinha decisões 

da Câmara Superior. O terceiro grupo então, parte de uma aproximação 
sistemática – e aqui está um dos problemas que encontrei. Uma visão ampla, o 

conceito contábil de custo por absorção, aí são considerados todos os gastos e 
itens absorvidos para produção ou prestação de serviços. Uma aplicação dos 
artigos 290, 291, do RIR/99. E aqui uma constatação que há poucos julgados 

nesse sentido, apenas um – observado pelo próprio texto do estudo. O custo de 
produto vendido, o custo do serviço prestado. E aqui de novo não houve caso 
na Câmara Superior de Recursos Fiscais. E aí vem o quarto grupo, com 

número maior de decisões, com a imprescindibilidade de utilização – a ideia é 
essa, você tem, você não pode prescindir da utilização do insumo e aqui seria 

uma posição intermediária, não estaríamos aqui nem próximo do IPI e nem 
próximo do IRPJ. Uma relação entre o bem ou o serviço tomado como insumo. 
E aí já está pensando na frente em relação às decisões judiciais. O objetivo 

desta análise e da formação desse grupo foi verificar se nestas decisões foi 
levado em conta uma questão importante no insumo que é a essencialidade – a 

prova da essencialidade. Aí tem uma decisão, 3202-000.411, que traz esta 
preocupação – mas tudo isso está aqui, está no Repertório, então vocês têm 
acesso a isso.  

E aí foi montado um outro grupo – e aí a quebra de novo metodológica, porque 

aqui esse grupo foi montado em cima só das decisões da Câmara Superior de 
Recursos Fiscais. Então quando a gente estava analisando as decisões que não 

eram da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a gente traçou um norte – 
vamos olhar quais são os grupos – e aí conseguimos achar no mínimo dois 

grupos, o terceiro grupo não é, desculpa, três grupos, um dos grupos é de um, 
então não tem validade em termos de amostragem, e aí vem um outro grupo 
que é esse grupo da estabilização, considerado um grupo de estabilização 

porque claro, está em cima da Câmara de Superior de Recursos Fiscais e 
justamente uma posição intermediária, um conceito de insumo relacional, ou 
seja, todos os bens ou serviços exigidos pelo poder público – um probleminha 

aí que eu gostaria só de ressaltar – poder público ou pela lei para exercício da 
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atividade. Ou seja, os gastos incorridos na atividade empresarial. E aí vem o 
último grupo que é um desdobramento do grupo anterior, em que se procura 

novamente pensar sobre o grupo anterior e verificando em que medida o CARF 
admite a distância do IPI, do ICMS e do Imposto de Renda e partindo agora do 

conceito de insumo da Lei do PIS/COFINS, uma aplicação do insumo na 
produção sem segregação.  

Relatando esses grupos, aí vem a conclusão que chama atenção também para o 
leitor, e a mim particularmente, porque ela não fechou esta crítica dos grupos 

que em termos metodológicos precisaria fechar: em que medida esses grupos 
contribuíram ou não para que a gente pudesse fazer uma análise dos casos e 
direcionar. Porque eu conversando com a Karem, ela me disse: “Olha, eu acho 
interessante esse estudo porque você procura dar uma orientação para o 
operador de Direito sobre onde estamos, não necessariamente para onde iremos, 
mas onde estamos é interessante”. E aí eu falei: “Olha, isso é bacana, onde 
estamos talvez seja a função deste trabalho”, e aí a minha preocupação na 

conclusão e aí também a minha frustração de não encontrar essa conclusão, 
porque na própria conclusão existe uma certa reclamação quanto à dificuldade 
de inter-relacionar decisões do CARF, até de encontrar decisões e nas decisões 

uma coerência lógica e aí você chega numa conclusão de indeterminação. Ou 
seja, a não conclusão, ou a não prova – você não consegue a comprovação 

daqui que você quis anteriormente. O que não é nenhum problema, eu não vejo 
nenhum problema nisso, mas aí há uma descrição – que não me parece 
coerente com que o eu vi anteriormente – de uma posição do CARF 

intermediária. E quando fala em posição intermediária novamente é uma 
quebra temporal, porque essa posição intermediária é recente, ela não é dos 

grupos um e dois, ela é provavelmente do grupo três ou até quatro, porque é o 
grupo que foi formado a partir das decisões da Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, ou seja, a presunção de essencialidade.  

E uma conclusão que eu realmente não entendi é alegar Lourival Vilanova – eu 

gosto muito de ler Lourival Vilanova, mas eu acho que ele não tem nenhuma 
relação com o que está aqui, no que está discutindo. E é um pouco assim, é 
um cacoete, então quando não tenho, não encontro muito aonde me apegar eu 

me apego em Lourival Vilanova, e que não tem relação com isso, na minha 
visão – e aqui a minha posição é de criticar. É muito bacana você criticar um 

trabalho feito, porque o trabalho já está feito, e uma forma de elogiar quem fez, 
é criticar, no meu modo de pensar.  

Então, legislação ordinária tem uma lacuna, mas será que o CARF pode 
preencher essa lacuna? Então essa é a minha preocupação e que aqui eu 

gostaria de, antes passar para a questão das discussões judiciais, submeter à 
crítica dos colegas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que o trabalho, 

como todo trabalho de pesquisa, é importante, vai ser útil. Mas se a gente 
analisar a questão de uma maneira menos estatística, e mais de uma 
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verificação global, note um conceito absolutamente indeterminado na Lei de 
PIS/COFINS, insumo, isso nos obriga a saber o que a palavra significa, qual é o 

sentido da palavra, o ponto de partida para a interpretação – isto de um lado. E 
de outro lado nós tínhamos a interpretação da Receita Federal centrada na 

Legislação de IPI onde existe definição de matérias-primas, produtos 
intermediários e material de embalagem, são os que dão crédito, diferente de 

insumo – insumo pode ser muito mais do que esses três tipos de bens.  

Seguramente a jurisprudência do CARF, e isso de uma maneira até 
surpreendente se posicionou contrariamente a duas instruções normativas, só 

para no final decidir. Num segundo momento, a partir desse primeiro, a 
Câmara Superior emitiu dois acórdãos que partiram para um modo 
absurdamente oposto: tudo dá crédito, até despesa desnecessária que não seja 

insumo. Por exemplo, uma despesa de remuneração de um trabalho que nada 
tem nada a ver com produção. Foram surpreendentes essas duas decisões, até 

pelo Relator, mas elas não resistiram, porque realmente elas estavam 
absolutamente acima do conceito mínimo que a palavra insumo carrega. Dali 
pra frente, Fernando, nós temos, eu diria, uma estabilização da jurisprudência, 

quanto ao que seja insumo: ele não é nem tudo que a empresa gasta, nem é só 
as hipóteses do IPI. E aí ficou um pouco casuístico: o uniforme do guarda da 
fábrica é insumo ou não, o tratamento de efluentes é insumo ou não – mas aí foi 
casuístico. E nas decisões casuísticas, seja de Câmara Superior, seja de 

Câmaras Ordinárias do CARF, a fundamentação foi sendo variada, não é? Mas 
no fundo, todas elas se aproximam para o chamado custo de absorção. Custo 
de absorção é tudo aquilo que – e essa é uma expressão da Contabilidade e 

está referida no parecer normativo relativo ao imposto de renda – é tudo aquilo 
que é necessário para a produção. Isso é igual a insumo. Essa é a tendência da 

jurisprudência do CARF e na Câmara Superior.  

Então essa segmentação de grupos, também acho interessante. Mas é de 
fundamentos que no fundo eles convergem para um conceito comum, uma 

ideia comum. As fundamentações têm variado, um diz que é o artigo 290, outro 
diz que é o parecer normativo que trata de absorção... no fundo, no fundo é 
tudo a mesma coisa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sobre a pergunta do Fernando se nós estamos 
diante de uma lacuna, se é papel do CARF preencher a lacuna. Eu penso que 
nós não estamos diante de uma lacuna. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De jeito nenhum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós lidamos muito com o conceito determinado, e 

sim é papel do CARF ajudar na determinação. O exemplo disso é quando nós 
pensamos no conceito despesas operacionais, onde nós temos um desenho a 

partir de várias decisões; eu diria que quem opera no imposto de renda hoje 
tem uma relativa segurança com relação ao que é uma despesa operacional, 

tamanha é a casuística que existe e que vai de algum modo nos guiando.  
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Então nós estamos caminhando para algo parecido. Ou seja, o que é insumo? 
Olha, vamos olhar o que o CARF vem decidindo num caso e outro e a partir das 

várias decisões a gente passa a conhecer o que é insumo – é um conceito 
indeterminado, mas estamos hoje numa lacuna. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpe, eu só queria fazer uma observação 

para não ficar como se eu tivesse dito, não fui eu quem disse isso. Isso foi dito 
na conclusão do texto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha resposta é não, não estamos usando 
uma lacuna, estamos diante de um conceito indeterminado. Não, não é verdade 

que no Direito Tributário não existam conceitos indeterminados. Ao contrário, 
Direito Tributário está cheio de conceitos indeterminados, como, aliás, o Direito 

em geral tem.  

O princípio da determinação conceitual, enquanto princípio, exige que se 
busque a maior determinação possível. O que não significa, a partir dali, a 
chamada “tipicidade cerrada” que é algo que não existe no Direito. Uma coisa é 

buscar a determinação, agora conceitos determinados? Tomemos despesas 
operacionais... aliás, pior, permitam-me me corrigir, despesas operacionais não 

são sequer conceitos indeterminados, é cláusula geral – que é algo diverso, nós 
estamos diante de cláusula geral. E eu diria que no caso de insumos também; 

nós estamos caminhando para uma cláusula geral. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o que eu queria ressaltar – já que você 
tocou nisso – é que insumo é um conceito determinado. Nós temos cláusulas 

gerais na lei, então quando a gente fala da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03, 
nós podemos encontrar nessas leis cláusulas gerais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem razão, insumo é conceito indeterminado. 

Concordo com você. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, insumo conceito indeterminado.  

E o que me preocupa nessa pesquisa é que, quando eu falei encabrestamento, é 
no sentido de você criar uma realidade estocástica em cima de estatísticas que 

leve a pensar de um jeito ou de outro, ou seja, leva a pensar em algo do tipo 
“olha, então a aproximação do IPI é a correta; não, a aproximação do imposto de 
renda é a correta; a aproximação do custo por absorção é a correta” Afinal de 
contas qual é a correta?  

Me parece dentro de uma análise não sistêmica ou não estocástica, mas como 
análise da jurisprudência em si, acertada a posição do Ricardo, ou seja, você 

observa uma estabilização da jurisprudência no tempo. Porque pensar que isto 
vem de 2002, 2003, quando isto passou à apreciação do CARF – e aí nenhuma 

crítica ao CARF como instituição, ou juiz A ou juiz B, ou Zelotes, não tem 
nenhuma relação científica, pelo amor de Deus; mas, especificamente, o que foi 
julgado e como isso amadureceu. Então é natural que a Corte amadureça as 

decisões dentro da liberdade do julgador, e que procura – como se alguém 
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tivesse tateando no escuro – encontrar uma saída para as decisões dentro da 
lógica da argumentação jurídica. Por que essa liberdade do juiz? Ele se 

confronta com argumentação, e da teoria da argumentação a gente aprende 
isso: você pode por meio da argumentação jurídica encontrar definições 

melhores ou aproximações interpretativas que melhorem a indeterminação 
conceitual de insumo para se aproximar, disso que o Ricardo disse: um custo 
de absorção. Mas essa aproximação, ela não é taxativa:  “tem que ser o custo de 
absorção, tem que ser o insumo por absorção”. Seria de bom tom, seria 
interessante que a gente seguisse uma lógica da essencialidade, da 

imprescindibilidade, que você procurasse enxergar isso: o que você precisou, 
será que você precisa de dedetização numa empresa de alimentos? Você precisa 
de higiene na empresa de alimentos? Então isso até foi destacado numa 
palestra pela Karem, que achei adequado. Sim, em uma empresa de alimentos 
você precisa de uma, de uma limpeza, né? Será que isso é essencial, ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O risco de acrescentar o 
qualificativo essencial necessário é o mesmo risco da definição da despesa 
operacional necessária. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não há fiscal que resista à tentação 

da empresa quanto a uma despesa ser ou não ser necessária. Você deu uma 
gratificação para um funcionário que fez alguma coisa, eles vão dizer: “isso não 
é necessário, você não precisava ter dado”. Você tem o sindicato que dá 7% de 
reajuste salarial, você dá 10%, eles vão dizer: esses 3% não são necessários.  

Então o risco, o necessário, é o mesmo que existe para efeitos do imposto de 

renda. No imposto de renda o conceito indeterminado, como foi lembrado aqui 
está explicitado no artigo 47 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, que é 
o artigo 299 do RIR/99. Tem várias definições do que é necessário lá. Mas são 

normas de explicitação exatamente de um conceito indeterminado que, de certa 
forma, no plano regulamentar ou de legislação ordinária, você passou a 

transformar o conceito indeterminado, em determinado pela lei. Está certo?  

No caso do PIS e COFINS, você não tem essa determinação, nem o nível. A 
instrução normativa quis determinar, mas ela não tem autoridade para isso e 
foi absolutamente errado. A verdade é que essas decisões, seguindo uma linha 

de pensamento ou outro, na verdade elas, muitas delas, se louvaram na 
doutrina, porque a doutrina foi construindo também o conceito de insumo para 

este fim. Neste ponto eu acho que avançamos bastante sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria acrescentar que a decisão 
casuística é quase um altruísmo, porque, de fato, você ter como resultado 
evolutivo das decisões do CARF uma casuística, ou seja, um caso a caso, eu 

não entendo negativo. No caso a caso, você vai analisar as provas, você vai 
verificar os argumentos e você vai ser convencido pelo argumento seguindo 
uma evolução jurisprudencial. O que me preocupa é dizer, olha, se você não 
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julgar deste jeito é porque você não é coerente. Ah, isso me mata porque isso 
não tem nada a ver com coerência. A estabilidade, buscar uma estabilidade nas 

decisões através de precedentes eu acho interessante. Ponto. Mas não nesse 
sentido que eu disse encabrestar, você falar: “não, você tem que julgar assim ou 
julgar daquele jeito porque aqui eu vi que nas decisões do Carf tem este ou 
aquele jeito e você deve se ater a este ou aquele conceito de insumo”. Aí eu não 
concordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. Só dizer, eu não entendi muito o teu 
raciocínio. Você pode dizer que o levantamento não foi bem feito, que o método 
não é bom e não é consistente – eu não te critico. Vamos ultrapassar isso, 

vamos dizer que estivéssemos diante do Repertório cuja análise fosse confiável – 
por alguma razão, não vou entrar no mérito até porque eu não li o Repertório. 

Então eu vou dizer, se eu tivesse diante de uma condição que houvesse dois 
tipos de decisão, dois grupos de decisão e que isso fosse possível de ser feito – 
não entrei nesse mérito aqui. Eu te diria que na medida em que isso se torna 

público, o julgador sim, para adotar um terceiro método – até para escolher um 
dos dois, ele deve explicar porque escolhe um e não outro, ele tem o dever sim 

de se justificar, de motivar a sua decisão sob pena do arbítrio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. Motivar eu concordo, Schoueri – nós 
estamos quase de acordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Motivar a razão  porque ele não segue a 
outra linha e porque ele entende que a linha dele é melhor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É da natureza da decisão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Então está ok. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o que a gente estava falando, não existe 
decisão válida sem motivação. Não é essa a ideia. 

A questão é, nós temos uma preocupação com as pesquisas porque é a nossa 
vida. Toda vez que eu leio um trabalho desse eu fico maravilhado, eu gosto 

muito de ler um trabalho desse, fico atento a isso. Mas eu não posso deixar de 
apontar os problemas; e eu estou dizendo, não de todo o livro, pelo amor de 

Deus. Eu estou lendo com muito cuidado, já vi PIS e COFINS insumo; já vi PIS 
e COFINS receita; já tenho uma outra posição em relação à Receita Federal. 
Quando eu me defronto com a pesquisa, eu quero ver se faz sentido. Eu até 

brinquei com você essa semana, eu fui na feira de ciências da escola da minha 
filha e vejo pesquisa feita pelas crianças. Não tem validade a pesquisa? Lógico 
que tem a validade. Por isso pego assim, as crianças cortaram frutas, morango, 
abacaxi, banana e sei lá, e queriam que as abelhas pousassem na, e diriam qual 
é o doce mais interessante de acordo com o número de abelhas que estavam 
pousadas nas frutas, só que esqueceram que onde elas colocaram as frutas, 
tinham muitas flores, então lógico que as abelhas preferiram as flores às frutas, 
e ninguém pousou nas frutas. Logo, as abelhas não gostam de fruta? Não, o 
trabalho foi bacana isso, o trabalho científico e isso é interessante na pesquisa, 
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tanto seja, não estou dizendo que é, não estou desqualificando, ao contrário, eu 
estou qualificando, a pesquisa, acompanhada por um professor, no sentido de 
que olha, o método é válido, mas houve uma quebra porque vocês colocaram as 
frutas no lugar onde estava isolado então houve uma quebra sistêmica, olha 
como é interessante a ciência, então a ciência é assim. E eu acho que também 
no método de análise jurídica é importante desde que seja jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para o STJ? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos. Eu não queria me alongar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade essa questão do 

Repertório, o risco que eu vejo, Fernando, é ele transformar como sendo ele a 
voz da jurisprudência. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente como eu penso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da mesma forma – e eu não estou 

preocupado com o juiz, se ele está gostando ou não – mas é encabrestar o 
pensamento das pessoas. Da mesma forma que no passado aquele 
Regulamento da Resenha Tributária que era feito pelo Fortunato Bassani 

Campos e outros, as pessoas falavam: “o regulamento diz isso”. Mas na 
verdade, o Regulamento não dizia isso. E aí o cara ia na biblioteca, trazia o 

regulamento e tinha uma nota embaixo fazendo um comentário, fazendo uma 
referência a um acórdão. Então na cabeça das pessoas que não fossem 
advogados o Regulamento era tudo aquilo que estava lá. O medo que eu tenho 

é que esse trabalho, inclusive que está chancelado pelo prestígio da FGV, seja 
considerado ele a jurisprudência, que é essa análise crítica que você está 
fazendo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu subscrevo totalmente.  

Em relação aos Tribunais, o que eu procurei separar foram algumas questões 
que ainda estão em discussão como publicidade, propaganda, marketing, 
promoções, comissões e pesquisa de mercado. E aí eu pincei alguns casos 

como o Caso Casas Bahia (resultado desfavorável ao Contribuinte), o Caso 
Natura (resultado desfavorável ao Contribuinte), o Caso Lojas Marisa (resultado 

desfavorável ao Contribuinte), e o Caso Unilever Sorvane (ainda sem decisão no 
STJ).  

Então, qual que é a questão? Você tem uma série de decisões contrárias ao 

contribuinte em relação ao uso desse tipo de despesa para diminuir a base de 
cálculo do PIS e da COFINS. O posicionamento absolutamente contrário ao 
contribuinte desses casos – no meu modo de pensar – ainda não reflete a 

indeterminação do conceito de insumo ou até de crédito, como o Ricardo disse. 
Mas é interessante observar que, nas decisões mencionadas, de certa forma se 

costuma uma estabilidade, não coerência. Não está incluída coerência nisso. E 
da mesma forma já nas taxas de cartão de crédito – mas aí veja o cuidado, aqui 
o CARF, o Caso Magazine Luiza, depois o Caso Casas Bahia, e o Caso 
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Riachuelo, todos contra o contribuinte. O que é interessante para confrontar? 
Por que esses três casos sob taxa de cartão de crédito tiveram o mesmo fim? 

Porque efetivamente não são considerados pelo CARF como essenciais ou 
sequer passíveis de interpretação dessa forma pela legislação do PIS e da 

COFINS. E também aqui falando, da mesma forma, das decisões das despesas 
com Tecnologia da Informação em que a gente observa no Caso Magazine Luiza 
e no Caso Construtora Paraopeba, também no posicionamento do CARF contra 

o contribuinte.  

Indo para a questão da essencialidade – aí é uma observação também em 
relação a estabilidade, não coerência – uma preocupação de verificar o que 

seria insumo nesse Caso Domingos Costa Indústria de Alimentos, aí materiais 
de limpeza como eu já havia mencionado e num outro caso também, no STJ 

dos Móveis América, o insumo considerado a embalagem de proteção dos 
móveis que são objeto de venda.  

Voltando para a questão da essencialidade, o Caso Sadia, este no CARF, o 

insumo uniforme, pallets aqui era mais ou menos dentro dessa lógica.  

E aí você consegue traçar o comportamento estável tanto na jurisprudência do 
CARF como na jurisprudência dos Tribunais, caminhando pra essa ideia de 

que você poderia considerar a essencialidade em algum ambiente.  

Por último, nós temos o Caso Anhembi Alimentos que ainda não foi julgado, 
está indefinido no STJ, que também trabalha com a mesma ideia de insumo e 
essencialidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós já falamos 
bastante esse assunto Fernando, eu queria apenas fazer uma referência sobre 
alguns casos que foram citados.  

Sobre o Caso Casas Bahia, existe uma distorção do problema: é saber se o 

comércio tem insumo. Porque sem discutir aspectos de constitucionalidade que 
são rebatidos pelo Professor Humberto Ávila, mas ficando nos estritos termos 

da lei, o insumo é da produção de mercadorias ou de serviços, ou seja, da 
indústria ou do produtor do serviço. O comércio tem como crédito os custos 
dos bens revendidos, então eles não têm aplicáveis aí no conceito de insumo. 

Todas essas grandes cadeias lutam muito para ser reconhecido direito de 
crédito relativo à propaganda porque a propaganda é a alma do negócio dessas 

cadeias. E uma boa propaganda de um produto – eles têm prova disso – faz 
com que eles vendam mais o mesmo produto do que os concorrentes; então é 
absolutamente necessário. Mas infelizmente não é insumo para eles, porque o 

insumo não se aplica no comércio, é item distinto do artigo 3º da lei. De forma 
que aí tem uma outra distorção do problema. A gente precisa tomar cuidado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você antecipou o que eu ia até falar sobre isso, 
mas acho que não tem nenhum problema, era essa a crítica que eu queria falar 

final.  
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Porque fatores a gente analisou aqui várias vezes, mas se a gente fosse se ater 
à coerência ou buscar uma coerência nessas decisões, nós íamos identificar, foi 

nesse erro, inclusive, qual que é uma tese, é uma tese que o comércio teria isso 
como insumo, que a propaganda seria um insumo, até que o cartão de crédito 

do comercio é um insumo. Mas não é o que está na lei, então, porque o CARF 
julga contra o contribuinte? O CARF está vinculado à lei, não pode sair da lei. 
Por que também os contribuintes vêm sofrendo derrotas no judiciário nesse 

sentido? Porque também não está no conceito de insumo legal. Então há um 
problema nisso, em que pese, como advogado preocupado nessa questão, do 
conceito em determinado insumo, procurar uma aproximação um pouco 

melhor para determinadas atividades como varejo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos ao próximo assunto.  

Reservas e lucros retidos, repercussões tributárias, JCP, disponibilidades e etc. 
Nós começamos a discutir isso no prisma dos lucros de controladas no 

exterior, lembra-se disso? O Prof. Schoueri até fez uma belíssima exposição 
com relação à reserva de lucro a realizar, acontece que... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ontem, eu estava escrevendo a minha 

contribuição para o livro que vai ser feito em homenagem ao Professor Alcides 
Jorge Costa. Eu pegava um artigo do Prof. Alcides que foi dado sobre conceito 
de disponibilidade; e para a minha alegria – o Prof. Alcides que era um homem 

adiante do seu tempo – em artigo publicado em 1983, ele entra nesse mérito, 
ele entra nesse mérito sobre disponibilidade, a questão da disponibilidade para 
o acionista. Falava o Professor: "Em se tratando de sociedade, através de uma 
reavaliação em que a disponibilidade ocorre indiretamente através das ações 
que o acionista recebe gratuitamente...” – ou seja, ele chegou a reavaliação em 

que no lugar decifra uma reserva, ela é capitalizada e o acionista recebe, 
exatamente a nossa questão, Prof. Ricardo. Exatamente, e ele diz, “aqui existe a 
disponibilidade”, se o acionista recebe as ações existe a disponibilidade – a tese 
que eu defendi na semana passada para dizer isso: não é possível cogitar 
disponibilidade para o acionista se no momento lógico anterior não houve 
disponibilidade para a empresa.  

E a tese que eu defendi e estou cada vez mais convencido – e agora feliz com a 
boa companhia que eu recebi do nosso Prof. Alcides – para insistir na ideia de 

que feita uma reavaliação no passado; feito hoje com ajuste a valor justo; feito 
hoje equivalência patrimonial; e quejandos, se não for contabilizado o valor 

como reserva, se a contabilidade lança esse valor em lucros a 
distribuir/capital, se portanto gera uma disponibilidade para o acionista, não 
há que arguir que não havia disponibilidade para a empresa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Esse era um dos braços da 

discussão, porque esse é o fundamento usado pela a Fazenda em todos os 
casos. Na verdade, ela trata do lucro refletido por equivalência patrimonial, que 

é o lucro não realizado; mas ela diz que a reserva de lucro não realizado é 
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facultativo, e se a pessoa jurídica usar para distribuir, o fato gerador existe – 
essa é a posição do Prof. Alcides.  

Nós estamos numa fase anterior, é aquela que a pessoa jurídica reconhece a 

reserva em lucros a realizar. Até porque existem diferenças – na sociedade 
anônima ela é facultativa a partir de determinados limites; na sociedade 

limitada ela constitui a hora que quiser e sem limite nenhum. Então tem que 
ter os estímulos.  

Agora, nós estávamos discutindo o problema de estando em lucro a realizar ou 
uma reserva bloqueada pela lei da controlada, se poderia ser considerado 

disponibilizado automaticamente no Brasil para controladora. Uma situação 
diferente dessa comentada pelo Prof. Alcides.  

Esse assunto aqui eu só queria complementarmente – viu, Prof. Schoueri, você 

trouxe do Prof. Alcides, interessantíssimo – e eu estou trazendo mais duas 
questões paralelas também. Uma delas não é sobre a disponibilidade 
propriamente dita e a outra é... a computação, o patrimônio líquido para efeito 

de juros sobre capital próprio, de reservas de lucro excedentes do capital. A Lei 
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, obriga a distribuição, a destinação dos 

excessos de reserva de lucro em relação ao capital social integralizado; ou 
capitalizando – que é uma forma de distribuição – ou distribuindo dividendo. 
Obriga a dar uma destinação.  

No passado, até 1994, nós tínhamos um imposto de 15% sobre as reservas que 

excedessem o capital e não fossem destinadas. Era uma norma que visava 
obrigar a distribuição – naquela época a distribuição de dividendos era 
tributada na fonte também na pessoa dos acionistas, dos sócios. Então é uma 

norma até com um viés anti-elisivo, obrigava a distribuição. E havia muito a 
discussão – nos tribunais, inclusive – se não tendo havido a distribuição e 

permanecendo no patrimônio da pessoa jurídica e se essa tributação teria 
embasamento constitucional.  

Não é isso que eu quero tratar. O que eu quero tratar é que essa norma fiscal 
hoje não existe, mas continua a haver obrigação de distribuir os excessos. Um 

certo Fiscal autuou a pessoa jurídica por calcular JCP sobre excessos de 
reservas em relação a capital, dizendo que isso não deveria estar mais no 

patrimônio, deveria ter sido obrigatoriamente distribuído aos sócios. E a 
decisão do CARF no acórdão 1402-002.304 foi que não, que embora haja 
descumprimento do artigo 199 da Lei 6.404/76, o descumprimento da 

obrigação não tira, do patrimônio líquido da sociedade, a titularidade sobre 
essa reserva.  

Eu estou querendo fazer aqui uma comparação com relação à titularidade do 

patrimônio líquido que ainda não foi disponibilizado para o sócio – agora 
pensando na tributação automática das controladas. Veja que não há uma 
uniformidade de interpretação, ou de aplicação das mesmas regras conforme o 

objeto.  
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O outro ponto, o outro caso com os quais eu me deparei – são dois casos 
recentes, o acórdão do CARF é de setembro e agora um do STJ que não é 

tributário, mas é interessante porque ele trata de uma partilha de patrimônio 
na extinção de uma união estável. O acordo tem lá as confusões – não vem ao 

caso as confusões – mas ele trata de capitais e reservas e lucros decorrentes da 
própria atividade empresarial que a parte demandante queria que fizesse parte 
da distribuição do patrimônio do casal. E o STJ na sua 3ª Turma – que é uma 

Turma muito boa – disse que não, disse que as reservas pertencem à sociedade 
enquanto não forem distribuídas. Isso também vem contra a ideia de que o 
simples fato de estar representado pelo método da equivalência patrimonial e 

trazido antecipadamente como uma avaliação dos investimentos da pessoa 
jurídica, já pode ser considerada disponibilidade para efeito de imposto de 

renda. Repito, essa decisão não trata de imposto de renda, mas ela trata sim do 
que está disponível para os sócios e reafirma que as reservas e lucros retidos 
pertencem à sociedade e não aos sócios. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, mas foi contabilizado em reserva? É isso? 

Então estamos na mesma linha, portanto. Então voltando ao ponto, só para... 
nós temos conclusão de Mesa no sentido de que enquanto em reserva não há 

de falar disponibilidade. Mas, a contrario sensu, se não em reserva – eu estou 
generalizando, estou pondo desde a reserva de reavaliação para a questão atual 
do valor justo, para a equivalência patrimonial de lucros exteriores e quejandos 

– quando a empresa reconhece o lucro e os coloca seja em capital, seja em 
lucros a distribuir, não cabe o argumento de que não havia disponibilidade 

sobre aquela grandeza. Ou seja, nesse sentido, a decisão da contabilidade que 
vai ser depois confirmada pela Assembleia, mas essa decisão lançada em 
reserva ou não, produz sim um efeito tributário com relação à disponibilidade. 

Eu, seguindo essa linha do Prof. Alcides, pelo menos proponho isso como tese. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como tese eu aceito, mas não 
como conclusão. Eu queria ressalvar que essa matéria me preocupa – foi como 

eu apresentei esse assunto na sessão passada – é um argumento que me 
impressiona, mas eu tenho as minhas dúvidas sobre a sua densidade, pelo 
seguinte: se houvesse essa disponibilização para efeitos de tributação, deveria 

valer para todos os efeitos. E a lei diz que se eu fizer essa apropriação da 
reavaliação antiga e da atual – do atual ajuste a valor justo – eu não posso 

compensar prejuízos fiscais; então a renda é tributal quando é tributável, mas 
não reduz prejuízos fiscais, ela não pode ser usada para que aquela regra de 
30% seja mutuada. É esquisito, né? Se já tem disponibilidade, dou 

disponibilidade para o sócio, claro que se eu distribuo alguma coisa para os 
sócios, os sócios têm disponibilidade; claro, eles receberam. Agora, se a 
sociedade tirou – aí que está – se a sociedade tirou de um empréstimo e o 

passivo dela está um passivo negativo, o patrimônio líquido dela, por exemplo, 
está negativo porque ela não tinha lucro para distribuir, mas distribuiu, o sócio 

recebeu.  
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Agora eu quero dizer para você porque eu vou manter a dúvida: se o sócio 
recebeu nessas condições ele é obrigado a devolver pelo Código Civil e pela Lei 

6.404/76, então eu tenho dúvida se ele efetivamente tem disponibilidade. Me 
parece que o raciocínio, ah, se distribuiu existe, portanto, disponibilidade para 
os sócios e primeiramente para a pessoa jurídica, me impressiona o argumento, 
mas eu não cheguei ainda a uma conclusão de sua validade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, nós estamos admitindo que 

essa questão não é mera disponibilidade financeira, estou admitindo que ela se 
tornou jurídica que houve um ato de uma Assembleia, enfim, alguma decisão 
que se aprovou o balanço, que se admitiu que aquele valor pudesse ser 

distribuído e foi para lucros a distribuir e depois distribuídos. Portanto, eu 
estou certamente longe do campo de algum desvio, de sócio que tira dinheiro 
da empresa; eu estou admitindo que a empresa tomou essa decisão. 

E coube essa questão lógica, e é esse meu raciocínio que vai ser derrubado ou 
não, no sentido de que não é possível gerar uma disponibilidade se eu não a 
tinha, eu não posso distribuir o que eu não tenho, é que existe disponibilidade. 

Que pode significar, e agora vamos ao o mérito, se o legislador contemplou ou 
não contemplou, se é tributável ou não é tributável, mas no âmbito 
estritamente constitucional. Eu não vejo argumento para dizer que não havia 

disponibilidade.  

Então voltando, quando o legislador exige, no caso de ajuste a valor justo, que 
se lance a uma conta, sob pena de se ter tributação, me parece que ele está de 

acordo com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional, do 
mesmo modo como estava de acordo quando exigia, no caso da reavaliação de 
ativos, que se não tivesse reserva sob pena de tributar. Ou seja, não estou 

sequer, acredito, falando uma novidade, estou apenas buscando o mesmo 
raciocínio.  

Mas fica como tese então por enquanto, já que não há um consenso. Vamos 

registrar que não há consenso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A linha favorável é que a você está 
levantando, claro. Eu que ainda não estou convencido, vamos ver se meus 
colegas estão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou aberto à oposição... Há um mês que eu 

venho trazendo esse tema, há um mês eu venho trazendo isso e eu não 
consegui ver uma outra hipótese. Podemos manter o tema em aberto, estou 

sendo transparente no meu raciocínio, mas se alguém me trouxer um 
argumento para dizer que é possível gerar uma disponibilidade jurídica ao 
sócio sem que haja disponibilidade prévia à sociedade, claro que todo o meu 

raciocínio derruba-se e pronto. Eu estou aberto a isso. Eu preciso só que me 
mostrem essa questão. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No meu modo de entender não, por isso 
concordo com você nesse aspecto. Eu estou aí ladeado com você, não vejo como 

isso possa acontecer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode ser que seja... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então como tese, claro, é válida. Eu ainda não 
consigo imaginar a hipótese de comprovar que a tese não vinga. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por falar em comprovar, ontem à noite parece 

que passou no Discovery Channel HD e vai passar hoje à 1h da tarde, a 
comprovação que o Albert Einstein fez sobre a teoria da relatividade. Tem que 

provar, né, na ciência você tem que provar, você tem uma teoria, você tem que 
provar. Talvez na Física seja mais fácil do que no Direito. Mas só para marcar a 
posição que eu já vejo, mantenho já há algum tempo: realmente eu acho que 

no momento em que você faz um leque que é originário de um lucro que foi 
apurado no exterior, você o contabiliza como reserva e a Lei, o artigo 202 disse 

que você facultativamente pode transformar isso em lucro a realizar, portanto 
não passível de distribuição, nesse momento significa que a regra geral é dar 
incorporação desse valor ao patrimônio dos sócios. Só por uma 

responsabilidade, como diz o João, para que a diretoria não cometa uma 
irresponsabilidade societária, não distribua, essa lei dá essa faculdade. Mas ao 
dar essa faculdade, se quiser distribuir pode. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas Salvador, esse é o ponto, veja: nós estamos 

falando de uma Lei que tem um apelido, alcunha, chama-se Estatuto do 
Minoritário, é assim que a gente se refere à Lei das S.A. Se eu tenho dividendos 

mínimos obrigatórios e se eu tenho uma possibilidade de não distribuir é 
porque o legislador percebeu, nos lucros a realizar, que não havia 

disponibilidade – havia essa possibilidade.  

Agora, se eu os distribuo e não cometo uma ilegalidade, é porque eu tinha 
disponibilidade sobre aquele recurso, ou seja, é o pressuposto lógico. É lógica 
essa questão, e concordando com você: se eu não tiver o valor em lucros a 

realizar, eu estou convicto de que eu tenho suporte legal para afirmar que não 
havia disponibilidade; estou convicto para dizer que não é possível a tributação 

de lucros do exterior reconhecidos por equivalência patrimonial, se a 
controladora no país mantiver esses valores numa reserva de lucros a realizar. 
Estou mais ainda convicto de que essa questão não foi examinada pelo 

Supremo na ADI 588.  

Portanto é uma tese que me parece ainda muito válida, esse critério de isenção 
não foi testado e me parece que se testado poderia, talvez, nos trazer um bom 

caminho sobre a questão da disponibilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só falando sob o aspecto 
semântico, a reserva, a denominação legal reserva de lucro a realizar, já é um 
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reconhecimento que o lucro não está realizado. E a tributação do lucro 
realizado é pressuposto da incidência de imposto.  

O que eu fico pensando é: se você – vamos sair do método de equivalência 
patrimonial – vamos imaginar que trabalhar com método do ajuste ao valor 
justo, esse ajuste ao valor justo é um critério de avaliação que antecipa lucro 

que ainda não existe. Responsável por grande parte da Crise Financeira de 
2008. 

Então, o lucro não existe. Agora se a sociedade resolve fazer uma reavaliação 

de ativo – e, na verdade, o ajuste a valor justo é uma reavaliação embora 
lastreada em critérios de valor de mercado – se ela resolve se apropriar desse 
lucro que ela ainda não tem e distribuir aos sócios, bom, os sócios têm 

disponibilidade não tem nenhuma dúvida, se não houver uma das objeções que 
a lei obriga a devolver o lucro. Mas será que a sociedade já adquiriu essa 

disponibilidade? Ela fez a disponibilidade de algo que ainda não tem? 
Estranho.  

Luís. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Só um paralelo, se a gente pegar a situação da 
pessoa física que tem uma empresa no exterior e para ver a disponibilidade 

desses lucros lá fora, se você tem reservas de lucros para a pessoa física você 
não teria nenhum impacto tributário aqui no Brasil. E se você pega essa 

reservas de lucros e capitaliza ela – como o Prof. Schoueri falou – aí você tem 
um momento no seu investimento lá fora e consequentemente você tributaria 
isso. Num paralelo é como se você distribuisse o lucro e o investidor investisse 

novamente na empresa. Eu acho que aí a disponibilidade seria perfeita. Daria 
para a gente enxergar ela perfeitamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se da reserva for para capital? 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: É, se da reserva for para capital, eu acho que não 

tem nenhuma dúvida. Se fizermos um paralelo com a pessoa física dá para 
entender melhor, porque quando faz o MEP, toda essa parte contábil perde um 
pouco do que está na lei e pelo que a legislação tributária fala para fazer no 

caso de pessoa jurídica. Se a gente pega a pessoa física que você ainda não faz 
o ajuste anual dá para perceber mais quando existe a disponibilidade, ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto continua em aberto. 

Vai ser difícil para nós concluirmos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É importante, já fizemos um grande avanço. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, logicamente do ponto de vista contábil, 
inclusive isso faz parte da lei atual brasileira. Você não pode vender um ativo 
controlado por um bilhão, né, sabendo que vale R$ 100 mil e considerar isso 

como um resultado fabuloso para a empresa antes de que aquela controlada 
realize efetivamente aquele resultado, então essa é uma questão importante. 
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Claro que também nas controladas do exterior, se tiver alguma operação, eu 
exporto para minha controlada na Alemanha e ela ainda não realizou a venda 

lá, eu tenho que considerar isso como um lucro ainda a realizar, não posso 
considerar isso como uma parcela de lucro disponível. Então realmente os 

casos são mesmo complicados, mas eu mantenho a divergência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Correto. Vamos passar para o 
próximo ponto da nossa Pauta. Brandão fica com a palavra: incidente de 
inconstitucionalidade, TRF – 4ª Região. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, nem sei se vai dar muito tempo, mas de 

qualquer maneira. Eu achei estranho que o TRF da 4ª Região manteve, que 
agora é possível, né, o Tribunal Superior também passa um repetitivo para a 

sua Região. E eles numa decisão consideraram o quê? Na repetição de indébito 
ou no levantamento de depósitos fiscais, os juros e a correção monetária que 
no caso, o depósito judicial a partir de 1999 é remunerado pela Taxa Selic, e a 

repetição de indébito já desde 1996 é pela Taxa Selic, dizendo que sobre esse 
valor como esse aí tem um caráter indenizatório, não há incidência de imposto 

de renda da contribuição social sobre o lucro.  

A jurisprudência do STJ.... só que era o contrário, ela diz que os juros têm 
caráter indenizatório, mas segue a natureza do principal. Se eu tenho uma 
indenização trabalhista, tem um juro sobre a indenização trabalhista, o STJ diz 

que esses juros também não são tributados. Mas se eu tenho uma repetição de 
indébito ou depósito judicial, que é uma remuneração, esses juros não se trata 

de indenização, são juros remuneratórios. Portanto são tributados 
normalmente, né? Bom, tá ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria compreender o seguinte, você falou 
duas situação: das hipóteses de repetição de indébito ou depósito judicial. Eu 

tenho uma pequena dúvida, eu concordaria tranquilamente com você se eu 
tivesse um valor a receber, uma venda, e houvesse um atraso e eu fizesse uma 

cobrança e eu tivesse juros por conta do atraso – juros moratórios do atraso –
seguiria o principal como você disse e eu não teria a mínima dúvida em 
concordar.  

Estou em dúvida, mas é só em dúvida, se a repetição de indébito que não é 

uma receita, é uma mera repetição de indébito – eu estou pedindo de volta o 
que é meu – eu tenho dúvida se esse principal em si seria uma receita. Para 

mim não é tão claro o erro do Tribunal. Eu digo assim, é algo em que sou pego 
de surpresa, mas fico assim, não tomo como imediato, a sua conclusão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos ver assim, que tipo de repetição que 
você está falando? Se você está falando de uma repetição de um tributo que 

você lançou em despesa lá atrás, sim, é óbvio que a recuperação há de ser 
integral. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos lá... a recuperação não é uma receita é 

apenas um estorno da despesa. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas o estorno você não vai fazer com 
uma moeda lá de traz, você vai fazer constar crédito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então vamos concordar o seguinte: se eu lancei 

uma despesa e deduzi, não há dúvida que eu tenha que tributá-la agora. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas também não temos muita dúvida, espero, de 
que não se trata de receita e não vai ter PIS e COFINS sobre isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a própria Receita Federal... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, então concordamos que não estamos 

diante de uma receita, estamos diante de uma recuperação de despesas? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Os juros moratórios dessa recuperação de 
despesa, me parece ter a mesma natureza da primeira. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. Não, tem a mesma natureza então você 

lança em recuperação de despesa? Não, você lança numa outra para efeitos de 
demonstração de transparência, mas se você tivesse uma contabilidade ou 
uma estrutura atualizada, como tem, já tivemos, né, tudo auferizado, então 

aquela despesa de 20 anos atrás você não vai poder querer recuperar só ela e 
deixa o acréscimo dela. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu falar uma coisa... nós não 

podemos misturar os números com correção monetária, correção monetária 
não existe mais. A Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, diz que os juros 
ou qualquer índice de correção, inclusive variação cambial, é receita financeira 

ou despesa financeira. O levantamento do depósito ou na repetição de indébito 
ou o inverso se você perde a ação e tem que pagar algo pode ser que o principal 

seja dedutível ou não, depende da natureza dele, mas o juros sempre é 
dedutível. Certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sempre dedutível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Sempre dedutível. Os juros têm 
que ser segregado.  

O que aconteceu num passado mais ou menos distante é que baseado no 

Código Civil de 2002, o STJ manifestou algumas vezes que o juro tinha caráter 
indenizatório, portanto não seria tributável pelo imposto de renda. Depois, 

percebeu que bom, não é bem isso né? Na verdade, sob o ponto de vista do 
imposto de renda isso aí não é uma indenização.  

Essa decisão do TRF – 4a Região diz que é indenização. Está conflitando, mas 
eu acho que tem gênese nessa questão antiga, do Código Civil.  
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Até pergunto, e se na situação inversa você não vai considerar os juros que 
você paga como despesa? Vai considerar como transferência financeira? 

Pagamento de indenização? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a própria, é, você poderia ter uma dúvida 
dentro da regra do STJ, se eu deixei de pagar um imposto de renda e vou pagar 

juros, se eu seguir a regra do principal, os juros também os juros seriam 
indedutíveis. Mas essa questão parece que pelo menos da parte da receita está 
superada, ela permite.  

Vamos agora ao inverso, vamos supor que essa restituição que estamos falando 

seja de imposto de renda que não foi considerado como uma despesa lá atrás, 
logo essa recuperação, a própria restituição não será tributada também, será 

uma despesa recuperada ou se foi, uma despesa saiu do que? Saiu de uma 
ação ou alguma coisa, de uma despesa indedutível, recuperou-se, então vai ser 
uma receita não tributável. E os juros? Pelo STJ seguiria esse principal, aí até 

teria fundamento. Seguir a orientação do STJ que o juro é um acessório, ele diz 
expressamente isso que o juro é um acessório do principal e segue a natureza 
deles. Logo se nós estamos recuperando o imposto de renda os juros também 

não seriam tributados. Mas como há essa questão de que quando eu faço um 
parcelamento, todo o juro é dedutível – pode ser Contribuição Social, ICMS, o 

que for – a multa de mora é dedutível, a multa de mora também é dedutível e 
se tem correção monetária lá de traz também é dedutível, e o próprio principal 
também é dedutível.  

Então a receita até seria verdadeira porque realmente eu não estou, aliás eu 

peguei os votos e os votos foi por maioria, dois a um, mas realmente ficou 
assim, mas o que dá assim, um certo receio, dá essa insegurança é da 4ª 

Região e a 4ª Região a nós tivemos lá, o Dr. Leandro não participou dessa 
decisão. Não sei se agora vai à Plenário e ele vai palavra sobre isso. É uma boa 
coisa? É claro que é, todo mundo o mapa do relatório 2523, você vem também 

falar que os juros de produção, imagina, você tem uma, talvez tenha uma 
repetição que FNT, que terminou 1984. Eu estou com ação daquela época e 
estou recebendo até hoje parcela. Maravilha, juros lá, você fala é zero, juros. É 

isso aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos no tempo, vamos encerrar 
nossa Mesa de hoje. Muito obrigado e até a próxima semana. 
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