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Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Ricardo não está, infelizmente 
teve um outro compromisso e não pôde vir, e o Schoueri está 
representando o IBDT no Chile, em nossa reunião anual do observatório 
ibero-americano de direito tributário internacional. E eu, no pequeno 

expediente, queria registrar que nossa equipe, na competição dos alunos, 
no tax moot, lá no Chile, foi para a final junto com a equipe da 

Universidade dos Andes e ontem foi a final, fomos muito bem, foi uma 
disputa bastante apertada, mas estamos bem. Só que o resultado só vai 
sair amanhã. Então-- 

Orador Não Identificado: O vice está garantido.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Hein? 

Orador Não Identificado: O vice está garantido? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O vice está garantido. Então, 
mais uma vez, a nossa equipe o ano passado foi a campeã. Então, nós 
temos sempre, nossas equipes aqui do IBDT sempre têm feito uma 

participação muito boa em todos os moots, desde a sua fundação. 
Procurem notícias sobre o resultado no site, ou então, na semana que 



vem nós estaremos aqui celebrando. Eu pergunto se no pequeno 

expediente alguém tem algum registro para ser feito. Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, de vez em quando no valor 
econômico, eu iria falar Gazeta Mercantil, veja lá, a cabeça está lá atrás. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Coisa antiga. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E, de uma decisão do Rio de Janeiro, 

comentada por advogado e, logicamente, no mérito deve haver outras 
explicações. Mas o que ele disse não faz no menor sentido. Ele estava 
alegando que a filial tem personalidade jurídica, independente da matriz, 

e, portanto, a execução devida se dá em cada unidade, em cada filial, com 
base numa jurisprudência do STJ que é correta, que é com referência ao 

TAP, a tarifa de seguro, que realmente, determinou que seja feita por 
estabelecimento, porque cada estabelecimento tem um sistema, não é? A 
administração não tem o risco que tem uma fábrica, com base nisso ele 

disse que a execução tinha que ser desdobrada, porque cada unidade tem 
uma personalidade jurídica. Bom, primeiro que não tem personalidade 

jurídica, personalidade jurídica é apenas uma. E a juíza, no caso do Rio 
de Janeiro, concedeu contra a jurisprudência do STJ, que já mesmo em 
mandado de segurança, que às vezes o mandado de segurança você 

precisa estar bem localizado, não é? Determinadas vezes trata-se de uma 
filial que irá importar. Em muitos casos, o delegado é quem supervisiona 
aquela região. Agora, numa execução fiscal, onde foi feita a filiação na 

contabilidade da matriz, eu estranhei, não é? Mas saiu essa notícia aí. 
Como é uma sentença, eu só peguei o acórdão do STJ que diz exatamente 

o contrário, não é? A pessoa jurídica é uma só. Em caso de mandado de 
segurança, evidentemente que se pode acontecer, não é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, eu, o Brandão trouxe a 
notícia do jornal aqui, realmente a manchete ela é instigante. A manchete 

diz o seguinte: "Matriz não responde por débito de filial". Realmente nos 
faz pensar bastante essa manchete aqui, não é? 

Orador Não Identificado: Mas é curioso, o debate é bom, não é mesmo? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, ainda no pequeno 

expediente alguém tem mais algum comentário para ser feito? Por favor, 
você quer falar no microfone aqui.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Estamos com falta de microfone, viu? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu acho que nós estamos--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. Tem que gravar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Estamos exportando, não, 

estamos exportando os microfones para a nossa filial. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah! Que é outra personalidade. 

Sr. Alan Morais: Bom dia a todos. Alan Morais. Só dar a notícia, eu vi, 

na verdade, uma notícia de que foi concluído um julgamento ontem, pela 
Primeira Sessão do STJ, determinando que os créditos presumidos de 

ICMS ou de IPI devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de 
renda e da contribuição social sobre o lucro. Isso não seria lucro das 
empresas. Havia uma divergência entre as turmas, não é mesmo? E nesse 

julgamento de ontem foi pacificado esse entendimento. Então, só estou 
trazendo a notícia, e deixo aqui a sugestão, até para que a gente debata 

o tema. Não sei se hoje ou se a gente pode preparar para outra 
oportunidade. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Foi bem lembrado. Foi bem 
lembrada essa decisão. Realmente ontem eu vi alguns comentários sobre 

o tema, só que a gente ainda não, como não conseguimos ler o acórdão, 
então a gente fica sem saber direito quais foram os fundamentos, não é 
mesmo? Mas, aparentemente, o que o STJ decidiu é que esses benefícios 

teriam natureza de subvenção. E ainda que a gente, tradicionalmente, 
tem sustentado aqui que as subvenções para investimento estariam 

alcançadas pela não tributação do imposto de renda. Mas, as subvenções 
correntes, por serem meros estornos de despesas ou de custos, se não 
fossem tributadas, estariam trazendo um duplo benefício. Ou seja, o que 

quero dizer, você tem a dedutibilidade da despesa e ainda não tem a 
tributação da recuperação da despesa. Então, tradicionalmente, temos 

dito que essas subvenções correntes seriam tributadas. Mas 
aparentemente o STJ está indo pela linha de que isso é um benefício 
fiscal. Sendo um benefício fiscal ele é não tributado, paciência. Você tem 

um duplo benefício: dedutibilidade da despesa e a não tributação da 
recuperação da despesa, por quê? Porque é um benefício fiscal. 
Aparentemente é isso, mas eu acho que vale o registro e vale também a 

gente manter o assunto em pauta para próxima semana. Você não quer 
relatar para a próxima semana? Você poderia ler a acórdão e relatar o 

tema, que eu acredito ser um tema interessante. Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ao que eu lembro de ter lido, e 
acompanho esse assunto há muitos anos, especificamente estava com a 
Dra. Regina, não é? Ela havia dado um voto, aquele antigo demonstrativo 

de crédito presumido, que hoje não se aplica mais nas empresas de lucro 
real. Então, se a decisão foi em cima dessa questão, só se aplica às 

empresas de lucro presumido. Aí evidentemente que a contribuição social 
sobre o lucro imposto de renda tem importância, mas nas empresas de 
lucro real acho que não está sendo colocado essa questão. Porque eu vi, 

há duas semanas, que estava na pauta esse assunto onde se referia 
àquele crédito que acabou em 2004, mas continua para as empresas de 
lucro presumido. O Ricardo, inclusive, tem um artigo sobre essa questão 

e a receita considerou como subvenção, na época, e como subvenção era 
tributado. E a discussão era se era tributado pelo PIS e pelo Cofins nas 

empresas de lucro presumido. O que na verdade não é, porque é uma 



recuperação de despesa, então, seria não tributado. Só para colocar que 

acho que essa questão da contribuição social sobre o lucro e o imposto 
de renda não estava em questão nesse julgamento, quer dizer, para as 

empresas de lucro real. Bom, na semana que vem você. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É, nós vamos, então, buscar os 
detalhes da decisão, que é uma decisão muito importante e ela como 
todas as decisões do STJ, têm repercussão em outras áreas também. Já 

vi uma conversa do crédito presumido de IPI, de recuperação de PIS e 
Cofins, do caso da Lei 9.363/96, que é esse mesmo? Ah, então é esse 

mesmo. Porque o interessante é que muitas empresas estavam 
questionando o cálculo, com autos de infração questionando os 
montantes que poderiam ser incluídos ou não, e agora estão ganhando. 

Então, é agora que vão lançar na contabilidade a receita e agora que vai 
ter repercussão fiscal. O assunto é relevante, é importante e atual. Mais 
algum registro, não? Então, vamos, ah não! Desculpe, eu tinha algum 

assunto para registrar, agora que eu me lembrei. Ontem eu estive na 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, lá no CARF, e foram examinados 

alguns casos de ágio. Gostaria de relatar aqui, que a informação que eu 
tinha, é que a Câmara Superior estava ainda titubeando com relação à 
aplicação da multa qualificada de 150% nos casos de aproveitamento de 

glosa de dedutibilidade de amortização de ágio. Não aqueles ágios 
internos, mas os ágios em que não há a chamada confusão patrimonial. 

Aquele em que ocorre o uso das chamadas empresas veículo. São casos 
em que, por exemplo, uma empresa estrangeira que quer comprar uma 
empresa brasileira, ela, ao invés de comprar a participação aqui 

diretamente, ela constituí uma holding aqui no Brasil, faz um aporte de 
capital na holding e a holding usa aqueles recursos para comprar a 

empresa operacional. Nesse caso o tribunal, CARF, está identificando o 
uso de uma empresa veículo, que seria essa holding. Tal fato seria vedado 
pela legislação porque a empresa holding não seria a real adquirente do 

investimento. A real adquirente do investimento seria a empresa 
estrangeira. Então a empresa estrangeira é que teria apurado o ágio. 

Desta forma, cabe a ela tal obrigação, quem deveria calcular e 
contabilizar o ágio, e esta não estaria sujeita aos benefícios da 
dedutibilidade do ágio aqui no Brasil. O uso da empresa veículo 

inviabilizaria o aproveitamento da dedutibilidade do ágio. Logo, esses 
casos consolidam a jurisprudência da Câmara Superior no sentido de 

que seria inviável a dedutibilidade da amortização do ágio.  

O que estava titubeando na Câmara Superior era a aplicação da multa 
qualificada de 150%. Que como vocês sabem, dá ensejo, após o término 
do processo, a uma representação penal ao Ministério Público por 

identificação ou, pelo menos, a uma suspeita de utilização de fraude 
sonegação ou conluio. O que indica a possível existência de um ilícito 

criminal. Então, o CARF, nesses casos de empresa-veículo, manteve em 
algumas decisões multa qualificada e, em outras, não foram mantidas. 
Aparentemente ontem foram julgados vários casos e foram mantidas as 

multas de 150%. Inclusive, casos em que a turma baixa tinha afastado a 



aplicação da multa de 150% por não ter identificado a existência de 

fraude, a Procuradoria recorre à Câmara Superior e a Câmara Superior 
reanalisa os fatos do processo e recupera e mantém a multa qualificada 

de 150%.  

Portanto, esse é um tema que está consolidada a jurisprudência da 
Câmara Superior nesse sentido, ainda que por voto de qualidade. O que 
dá um certo fundamento para levar o caso ao Poder Judiciário, porque se 

há tanta dúvida assim na análise dos fatos a ponto de justificar uma 
divisão na decisão do tribunal, no mínimo há uma razoável dúvida sobre 

a existência ou não da fraude. E a lei, pelo menos em sua redação antiga, 
do art. 44 da Lei 9.430/96, dizia que para a existência de fraude deveria 
haver um evidente intuito de fraude, não era só fraude, tinha que ter um 

evidente intuito de fraude. Então, acho que isso dá um certo, um 
argumento a mais para questionar essa postura da Câmara Superior nos 
tribunais. Fernando quer comentar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente já tinha trocado alguma ideia 

sobre esse assunto, antes da Mesa, e até a gente estava num contexto de 
analisar o que o CARF tem feito. Tem muita crítica sobre o que o CARF 

tem tratado, como ele tem se comportado, se ele pode analisar 
determinadas matérias do jeito que ele vem analisando, mas nesse caso 
específico eu identifiquei, rapidamente, não teve tempo da gente analisar 

muito detidamente, mas eu identifico que a Câmara Superior não está 
cumprindo o regimento do CARF. Então, isso acaba fazendo com que o 

CARF se desmoralize. Não apenas pelo fato dele analisar uma questão, 
como o ágio, de uma forma positivista ou pós-positivista, pós-kantiana, 
as conversas estão meio complicadas ultimamente, mas, está na pauta, 

não é mesmo? 

Mas eu acho que aqui é um caso de ilegalidade, se a Câmara Superior 
não respeita o regimento interno, não é outra coisa senão uma instituição 

que desafia seu próprio regimento. Isso é gravíssimo em termos do que a 
gente espera de um tribunal administrativo. Eu imagino que a justiça 
tenha que colocar um pouco de pingo nos ‘is’ aí, porque senão a gente vai 

ter uma desmoralização total da nossa Corte administrativa. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: E o problema da nossa justiça, 
como todos sabemos, é a morosidade, concordam? Até que os nossos 
tribunais judiciais se dignem a examinar o assunto e formar uma 

jurisprudência e dar segurança e tranquilidade aos contribuintes, o 
tribunal administrativo vai reinando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dia 14 de novembro está aí com o Refis. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois é. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Inclusive com a multa qualificada. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, vamos passar então para 

a nossa pauta. O primeiro assunto são os embargos de declaração do 
Recurso Extraordinário 574.706, que trata da exclusão do ICMS da base 

de cálculo do PIS e da Cofins. O Brandão quer relatar esse tema, 
Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. Bom dia a todos. Eu coloquei esse 
tema, evidentemente que não dá para esgotar o assunto e esse assunto 

já, entre aspas, no mérito está mais ou menos discutido. O que eu 
gostaria de comentar, é exatamente o que poderá acontecer, ou não 

acontecer, em razão do próximo passo que o Supremo Tribunal Federal 
dará. Eu, lógico, como todos vocês que estão ligados à área ou pelo menos 
estudam de forma geral, o acórdão foi publicado agora em setembro e foi 

objeto de embargos de declaração, apresentado pela Fazenda. Ontem nós 
tivemos a gentil participação do escritório que está patrocinando a causa 
do [ininteligível] in case e, tenho a impressão, que é o pessoal do clã do 

professor, o nosso ex, acho que sócio ainda, o Andrade Martins, não é 
mesmo? Porque todos os nomes dos advogados têm o Andrade Martins, 

então Brasília é aqui. Eles gentilmente mandaram para o Dr. Ricardo a 
impugnação que eles fizeram a pedido do Ministro. É claro que o novo 
CPC permite, mas não são todos os casos. Mas em geral, quando não há 

intenção de mudar, não se pede para que a parte faça uma. E nesse caso, 
parece-me, que o Ministro pediu para que a parte vencedora se 

manifestasse em cima dos embargos de declaração. Então, ele mandou 
para nós a impugnação do embargo da declaração e eventualmente se 
alguém, no site do STF tem tudo: tem o recurso extraordinário, tem o 

embargo de declaração e tem a impugnação. Nós temos aqui também, 
mas acho que quem se interessar poderá buscar naquele local. Então, 

gostaria de avisar os Ministros do Supremo que estão nos assistindo, que 
nós aqui não vamos com uma opinião e nem tentar modificar a opinião 
deles, está bom? É apenas uma discussão, uma colocação informal 

daquilo que a gente pensa, porque, a gente aqui não é simplesmente pró-
fisco e nem pró-contribuinte, nós somos pró-legis ou, digamos assim, 

temos uma neutralidade com referência a essa questão científica. Por 
exemplo, a minha posição pessoal é contrária à tese, tem muitas pessoas 
aqui que são favoráveis à tese, tem muitos escritórios que estão fazendo 

muitas ações sobre a tese, tudo bem, acho que cada um vai pelo vértice 
que deseja. Todavia, acho que foi um erro histórico da jurisprudência e 
daquilo que consta da constituição, além de eventualmente causar uma 

reforma tributária às avessas feita pelo Poder Judiciário. Em todo caso 
aí, está a questão. Vamos averiguar, podendo aperfeiçoar ou então 

aprimorar os conhecimentos daquilo que foi discutido. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, alguém quer 
comentar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu nem comecei ainda. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ah, desculpe. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso aqui foi só uma introdução. 

[risos] 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, Brandão, 10h nós temos 
que terminar. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É cedo. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, porque eu preciso apontar as 
coisas que somam, a propósito, está aí uma discussão, se aumenta a 

alíquota do Pis e Cofins para compensar essa queda de arrecadação com 
a exclusão da base de cálculo. O Rodrigo Maia saiu com uma ótima, diz 

que aumento de tributo ele não quer. Ele vai fazer uma emenda para dizer 
que o ICMS que integra a base de cálculo das contribuições e, com isso, 
não haverá aumento de tributação. Para que serve a Emenda 

Constitucional dele. Quer dizer, é de dar risada, concordam? Tanto faz, 
aumentará do mesmo jeito.  

Bem, a questão dos embargos, todo mundo já deve ter visto, pelo menos, 

a situação, foi relatora à ministra Carmen Lúcia. Queira ou não, eu tenho 
o entendimento que ela partiu de um conceito puramente contábil e não 
avançou muito nas questões jurídicas relevantes que estavam em 

discussão. Ela se baseou num texto de uma norma contábil e em outro 
de norma fiscal. Que nós temos que dar o conceito de receita, duas 

normas, uma norma contábil, que é a Lei 6.404/1976 com as alterações 
que vieram e o Decreto-Lei 1.598/77 com alteração da 12.973/2014. 
Retomando, o primeiro ponto que ela colocou é um repasse contábil, tudo 

aquilo que é transferido para o estado deve ser excluído da base de 
cálculo. Esse tudo que é transferido para o estado ficou estranho, foi 
objeto de embargo de declaração e foi objeto da impugnação. Como 

assim? Em cada etapa do processo, ela dá um exemplo, fl. 14, você tem 
uma primeira operação, tem  uma primeira operação, tem uma segunda 

da indústria, considerando que a indústria começa do zero, adquire 
mineração, por exemplo, que é a primeira etapa. Então, por exemplo, uma 
mineração, ela retira da terra, não tem ICMS, produz um produto, sai a 

R$100,00, calcula 18%, sai para um atacadista, onde seu valor sobe para 
R$ 200,00, consequentemente temos 36%, vai para um varejista a R$ 
400,00, dobra para 72%. Então, ela disse que em cada etapa deve ser 

excluído. Como assim? A indústria exclui 18%, o comércio exclui 36% e 
o varejista exclui 72%. Se você somar tudo isso, não é esse valor que foi 

transferido para o estado, 72% mais 36% mais 18% dá um número que 
não foi transferido para o estado, porque em cada etapa houve um 
desconto. Para você considerar aquilo que foi transferido para o estado, 



você tem que considerar 18% sobre R$400,00. Não... se existir mais uma 

etapa então o problema fica mais sério ainda.  

A Procuradoria levantou bem essa questão. A impugnação dos 
nossos colegas foi no sentido de que é isso mesmo, o valor que tem que 

ser excluído e decotado, até usam essa palavra, tem que ser decotado da 
base de cálculo é o valor do débito. Então, nesse ponto, eu acho que a 
Fazenda está certa. É uma simples questão matemática. Não se diz em 

exclusão da base de cálculo o ICMS. A tese é, aquilo que é repassado para 
o Estado, quer dizer, é uma sub tese, entendo eu, porque a tese principal 

é a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins. Então, à 
primeira vista e muita gente está interpretando dessa maneira mesmo. 
Você pega todo o seu ICMS, destacado na saída, e exclui da base de 

cálculo PIS/Cofins. Esse é o entendimento que está em cima dessa 
primeira parte. Esse cálculo, realmente não está correto. Isso acaba... 
acaba levando aquela questão da não cumulatividade, que ela diz que 

nesse momento não tem, não está em discussão.  

O segundo ponto relevante é o conceito de receita. E para nosso 
azar, ou pelo menos para o meu, a pessoa que está citada tanto nos 

embargos de declaração, como na impugnação é o Dr. Ricardo. E ele, 
mais do que ninguém teria condições de esclarecer os embargos de 
declaração, porque ele que é a célula do principal argumento da 

Procuradoria. Como? Ele diz que não há um conceito constitucional de 
receita, existe lá a citação de que a contribuição social incide sobre o 

faturamento e sobre a receita. Então, não há um conceito, constitucional 
de receita, logo, se busca no direito privado ou nas leis fiscais, o conceito 
de receita. E aí é que está o imbróglio, porque a Lei 6.404/1976, ela não 

exclui o ICMS e ISS da receita bruta. Ela diz: é a receita bruta o produto 
da venda de mercadoria, serviços e outra, agora com nova redação inclui-
se as demais atividades do contribuinte. E embaixo diz: retira-se para 

encontrar receita líquida os tributos, inclusive, a única diferença que tem 
com a norma fiscal é que na lei contábil não se exclui o IPI, ou a 

substituição tributária de contribuições, a substituição tributária do 
ICMS, na contabilidade, isso é considerado faturamento e tem uma razão 
da ser, você emite uma duplicata só. Não separa-se na duplicata o que é 

IPI, ou o que é substituição tributária. Esse também é um erro, é um erro 
já histórico da jurisprudência de dizer que o contribuinte é depositário 

do IPI. Ele não é depositário de nada, porque ele não recebe que nem o 
banco um imposto e é depositado, esse sim é depositário. O contribuinte, 
não, porque se for à falência, o comprador, ele tem que pagar. Onde que 

está que ele foi depositário, mas isso já está resolvido. Mas na 
contabilidade, pela Lei 6.404/76, você considera a receita maior, aí vem 
menos IPI, menos ICMS de substituição tributária, receita bruta, a partir 

daí começa a lei fiscal. A lei fiscal, receita bruta, você deduz da receita 
bruta as devoluções, cancelamentos, não é mesmo? E os tributos que 

incidem sobre a venda. Logo, na receita bruta estão inclusos, quer dizer, 
é o contrário do que se alega de que o ICMS é a própria lei exclui da base 



de cálculo, o contrário, ele está incluído. Ele só é desmembrado para 

efeito de demonstração contábil. 

E é tanto assim que vai até o final você chegar no lucro. Tantas coisas 
que se repassam nesse intervalo, o próprio custo das mercadorias tem 

impostos indiretos ali embutidos. Tem as próprias contribuições também 
que estão embutidos, e vai, assim, então, o conceito de receita é esse. Não 
é que a lei, porque a lei e àquela instituição normativa antiga, 51/78, 78 

ainda, tão criticada pelo nosso saudoso colega Hiromi Higuchi, no sentido 
de que a Receita Federal não precisava fazer aquilo. A contabilidade você 

faz, demonstra como quiser, antigamente eu já até contei aqui. Que você 
tinha uma conta mercadorias. É assim, ali era um saco, balaio de gato, 
vamos assim dizer. Funcionava da seguinte maneira, recebia o crédito de 

vendas, recebia o débito das compras, se tivesse o roubo de mercadorias, 
no final do ano fazia o inventário, ia para o estoque, o que sobrava de 
crédito era o lucro, depois foi se aperfeiçoando de tal sorte que você vai 

dividindo e vai analisando, onde, você tem uma visão informativa. É ótimo 
que os investidores, credores, saibam que a empresa teve uma receita 

bruta de x, que teve IPI inserido de x, no estado tributário, qual foi o custo 
da mercadoria, o custo pode ser desmembrado até o limite da última 
unidade, pode fazer. Pode fazer o que quiser, tá certo? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, desculpe te 

interromper, mas eu queria fazer uma sugestão aqui que a gente dividisse 
os temas. Você está colocando dois temas ou dois argumentos diferentes. 

Então, eu queria sugerir para a gente voltar ao primeiro tema que é a 
questão do crédito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, alguém quer falar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então estou no crédito, deixa eu só 
complementar? Referente à modulação. Eu sou contrário a ela, acho que 

sempre fui e já declarei aqui. A modulação veio e o ente público cria uma 
norma tributária inconstitucional, espera dez, 20 anos, depois vem o 

supremo e diz: "Olha, quem entrou com a ação tem direito, quem não 
entrou não". Eu sou contra isso, mas eu acho que a lei, essa lei da 
modulação é inconstitucional, tanto inconstitucional, quanto foi a lei da 

execução fiscal para os tributos. Porque para os tributos tem uma regra 
específica do Código Tributário Nacional que a lei ordinária não poderia 

revogar, que é o direito que o contribuinte tem de restituir o imposto que 
ele pagou a mais, espontâneo ou não, obrigatório, o jeito que ele quiser, 
foi lá no banco pagou duas, três, quatro vezes, porque quis, depois ele 

pode pedir restituição, não precisa explicar nada. Basta que prove que 
pagou indevidamente. Exatamente igual ao que aconteceu com a Lei 
6.830/80, alguém precisa levantar no Supremo essa questão específica, 

porque a lei não é toda inconstitucional, ela se aplica para os outros 
casos, de funcionários públicos, tudo o que for da parte civil, mas na 



parte tributária, felizmente, nós temos uma norma complementar 

superior a essa lei, entendo eu. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, essa é uma, mas 
modulação, na verdade, é um incentivo a judicialização todos os temas. 

Então, é um incentivo a que as empresas e os contribuintes vão a 
Judiciário para discutir qualquer coisa. Mas eu queria passar a palavra 
ao Zé Maria, quer falar sobre crédito. Mas sobre? Ah, pois não, pode falar. 

E depois eu queria ouvir o Fernando sobre o conceito constitucional de 
receita. 

Sr. José Maria: Bem, bom dia a todos. Zé Maria. Não vou repassar a tese. 

Então, não vou discutir a receita por si, vou já direto para os embargos 
de declaração e a contraminuta que na verdade, foi bem aplicada já que 
os embargos de declaração tinham nítido caráter infringente. É comum 

nos tribunais dar essa oportunidade de contrarrazoar os embargos. 
Especificamente sobre esses embargos de declaração. Bom, agora que a 
gente gosta tanto de importar as teorias e os sistemas, tanto que a gente 

fala agora muito em precedentalismo. Espero que a gente use bastante 
esse precedentalismo para aplicar a velha e boa decisão já tradicional das 

nossas Cortes de conheço os embargos, nego provimento e tendo em vista 
o caráter infringente.  

Mas, vamos lá. Acho que a grande questão aqui dos embargos, em nítido 
caráter infringente, e querendo repassar todos pontos já adaptando para 

a derrota, tentando ganhar alguma coisa durante essa derrota, é a 
questão da modulação. A segunda é de tentar ajustar a decisão contrária 

durante o voo. Então, agora já que chegamos a isso, depois de apostar 
sei lá quantos bilhões nessa tese, estou falando aqui no caso o governo, 
apostou na tese que ia sempre ganhar, que ia ganhar, não levou a sério 

os precedentes contrários. Fica essa questão do o que eu posso excluir 
então a receita: o imposto destacado ou o imposto apurado, o que 

efetivamente vai ser transmitido. Sobre a questão não poder excluir o 
ICMS da nota ou de tentar colocá-lo no valor líquido, eu lembro aqui um 
precedente do STF, que é naquela questão da imunidade, do art. 149 do 

lucro, da imunidade para dar receita de decorrente de exportação. Onde 
se falou, "Puxa, mas o lucro não parte da receita?" O lucro parte da 
receita, mas lucro é lucro, receita é receita. Aqui também, não acham? 

Se você vai excluir o ICMS, você vai excluir o ICMS. Não o ICMS depois 
da apuração, depois de um monte de coisa que pode acontecer. Esse é 

um precedente que eu gostaria de lembrar.  

O outro é, bom, o acórdão trata desse ponto, quero deixar bem claro, a 
Carmen Lúcia faz um, comenta que tem de fato a apuração do ICMS, que 
vai ter crédito, débito, depois o valor a ser recolhido, mas ela deixa bem 

claro: “Olha, isso é uma discussão posterior, porque aqui o que tem que 
ser excluído é a valor destacado”. Eu não estou sendo fiel à letra porque 

eu não acabei de ler o acórdão, quer dizer, eu li o acórdão, mas não li 
hoje o acórdão, então as palavras não estão frescas. Mas ela deixou bem 



claro que é o ICMS destacado na nota. Então, um embargo de declaração 

agora seria realmente para rever a tese, uma segunda oportunidade para 
tentar mudar a orientação do Supremo.  

Acho que um outro ponto importante, eu só vou nomear porque eu não 

quero ficar aqui defendendo a tese, é o argumento do terrorismo fiscal. 
Porque ele volta à carga, tanto no embargo de declaração quanto na 
contraminuta dos patronos. Sempre essa questão de "Puxa, olha o pacto", 

"Olha, vamos ter que fazer uma reforma tributária". Isso é uma coisa que 
eu acho que a gente tem que repisar, ela não é bem de direito tributário, 

mas ela é de política fiscal ou do fiscal, o assunto fiscal como um todo. O 
estado gosta de apostar em tese, parece compulsivo. Acho que o melhor 
exemplo disso foi a majoração da base de cálculo do Pis e Cofins, através 

de medida provisória. Aquela da 9.718, lembram? Saiu primeiro a MP que 
virou a 9.718 e 20 dias mais ou menos depois, ou 16 dias depois a 
Emenda Constitucional número 20/98. Era só ter feito uma Medida 

Provisória, ficaram defendendo por anos e anos até 2005 mais ou menos, 
e depois essa irresponsabilidade da receita, do fisco perder essa receita 

importante. Estou sendo neutro aqui, não é? Então, o governo tem uma 
forma de apurar o risco fiscal, que ela precisa ser revista. Isso é anexo 5 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A procuradoria está fazendo o papel 

dela, tá? Isso veio lá da AGU, os critérios de dizer quando uma tese tem 
risco provável de perda, não é? E só tem risco provável de perda quando 

tem a última publicação do STF quando não tem mais nada para recorrer, 
quer dizer, inclusive, hoje ainda não está como, não vai estar como 
provável, não é? Então, o governo fica apostando na tese quando ele 

mesmo poderia ter feito a lei. O PIS e Cofins importação não teve a 
mudança da alíquota justamente porque a base foi retirada para virar 
valor aduaneiro seco, depois da decisão do STF, cuja relatoria foi do 

Ministro Toffoli? Então aqui é mesma coisa, você faz por paralelismo. Vai 
perder a exclusão da receita? Ou há uma chance de perder? Muda a lei. 

Muda a lei é ponto de chegada. O Ministro Henrique Meirelles sabe isso 
de cor.  Ele deu uma entrevista logo depois da decisão do STF e ele mesmo 
já sabia: "Olha, se a gente perder isso aqui ainda é cedo, mas se a gente 

perder a gente vai mudar". E a gente fica postergando e fica batalhando 
loucamente, mais embargos com mil páginas e não se muda a legislação. 
Então, são esses pontos, quais são os limites dos embargos de 

declaração, se nós de fato estamos diante de contradição ou omissão, só 
isso? Eu não estou entrando no mérito, tá? Vou me abster, inclusive, de 

falar qual é a minha opinião pessoal, ou como advogado, vou me abster. 
Mas quais são os limites dos embargos de declaração, modulação de 
efeitos, modulação de efeitos o STF tem aplicado quando ele muda de 

opinião num caso específico. Como já aconteceu, lembram? E nesse caso, 
estão tentando usar o do ICMS base de cálculo por dentro, a aderência 

entre os precedentes não é clara, não é? Então, a minha crítica é 
exatamente aos embargos de declaração, eu li contraminuta, os 
embargos de declaração, a impugnação do escritório, acho que umas 25 

páginas, estou com ela aqui na minha frente e eles rebateram, tiveram 
que rebater ponto a ponto. Então, assim, é bem processual minha 



questão aqui. Limites de embargos de declaração, o que se está tentando 

em caráter infringente e essa tentativa de adaptar a discussão da tese 
pós a sua derrota. Porque isso não estava em questão nos autos. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Fernando quer falar?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nossa, tanta coisa. Bom, o Zé Maria trouxe 

um ponto interessante, que é a questão dos embargos de declaração. Do 
ponto de vista processual, Zé Maria, você está coberto de razão, não tem 
nem o que discutir. Não deveria sequer prosperar os embargos dessa 

natureza como não prospera normalmente no processo civil. Que aliás, 
estamos num feliz momento em que o IBDT está organizando jornadas 

para discutir processo civil em matéria tributária, sobre nosso capitão 
aqui Bianco com grande sucesso. Porque o processo tributário é tão 
importante que gera esse frisson dos advogados para discutir muito mais 

que direito material e muito mais do que até direito constitucional. Nesse 
sentido, Zé Maria, quando você traz a discussão de, ok, existe um certo 
terrorismo fiscal, isso existe mesmo, e você, qualquer tese que contrarie 

interesse do fisco é atacada não pela tese em si, mas porque ela gera risco 
para arrecadação. E quando se chega numa Corte constitucional como a 

nossa, isso cria um novo colorido porque você vai lidar com modulação. 
E você não pode deixar de tratar modulação. Você goste ou não, ela está 
no nosso ordenamento jurídico. Então, você vai tratar de modulação, mas 

acho que a modulação, ela não deve chegar a este nível que está na 
discussão, você não vai tratar de modulação rediscutindo o ICMS na base 

de cálculo do PIS/Cofins, por mais que isso desagrade os tributaristas. 
Aqui a gente já até firmou um entendimento aqui na Mesa sobre isso, e é 
uma tese perdida. Goste ou não é uma tese perdida, já acabou.  

Então, o Supremo tirou da base de cálculo do ICMS o PIS, aliás, tirou o 

ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins, não o contrário. E pronto. Agora, 
a questão é, como isto vai ser enfrentado? Qual é a modulação possível 

para o contribuinte não ficar de novo numa insegurança jurídica, se ele 
ganhou a exclusão, você não pode na modulação rediscutir a exclusão 
novamente, você pode tratar de como isto vai ser aplicado 

prospectivamente e quem vai ter o benefício até processualmente falando, 
quem é que vai ter o benefício porque entrou com a demanda antes. 
Questionou este assunto como é ou vem sendo o posicionamento 

jurisprudencial. Qualquer tentativa de levar essa discussão a como se 
calcula o ICMS por dentro, por fora ou como se apura até a receita, eu 

acho que é absolutamente impróprio para dizer. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Vamos dar andamento 
aqui aos debates? Alguém mais quer falar sobre o tema, não? Nós temos... 
Ah, o Brandão primeiro, e depois eu passo o microfone aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu ouvi com atenção a narrativa do 

Fernando, dizer que a questão está pronta. Pronta, não, porque nós 
tivemos alguns precedentes, eu da modulação que eles pedindo ex nunc 



realmente será o fim da picada, principalmente para o contribuinte que 

entrou com a ação e está sendo, está inclusive, é o leading case, só faltava 
ele ganhar e falar, não, é só a partir de janeiro de 2018. [Risos] Aí não faz 

o menor sentido, concordam. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: No microfone aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá, ok. Eu estou dizendo que, nós já 
tivemos precedentes da alíquota zero que todo mundo achava que estava 

ganho o crédito e o Supremo mudou, entende? E outros casos também 
que tivemos, não é incomum se dar aos embargos de declaração uma 
entendimento diferente, principalmente no Supremo, concordam? Porque 

o povo estava dizendo, eu sou contra a modulação, mas se o Supremo 
disser que a aplica-se, o que vai se fazer? Ele é a última instância então... 
Para colocar só o teminha é a seguinte, a modulação... esses embargos 

de declaração, serve sim para colocar as coisas como deverão ser. Porque 
também não é um cheque em branco dado as empresas. Tá certo, vai 

excluir da base de cálculo, tudo bem. Mas, exemplo, inclusive, isso é 
colocado na questão da modulação, mas não para efeito de aplicação da 
norma a partir de quando ou para quem. Assim, uma empresa que é 

comum ter, você tem um milhão de faturamento, agora você vende R$ 
820.000,00 mil, você vende para empresas do [ininteligível], que não tem 

PIS e Cofins, mas tem ICMS. Você vai ter R$180,00 mil de faturamento 
para outras empresas e de outro lado vai ter R$ 180.000,00 de ICMS, 
quer dizer, vai ter uma base de cálculo de Pis e Cofins de R$180.000,00? 

Menos R$ 180.000,00 de ICMS, dá zero? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Fernando pediu licença para 
fazer um brevíssimo comentário, depois eu vou passar a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, é só para a gente não excomungar a 

modulação, porque na modulação, eu estou vendo uma divergência com 
o Zé Maria aqui. A modulação em sede de Corte Constitucional, pode sim, 
analisar aspectos de perda de receita, como aconteceu, e tem exemplos 

de Cortes Constitucionais que analisaram o risco de perda de receita e se 
você leva em consideração o problema que uma decisão desta natureza 
pode gerar para o sistema tributário, veja, estou falando aqui como 

jurista e não como advogado. Se você leva em consideração o impacto que 
uma decisão da Corte Constitucional traz para o sistema tributário, é 

função da modulação analisar isso, porque você quebra o sistema 
tributário. Você leva um risco para o sistema, e se você tem este risco, é 
possível que a modulação diga, “ok”, é de fato inconstitucional, porém é 

daqui para frente, porque se você colocar daqui para trás, você vai gerar 
um impacto na arrecadação muito grande e mais, em se tratando deste 
tipo de tributo, você quebra o sistema, porque como tudo integra a base 

de cálculo, você levar uma consideração desta natureza ainda que a gente 
critique estar certo ou errado, não importa, o supremo mandou tirar. O 

resultado de mandar tirar, vai ter que tirar tudo. Não pode tirar só parte, 
não pode tirar só o que convém. Então, quando você tira tudo, você 



quebra o imposto, você quebra a estrutura do imposto e como é um 

imposto que tem na sua essência a cumulatividade, e você trabalha para 
tirar essa cumulatividade sistêmica através das exclusões, se você tirar 

coisas que não são sob aspecto econômico, ai falando de musgrave(F) 
tudo, a própria cumulatividade, você vai matar o tributo. Você mata o 
tributo não adianta vir uma lei, "ah, não olha, vamos criar então um IVA", 

aí faz lá um projeto, um monte de conversa, vamos agora, não, agora é 
IVA, não é mais ICMS. E, aí, não vai ter o mesmo problema?  Você resolve 

o problema com uma reforma tributária? Não, você não vai resolver 
porque é da essência econômica sistêmica. Então, se você vai gerar um 
impacto dessa natureza, primeiro, você tem que ver, primeiro a parte de 

política fiscal, ainda que tenha um terrorismo nisso, eu concordo. E tem 
mesmo. Mas ele tem que ser levado em consideração na parte 
constitucional. E depois tem que ver se isto não gera um problema 

sistêmico porque se você gerar um problema sistêmico e a Corte 
Constitucional não se manifestar prospectivamente, para que serve os 

aspectos prospectivos numa decisão da Corte Constitucional? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Olha, nós temos outros 
assuntos na pauta, então, eu não queria ficar aqui esgotando o nosso dia 
discutindo somente esse assunto, mas o Zé Maria pediu a palavra para 

30 segundos e depois eu vou passar a palavra ao Luís Carlos. 

Sr. José Maria: Perfeito, presidente. Para não ficar nos micros 
argumentos da discussão, o que eu gostaria de convidar a todos à reflexão 

é, se fala muito em qualidade do gasto tributário e pouco sobre a 
qualidade da receita tributária. Nós temos dois movimentos que são 
quase instantâneos no fisco. Um, a manutenção do lançamento, o que 

começa como presunção vai até o final e ninguém quer rever, sempre dar 
um passo. E o outro é continuar discutindo ali alto grau de litigiosidade 

a Procuradoria até o final, até a Corte insistindo. O que eu chamo atenção 
é, o que pode... qual é o requisito para a modulação dos efeitos? E ter 
relevante interesse social. Esse interesse social está numa aposta 

tributária, a expressão é essa “aposta tributária”, que o governo fez de 
que ganharia de qualquer jeito essa tese e continua fazendo isso, quantos 
diretores perderiam seu cargo se fizesse uma má avaliação de risco de 

perda de compliance, não é? De contingência, ficassem apostando apesar 
de tudo estar contra a tese? É isso o que o governo faz, Anexo 5 da lei 

LDO, eu tenho um artigo sobre isso no Conjur. Risco fiscal é fundamento 
legítimo para modulação dos efeitos da STF? Eu analiso esse ponto, daí 
eu passo a palavra, agradeço. 

Sr. Luís Carlos: É, eu queria só voltar na questão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Luís Carlos. 

Sr. Luís Carlos: Tudo bom? Eu queria só voltar na questão da forma de 
cálculo e da exclusão se ela é feita pelo valor líquido do ICMS ou pelo 
valor bruto. Acho que o ponto que tem que ser considerado aqui é que, e 



é da própria dinâmica da não cumulatividade é que o contribuinte, ele 

sempre vai arcar com o valor total do ICMS. Uma parte ele vai arcar 
pagando, não é? Por exemplo, vamos supor aquele contribuinte que tem, 

adquire por R$ 100,00, vende por R$ 200,00 vai ter um débito de R$ 
36,00 e um crédito de R$ 18,00. Então, ele paga, aos cofres públicos, R$ 
18,00 mas ele arca, efetivamente com 36. Por quê? Porque quando ele 

adquiriu por R$100,00 aqueles R$ 18,00 já estavam embutidos. Então, 
o que ele faz, na verdade, ele extingue a obrigação tributária dele de R$ 
36,00 usando parte em dinheiro, parte em crédito, porque aquele valor 

foi suportado no momento que ele pagou o preço da mercadoria e isso 
continua sendo igual mesmo com a decisão. Com o imposto embutido. 

Então se você retirar só os saldos credores, você vai acabar tendo uma 
distorção com isso porque o contribuinte vai continuar pagando a 
mercadoria já com ICMS. E aquele ICMS ele não vai poder ser retirado da 

base de cálculo do PIS/Cofins. Então, é uma questão de como você vai 
interpretar a decisão e é aquele ponto. Se é para retirar, retire-se tudo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas só uma observaçãozinha 

aqui, porque do ponto de vista aritmético essa conta não fecha, 
concordam? Porque se você usar até as últimas consequências seu 
raciocínio, o governo vai ter que devolver de acréscimo aí de PIS/Cofins, 

muito mais do que ele arrecadou. A questão é: para quem ele devolve os 
72? Uma parte é para o atacadista, outra parte é para o varejista e outra 

parte é para indústria, mas não é possível que o atacadista queira receber 
o PIS/Cofins que foi arrecadado pelo varejista, senão essa conta, o 
governo vai ter que devolver muito mais do que ele arrecadou, esse é que 

é o ponto. Mas eu queria passar a palavra então para o nosso colega. 

Orador Não Identificado: Só para complementar, na verdade-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Qual é o nome, desculpa? 

Sr. Alan Morais: Desculpa, é Alan Morais. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alan. 

Sr. Alan Morais: Complementar esse mesmo ponto, realmente acho que 
a preocupação é enorme em relação à operacionalização dessa decisão. 

Também não vou entrar no mérito aqui da decisão em si. O Supremo 
decidiu e assim está decidido. Vamos agora botar em prática isso. Mas é 
um problema enorme, principalmente na sistemática não cumulativa do 

PIS e Cofins, que aliás, foi criada depois que essa discussão já havia 
começado, e é um problema enorme tanto para a repetição do indébito, 

ou seja, para o passado, quanto se eu quiser aplicar hoje. O problema é 
exatamente o mesmo. 

Me chamou atenção, achei bastante curioso aqui um item dos embargos 
de declaração, é o item 67, onde a Procuradoria diz o seguinte: "Assim, 
caso se refute a modulação temporal, deve-se ao menos admitir que a 



Receita Federal do Brasil institua regras gerais - obviamente neutras - que 
lhe permita realizar retroativamente tal decote, ainda que de forma 
imperfeita, caso contrário inviabiliza-se o cumprimento retroativo dos 
julgados”. Então, eu acho curioso essa menção que eles fazem aqui por 
dois motivos, primeiro que eu acho completamente descabido esse pedido 

dos embargos de declaração, quer dizer, pedir para o Supremo deixar a 
Receita Federal regular algo. Eu acho que o próprio Supremo que teria 
que fazê-lo, concordam? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas é com neutralidade. 

Sr. Alan Morais: Neutralidade. 

[Risos] 

Sr. Alan Morais: Obviamente neutras a expressão. E, por outro lado, tem 

razão aqui a Procuradoria nesse ponto, como vocês estavam colocando 
aí, realmente a prevalecer essa tese que me parece acertada, até mais o 

resultado aritmético disso é que a Receita Federal vai ter que devolver 
para os contribuintes um valor acima do que efetivamente foi arrecadado. 
Já à época de que, acho que já mais de dez anos atrás, eu tive a 

oportunidade de publicar um artigo na revista Dialética de direito 
tributário, já saudosa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Temos todas aqui indexadas. 

Sr. Alan Morais: Sim. Tratando desse tema à época, quando foram 

criadas as contribuições não cumulativas, eu já com essa preocupação 
eu escrevi um artigo que eu tive a curiosidade na revista Dialética.  

Então, é isso, eu chamo a atenção só para esse destaque aqui dos 
embargos de declaração, que apesar de completamente fora de contexto 

na minha opinião, faz todo o sentido. E lembrando até, quem conviveu 
aqui com os reflexos da Lei 8.200/91, etc. que a gente também pode ter 

soluções diversas e eu não estou aqui dando sugestão nenhuma. De um 
eventual tratamento pela legislação agora de restrição à compensação, 
por exemplo, desse indébito, isso pode acontecer. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Acho que esse assunto 

foi bem discutido. Alguém mais quer fazer algum comentário adicional, 
não? Acho que não. Então vamos passar para o nosso tema, que é o 

Perison, ele está propondo o tema da revogação da súmula CARF, nº 47. 
O Perison, esse assunto foi trazido na semana passada, e ele se 
voluntariou para relatar o tema. 

Sr. Perison: Bom, bom dia. O tema é bastante interessante e tem pouco 

material sobre o assunto. Então eu tive que fazer uma mineração de 
direitos tributários, e não de bitcoin. 



[risos] 

Sr. Perison: Porque realmente a súmula 47 foi revogada, todos 

simplesmente noticiaram e, na verdade, ela foi revogada pelo presidente, 
por iniciativa do presidente, sem deliberação em Plenário do CARF, da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais para supostamente se adaptar a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto que teria 
um conteúdo mais grave para o contribuinte e para o sucessor 

especificamente. A análise, veio justamente mostrar o contrário.  

Bom, para entrar no tema, falar sobre a súmula, ela foi consolidada, 
aprovada no Plenário em Sessão de 29/11/2010. O primeiro ponto de 

curiosidade, essa Sessão foi cinco meses depois da Sessão de julgamento 
do recurso especial 923.012, de 9/6/2010, que supostamente veio trazer 
o entendimento diverso da súmula. Então, a súmula foi fixada quase 

cinco meses depois desse entendimento do STJ, o que já dá um indício 
que alguma coisa realmente estava estranha. Esse julgado, embora 
mencionado pela revogação, como nós vamos ver mais adiante, ele 

transitou em julgado desde 2013, quer dizer, já é grave, porque você vai 
adaptar a jurisprudência do CARF a uma decisão de 2013, quatro anos 

depois, na verdade, essa decisão transitou em julgado em 2013, mas ela 
não ela não alterou entendimento de 2010, então, sete anos depois. Tanto 
que nós temos decisões no CARF, com base na súmula 47 recentes de 

agosto, setembro desse ano. Bom, então, entrando mais detalhadamente 
na súmula, súmula CARF 47. [Volta um pouquinho, por favor]. 

“Cabível a imputação da multa de ofício sucessora, por infração cometida 
pela sucedida quando provado que as sociedades estavam sob controle 
comum ou pertenciam a um mesmo grupo econômico”. [Pode passar].  

Bom, tem uns acórdãos que embasaram essa súmula. Ela basicamente 

vem estabelecer que sociedades que pertencem ao mesmo grupo 
econômico respondem pela multa de ofício da sucedida, uma discussão 
antiga, se transfere somente o imposto, conforme o art. 132 da CTN, a 

jurisprudência evolui no sentido de que se transmite também ao sucessor 
as multas. Aí ficou a discussão se a multa moratória ou de ofício, 
finalmente, a jurisprudência do CARF do STJ, se pacificou no sentido de 

que a multa de ofício também se transmitiria caso, especificamente ela já 
estivesse constituída quando da sucessão. Então, quer dizer, já 

integrasse o patrimônio da empresa sucedida. Então, “ao contrário sensu, 
com relação entre as empresas, aplica-se os princípios da imputabilidade 
ou personalização da pena, limites de sucessão de responsabilidade 

previstos no art. 129, 133, 134 do Código Tributário Nacional”. Aí eu 
colacionei, [Podemos passar rapidamente]. 

Os acórdãos que embasaram a súmula para dar o efetivo conteúdo, 

vamos dizer, o substrato dessa súmula, “tratando sucessão entre 
empresas ligadas, coligadas, controladas, deve se manter a multa de ofício 
lançada na empresa em concordata já que manifesta a interveniência da 



incorporadora nos procedimentos da incorporada”. Interpretação 

sistemática aliada ao conceito de pena, “a pena não deve passar da 
pessoa do infrator”. Isso vai acontecer, e não se trata disso quando as 

sociedades incorporadas, na verdade, têm uma relação de 
interdependência. Então, na verdade, você comprou, você já conhecia, 

você não é inocente. Não se trata aí de passagem da pena de outra pessoa 
para si, mas sim, da assunção de um patrimônio já conhecido. Então, o 
pressuposto é que o lançamento de ofício que constituiu o fato gerador 

da multa de ofício tenha ocorrido antes da incorporação da sucessão. 
[Podemos avançar].  

Aí para referência depois. Bom, eu transcrevi aqui os artigos, só destacar 

bem, brevemente o art. 129, que esse me parece assim, de uma clareza 
solar. “O disposto nessa Sessão aplica-se por igual suas 
responsabilidades sucessoras aos créditos tributários definitivamente 

constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos”. 
Quer dizer, eu só vou assumir aquilo que já existia ou que estivesse um 

curso de constituição.  

Aí a segunda parte, e aos constituídos posteriormente aos mesmos, desde 
que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Então, 
veja que o texto escolhido pelo legislador, falou não de fatos geradores, 

mas sim de obrigações tributárias, surgidas até a referida data, o que dá 
a entender que a obrigação tributária relativa à multa de ofício, se ela não 

foi constituída, que seria e estávamos debatendo agora se multa 
agravada, se cabe multa agravada ou não cabe multa agravada, quer 
dizer, a multa de ofício, ela não surge quando do fato gerador do tributo, 

na verdade, ela vai surgir quando do lançamento de ofício onde vai se 
avaliar se houve fraude, não houve fraude, vai se avaliar, inclusive, qual 
a legislação pertinente, se é aquela dos fatos geradores ou se houve 

alguma legislação superveniente que induza à não existência mais 
daquele ilícito que seria penalizado ou a penalização numa forma menos 

gravosa. [Podemos passar]. 

O art. 132, que embasava uma interpretação mais antiga, mas que ainda 
é utilizada, a sucessão ela se... [pode voltar um pouquinho, por favor]. 

“O sucessor é responsável pelos tributos, [podemos ir]. 

Devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas, direito privado, 
funcionários transformados ou incorporados”. Especificamente falando de 
transformação societária, fala-se em tributos, a interpretação mais 

clássica, antiga, focava somente na locução tributo, a diferenciação entre 
tributo e pena, mas isso evoluiu e hoje... [Podemos passar. Podemos 
passar. Aqui]. 

O entendimento antigo do STF, antes do STJ, multa, “tributo e multa não 
se confundem, esse que tem o caráter sanção inexistente naquele, na 
responsabilidade tributária do sucessor não se inclui a multa punitiva 



aplicada à empresa objeto da incorporação”. Embora essa interpretação 

seja clássica, seja antiga, ela ainda tem que ser levada em consideração 
para justamente, mesmo dentro da interpretação de que a multa 

moratória ou de ofício, ela tem que ser absorvida pelo sucessor, tem que 
ser absorvida em outra, vamos dizer, qualificação. Não de pena 
propriamente dita, mas de patrimônio adquirido. Então, o patrimônio tem 

que já ter sido gravado por essa multa no ato da concessão. Aqui não 
sendo nem um pouco neutro, porque eu realmente estudei, mas eu acho 

que os senhores, mas para colocar em debate, óbvio. [Podemos ir].  

Bom, aqui um ponto interessante, a portaria 2.025 de 5/7/2013 fala da 
importância vem estabelecer a vinculabilidade da administração, as 
súmulas vinculantes, então daí a importância da súmula e da discussão 

e da observância do regimento interno na revogação ou na manutenção 
de uma determinada súmula. E aí, finalmente chegamos à revogação, 

portaria 72 revoga a súmula 47. O presidente do CARF, menciona nas 
atribuições e previsão no art. 74, § 1º do anexo um do regimento interno, 
onde estabelece que o presidente pode revogar por ato unilateral sem a 

participação do pleno, súmulas em determinadas hipóteses, ele fica 
revogada a súmula. [Podemos passar]. 

Ah, ele se embasa numa nota técnica e nós vamos analisar, nota técnica 

3/10/2017. [Podemos ir]. 

Bom, primeiramente falando da competência ou da observância do 
regimento interno na revogação dessa súmula. O art. 74. [Podemos ir]. 

Aqui é o regimento interno das súmulas, fala do procedimento de 
formação da súmula e da sua revogação. Então, para a aprovação, como 

todos sabem: “As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, três quintos 
da totalidade dos conselheiros ou respectivos colegiados, quer dizer, tem 
todo um procedimento que assegura a paridade, a participação de todos”, 
inclusive, essa Sessão especificamente, onde foi aprovada essa súmula e 
outras, quer dizer, teve um procedimento bastante sui generis, sui generis 

não, bastante detalhado como outras, os conselheiros são convocados, 
podem se inscrever para falar, têm três minutos para defender, quer 

dizer, há uma dialética, há uma efetiva discussão para aprovação das 
súmulas. [Podemos passar].  

 Podemos passar, só para referência. “A revisão, cancelamento do 
enunciado observado no que couber o procedimento adotado para a sua 
edição”, isso seria o caminho normal. Agora, existe a exceção, as 
exceções... [Podemos passar]. 

§ 4º: “Se houver superveniência de decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento 
repercussão geral, recurso repetitivo que contrarie súmula do CARF, essa 
súmula será revogada por ato do presidente, sem a necessidade de 



observação do rito, que é a convocação do Plenário”. Aqui uma 

curiosidade, essa é uma redação nova... [Podemos passar]. 

Trazida por uma portaria de 2016, não existia locação definitiva. Então, 
a decisão em repercussão e repetitiva deveria ser de observação 

obrigatória, como é pelo comando do próprio Código de Processo Civil. E 
como o Judiciário aplica bastante, principalmente quando a decisão é 
contrária ao contribuinte, ao assegurado, vamos dizer, demora um 

pouquinho mais quando é contrário à fazenda. Inclusão do termo 
definitiva, preparação para o Pis e Cofins sobre o semestre, estamos aqui 

debatendo, uma questão para a gente pensar um pouco mais. Bom, 
podemos falar do efeito vinculante e fala também da exceção, esse não. 
“A portaria só não poderá ser revogada mesmo com o entendimento 
definitivo do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça 
quando ela tiver sido de iniciativa do Ministério da Fazenda, aprovada pelo 

Ministério da Fazenda”. Então, nesses casos não cabe a revisão, quer 
dizer, tem que ter a aprovação do Ministro, então o Ministro tem que dizer 
que a decisão definitiva do Supremo do STJ está ok, mas para o 

contribuinte não, pode revogar à vontade. Bom, a nota técnica, ela 
menciona, aqui, coisas curiosas também. Objetivos por meio da presente 

nota, “demonstrar a necessidade de promover a revogação da súmula 
CARF 47, haja visto conflito entre interpretação nela consolidada e a 
jurisprudência do STJ com base da sistemática de recursos repetitivos...” 
[Podemos passar]. 

Aí ele menciona o julgado em repetitivo 923.012 já transitado em julgado 
desde 04/06/2013, quer dizer, mais sem mencionar, que na verdade, o 

julgado onde foi fixada a tese, que é a mesma, não houve alteração, é de 
2010, não é de 2013, e essa tese não foi alterada pelo julgamento dos 
embargos de declaração posteriores de 2013. O STJ afirmou a seguinte 

tese consolidada na súmula 554 do mesmo Tribunal Superior, dois 
pontos, aí ele cita um texto. Esse texto dá-se a entender pela forma como 

foi colocado, a gente poderia entender que é da súmula. Só que esse texto 
não é da súmula, é da tese que foi fixada no recurso especial. E o texto é 
diferente, a diferença é sutil, mas é diferente. Bom, a tese, que é anterior 

à súmula, que é de 2015, como nós vamos ver, ele fala: "A 
responsabilidade tributária do sucessor abrange além dos tributos devidos 
as multas moratórias ou punitivas representar em dívida de valor, 
acompanha o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor". Mesmo na 
redação original da fixação da tese, me parece que não há contrariedade 

ao entendimento do CARF, até porque não há novidade nenhuma, o 
CARF também decidia assim, "Acompanhe o patrimônio adquirido do 

sucessor à multa moratória ou punitiva", já era esse entendimento. 
[Podemos passar].  

“Desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão”. 
Parênteses, esse é o texto da fixação da tese, não da súmula, a súmula, 
vamos dizer, é diferente nesse final, mas aí, embora ele fale: “No seu fato 
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão”, me parece que também 



não há contrariedade, porque há diferença do fato gerador do tributo e o 

fato gerador da penalidade. Bom: “Como é possível concluir, a partir da 
comparação do texto, uma disparidade entre o primeiro que exija a 
demonstração de que o sucessor sucedido estivessem sob controle comum 
ou pertencessem ao mesmo grupo, e o segundo que exige exclusivamente 
que os fatos geradores sejam corridos antes do evento sucessório”. Então, 

essa explicação da nota explicativa. Me parece que há uma distorção 
clara do conteúdo do julgado do STJ e da própria súmula como nós 

vamos ver a seguir, e não é por outro motivo, demorou-se sete anos para 
ver a proposta de exclusão. “Cumpre acrescentar [ininteligível] que 
descaberia indagar acerca da revisão da súmula, ao invés de sua 
revogação”. [Podemos ir adiante]. 

Daí ele defende o procedimento por iniciativa do presidente e não a 
colocação em análise pelo Plenário, [Podemos ir, podemos ir. Aí é para a 

referência, vou deixar o material com o pessoal]. 

E, aí, entramos nas considerações, primeiro a súmula a CARF, fazer uma 
comparação: “Cabível a imputação na multa de ofício por infração quando 
provado estava no controle comum”, esse é o texto. “A tese fixada, 
responsabilidade tributária, abrange além dos tributos devidos as multas 
moratórias punitivas”, perfeito. “Acompanha o passivo do patrimônio, 
desde que seu fato gerador...” [podemos ir]. 

“Tenha ocorrido à data da sucessão”. Me parece que não há conflito. 

Posteriormente, esse entendimento foi sumulado, onde os acórdãos que 
embasaram a súmula são exatamente os mesmos que embasaram o 
entendimento do recurso especial com um acréscimo do julgado do 

recurso especial original de 2010, não dos embargos de declaração. O 
que nós vamos ver, na verdade, é o que gerou o problema todo e talvez aí 

tenha motivado o parecer para a revogação da súmula. “Com a súmula, 
ela na hipótese de sucessão a responsabilidade abrange não apenas os 
tributos devidos pela sucedida, mas também multa moratória punitiva 
referente a fatos geradores ocorridos até a data da sua sucessão”. Me 
parece que não há nenhum conflito com aquilo que o CARF vinha 

decidindo, se considerado que fato gerador, a gente está se referindo a 
fato gerador da obrigação da multa punitiva, que ainda não existia. Bom, 

a STJ o tema repetitivo é o 382, [Podemos passar. Podemos passar, por 
favor].  

Vejam que quando o STJ mesmo elenca qual o tema que foi objeto de 
repetitivo ele coloca: “A questão submetida referente à possibilidade ou 

não de extensão da responsabilidade, da empresa sucessora às multas 
moratórias ou de outra espécie, aplicadas à empresa sucedida e não 
apenas aos tributos por ela devidos”.  Veja, o foco de discussão do STJ foi 
se a multa punitiva também devia ser objeto de sucessão, não em que 
momento, se antes, se depois, isso não foi objeto de deliberação. [Vamos, 

podemos ir].  



Bom, sucessão da empresa extinta, transmissão de obrigações, haveres 

da empresa que incorporou, sumula originada do tema 554. Verificados 
os conteúdos não são conflitantes, aí eu venho trazer o recurso especial. 

[Podemos passar].  

Uma curiosidade, quando a tese foi fixada, o relator foi o Ministro Luiz 
Fux, quando os embargos de declaração em 2013 foram analisados, já 
era o Dr. Napoleão. O Dr. Luiz Fux já estava no Supremo. E o conteúdo, 

também eu já mencionei, a Sessão do CARF ocorreu cinco meses depois 
desse acórdão repetitivo, aí está a ementa. A ementa, os senhores vão ver 

que não tem nada de novo. Ela fala exatamente da obrigação pela multa 
punitiva, que isso já constituiria o patrimônio conhecido. Não tem nada 
de novo além daquilo que o CARF já deliberou [Podemos ir].  

Responsabilidade. Aí o que é interessante, ele menciona os precedentes, 

são sete ou oito precedentes, todos eles, nenhum, sem exceção, menciona 
o entendimento divergente daquele que o CARF havia sumulado, súmula 
47, ao contrário. Três dos precedentes mencionam expressamente que 

só, que a súmula ocorrerá, se o lançamento existia antes do ato de 
incorporação, certo? Outros só chegam a debater a questão que além da 

multa moratória, a multa punitiva também é devida na sucessão. E o 
único que estabelece uma situação concreta onde o contribuinte alegou 
que o auto de infração era posterior ao ato de incorporação, ele se referia 

à penalidade correspondente ao não cumprimento de obrigação 
acessória. E a análise que é feita pelo STJ é o seguinte, o [interrupção no 

áudio] da obrigação tributária pelo não cumprimento da obrigação 
acessória, nasce quando a obrigação acessória não é cumprida. Então, é 
feito bem claramente essa distinção, que é totalmente diferente da multa 

de ofício. [Bom, podem passar, mais para a referência, vamos lá, podemos 
ir]. 

Aí eu cito, destaco alguns trechos. Ah, inclusive, eles mencionam nesse 

julgado os ensinamentos o do Sacha Calmon, onde o Sacha realmente 
coloca que não poderia por um ato societário sumir a obrigação da multa, 
fala que isso daria ensejo à fraude, ele narra bem exaustivamente isso, 

mas, no final, e trecho que é mencionado pelo próprio acórdão do STJ de 
forma bastante clara, ele coloca, me parece, posso estar enganado, que o 
texto dele seja esse. [Podemos avançar. Podemos avançar. Podemos ir, 

podemos ir].  

Aí eu cito um a um, não vai dar tempo da gente [ininteligível], mas fica 
para a referência. [Vamos lá, podemos ir]. 

Eu analiso um a um. [Podemos ir]. 

Ah não, esse é interessante. Num dos acórdãos que embasam o recurso 

repetitivo, o entendimento e que é mencionado no acórdão, o contribuinte 
tinha realmente sido autuado posteriormente ao ato de incorporação em 
relação a fatos geradores ocorridos antes. E ele coloca essa questão e 



expressa, mas essa questão continua não sendo analisada. “Essa 
alegação não pode ser, aqui, considerada, já que sobre essa circunstância 
fática o acórdão recorrido não teceu nenhuma consideração. Possa, sim, 
ser investigada em virtude do óbice da súmula 7”. Quer dizer, me parece 
que, embora essa análise não tenha ocorrido, ela foi bastante, eloquente. 

Se essa situação não pode ser analisada e ele salienta que não vou 
analisar, é porque talvez se ela fosse analisada, ela tivesse relevância. Foi 
o único momento que o STJ chegou perto de analisar essa questão. 

[Vamos mais para frente]. 

Bom, assim são todos os precedentes, nunca tratando da matéria. Aí o 
Sacha. [Podemos ir, isso].  

O Sacha no final, coloca... um pouquinho antes, do parecer dele que é 

mencionado, o trecho que é mencionado no acórdão ele fala que é devido, 
tem que incluir a multa, atos societários não podem fazer desaparecer 
num passe da mágica a multa, me parece bastante consentâneo com 

aquilo que o CARF decide e sumulou, e ao final ele coloca: “Não faz 
sentido apurar-se uma infração ocorrida no pretérito e imputá-la a uma 
nova pessoa jurídica que fora institucionalmente diversa da que praticou a 
infração sob a direção de outras pessoas naturais, essa regra só não deve 
prevalecer nas hipóteses de sucessão por alteração tipo societário onde se 
muda somente a roupa e tudo mais”. Então, no final do próprio parecer 
do Sacha mencionado, me parece que está a exclusão da situação de um 

auto de infração posterior onde é exigida a multa punitiva e que a 
sucessora não poderia ser responsabilizada. Bom, então quase três anos 
depois houve julgamento dos embargos de declaração, [Podemos passar]. 

Talvez o erro tenham sido os embargos de declaração, porque falamos de 

possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, é justamente aqui. O 
advogado tentou obter o reexame, me parece que seria o caso até de 

aplicação novamente da súmula, porque a questão não tinha sido 
debatida, a súmula sete, isso necessariamente envolveria o revolvimento 
matéria fática, mas o Dr. Napoleão, num trecho, num único trecho que 

ele fala desse assunto, ele relata bem os argumentos do advogado. Que 
fala da personalização da pena, da imputabilidade, fala da alimentação 
do art. 129 e, daí, num único en passant ele fala: “Por fim o art. 129 
estabelece que a transferência da responsabilidade por Sessão, aplica-se 
por igual os créditos tributários já definitivamente constituídos, ou em 
curso de constituição, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, 
desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data”. 
Depois, repete o texto do art. 129. Aí coloca uma afirmação que realmente 

não ficou clara, o que importa, portanto, é a identificação do momento da 
ocorrência do fato gerador que faz surgir obrigação tributária, perfeito. E 

do ato ou fato originador da sucessão, incrível. Aí sendo desinfluente(F) 
como restou assentado no arresto embargado e não restou assentado 
nada, que esse crédito já estava formalizado por meio de lançamento que 

apenas o materializa. Me parece que o sentido não pode ser o que o 
parecer técnico quer emprestar, até porque, realmente, é desinfluente(F) 



quando o auto de infração é lançado ou não, se eu levo em consideração 

a data da obrigação tributária e o ato ou fato originador da sucessão. 
Seria o caso de novos embargos de declaração, mas o advogado não opôs. 

Ou de não tê-los opostos ou de ter oposto o novo embargo de declaração. 
Isso é tão, na verdade, tão enigmático e não dá esse conteúdo que a nota 
explicativa da revogação dá, que em nenhum precedente posterior do STJ 

a aplicação foi no sentido que a nota explicativa quer, nenhum, nenhum. 
Todos julgados, até do próprio Napoleão, são de questões relacionadas a 
atos que não mencionam a data da autuação e se fala única e 

exclusivamente da responsabilidade pela multa punitiva também. 
[Podemos ir à frente].  

Eu colacionei nesse e num arquivo anexo, também vou deixar disponível, 

obviamente não vai dar para falar de todos, que mostram exatamente 
isso. Bom, aí eu seleciono algumas decisões do CARF posteriores à 
súmula, mencionando-a, posteriores à súmula 554 do STJ. Então, quer 

dizer, será que o CARF não estava atualizado? Será que não leram 
naquela primeira Sessão o julgamento do repetitivo? Será que não leram 

também a súmula? Quer dizer, por que é que aplicam a súmula 
indiscutivelmente da mesma forma? Porque não tem aquele conteúdo que 
a nota explicativa quer emprestar. [Podemos ir adiante]. 

Daí cito para referência todos aplicando a súmula indistintamente-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Perison, você já está 

caminhando para o final? 

Sr. Perison: Já, acabou, na verdade. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, na verdade, o que eu 
queria pedir, para que você fizesse um brevíssimo resumo. 

Sr. Perison: Tá bom. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, pelo o que eu entendi, 

vamos ver se eu consegui entender a sua exposição, a súmula do CARF 
e o entendimento do STJ tratam de assuntos completamente diferentes. 

Sr. Perison: Isso, exatamente. A súmula do CARF é mais específica. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: A súmula do CARF, ela se refere 

a uma situação em que há sucessão entre empresas do mesmo grupo 
econômico. Então, a conclusão é, quando houver sucessão entre 
empresas dentro mesmo grupo econômico, quando há incorporação, 

fusão, cisão, dentro do grupo, então, há sucessão da multa. Esse 
entendimento, de uma certa forma, ele vai contra aquela decisão do 

Supremo antiga que você mencionou, que foi relatada pelo Ministro Djaci 
Falcão, que dizia: “Olha, tributo é tributo, multa é multa, tributo sucede, 
mas multa é personalíssima, multa não transfere por sucessão”. Então, 



aí veio a súmula do CARF e falou: "Olha, na verdade, tem uma exceção 

aqui para a sucessão da multa, a exceção é quando a incorporação ou 
sucessão ocorrer dentro do mesmo grupo econômico". Esse é o 

atendimento do CARF. O CARF na súmula, ele não entrou na questão da 
data da ocorrência do fato gerador ou da data da ocorrência do fato 
gerador da multa. Simplesmente ele falou: “Olha, há sempre sucessão 

desde que seja dentro do mesmo grupo econômico”. Posteriormente, o 
STJ, diz em sua primeira decisão: “Olha, tem uma diferença aqui, se a 
gente considerar o momento da constituição” ou o momento, como você 

chamou, do fato gerador da multa, quer dizer, se o fato gerador da multa, 
por meio do lançamento de ofício ocorreu antes da sucessão, aí antes da 

incorporação, aí transfere por sucessão, mas se o fato gerador da multa 
ocorreu após a sucessão, então, não transfere a multa. É isso? 

Sr. Perison: Não, na verdade, o STJ, ele não entra nesse meandro. O foco 
dele nas discussões todas que são travadas, é que a multa punitiva 

também seria objeto de sucessão. Ele que não faz distinção de quando 
ocorreu o lançamento, se antes ou depois da sucessão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tá, mas esse entendimento, ele 

é anterior aos embargos de declaração ou é posterior aos embargos de 
declaração? Porque os embargos alteraram alguma coisa? 

Sr. Perison: Não alteraram, tanto que a súmula, quando faz referência 
ao precedente, ele cita o precedente original, de 2010. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tá. Então, o que o STJ concluiu 
é: Sempre haverá sucessão? 

Sr. Perison: Sempre haverá, mas ele não analisou a questão específica 
de quando o auto de infração é lançado posteriormente. Ele não analisou 

essa situação. Então, na verdade, são situações diferentes mesmo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Sempre haverá sucessão? 

Sr. Perison: Isso, então, me parece que assim, o entendimento do STJ é 
um entendimento geral que não está em conflito com que o CARF que 

decide, quer dizer, a multa punitiva agrega essa sucessão e o CARF tratou 
de uma situação específica. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, mas veja, eu vou tentar 
entender o raciocínio do presidente do CARF. Se você fizer uma 

interpretação a contrário senso da súmula do CARF, a súmula do CARF 
diz: "Olha, só há sucessão se a incorporação... só há sucessão se a 

incorporação for dentro do mesmo grupo econômico". Vou fazer uma 
interpretação a contrario sensu, se for de grupos econômicos diferentes, 
logo, não há sucessão. 

Sr. Perison: Sim. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, agora vem o STJ e diz: 

“Olha, não importa se é dentro do grupo ou fora do grupo, não importa 
se é fato gerador da multa é antes ou depois, liberou geral, sempre haverá 

sucessão”. Então, nesse sentido a súmula do CARF, ela está contraditória 
com a jurisprudência do STJ? 

Sr. Perison: Entendo que nessa parte, sim, mas não totalmente. Não 
seria o caso, talvez, de revogação unilateral monocrática pelo presidente? 

Mas talvez de revisão da súmula. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Aí é uma segunda discussão. Se 
o presidente tem competência monocraticamente para revogar súmula ou 

não. Aparentemente, pelo o que você mencionou, no regimento tem uma 
previsão, mas essa previsão é condicionada a que seja recurso repetitivo 
do STJ. Esse caso é recurso repetitivo? 

Sr. Perison: É recurso repetitivo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, foram cumpridos os 

requisitos. 

Sr. Perison: Não, mas me parece que a súmula não é integralmente 
contraditória ao que o STJ diz. Em determinado ponto. Não, ela é 

contraditória, mas não com a extensão que quer se emprestar. Que a 
sucessão vai acontecer em qualquer hipótese. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando quer comentar, não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É breve, porque está acabando o tempo. 

Tem um minuto. Tá certo, a revogação tinha que acontecer. Não tem nada 
de errado na revogação. Está coerente com o posicionamento do STJ. 

Sr. Perison: Não, porque a súmula, na verdade, ela era restritiva, ela 
tinha um alcance limitado, como bem relatado pelo Bianco e ela estava 

em contradição do STJ, a gente pode questionar o mérito das decisões do 
STJ, claro. Mas, de fato a súmula do CARF era bem mais restritiva, só 
tratava em grupo econômico... a jurisprudência do STJ, ela não leva em 

conta a questão da pessoalidade da transmissão da penalidade. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Está me parecendo que essa é a 
conclusão mesmo. Alguém mais quer falar sobre o tema, não?  

Bom, agora podemos entrar na discussão do mérito da decisão do STJ, 

que ela contraria aquela antiga decisão do Supremo relatada pelo 
Ministro Djaci Falcão, que você, muito bem lembrou, e que era, na 
verdade, fundamento da súmula do CARF e ele vinha aplicando essa 

decisão do Supremo. Porque o CARF entendia que quando eram grupos 
econômicos diferentes não havia sucessão na multa, cobrava-se o 

imposto, mas não se cobrava a multa. E agora o STJ, ele abriu as portas 



da esperança. Eu ia falar as portas da felicidade, mas na verdade, são as 

portas da esperança.  

Bem, senhores, nós estamos caminhando para o final da nossa Mesa. 
Gostaria, então, de agradecer a presença de todos e convidá-los para a 

nossa próxima Mesa, que será na quinta-feira, após o feriado. Então, até 
lá. 

Revisado por C.P. 


