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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Temos a 
presença, a grata presença do professor Tiago Neves da Universidade 
Católica de Lisboa, que está no Brasil para dar aula no nosso curso de 
Direito Internacional. Professor, muito bemvindo. Obrigado pela 
presença. 

Sr. Tiago Cassiano Neves: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E, no Pequeno Expediente, 
queria comunicar duas doações. Uma do professor Schoueri, estudos 
tributários, 2º Seminário do CARF, medição da CNI do CARF, onde 
estão contidos vários artigos de participantes do evento. E tanto quanto 
noções gerais de direito tributário e processo fiscal e tributação 
internacional também. Aliás, tem mais ainda, Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica, Pessoa Física, contribuições previdenciárias, PIS, 
Cofins e comércio exterior – então, há bastante material aqui. Esse 
evento foi realizado essa semana, não é? Então, atualíssimo. Eu 
também estou fazendo uma entrega aqui, uma atuação da minha filha: 
“Transição para uma nova ética tributária: a sustentabilidade como 
objetivo econômico”, contém quatro artigos do Carlos Ayres Britto, Ives 
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Gandra, André Costa Corrêa e Lucilene Prado. Eu, por força de ter 
atendido um convite para escrever um artigo sobre essa matéria, li esse 
livro, muito interessante. São contribuições curtas, mas interessantes. 

Queria anunciar aqui a iniciativa do Brandão, que dia 26, às 11 horas, 
haverá uma solenidade religiosa no Templo Budista na Rua Changuá, 
108, pelo 49º dia do falecimento do nosso querido Hiromi Higuchi, é, 
segundo o Brandão, é como se fosse uma missa de 30º dia. De forma 
que aqueles que tiverem possibilidade de comparecer, qualquer coisa, 
mais detalhe aqui, pode passar depois. Está no site. Nós já divulgamos. 
Também está no site, queria confirmar aqui, que amanhã – amanhã é 
dia 25? É, né? Temos dois lançamentos muito próximos de nós, duas 
edições da Quartier Latin, tese de doutoramento do Paulo Victor Vieira 
da Rocha “Teoria dos direitos fundamentais e matéria tributária: 
restrições aos direitos do contribuinte e proporcionalidade”. Dá para 
imaginar o conteúdo desse livro. E o outro do Caio Augusto Takano 
“Deveres e instrumentais dos contribuintes, fundamentos e limites”. Uma 
das obras de uma grande atualidade e de grande importância, não é? 
Vamos todos prestigiar os nossos colegas. Finalmente, não sei se foi 
feito na semana passada, porque eu não estava aqui, mas, novamente, 
se foi feito, eu queria pontuar aqui a láurea recebida pelo Luís Flávio 
Neto, como lá no CARF o conselheiro destacado, não é? E é o prêmio, na 
verdade, chamado Mérito Funcional Ministro Leopoldo de Bulhões. 
Luís, alguém já pontuou aqui, foi o único conselheiro não fazendário 
laureado, isso já é uma indicação importante, especialmente nos dias 
de hoje. Mais importante do que isso, do que esse fato, é que realmente 
essa láurea, sem desmerecer os outros, os outros que também 
receberem a homenagem, mas o Luís, indiscutivelmente, é o que se 
destaca culturalmente, pela contribuição técnica, e não apenas pelo 
empenho e quantidade de trabalho, mas pelo conteúdo. Não que o Luís 
seja um conselheiro prócontribuinte, pelo contrário, mas os votos dele, 
todos nós acompanhamos aqui, são votos de grande qualidade. O Luís 
está atrasado. Você devia ter participado do Conselho de Contribuintes 
nos anos em que votos dessa qualidade eram comuns, hoje não são 
comuns. Aliás, não é exclusivamente no CARF que isso acontece. Mas, 
parabéns, Luís, nós todos estamos muito felizes pela amizade que 
temos e pela grande contribuição que ele nos dá aqui no Instituto. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por fim, da minha parte, 
queria comunicar que no dia 21 de setembro a Mesa será realizada na 
Faculdade da Direito, retornará por um dia para a sua casa de origem 
para a instauração do Auditório Professor Ruy Barbosa Nogueira, 
finalmente terminado. Neste dia, nós vamos doar formalmente, aliás, já 
está com o documento, mas vamos fazer a entrega do auditório à 
faculdade, terminando, portanto, com a nossa contribuição, com a 
nossa doação. E vamos fazer a Mesa para comemorar lá no local. O 
Schoueri está lembrando muito bem, ia me esquecendo, que, 



coincidentemente, é a mesa número 1.500, que é um feito bastante 
grande. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estou lembrando pelo seguinte, eu 
participo, vocês sabem que de vários fóruns do mundo, eu gosto da 
parte internacional, eu não tenho notícia de algum instituto no mundo 
que possa contar 1.500 reuniões científicas, então é um feito mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu que não tenho a mesma 
vivência internacional do Schoueri, mas quando temos a presença aqui 
de professores do exterior, especialmente do nosso congresso, esse 
número realmente impressiona a todos eles. De modo que realmente o 
instituto tem esta característica que não é só quantitativa, eu acho que 
a nossa Mesa está cada vez mais qualificada também. Hoje de manhã 
eu vi um álbum de fotografias da Mesa número?  

Orador Não Identificado: Mil? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Número mil? Lá na 
faculdade, naquele auditório do anexo, e foi tão agradável ver as 
pessoas lá. Schoueri sem barba, mocinho. Já estava de barba? A barba 
era preta, por isso que eu estranhei. Eu mesmo, mocinho, e outros que 
aqui estão, quase todos que aqui estão, não é? O professor Gerd, foi 
realmente, o instituto tem é uma história muito agradável. Pequeno 
Expediente, alguma nova comunicação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ricardo, só, talvez alguns associados que 

não tenham recebido ainda os livros do instituto, devem estar aqui para 

também retirarem, não é isso? Sim, ou seja, aqueles que não receberam 

podem retirar os livros aqui. Ah, já foram todos? Então, tá bom. Então, 

desculpe. Estou atrasado no assunto. A ideia dos que vêm à Mesa é que 

retirem aqui, e o instituto prefere, você recebe antes, é bom para todo 

mundo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como você se ausentou 
justificadamente esse período, você está vendo um equipamento ali, nós 
estamos em progresso com transmissão da Mesa para o mundo, sem 
prejuízo da presença física de todos os nossos associados aqui na Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um passo novo que 
nós estamos dando, estamos em fase de experiência. Então, estamos 
avançando. Será possível cadastramento dos associados que estejam 
em dia com a sua contribuição, porque tem muitos inadimplentes, será 
possível o cadastramento para participar da Mesa em casa. 
Inicialmente, nós não teremos contato, será apenas assistido. 
Futuramente nós vamos ter a possibilidade de participação também 
pelo sistema chat. Isto é, mandase mensagens que são transmitidas 



para nós aqui na Mesa. Nós estamos também avançando bastante para 
uma nova associação, uma entidade que eu prefiro mencionar depois, 
no Nordeste do país, semelhante ao que nós temos com o IET. 
Estávamos apenas aguardando esta parte técnica para que haja uma 
participação também dessa entidade junto conosco. Mais alguma 
comunicação? Vamos para a Pauta então. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, não é uma comunicação, eu 
queria, na verdade, na semana passada eu tive que me ausentar da 
Mesa antes do final, e eu não sei como é que terminou um tema que foi 
objetivo de uma acalorada discussão aqui. Então, eu queria pedir 
permissão, eventualmente, ou para ter uma conclusão ou então para a 
gente voltar ao assunto. E se for o caso de voltar ao assunto, eu até pedi 
para o Fernando Mazagão vir aqui hoje porque ele identificou decisões 
do Supremo no passado sobre casos que ocorreram exatamente igual a 
esse que ocorreu agora. Então, se for o caso, se houver espaço na 
Pauta, que eu gostaria de estudar a possibilidade de reincluir esse tema 
na discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode reincluir, mas, 
por favor, qual é o assunto? 

Sr. João Francisco Bianco: Existia um regime jurídico, que era aquele 
regime jurídico de incidência da contribuição sobre as receitas, esse 
regime jurídico foi revogado por uma medida provisória e essa medida 
provisória, antes de ser convertida em lei pelo Congresso, ela foi 
revogada por uma outra medida provisória. Então, nós tínhamos uma 
lei, essa lei foi revogada, a medida revogadora foi revogada e não se sabe 
se foi repristinada, entre aspas, na legislação anterior ou o que está em 
vigor atualmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto já tinha sido 
antes, na semana passada, é muito importante, portanto. Antes de 
passar a palavra para o Fernando, eu só queria, faltou um aviso aqui, 
estão abertas as inscrições para os juízes do TIT, o nosso instituto 
costuma fazer indicações, e as indicações costumam ser aceitas. Nós 
temos já um grupo de oito interessados que já estão sendo indicados, 
muito bom esse grupo. Mas quem tiver interesse em também contribuir 
para o TIT, fale com a Eloiza para que ela encaminhe. Fernando 
Mazagão, onde está? Fernando. [Seria bom se pudesse vir aqui, viu? 
Porque agora tem som e imagem. Se puder ficar de pé, pelo menos.] 

Sr. Fernando Mazagão: Bom, bom dia, meu nome é Fernando 
Mazagão. O supremo já examinou a questão realmente em duas 
oportunidades, não é? O Pleno do Supremo, isso ocorreu já na vigência 
da Constituição de 88 e, na época, o caso era igual, o precedente que 
inaugurou, na verdade reafirmou a jurisprudência que vinha já lá da 
época do decretolei, na época do plano Collor teve uma situação 
parecida, eles precisavam destrancar Pauta e revogaram uma MP que 



tinha revogado uma lei vigente. E, nessa ocasião, o ministro Moreira 
Alves decidiu que uma interpretação conforme a Constituição levaria à 
conclusão que de que a medida provisória revogadora, da medida 
provisória revogadora, ela vigeria pelo período normal de vigência da 
MP, e suspenderia realmente a aplicação da primeira medida que 
revogava a lei vigente. Ele entendeu que era abrogação, por isso que há 
a suspensão, porque, na verdade, o presidente não poderia retirar do 
Congresso a prerrogativa de analisar a MP. Então, o que acontece é, 
caso presente, a gente está com ela suspensa mesmo, está vigorando o 
regime que já vigorava para a Receita bruta, né? A desoneração da folha 
e até a MP revogadora da MP revogadora ser apreciada pelo Congresso, 
a primeira está suspensa. Se ela for convertida em lei, ela não produz 
efeitos, a MP revogadora não produz efeitos. Se ela não for convertida 
em lei, ela precisa que o Congresso, por decreto, regule as relações 
jurídicas delas decorrentes, aí pode ter alguma alteração, mas aí 
também se não tiver, aí é o regime da MP fica válida a revogação. Essa é 
a posição que foi julgada na época na Adim nº 221 pelo Supremo. Em 
2003, teve uma mesma situação no governo lula, eles queriam 
destrancar Pauta, e se você entrar na exposição de motivos das duas 
MPs, da atual ou essa de 2003, a situação é igual. Eles já fazem citação 
ao procedente, falando: “Olha, nós estamos revogando para destrancar 
a Pauta mesmo”. Então, isso já leva o questionamento, de a depender 
de como isso for regulado pelo Congresso, quais forem os efeitos que 
surtiram daí a questão da relevância e urgência. Porque se a MP surge 
por uma questão de relevância e urgência e um mês depois ela é 
suspensa, vai abrir uma série de discussões, mas o regime que vigora é 
o regime do MP, com a diferença só que ela está abrogada, segundo o 
ministro Moreira Alves, então, suspensa. Se ela cair, o Congresso ainda 
tem que analisar a primeira MP revogadora e definir os efeitos dela ou 
não, se não definir, se não regular, os efeitos que surtiram nela são 
válidos, que é o § 12 ou 11 da Constituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho umas dúvidas, o 
Fernando pediu a palavra, eu vou apresentar depois as dúvidas para 
você. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bianco, de fato, ele saiu um pouco antes, 
mas é importante mencionar que o Zé Maria trouxe essa decisão do 
Moreira Alves e trouxe uma outra decisão da Ellen Gracie sobre a 
questão... 

Sr. Fernando Mazagão: A Ellen Gracie é a de 2003. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Então, ele até mencionou, 
está na Ata da Mesa da semana passada, quem quiser consultar, tem 
as duas decisões para comparação. O que a gente também discutiu a 
semana passada, foi uma figura criada pelo Schoueri, que eu achei bem 
ilustrativa, que é a vigência da 12.844. Bem lembrado, que trazia um 
regime jurídico, então vem uma medida provisória, tenta matar a 



12.844, e a 744, e depois vem a 794 que mata a que matou a 12.844, 
ou seja, a 12.844 revive. Pensando assim nessa figura, Schoueri, mais 
ou menos para a gente pensar qual era o efeito. Mas do ponto de vista 
Legislativo, existe uma iniciativa legislativa com a 744, é uma MP, que 
revoga o regime jurídico da 12.844. Essa medida provisória, ela não 
perde efeito e nem ela não é apreciada, portanto, não se aplica o art. 62 
da Constituição. Ela simplesmente é revogada por uma medida 
provisória superveniente. Então, até o que se discutiu: “Ah, mas qual é 
o efeito de um dia?”, não existe esse efeito de um dia. Só vai existir o 
efeito de um dia, nesse sentido, se a 794 não for apreciada, porque a 
794, que trata especificamente de revogar a 744, não seja apreciada 
pelo Congresso no prazo legal. O que vai acontecer é que a 744 vai 
reviver por um dia, se o Congresso nada fizer nesse um dia, não 
converter em lei, vai ter que ser aplicado aí, sim, o art. 62 da 
Constituição. Segundo que ela seja convertida em lei, ou seja, que fica 
válida a revogação da 744 pela 794, o que vai acontecer? O regime 
jurídico da 12.844 desaparecerá por completo. Então, desculpa, a 744 
desaparecerá por completo. A 12.844 estará vigente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vigente. Isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Certo? Então, a 12.844 que teria sido 
revogada pela 744. 

Sr. Fernando Mazagão: Estaria vigente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Estaria vigente. Só que aí tem um 
problema a ser visto, que na semana passada a gente pensou em 
afastar a repristinação, mas há, assim, um risco, que o José Maria bem 
pontuou, de uma repristinação tácita, uma repristinação tácita. O que 
eu, no começo, não curti muito essa ideia do José Maria, depois fui 
pensar, de uma semana para outra, e eu achei que ele foi preciso. 
Porque é um efeito de repristinação, justamente por essa retomada, 
mas, do ponto de vista prático para o contribuinte, ele vai ter um 
período de um mês e nove dias, não é? No qual ele vai ter um regime 
jurídico diferente da 12.844. Me parece claro, pelo menos é conclusão 
que a gente chegou na Mesa da semana passada, mas, óbvio, até a 
proposta do Bianco é muito boa de a gente retomar esse assunto, 
porque é um tema bem interessante de vigência, revogação, sem levar 
em consideração o que o Supremo vai dizer, porque, provavelmente, o 
Supremo vai ter que falar de novo sobre esse assunto. 

Sr. Fernando Mazagão: A impressão que eu tenho é que o Supremo vai 
reafirmar o entendimento. Isso vem de antes da Constituição de 88, já 
tinha se decidido que o presidente teria a prerrogativa de revogar, isso 
foi uma primeira questão. E aí que se entrou na discussão de que o 
presidente não poderia, por medida provisória ou decretolei, na época, 
anular uma lei. O primeiro caso julgado eu acho que foi uma MP 
revogatória, ela tornava nulas algumas cláusulas de lei que tinham sido 



revogadas. Então, isso não estaria na competência constitucional do 
presidente, ele submete o decretolei ou a MP para análise no 
Congresso, a partir daí o Congresso tem a prerrogativa de analisar isso. 
Daí é que viria a suspensão – segundo o ministro Moreira Alves – aí se 
teria o fenômeno da abrogação, que seria uma forma de dar uma 
interpretação conforme à Constituição, porque você basearia nessa 
invasão de prerrogativa se a suspensão não fosse determinada e o 
Congresso fosse retirado dele essa prerrogativa de analisar. Então, tem 
a questão do processo legislativo, né? A natureza do MP, que até hoje 
tem força de lei, mas que precisa da aprovação do Congresso, então, 
quando ela é analisada ela vira projeto de lei. Então, assim, a questão 
suscita acho que bastante dúvidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Obrigado. O José Maria 
quer falar? 

Sr. José Maria Arruda: Bom dia. José Maria Arruda. Eu acho que a 
questão está bemposta mesmo, e a Mesa ficou um pouco dividida nas 
consequências finais dessa sucessão de atos normativos. Eu acho que 
todo mundo concordou, à época, que a primeira MP teve a vigência por 
um mês e nove dias. Então, um julho, para as empresas que estavam 
na desoneração da folha de pagamento, ficou valendo, no primeiro 
momento, pela MP, a contribuição patronal, de 20%, os noves dias 
ficam incompletos para a patronal, porque ela é mensal. E em relação 
ao adicional, que o adicional do Cofins e importação não teria vigência 
ali naquele mês de julho e naquele pedaço de agosto. A segunda MP, ao 
revogar essa primeira, ela restabelece a contribuição da desoneração, a 
CPRB. E aí são regimes alternativos, e com possibilidade de eleição, 
acho que não teria maiores problemas de anterioridade. Aí a grande 
divergência sobre se volta automaticamente o Cofins importação, o 
adicional, e aí uma parte da Mesa entendeu que voltaria, por conta da 
segunda MP, tendo que respeitar 90 dias, uma parte falou isso, e a 
outra parte entendeu que só a mera revogação da revogação seria 
suficiente para reinstituição, já que aí a gente está falando de adicional. 
E aí faltaria um ato normativo próprio para restabelecer o adicional, 
para fechar o regime da desoneração, porque ela sempre foi moldada 
para ter esse adicional junto, quando houve essa alteração pela 12.844, 
e ainda a anterioridade, a anterioridade típica das contribuições da 
seguridade. Então, esse ponto ficou um pouco divergente da Mesa, não 
chegou a um consenso.  
Em relação aos precedentes do STF, eu acho que eles são muito 
importantes para fixar algumas premissas. Eu tratei a MP agora nesse 
meu relato como se fossem leis, lei porque a MP é uma lei, na sua 
provisoriedade, enquanto não convertida, e com aquelas exceções do 
art. 62. Agora, quando há a apreciação, o Supremo Tribunal fixou 
premissas, e foram bem relatadas por você, que são o seguinte, a MP 
começa com o Executivo, ele pode revogar por MP, outra MP, mas ele 
não tira a apreciação do Congresso a matéria. Então, de fato, acho que 
isso, nesses precedentes, fica bem claro que o Congresso poderá 



concordar com a segunda MP, poderá não concordar com a segunda, e 
ir para a primeira, e poderá tratar do tema. E, aí, que eu acho que esse 
impasse, hoje, ainda está um pouco confuso, veja a própria Mesa 
dividida, mas esse impasse será resolvido pelo Congresso, ou deveria 
ser resolvido pelo Congresso, que, ao apreciar a segunda MP, eu acho 
que ele vai concordar com ela, porque é exatamente o que eles queriam 
fazer, por emenda parlamentar, é postergar o fim da desoneração para 
2018. Eu acho que eles vão concordar com a primeira, e vão tratar 
desses efeitos de julho e agosto, eu acho que ali eles têm que tratar. Eu 
não sei se na própria, por emenda parlamentar o próprio processo de 
conversão, ou por decreto legislativo. Porque na literalidade, de fato, o 
62, § 3º e o 11º, eles não têm uma aderência precisa porque não foi 
caso de MP que perdeu seu prazo da apreciação, faltou um dia ainda. 
Mas eu acho que é o Congresso que que vai ter que resolver isso porque 
a medida provisória, ao fim, ao cabo, é um projeto de lei de iniciativa 
privada do Executivo, a depender de uma aprovação posterior. Ela só 
começa a vigência imediata. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse ponto que o José Maria trouxe, eu 
quero acrescentar que nós temos uma iniciativa legislativa, com efeito 
de lei, mas como está nas duas discussões do Supremo, o Congresso 
tem a prerrogativa de analisar a matéria, ele não analisa a MP 794 
unicamente. É restrito a falar sobre a revogação. Ele tem a matéria que 
foi revogada pela 794. Então, ela vai analisar o que foi revogado pela 
744, ou seja, ele vai tratar da desoneração como um todo e, ao fazer 
isso, ele assume a prerrogativa dele de não levar em consideração a 
revogação de uma medida. Porque uma vez que foi iniciado o processo 
legislativo, pela 744, você tem, mesmo que revogada a medida pela 744, 
o Congresso já estava com a matéria sobre apreciação. Então, ele não 
tinha deixado de apreciar, porque se ele deixa de fazer, se deixa de 
exercer a sua iniciativa, que é o art. 62 da Constituição, aí só cabe a ele, 
por decreto legislativo, regular os efeitos daquilo que foi vigente no 
período em que estava a medida provisória determinando que seria em 
termo de desoneração. Então, é isso. Eu acho que isso não há uma 
certa divergência, mas só para talvez seguindo essa linha do professor 
José Maria, se a gente está falando de uma iniciativa legislativa, o prazo 
tem que ser respeitado quando a 794 for finalmente votada. 

Sr. Fernando Mazagão: Só uma última colocação, nesses precedentes 
do Supremo é dito que vem a suspensão, por quê? Por um 
encadeamento lógico, de sucessão de fatos, a MP revogadora da 
revogadora tem que ser analisada antes, porque ela é prejudicial ao 
exame da outra. E aí a questão da demarcação dos efeitos depende um 
pouco do destino da MP, porque a MP ela começa a valer como lei já 
eficaz, mas a suspenção, por falta de votação, ou nesse período em que 
trancase a Pauta do Congresso, ela é ex nunc, ela só vai ser ex tunc se 



realmente tiver uma decisão do Congresso ou a primeira for aceita e a 
revogação for decidida. Então, tem esse lado a analisar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que então o 
assunto foi recolocado, foi bem rediscutido. Obrigado, Fernando. 

Sr. Fernando Mazagão: Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos para a Pauta. E eu 
pergunto para o João Bianco se o conceito de renda e IFRS, uma 
questão superada, é uma questão superada? Porque ela está na Pauta 
já há algum tempo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele estava esperando você, viu? Ele 
estava esperando você. Primeiro estava esperando o Schoueri, depois 
estava esperando você. Então, se ele não quiser falar... 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sua última chance. Você 
conta com meu apoio no que você vai falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Obrigada. Na verdade, a gente tem 
discutido esse assunto aqui reiteradas vezes. E eu me lembro que ele 
começou no nosso congresso, no último congresso aqui, e ele passou 
por um acórdão do Supremo Tribunal Federal que examinou o conceito 
de serviço, aquele acórdão que foi relatado pelo ministro Luiz Fux, e 
nesse acórdão o ministro fez uma longa análise sobre os efeitos da 
relação entre o direito privado e o direito tributário, até que ponto os 
conceitos do direito privado afetam o direito tributário, a formação da 
base de cálculo, a formação do fato gerador dos tributos. E, naquele 
acórdão, o ministro examinou o conceito de serviço. Então, nós 
tínhamos um conceito de direito privado de serviço, e um conceito de 
senso comum de serviço, um conceito que é ditado por princípios 
econômicos de serviço. E até que ponto o direito tributário seria afetado 
pelo direito privado, na conceituação mais estrita de serviço, ou se seria 
influenciado pelo conceito mais amplo, do ponto de vista econômico de 
serviço. E nós examinamos esse acórdão em algumas ou duas ou três 
oportunidades, e eu aqui no meu canto, não quis dar muita opinião 
sobre esse assunto, porque não é a minha área de especialização, mas 
eu fiquei aqui esperando a oportunidade para levar essa discussão para 
o Imposto de Renda, porque nós temos aqui uma situação muito 
parecida. Nós temos o lucro, que temos um lucro que não é bem fruto 
de uma definição do direito privado, mas é um lucro que é formado a 
partir de conceitos jurídicos, eu diria. Um lucro que é formado a partir 
de uma interpretação do art. 43 do CTN, de um ponto de vista jurídico. 
E, por outro lado, nós temos hoje um lucro que ele é formado por 
conceitos estritamente contábeis, que são baseados em princípios 
essencialmente econômicos. Então, eu fiquei muito curioso, ao longo do 



debate sobre o acórdão do Supremo, fiquei muito curioso de levar essa 
discussão para o imposto de renda. E essa discussão teve início no 
nosso congresso, na verdade, lá nós tivemos um início de discussão e 
ficamos discutindo essa questão, e algumas outras Mesas aqui. Hoje, a 
discussão é essa, até que ponto uma alteração de um princípio contábil 
pode afetar a formação da base de cálculo do imposto de renda. Quer 
dizer, se nós vamos buscar o conceito de lucro tributável pelo imposto 
de renda, exclusivamente na contabilidade, nós vamos estar sujeitos a 
dois problemas. Primeiro problema, uma alteração de base de cálculo 
do imposto sem lei, ou seja, uma inobservância do princípio da 
legalidade. E segundo, nós vamos estar sujeitos à volatilidade própria 
dos conceitos contábeis, porque hoje os princípios de contabilidade 
aceitos em geral são ditados por grupos de contadores, ainda mais 
esses conceitos internacionais de contabilidade, são ditados por um 
grupo de contadores sediados no exterior, que depois são importados e 
aplicados acriticamente aqui no Brasil, e atendem aos seus objetivos. 
Mas até que ponto esses critérios que são importados, e que são 
critérios válidos, do ponto de vista econômico, podem afetar a formação 
da base de cálculo dos impostos aqui no Brasil. Então essa é a 
discussão. O Schoueri já está me chutando aqui embaixo da Mesa, mas 
eu diria que, no fundo, no fundo, nós vamos ter que discutir, na 
verdade, essa discussão termina no art. 43 do CTN, como é que a gente 
interpreta o art. 43 do CTN, como é que a gente interpreta o conceito de 
patrimônio que está no art. 43 do CTN. Então, acho que esse é um 
resumo da situação e nós estávamos aguardando a Mesa estar completa 
para poder voltar à discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a citação se 
referindo a minha ausência, e a minha presença diz o seguinte, eu creio 
que nós devamos fazer uma distinção entre a situação do acórdão do 
Fux e a nossa discussão original. O acórdão do Fux é direito privado e 
direito tributário, dois direitos, duas normas. Normas com objeto 
privado e norma com objeto de imposto de renda. O IFRS tem uma 
outra conotação, e que o legal, o jurídico aparece apenas indiretamente. 
Aqui nós temos procedimentos de apuração de resultados de 
patrimônio, inclusive, com vistas para o futuro, no caso, fatos que ainda 
não ocorreram, que tudo vai complicando um tanto a questão. O que eu 
queria dizer é o seguinte, eu estou lendo um livro, ainda nos seus 
manuscritos, se é que existe manuscrito digitalizado, para fazer um 
prefácio, o autor é o Renato Renck de Porto Alegre, ele está fazendo uma 
reflexão muito profunda, inclusive filosófica, sobre a interpretação do 
direito, e ele tem formação contábil também. Eu não sei onde ele vai 
chegar, e certamente esse trabalho dele vai ajudar bastante nessa 
discussão aqui, para mim, pelo menos, vai ajudar bastante. Eu não 
tenho nada de novo da minha parte, meu pensamento é conhecido, já 
expus aqui, do Schoueri também, João também. O Zilveti pediu a 
palavra. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só chamar a atenção num ponto curioso, 
que vocês repararam todo o discurso do João, ele não falou uma vez 
que o IFRS é critério legal. Porque eles ficam o tempo todo falando do 
direito privado, da importância do direito privado, e, de repente, vem o 
direito privado, legisla o que é lucro e, de repente, isso é esquecido de 
lado, é como se o direito não fosse direito. É só um detalhe. Eu reparei 
porque eu fiquei observando, uma vez ele vai falar: “Existe lei”, falou do 
IFRS, ele vai falar uma hora: “Existe lei”, mas ele não falou uma vez que 
existe lei. Só um detalhe, não é nem uma pergunta, é só um comentário 
sobre a postura do João. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou devolver a palavra 
para o João, mas eu queria dizer antes que eu toquei no assunto 
quando eu disse que apenas indiretamente a questão do IFRS está 
ligado ao acórdão. Por que indiretamente? Porque as normas do IFRS 
decorrem de uma norma da Lei nº 6.404, tá certo? Por que eu disse, 
implicitamente e diretamente, isso é o direito privado, e o direito privado 
não é o direito tributário, mas, João, por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa frase eu gostaria de deixar registrado, 
o Ricardo Mariz de Oliveira declarou que o direito privado não é o direito 
tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não tem dúvida 
nenhuma, não é? Aliás, o que interessa é o objeto da norma, não é? 
Bianco, você quer falar? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu só queria rebater esse 
argumento, porque não me parece adequado uma delegação de 
competência para uma entidade de direito privado estabelecer os 
critérios que passam pela cabeça dessa entidade que vai estabelecer, 
valer a base de cálculo do imposto. E ainda que essa delegação de 
competência seja válida, o limite dessa formulação da base de cálculo 
do imposto está no art. 43 do CTN. Então, não adianta essa entidade 
fixar, determinar o que é renda, o que é lucro baseado em nada, 
baseada numa opinião, num achismo. De qualquer forma, sempre a 
base de cálculo do imposto renda está limitada pelo art. 43. E a gente 
deve questionar sempre os critérios contábeis, ainda que derivados de 
uma delegação de competência legal, se eles estão de acordo com o art. 
43 ou não do CTN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pedir autorização do Ricardo só para 
colocar a questão como deve ser posta. Ninguém aqui está discutindo se 
hoje, no sistema atual, os critérios contábeis prevalecem ou não, porque 
hoje nós temos uma lei que, de algum modo, foi trazendo tudo de volta 
aos antigos critérios. A nossa discussão aqui é completamente de lege 
lata ou de lege ferenda para dizer, poderia, admitindo que o CTN não 
mudasse, seria possível para o legislador tributário, em vez de fazer a 
opção que fez, através de uma série de ajustes, extirpar as novidades, 



se ele fizesse exatamente o inverso. Se ele adotasse o seguinte 
paradigma, o que é bom para o acionista, é bom para o Fisco, se eu 
posso distribuir lucro, eu posso pagar imposto. Uma lei como essas 
seria conforme a CTN? Para que fique a pergunta bem clara, toda a 
nossa discussão não é de acordo com o direito posto, o direito posto fez 
uma opção, boa ou ruim, fez a opção por não caminhar nesse sentido. 
Então, só para a gente localizar a discussão, se não a gente vai ficar 
falando o que é a lei e não tem sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, foi exatamente essa 
discussão, a parte final do congresso, né? É por isso que eu lembrei do 
livro do Renato Renck, porque ele defende a ideia de que a Constituição 
tem um conceito de renda, que é uma questão extremamente discutível, 
mas que a pessoa tem um conceito de renda, e o conceito constitucional 
de renda é o conceito da realidade, que não pode ser alterado nem pelo 
legislador, nem pelo julgador. Ele critica, inclusive, um acórdão do 
Supremo, até o ponto que eu consegui ler do livro. Se algum dia nós 
tivermos uma lei que diga: “Olha, o lucro líquido, tal como apurado, de 
acordo com o IFRS, é a base de cálculo”, na minha percepção, haveria, 
em alguns casos, uma violência ao art. 43. Exigiria ajustes. Na minha 
maneira de ver é o que é a Lei nº12.944 faz, ela faz os ajustes que 
precisariam ser feitos expressamente se a lei não dissesse nada. Bom, 
Fernando, pediu a palavra há tanto tempo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente já discutiu isso algumas 
vezes, estava realmente esperando a composição do Schoueri e do 
professor Ricardo, porque a gente já até falou se isso é uma discussão 
que é lege ferenda, e o Ricardo até brincou que era uma coisa para o 
futuro, é como se tivesse olhando para o futuro. Meio visionário. E aí eu 
estava vendo uma legislação sobre imposto de renda, que eu estou 
escrevendo sobre isso, e eu achei um livro da biblioteca do Brandão 
Machado, que a gente teve acesso, e ele nos franqueou até tirar cópia de 
alguns livros. Pouco antes de ele falecer, uma pena. E tem um livro que, 
na época, era bem recente, ainda é, sobre o momento da realização do 
lucro tanto no balanço contábil, quanto no balanço fiscal. Eu estava 
folheando, até achei um bilhetinho da minha filha quando era Dia dos 
Pais, era pequenininha, tadinha, agora já está com 13 anos. Para ver 
que a gente já estava pensando nesse assunto, já estava discutindo a 
realização da renda. E essa monografia, que é de um cara chamado 
[ininteligível] é muito interessante porque ele trata desse assunto que a 
gente estava falando, mas sem tantas travas. A gente tem que pensar, 
nós estamos revendo o princípio da legalidade, está longe disso. 
Estamos tratando apenas, e tão somente, dessa discussão que foi 
colocada pelo ministro Fux porque ela é presente. Toda vez que a gente 
fala no art. 43, regras contábeis, vem o pessoal: “Não, pelo amor de 
Deus, não pode”. Calma. Não há infração ao direito tributário você 
trabalhar com conceito de direito privado. Aliás, nesta monografia, ele 
tem um período longo que ele trata da informação do direito tributário 
pelo direito privado. Depois ele trata da capacidade contributiva e da 



igualdade para dizer que todos os conceitos de direito privado, do direito 
societário, que são tratados pela contabilidade societária e pela 
contabilidade fiscal, não confrontam o direito tributário, ao contrário, 
informam e dão a noção da realização. Ele usa uma expressão muito 
interessante, quando a gente está falando em contabilidade, não é que a 
gente está discutindo conceitos, pessoas que acordam de manhã e 
resolvem dizer o que é. Isso é uma falácia. Não é que o pessoal do IFRS 
fica lá tomando chá das cinco e conversando: “Vamos redefinir o que 
seja lucro das empresas”. Eles seguem uma relação estritamente legal. 
Tudo o que está no direito contábil nos países europeus é legal, é 
legislado, é aprovado e informa o direito tributário sem nenhum 
problema. Porque a relação societária é de direito privado, o que é que a 
gente vai fazer? Relação societária é direito privado. E ele reconhece isso 
com muita precisão e ele diz: “O que está em jogo é o fluxo de capital 
entre empresa e sócio”. É esse fluxo de capital que é objeto da análise 
do direito contábil comercial, que é direito também, é tão direito... não é 
direito natural, e do direito do balanço fiscal que é um conceito mais 
europeu que a gente ainda não quer reconhecer, conhecer a relação 
muito firme entre o direito privado e o direito tributário, que numa 
Mesa privatista, não? E isto não confronta, aliás, não há confronto, há a 
necessidade deste reconhecimento. E eu não vejo que o art. 43 impeça 
esse reconhecimento, acho que é o contrário, ele autoriza. E ele aceita 
que os conceitos econômicos legislados e aceitos pelo direito privado 
como tal possam informar o conceito de renda e ajudem a perceber o 
que ele está tratando nessa monografia, que é fantástica, que ele se 
concentra nisso, o momento, o momento da realização da renda, que é 
um tema que o Vitor Polizelli tratou na sua tese de doutorado, muito 
bemfeita, e que ainda desperta muita curiosidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Vamos fazer uma análise casuística? Posso 
dar uns exemplos para a gente discutir, sair um pouquinho da teoria e 
ir para os exemplos práticos? Então, primeiro exemplo, existe uma 
norma contábil que manda avaliar determinados ativos a valor justo, 
independentemente da sua realização. Essa norma, então, existe a 
norma contábil determinando a avaliação ao valor justo, aí vem a 
norma tributário e diz: “Olha, essa avaliação do valor justo não tem 
efeitos fiscais, ela é neutra de efeitos fiscais”. Então, a norma tributária, 
ela anula os efeitos fiscais de uma norma contábil. Só que tem 
determinados ativos que são avaliados a valor justo, entre aspas, 
exemplo, os investimentos de empresas controladas, que também são 
submetidos a uma norma de neutralização tributária. Os investimentos 
avaliados a valor justo, entre aspas, quando são feitos em empresas 
controladas no Brasil, são os efeitos dessa avaliação ao valor justo, são 
neutralizados pela norma tributária. Só que quando a empresa 
controlada é sediada no exterior, existe a norma contábil determinando 
a avaliação ao valor justo, que é a avaliação pela equivalência 
patrimonial, só que não existe a neutralização feita pela norma 



tributária. A minha pergunta é a seguinte, essa falta de neutralização 
ela é obrigatória pelo art. 43 do CTN? Ou o fato de existir uma norma 
contábil já é suficiente para justificar a tributação dessa avaliação ao 
valor justo de empresas de investimentos efetuadas em empresas 
controladas no exterior? Quer dizer, se a gente for levar a norma 
contábil até a última instância, e ela é necessária e suficiente para 
determinar a incidência do impostos sobre um ganho que é calculado 
exclusivamente pela norma contábil e que não tem nenhum filtro ou 
nenhuma norma de neutralização de natureza tributária, se isso é 
suficiente para justificar a incidência do imposto de renda, ou se a 
gente pode levar essa discussão para compatibilidade desse regime com 
o art. 43 e, eventualmente, concluir que ele é incompatível com o art. 
43. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está aberta a discussão 
sobre o exemplo do Bianco. Eu acho que o art. 43 se impõe por si, não 
é? Quando a gente lê doutrina estrangeira a gente precisa lembrar o 
seguinte, e nessa matéria específica, o princípio da realização da renda 
no Brasil ele tem uma força normativa decorrente do art. 43. A renda no 
Brasil para ser tributada precisa estar disponível, não basta ter o direito 
à renda, dispor da renda. Com relação a essa questão que o João 
colocou, uma avaliação a valor justo, e que, portanto, acresce o 
patrimônio sem ter havido realização desse acréscimo, não pode ser 
tributado pelo imposto de renda porque a valorização patrimonial é 
índice de capacidade contributiva para impostos sobre a propriedade, 
sobre o patrimônio, e não sobre o acréscimo do patrimônio. O acréscimo 
patrimonial é aquilo que se adiciona ao patrimônio por um fato efetivo 
que gera uma disponibilidade para a pessoa física ou jurídica. A pessoa 
física tem um problema no caixa lá, mas não vamos entrar nesse 
detalhe. De forma que nós precisamos ler com muito cuidado toda a 
doutrina, pelo o que você mencionou, muito interessante esse trabalho, 
realmente, mas nós precisamos pôr um filtro também no art. 43, que é 
o que você deve estar fazendo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu tenho uma pergunta para você 
que eu venho insistindo com essa pergunta. É possível haver 
disponibilidade para o acionista, enquanto não há disponibilidade para 
a empresa? Ou seja, o exemplo do João, ele fala de um AVJ, às vezes 
essa contabilidade mesmo vai dizer: “Olha, dada a falta da 
disponibilidade, você pode manter isso numa reserva e você pode não 
distribuir mesmo minoritário” que é o caso da equivalência patrimonial. 
Ou seja, você não distribui nem para o minoritário porque isso, na 
verdade, não está disponível. Então, assim, nem mesmo o minoritário 
que tem direito a dividendos obrigatórios vai receber porque não há 
disponibilidade. Outras vezes, o legislador permite que haja distribuição 
ao acionista. Eu posso ter muita dificuldade com relação ao que é 
disponibilidade econômica ou jurídica. Aliás, recentemente, li um 
trabalho do Ricardo Galende examinou, releu o trabalho do Rubens 
Gomes Souza para concluir que, originariamente, no Rubens Gomes de 



Souza, a hipótese que o João dizia, ou seja, o lucro na empresa seria o 
que ele, Rubens, chamava da disponibilidade econômica. Veja como 
isso varia muito. Então, os conceitos variam muito. Então, eu não estou 
neste momento querendo cogitar o que é econômico, o que é jurídico. 
Eu queria trabalhar com disponibilidade. E eu pergunto, assim, no 
mínimo, é viável, entra na sua cabeça que algo seja disponível ao 
acionista sem que tenha sido por um átimo disponível para a empresa? 
Essa é a minha pergunta básica. Quer dizer, “Ah, mas quando 
adquiriu?”, eu digo uma coisa, quando adquiriu eu não sei, mas que 
estava disponível, estava. Eu estou pondo isso como um teste muito 
forte. E essa acho que é a grande pergunta que tem que ser enfrentada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre essa questão, 
realmente nós já discutimos... essa questão realmente... Pois não, 
Tiago. 

Sr. Tiago Cassiano Neves: Eu queria aproveitar, talvez porque esta 
discussão dos meus amigos aqui da Mesa e como falou do direito 
comparado como sendo parte dessas discussões, talvez só numa 
intervenção de dois minutos dizer deste tema, como é que ele é tratado 
em Portugal. Porque é preciso relembrar que as normas internacionais 
de contabilidade, o IFRS foi adotado em Portugal no âmbito de uma 
diretiva comunitária, houve uma transposição para a ordem jurídica. É 
claro que Portugal e o sistema de imposto de renda em Portugal já tinha 
o princípio da dependência. O que é o princípio da dependência? O 
lucro fiscal depende, em grande parte, do lucro contábil com pequenos 
ajustes, com ajustes que depois são expressados no código de Imposto 
de Renda das pessoas coletivas, o IRC, em Portugal. E o exemplo que 
aqui que o meu amigo João Bianco trouxe fezme logo recordar que esse 
tema está tratado no código de IRC, do justo valor. E eu vou aqui ler: 
“Os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor não concorrem 
para a formação do lucro tributável quando... – eu vou passar à frente – 
respeitem em instrumentos financeiros, reconhecidos pelo justo valor, 
através de resultados, desde que se trate de participações com um 
threshold acima da 5%”. O que é que a interação entre o direito contábil 
e o direito fiscal está a fazer aqui? Retirar da base fiscal do balanço 
fiscal, o valor da tributação, todo o justo valor em participações acima 
de 5%. No princípio de que começo a ter, há um threshold de uma linha 
em que eu posso ter algum controle sobre a participação e, como tal, 
não deve haver realização, não deve haver renda, mesmo que haja justo 
valor do ponto de vista de... 

E também há um outro ponto que se calhar não existe no imposto de 
renda brasileiro, e que isso é muito importante, em Portugal nós temos 
um regime de participation exemption, um regime de isenção nas mais 
valias na transmissão das participações. E isto é muito importante. 
Então, não poderia ser tributado na esfera da sociedade, não poderia 
ser tributado na esfera da sociedade por justo valor, que é o princípio 
da dependência de contabilidade com o imposto de renda. E depois ter 



uma norma de isenção do ganho de capital da transmissão da 
participação. E, por isso, aqui esta integração entre o justo valor e a 
norma de isenção. Eu acho que este exemplo ajuda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Obrigado. Zilveti. Zilveti 
e Brandão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas o ponto que o Ricardo trouxe 
é interessante para a gente alinhar, talvez não há uma divergência em 
relação a esse aspecto do momento da realização da renda. E aí, 
Schoueri, você falou dessa noção, do que é a disponibilidade econômica. 
Eu lembro, aqueles que quiseram ler o Brandão Machado, quando ele 
analisa o art. 43, ele fala disso, ele fala disso, inclusive, mencionando o 
Rubens Gomes de Souza. Na feitura do código não há uma clara 
intenção de segmentar a disponibilidade econômica e jurídica. Ao 
contrário, pode ser interpretada como uma unicidade entre 
disponibilidade jurídica e econômica, mas, isso, enfim, já foi muito 
explorado na doutrina e não é a ideia da minha intervenção. Mas a 
intervenção é a seguinte, quando você analisa a disponibilidade para o 
sócio, desse porte que o Bianco trouxe, o que está em jogo, e tem uma 
expressão que ele usa aqui, é o risco de perda de preço no capital 
investido pelo sócio. Então, toda vez que você faz uma avaliação como 
essa, e traz a valor presente, há uma preocupação de preservar o capital 
do sócio. E se há uma preocupação de preservar o capital do sócio, pode 
haver uma realização, por que não? Se ela é isenta ou não, se o Fisco 
tem interesse sobre isso ou não, é outra conversa. Mas eu consigo 
verificar que há, sim, um destaque, e que a gente sempre discute em 
realização é o destaque, né? Pode haver um destaque do que é renda, 
ou seja, o que é justamente o momento da realização, então é o 
destaque. Há um destaque, a gente consegue ver, Bianco, um destaque 
desse exemplo que você deu, e, antes de falar, sobre a 53, antes de falar 
se existe uma norma de neutralização ou não. O efeito que a gente está 
analisando do ponto de vista contábil, econômico, existe uma riqueza 
que vem e há um destaque dessa riqueza visível, aplicando as regras de 
direito privado para a gente poder avançar nesse debate? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, deixa ele 
responder. O Schoueri também quer falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, desculpe, Brandão, só para responder 
à pergunta do Fernando. Na verdade, não há um destaque. Tanto não 
há um destaque, a prova de que não há destaque é que essa valorização 
é completamente provisória, ela não está definitivamente incorporada ao 
patrimônio da empresa, ela é volátil, um ano ela é positiva, outro ano 
ela é negativa. Então, não há destaque da renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para dizer, assim, eu não acho que a 
mera avaliação implique disponibilidade, sendo bem claro. Inclusive, 
equivalência patrimonial e quetais são meras reavaliações. Por isso que 
eu disse, eu não sei em que momento houve a disponibilidade. O que eu 
disse é uma coisa, eu não consigo conceber que haja disponibilidade 
para o acionista, sem que haja para a empresa. Então, eu precisaria de 
uma investigação cuja a resposta é não sei. Em que momento, afinal de 
contas, isso estava disponível para a empresa. Mas se eu tenho uma 
autorização legal para disponibilizar para o acionista, existe um 
momento anterior que foi para a empresa, que eu não consigo 
identificar, que eu não gostaria de dizer que foi no momento da 
avaliação, não sei, eu não sei mesmo. Mas que estava disponível, 
estava, eu não consigo é negar a existência de uma disponibilidade para 
a empresa, se anterior a do acionista. Esse para mim é o grande desafio 
a ser investigado, que momento aconteceu essa disponibilidade, porque, 
na minha visão, é seria necessário ir ao mercado. Eu tenho toda a visão 
muito aparecida com a do João, que eu preciso ir ao mercado para 
gerar uma disponibilidade, mas se o legislador, que é legislador, 
autoriza a disponibilidade para o acionista, e se esse ato não é ilegal, 
existe um momento lógico anterior. Por isso eu pus, esse é o meu 
grande desafio intelectual, como é eu posso disponibilizar para um sem 
o outro? Então, não sei quando, e se alguém perguntar: “Mas foi em tal 
momento? ”. Digo, é, realmente não foi. “Foi em outro? ”, realmente não 
foi, em nenhum eu consigo achar qual foi o momento. Mas se você 
perguntar: “Não havia disponibilidade? “, eu vou dizer, havia. Por ordem 
legal havia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, depois que os Sinatras cantaram 
fica difícil cantar, não é? De qualquer maneira, Salvador, eu estava 
acompanhando essa discussão, e mais, pegando um gancho do Zilveti. 
Porque nós tínhamos um regime, em 2007 que priorizava realmente o 
balanço fiscal, tinha que ser os normas contábeis seguiam o sistema 
fiscal e era aquilo que valesse alguma coisa fora daquilo que você 
considerasse como acréscimo patrimonial, já ia direto para a tributação. 
Então, essa lei veio trazer e deu, inclusive, um grande impulso, porque 
hoje nós temos, fomos dispensados de fazer duas contabilidades, uma 
para os acionistas e uma para a Fisco, como existem em alguns países, 
acho que na Alemanha não tem, né? Por quê? A contabilidade veio hoje 
para informar o acionista quanto ele tem de patrimônio. Então, é uma 
bola da caixa. Você tem que ir no futuro, ir no passado e fazer toda a 
preparação, e dizer: “Olha, a sua empresa vale hoje isso daqui”. Pode 
ser que não esteja disponível para o mercado, porque não está no 
mercado para venda, mas ok. O valor é esse. Então, em uma situação 
em que a lei fala que o segmento dos IFRS implicam em neutralidade 
fiscal, ela é genérica, tem lá as normas específicas? Tem. Mas tem uma 
norma genérica dizendo que a adoção dos critérios contábeis implica, 
salvo se vier uma norma tributária específica, aí é óbvio, evidentemente 



que ele vai pagar. No caso, então, do valor justo, como é tratado a 
questão do valor justo na contabilidade e no fiscal? Na contabilidade 
funciona assim, você tem uma coisa que pode ser avaliado pelo valor 
justo, são os ativos financeiros, investimentos para fim de cooperação, 
não ativo imobilizado, o ativo imobilizado não permite o valor justo, ele 
só permite o [ininteligível] para baixo, e no retorno até o valor original. 
Só isso. O valor justo que foi citado, quando ele é negativo, quer dizer, 
você faz uma avaliação ao valor justo de um investimento e ele está 
negativo, isso tem que ser lançado em despesa, só que no balanço 
fiscal, ele tem que ser adicionado, não é permitido a redução, quando o 
valor justo é favorável, na contabilidade, ele nem passa por resultado, 
ele vai para uma conta de resultado abrangente no patrimônio líquido, 
sem poder ser distribuído, mas faz parte do valor da empresa. É isso 
que objetiva a contabilidade fiscal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem poder ser distribuído. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem poder ser distribuído. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que essa palavra é mais importante, se 
não poder ser distribuído, aí nós estamos conversando a mesma 
linguagem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando, eventualmente, no futuro, 
houver a nova avaliação, para baixo ou para cima, baixa é a mesma 
coisa, vamos supor que no ano seguinte dá um prejuízo enorme e 
aquele valor sai da lá, vai para resultado e se acresce ao lucro real. Aí, 
eventualmente, se houver a realização, aí se apura o resultado. 
Exatamente para evitar que você coloque um valor e muita gente teve foi 
causa da falência enormes, empresas que faziam a venda ou faziam 
uma avaliação, como que eu estou havendo um ativo que vale R$ 100 
mil e tinha R$ 2 milhões. Mas era uma empresa do grupo, você olhava o 
balanço e era pura fantasia. Então, essa questão do valor justo, nos que 
se aplicam, é assim que funciona. E está convivendo muito bem. Eu não 
sei se a pergunta do João, é porque é até uma questão de controlada, 
que a controlada é, no caso, ativo mobilizado. Mas tem a regra da 
equivalência patrimonial, que, bem ou mal, é um valor justo, certo? 
Então, assim, parece que não há conflito entre o que os contadores 
fazem com que os tributaristas, com o que o Fisco quer. Porque você 
pode fazer com a prova de que tem um valor justo, mas não vai ter 
distribuição, vai apenas informar ao acionista, que hoje é o objeto da 
contabilidade, o objeto da contabilidade hoje não é o Fisco, é o 
investidor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão que o 
Schoueri coloca é um dilema perigoso. O Brandão já começou a 
esclarecer adequadamente, eu queria acrescentar que muita coisa que a 
Lei nº 6.404 determina, em relação ao a valor justo, não é cumprido na 
contabilidade porque os CPCs não seguem a Lei nº 6.404, isso é mais 



um outro problema. Existem a juízo de valor justo que vão direto ao 
resultado, compõe o resultado do período como se fosse uma Receita, e 
não é permitido pela Lei n 6.404. E aí fica fazendo parte da base de 
cálculo disponível para dividendo. Só o que eu quero fazer aqui é o 
seguinte, eventuais distorções praticadas na manipulação dos 
resultados, e na distribuição, não podem efetuar obrigação tributária. É 
possível que se tenha uma manipulação que não chegue ao ponto de ser 
considerado distribuição de lucro inexistente, que é proibido pela Lei nº 
6.404, pode ser que você não chegue a isso, mas você tem uma 
manipulação. Num caso, por exemplo, em que uma reserva de lucro a 
realizar não é obrigatória, tá certo? Mas a prudência indicaria que 
deveria ser. Então, essa questão que você coloca, Schoueri, eu acho que 
nós deveríamos analisar casuisticamente. Eu acho que, em princípio, e 
eu estou estudando esse assunto, eu acho que essa questão 
casuisticamente deve ser analisada, agora, em tese, se a empresa 
comete uma falta de prudência, uma imprudência de distribuir 
dividendos, não tendo disponibilidade, é um problema de 
responsabilidade de quem tomou essa decisão. 

Não sei se o Fisco pode se aproveitar disso para querer cobrar imposto. 
Pela ordem, o professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João dizia: “Mas, poxa, mas quem 
distribui isso no começo vai quebrar a empresa”. Eu dizia: Bom, se vai 
quebrar a empresa, é mais uma razão para pagar o imposto antes de 
quebrar a empresa para segurar o Fisco. Numa pela outra, esse é um 
argumento não me convence. Mas não é isso o que eu estava falando. O 
que eu queria dizer é o seguinte, já que estamos de lege ferenda, hoje 
nós temos um sistema, porque nós sabemos, gente, é uma premissa, 
pessoa jurídica não existe, nem pessoa física, existem indivíduos. A 
tributação da pessoa jurídica nada mais é que uma tributação cedular, 
eu tenho uma cédula na pessoa jurídica, como eu tenho uma cédula da 
pessoa física, é o indivíduo. A pessoa jurídica é uma cédula, é uma 
cédula. Ou seja, a renda é do indivíduo, e eu tributo na pessoa jurídica. 
O sistema brasileiro adotou a ideia da integração de tal modo que eu 
tributo o lucro na jurídica, e não tributo na física. Outros sistemas 
existem, que é o tributo em parte da jurídica, parte na física. Outros 
ainda, eu tributo na jurídica, depois tributo na física, e compenso o que 
foi tributado na jurídica. São vários caminhos possíveis, mas a renda é 
uma só. Não existe um fluxo de um modo só. Por essa questão, que eu 
fico me perguntando se o fluxo é um só e foi para a física, como é que 
eu posso dizer que não teria tributação anterior daquela renda que foi 
para a física, e que não será tributada na física, porque, afinal das 
contas, essa física hoje está isenta. Pense num outro sistema, só para 
fazer um exército maior. E se eu tivesse um sistema em que eu pudesse 
compensar na física o que foi pago da jurídica? Eu entraria num 
paradoxo de não pagar na jurídica, pagar para a física, e não ter o que 
compensar. E, talvez, no outro ano, pagar na jurídica algo que a física 
já tinha sido distribuído antes, são situações paradoxais porque a renda 



é uma só, e a disponibilidade está ali, está com o acionista, nessa 
hipótese. Agora, o Ricardo diz: “Não, mas foi um ato de 
irresponsabilidade, foi um ato ilegal”. Se foi um ato ilegal, não havia 
disponibilidade. Aí eu diria, eu concordo com Ricardo, numa situação 
em que eu verifique que houve uma ilegalidade, um ato abusivo do 
administrador, não havia disponibilidade, e houve pagamento, é hora de 
o acionista devolver o dinheiro porque não havia disponibilidade, eu vou 
reverter, inclusive, aquele ato porque não havia disponibilidade. Então, 
se eu estiver numa situação como essa, em que o acionista, abusando 
do seu poder, foi lá e de seu um jeito de distribuir contra a empresa, 
etc., no direito privado eu vou reverter, eu acho que temos uma boa 
discussão para saber se eu poderia, inclusive, devolver o imposto nesse 
caso. Me parece até possível, mas a situação aí, sim, seria patológica. 
Eu vou sair da patologia, eu vou entrar numa situação em que os 
acionistas entenderam, regularmente, que eles tinham aquela 
disponibilidade e levaram esse dinheiro para casa. E o imposto sobre 
aquele dinheiro, insisto, aqueles indivíduos que estão fruindo daquela 
renda, que seria pago na cédula, chamada pessoa jurídica, não vai ser 
pago porque, alegadamente, a pessoa jurídica não teve disponibilidade. 
Eu não consigo, é ilógico, gente. Eu não consigo conviver com isso e 
dizer: Não, é assim que o sistema obriga. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, Diego, depois. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, essa ideia que o Schoueri está 
provocando, acho que ele leu esse livro aqui, porque nós tivemos acesso 
ao mesmo livro, à mesma cópia, ao mesmo tempo. Tem uma certa 
história para vocês, a gente tinha um candidato a mestre do Schoueri, 
que era muito bacana, ele, para não humilhar a gente, ele corria de lado 
no Ibirapuera, assim, não é? Hoje ele já é doutor, e é um cara muito 
bom que eu já citei aqui que é o Victor Polizelli. Então, ele trouxe para 
nós a mesma cópia, do mesmo livro, da mesma fonte que era o Brandão 
Machado, que é essa aqui. E aqui tem uma expressão que ele usa, ele 
não gosta de princípio, e um dos princípios é o princípio da preservação 
do valor de compra. E quando ele fala que, por esse princípio, você 
procura mitigar o risco de perda de preço para o sócio, ele está de olho 
no sócio – a empresa é uma ficção mesmo, pessoa jurídica é uma ficção. 
A relação é de capital, e o sócio estende o seu capital na empresa, 
trabalha com esse capital na empresa, depois ele traz esse capital 
quando lhe é conveniente. Ele pode nunca trazer esse capital, ele pode 
reinvestir o tempo inteiro. E ao reinvestir, a gente até brincava na 
época, quando a gente estava estudando utilização da renda, você pode 
continuamente reinvestir e não tirar a capital. Então, é uma forma, 
inclusive, de planejamento tributário, eu não vivo com tudo isso que eu 
ganho, eu vou reinvestindo. Mas a realização pode até ter se dado, e se 
dado para quê? Justamente para preservar o preço do capital do 
acionista. E essa ideia, esse princípio do valor de compra, o 
Anschaffungswertprinzip, preservação de valor de compra, esse é um 
princípio contábil, por quê? Porque ele serve para contabilidade, é de 



direito privado, e ele informa o momento da realização da renda. 
Quando esse princípio é respeitado, eu vou ter um valor preservado, 
com uma avaliação que, nesse caso, o Bianco mencionou. Eu não vejo 
um problema nisso, eu não vejo que a gente está se abeberando de um 
direito alienígena, uma coisa terrível, né? Mas eu acho que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diego. Desculpa. Diego, 
você já fica com a palavra para o assunto que você colocou em Pauta, 
por favor, o segundo. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Ah, está ótimo. Eu tenho estudado essa 
questão da IFRS, os efeitos, e fui olhar para a legislação mais antiga 
para ver algumas situações que, talvez, tivessem alguma correlação com 
o AVJ. Porque a discussão acaba sendo sempre mais casuística, e, nos 
casos concretos, eu decidi olhar um pouco para como a legislação 
tratava, e encontrei algumas disposições interessantes que, a cada dia 
que eu leio, eu tenho mais dúvidas. [Se puder abrir, por gentileza, o 
Decretolei nº 5.844, art. 43, por gentileza]. 

O art. 43, § 1º, alínea “h”. Nesse decretolei havia uma previsão de 
adição ao lucro real de quantias correspondentes ao aumento do valor 
do ativo, avaliações do bem que não fossem objeto de troca de mercado, 
uma reavaliação. E eu fui procurar em doutrinas mais antigas para ver 
em qual medida essa previsão era válida, já que se tratava de uma 
adição de uma mera valorização da ativo, sem troca do mercado. E, 
curiosamente, algumas doutrinas mais clássicas, que analisam o 43 
numa perspectiva mais conservadora, vamos dizer assim, uma delas, 
por exemplo, o professor Alcides, eles trazem sempre alguma ressalva 
na análise do 43 e, com relação à pessoa jurídica, a reavaliação de bens 
significaria uma disponibilidade passível de tributação. Então, no 
próprio livro do Polizelli, por exemplo, quando ele trata do tema da 
valorização de ativos, que ele trata em várias passagens, em uma das 
notas de rodapé tem a manifestação do professor Alcides, na Jornada 
LatinoAmericana de Direito Tributário, em que ele fala: ‘Olha, a 
disponibilidade no caso da pessoa jurídica, havendo reavaliação, ela 
ocorre indiretamente pela emissão de ações para o acionista’. Talvez, na 
análise que ele estivesse fazendo, tratamse de uma capitalização talvez 
de lucros decorrentes de uma avaliação. Mas, em outras doutrinas, 
como por exemplo, Tullio Ascarelli, e outras manifestações daquela 
época, a reavaliação era tratada como tributável. Tem um capítulo na 
coletânea do Bulhões Pedreira, de 69, que ele trata só de valorização ao 
mercado de ativos, passivos de tributação. E eu fui acompanhando a 
evolução dessa legislação, e foi anterior ao CTN e posterior, e ela só foi 
alterada em 77, quando veio o Decreto nº 1.598, que passou a controlar 
em reserva de reavaliação, a contrapartida da valorização de ativos. E, 
só para simplificar, porque já está adiantada a hora, quando em 2000 
surgiu a Lei nº 9.959 para dizer que aqueles que, na verdade, tinham 
uma reavaliação de ativos controlada em reserva somente seria 
tributada a partir da realização do bem, ou seja, quando vendesse e tal, 



e um contribuinte que não tinha controlado em reserva, e tinha sido 
cobrado pela Receita, quando alterouse a legislação em 2000, entrou 
no Judiciário para dizer: “Eu estou sendo cobrado por algo que eu 
entendo que não é renda, é penalidade, e como a Lei nº 9.959 deixou de 
tratar como tributável, entre aspas, eu quero a aplicação do 106, 
porque uma penalidade e não tributação de renda”. E essa discussão foi 
para o TRF, foi para o STJ, e lá eles entenderam que não era o caso de 
aplicar o 106 porque a valorização de ativos é, sim, acréscimo 
patrimonial tributável, pelo imposto de renda, e que o controle em 
subconta, entre aspas, seria uma mera faculdade de diferimento 
atribuída à pessoa jurídica. Então, eu queria trazer só esse ponto para 
dizer o que teria mudado. Primeiro, como que vocês enxergam essa 
previsão de 43? E o que é que mudou no ambiente, ou constitucional 
ou depois do CTN, que essa previsão especificamente pode ser uma 
prima do AVJ, naquela época, pudesse ser tributável e agora não. 

Dr. Luís Eduardo Schoueri: Pela ordem, posso pedir que você passe 
depois para a Cristiane o acórdão que se você referiu para ela pôr nas 
notas, ou seja, as notas constadas por ordem, porque isso vai ser muito 
importante, esse acórdão que o STJ teria se manifestado sobre esse 
assunto. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Depois eu vejo. E o STJ1 foi mais alinhado à 
posição do TRF, mas o TRF foi enfático, o TRFIII2, embora a discussão 
tenha começado há muito tempo, foi julgado em 2013, se eu não me 
engano. E lá e eles disseram, acho que o voto um da conselheira 
Yoshida, e o outro de um outro desembargador que eu não me recordo 
agora, dizendo com todas as letras que o acréscimo patrimonial 
decorrente de valorização de ativos ao mercado é tributável pelo IRPJ. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos que separar essa 
questão devido ao período, né? A 38.544 é anterior à CTN, é anterior à 
atual Constituição, é anterior à Lei n. 9.959, nessa época havia 
discussão tributação de dividendos, não havia integração. Então, nós 
temos que ir caminhando aos pouquinhos. A 9.959 foi curiosíssima, 
não é? Ela considerou, aliás, na verdade, desde a 1.598, para não ir 
mais para trás, as reavaliações eram não tributadas, desde que 
controladas em reserva específica. Eu lembro até que na Lei nº 6.404, 
antes da alteração do 11.638, na 6.404 a contrapartida da reserva de 
reavaliação era patrimônio líquido, não era conta de lucro, porque não é 
lucro, não é lucro. É simplesmente uma nova avaliação. 

Dr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, não é lucro no exercício. 

                                                             
1 Informação passada, posteriormente, pelo Sr. Diego Miguita: STJ. RECURSO ESPECIAL No 
853.217  RS 
2 Informação passada, posteriormente, pelo Sr. Diego Miguita: APELAÇÃO CÍVEL n. 
005470678.1999.4.03.6100/SP e APELAÇÃO CÍVEL n. 052762814.1983.4.03.6100/SP 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é lucro de 
ninguém, nunca. Só é lucro quando a realização é efetiva não pela 
avaliação, mas pela venda por um valor superior ao da aquisição. 
Então, a reavaliação era neutra da contabilidade, e ela era fiscalmente 
excluída do lucro tributável desde que fosse considerada, fosse 
registrada na reserva de reavaliação. Aí tinha uns dispostos lá, que não 
vamos entrar no detalhe, que se fosse capitalizado poderia ser 
tributado, aí tinham alguns setores que não eram, a legislação é muito 
casuística, não é? Essa é a verdade. A 9.959, ela pegou dos dois lados. 
Se você não contabilizar a reserva, você é tributado, ela manteve a 
regra. Mas se você não contabilizar, você não pode ter proveito nenhum, 
você não poder, por exemplo, é o que se fazia, oferecia tributação e 
reavaliação para compensar prejuízo fiscal. É isso a 9.959 vedou, a 
12.973 manteve isto, inclusive, com relação ao valor justo. Então, é 
uma matéria muito complexa, a gente precisa analisar, eu acho que tem 
que analisar a provocação do Schoueri, caso a caso, para identificar as 
especificidades de cada um. Eu ia pedir para você passar por outro 
assunto, mas a Mesa não deixa aqui, o Brandão quer falar e o Zilveti 
também. Ele quer citar o artigo do Ascarelli. Pode. 

Sr. Diego Aubin Miguita: É uma citação do livro a “A tributação dos 
ganhos de capital” do Henry Tilbery. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, tudo bem. Mas se vocês quiseram ir 
na fonte, tem aqui a revista Direito Administrativo, que é de janeiro a 
março de 47, vocês ver que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o número dela, hein? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o volume sete, tá? Esse é um, vocês 
acham hoje no site da FGV, número antigos, não é? E o título do artigo 
chama “Imposto sobre a renda e sociedades comerciais”. Eu só vou ler o 
sumário para não me estender: “Personalidade jurídica das sociedades 
comerciais. Aspecto formal e aspecto substancial do imposto. Renda dos 
sócios através da sociedade. Sistema do Decretolei nº 5.844. Renda 
social não distribuída, por último a incorporação de reserva do capital. 
O Ascarelli, bom, não precisa falar, sem ele não teríamos o direito 
tributário aqui sendo discutido. Mas esse artigo é muito importante 
porque ele trata exatamente dessas questões que a gente está falando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho só. 

Sr. João Francisco Bianco: Rapidamente eu queria lembrar que essa 
decisão do STJ realmente ela não deve causar muito espanto, porque o 
Supremo, quando examinou a questão da tributação dos lucros no 
exterior, ele concluiu nesse mesmo sentido. Eu lembro aqui o voto do 
ministro Toffoli, que ele cita esse artigo do professor Alcides, e ele 
concluiu que a tributação da reavaliação é possível porque ela está de 
acordo com o regime de competência. Então, em função disso, é 



possível tributação da reavaliação de qualquer ativo. E esse voto do 
Toffoli foi seguido pelo ministro Teori Zavascki e, se eu não me engano, 
pelo ministro Eros Grau. Então, eu realmente fico pensando aqui se não 
é o caso de a gente rever os nossos conceitos, à luz da jurisprudência 
dos nossos tribunais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos para outro assunto? 

Sr. Diego Aubin Miguita: Vamos. Outro assunto, não sei se é tão 
complexo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se dera para começar pelo 
menos. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Trata do art. 155 do CTN, para ser mais 
específico, que fazendo alusão às regras da moratória, preveem que, 
subsidiariamente, se aplicase as regras da moratória ao parcelamento. 
E quando a MP nº 783, no art. 12 veda o ingresso de débitos de 
decorrentes de lançamento com fraude, simulação, desde que mantida 
definitivamente na esfera administrativa, parece que ele fez uma eleição 
temporal de que aquele julgamento definitivo seria o momento temporal 
que, no caso da moratória, seria vedada. O que diz o 154, § 2º do CTN? 
Que a moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação, e 
não dá mais nenhuma pista. E me surgiu a dúvida, no silêncio no 
legislador, nos outros parcelamentos, por exemplo, nenhum deles 
tratou desse assunto, quando que se reputa temporalmente ocorrida a 
restrição prevista no CTN? Porque eu achei um precedente em que a 
Receita Federal negou o ingresso no PAEX, de um contribuinte que o 
TVF apontava a suposta conduta fraudulenta, salvo alguma informação 
que eu não tenha encontrado no processo, não tinha havido julgamento 
definitivo na esfera administrativa. E o contribuinte não discutiu 
exatamente quando que se reputava temporalmente ocorrido esse 
evento e só disse que, como a legislação permite a suspensão da 
pretensão coletiva no parcelamento, ele entendia que esse artigo era 
suficiente para que ele pudesse ingressar. E o STJ diz que não, que se a 
lei não fala nada, esses casos de dolo, fraude, ou simulação não podem 
se beneficiar do parcelamento. E a minha pergunta é, quando que eu 
devo considerar essa condição ocorrida? Se, por exemplo, a lei do 
parcelamento é silente, tem um TVF com multa qualificada, mas que 
ainda não foi julgada administrativamente, poderia a Receita negar o 
ingresso ao parcelamento? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é uma ótima pergunta, 
que está alinhada com uma pergunta que me fizeram, que ainda não sei 
responder, de modo que eu não vou saber responder a sua também. 
Você tem direito a reduzir a extensão do arrolamento de bens em função 
de uma decisão da DRJ, primeira instância, que tenha reduzido a multa 
de 150% para 75%? Você já pode pedir uma redução? Essa é a 
pergunta que eu recebi. Eu vou inverter a pergunta. E digamos que o 



assunto tenha sido decidido em primeira instância, mantido o alto 
revertido no CARF, e ter recurso para a câmara Superior, de qualquer 
forma nós giramos em torno do mesmo problema, não temos uma 
decisão definitiva. O assunto está em aberto. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse assunto, inclusive, causou 
estranheza, porque foi nessa última, penúltima e última que surgiu 
essa questão de vedar a adesão aos casos em que havia multa 
qualificada porque é dolo, mas após a decisão definitiva. Quer dizer, 
enquanto não houver essa decisão definitiva, não se aplicaria, não se 
poderia aderir, mas a Receita levantou um outro atendimento. E como 
você precisa desistir do recurso antes de aderir, quando você desiste, 
transita em julgado aquela multa qualificada, portanto, você não 
poderia aderir. Quer dizer, uma coisa meio complicada. Agora, veja 
você, toda a anistia e uma vez, há muitos anos, aliás, toda anistia tem 
um problema, não é? Porque a Receita Federal faz um terrorismo contra 
esses parcelamentos, ela fica: ‘Ah, não arrecadamos nada’. Claro, fica 
mandando auto de infração, assim, avisando que não vai conceder isso, 
aquilo, o pessoal fica realmente preocupado. Pensando no RERCT, 
mandaram aí várias intimações, e o pessoal assustado: ‘Não, 
cancelamos tudo’. Mas é um terrorismo. Mas o próprio art. 180 do 
Código Tributário e uma vez eu tive que fazer uma prova porque não 
havia uma ação penal contra o meu cliente para ele pedir anistia. Ele 
disse que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei, que a concede não se aplicando, aos 
atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 
mesmo sem essa qualificação, estejam qualificados com dolo, fraude ou 
simulação, quer dizer, a lei posterior ordinária não poderia revogar isso 
aqui. Então, quer dizer, então o Ministério Público poderia até dizer: 
‘Não, essa lei não se aplica, não pode dar desconto de multa para esses 
casos que estão pedindo o Código Tributário Nacional’. Mas tem seguido 
a vida assim. Mas, nesse caso, atualmente, está vedado. Então, é essa 
pergunta, quando é que se dá? Desde que não terminado o processo 
administrativo, porque você não está ainda em mora, ou perdão, não 
está devendo nada enquanto não terminado o processo administrativo. 
Mas, uma vez que terminou, você já está com a multa qualificada e não 
pode entrar. Mas, e aí, agora, você pode aderir porque você tem que 
desistir? Esse ato, realmente, não dá para a Receita interpretar dessa 
forma. Se você desiste do recurso que você está perpetrando ou no caso 
é da própria Fazenda. Porque se houve uma redução da primeira 
instância, bom, conforme o valor até a Procuradoria não recorre, tem 
casos acho que até R$ 1 milhão, mas não é o caso. Vamos focar no caso 
de que há uma redução da primeira instância, se a Fazenda recorre não 
tem como você desistir do recurso, porque ela, a Fazenda que recorreu, 
não dá para você... Você pode desistir agora da ação, mas volta o quê? 
Volta à situação original. A situação original de multa qualificada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para lembrar que quanto 
a essa questão da duração do processo administrativo foi discutida no 



Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, o professor Ruy Barbosa, 
inclusive, lutou muito contra isso, fixou o Supremo que a condição 
definitiva do crédito tributário é com a decisão definitiva e irrecorrível 
na esfera administrativa. Por essa razão, não se fala em decadência e 
nem prescrição intercorrente durante o andamento do processo 
administrativo, que, de uma certa maneira, contribui para se entender 
que a decisão definitiva e irrecorrível é aquela que couber em cada caso. 
A Receita Federal já resolveu isso. Na instrução normativa, 
simplesmente, basta ter o auto de infração com multa qualificado que 
não pode aderir. Se é legal ou ilegal é outra questão. 

Sr. Diego Aubin Miguita: No manual do Persch ela deu uma corrigida 
no perguntas e respostas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mas está na instrução 
ainda não corrigida, não? Esse assunto vocês querem continuar a 
discutir ou estão satisfeitos? 

Sr. Diego Aubin Miguita: Acho que estamos satisfeitos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Então, na próxima 
semana, peço assuntos para Pauta. Nós temos um do Brandão, e vamos 
colocar mais assuntos aqui, eu mesmo colocarei um. Agradeço a 
presença de todos. Professor Tiago, muito obrigado pela presença. E 
vamos nos reunir na semana que vem, apesar de ser dia em que a Mesa 
estará bastante desfalcada devido ao Congresso da IFA, nós teremos 
reunião aqui. Muito obrigado. 
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