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Sr. Fernando Aurelio Zilveti: E ele dizia uma coisa muito interessante, 
as alterações europeias, aquilo que a gente fala tanto da Europa como 
se fosse um modelo ideal, não estão sendo feitas pelo Legislativo, né? 
Então, este equívoco, pode parecer uma crítica aos positivistas, nada 
contra, mas o fato é: as alterações legislativas na Europa não 
acontecem na velocidade que as alterações socioeconômicas 
demandam. Elas acontecem pela Corte Europeia de Justiça e ninguém 
acha ruim. Aqui quando os tribunais superiores decidem, como decidiu 
a Regina Helena Costa, o pessoal fala em ativismo judicial, ou como 
quando o Fux decidiu, outro ativismo judicial, quase moeram o 
Schoueri lá no Sul, né? Que, ao meu ver, indevidamente, porque isto é 
assim, e o ativismo judicial não é uma... uma coisa tão grave para o 
sistema, o sistema que não atende as alterações socioeconômicas que é 
o grave, e que as cortes superiores podem, sim, ajustar a tributação 
como foi esse voto fantástico na Regina Helena Costa, uma das coisas, 
está se falando de juízes especialistas... uma das ministras mais 
especialistas em matéria tributária que temos no Brasil, senão a maior. 
Então, esse é um ponto interessante que a gente precisa avançar. E no 
direito internacional, eu até citei o Bianco muito carinhosamente nesse 
almoço, o Bianco, ele tem uma dupla visão. Quando ele é 
internacionalista, ele é mais flexível. Então, quando ele é nacionalista, 
ele é parece restritivo, mas foi uma brincadeira. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos convidar o Pistone 
novamente para almoçar e ele vai voltar para casa, olha, me serviram 
cada almoço lá, indigesto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, quanto a essa observação, é só 
rapidamente, você acaba de mostrar que essas comparações não são 
válidas. Por quê? Porque lá tem o quê? O direito comunitário. Então, o 
tribunal que você referiu, naturalmente decidiu de acordo com o direito 
comunitário, nós não temos isso, portanto, a comparação é capenga. 

Sr. Pedro Adamy: Tem um comentário, o que o Zilveti acabou de dizer, 
avanços... então, até tese do ministro Barroso, do Poder Judiciário 
[ininteligível] de avançar, a gente poder discutir se a legitimação 
democrática falha, mas a questão que realmente me interessa Zilveti é 
as vitórias com as quais nós concordamos que o Judiciário avança e 
adequa a realidade atual, quando feitas pelo Judiciário e não pelo 
legislador, elas têm uma característica muito deletéria ou problemática, 
que elas contingentes, porque elas dependem de determinada formação 
do tribunal. Então, quando o tribunal mudar a sua formação, talvez 
aquela vitória volte atrás. Então, quando feito pelo legislador nós temos 
uma vitória que altera a mudança da lei permanente. Quando feita pelo 
Judiciário a gente pode ter uma palestra no Fux algum dia e o tribunal 
vira de novo a questão do serviço. Então, esse é um dos problemas de 
um Judiciário que atua muito fortemente. Então, imaginemos que a 
ministra Regina Helena Costa se aposente ou STJ diga: não, insumo 
não é mais isso. Em insumo é outra coisa. E aí os contribuintes 
entendem, mas bom, e aquela... Não, mas é [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão do insumo foi 
decidida por um voto absolutamente inesperado da Regina Helena, que 
aí, um voto que fez a maioria que exatamente nessa linha. Mudei de 
ideia. De acordo com o que eu ouvi hoje nos debates, eu estava errado 
antes, então, eu votei 50 vezes antes de um jeito, agora eu mudo o voto. 
E foi o voto que decidiu a questão. Segundo o-- 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Mas não me consta que isto seja uma... 
um problema sistêmico nem no Brasil, nem o mundo. As alterações de 
posicionamento das Cortes Superiores são normais, são democráticas, 
são fruto de uma evolução no raciocínio de determinados ministros ou 
até no troca de minutos, o que não gera mais nem menos insegurança 
jurídica do que as alterações no Legislativo, há uma visão crítica demais 
em relação a isso, talvez a gente precisa ver o histórico, o histórico do 
posicionamento dos tribunais superiores não é esse, não é de alterações 
segundo o humor do ministro, segundo uma... um novo ministro, não é 
o histórico. Gostaria de... concretamente quais são as questões-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi citado o Fux aqui nessa 
última decisão que nós discutimos longamente aqui, que foi objeto do 
debate lá em Porto Alegre, o próprio Fux, né, sem nenhuma explicação 



de mudança de posicionamento, três meses antes, ditou cátedras 
dizendo que o art. 110 deveria ser respeitado no CTN, né? E aqui, bom, 
o 110 não existe, não vale, é como se não existisse, uma norma inútil. 
Quer dizer, não se explica isso. Essa falta de consistência que a gente 
vê, estou de acordo que você pode evoluir no pensamento, todos nós 
fazemos, passamos por isso, mas a falta de consistência. A realidade 
também é que... para ser falado aqui fracamente, é que, às vezes, o voto 
é feito por um assessor e outro voto do mesmo ministro é feito por outro 
assessor e não tem uma supervisão adequada para evitar essa 
inconsistência de manifestações, que leva à insegurança jurídica. Eu, 
nesse ponto, eu vou ter que discordar de você. O Bianco pediu primeiro, 
Gerd. 

Sr. João Francisco Bianco: É, parece que é a velha história entre a 
teoria e a prática, né? Não tem dúvida que a jurisprudência evolui, a 
jurisprudência não pode ficar estática, amarrada. Os tempos mudam, a 
jurisprudência evolui e o Judiciário, quando interpreta a lei, lógico, que 
ele constrói também a interpretação. Então, ele supre as lacunas e 
constrói o entendimento. Então, na teoria o ativismo judicial é uma 
coisa que é uma realidade, aliás, é uma realidade no mundo todo, todos 
os tribunais do mundo, hoje, praticam ativismo judicial. Essa é a teoria, 
agora vamos para a prática. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Essa é a prática. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas vamos para a nossa prática. A 
nossa prática qual é? Ativismo judicial no Carf e no Tite? Todo mundo 
sabe como é que é o ativismo judicial do Carf e do Tite, né? Mudança de 
jurisprudência, mudança de entendimento dos membros do Carf e do 
Tite, todo mundo sabe como é que são. Então, na teoria, a gente 
entende como é que funciona, mas, na prática, a gente se revolta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, esse assunto, eu 
queria... eu queria dar uma palavra para a Gerd e depois, eu vou pedir 
para nós passamos para a Pauta e quero avisar a quem está nos 
assistindo de longe, que nós começamos atrasados por um motivo de 
força maior, mas a Pauta ainda nem foi começada ainda. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, só rapidinho, eu acho que tudo isso é 
um vício de origem. Por quê? Como posso ter um Judiciário adequado 
se eu tenho um Legislativo péssimo? Ou seja, como ficar diante de uma 
medida provisória, assim ‘monstrenga’, que já não deveria ser aceita 
porque já fere a Constituição e assim por diante, quanto a questão da 
urgência etc. e tal. Então, como eu vou ter uma interpretação judicial 
estável diante de uma lei ou diante de medidas provisórias cuja a 
origem e cuja a forma de serem feitas nós conhecemos. Então, eu acho 
que nós estamos culpando, muitas vezes, os juízes, mas, na verdade, 
eles têm problemas seríssimos diante desse caos Legislativo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, vamos à Pauta, 
aquele velho assunto nosso, legalidade, formalismo e substantivismo 
ainda vai ficar pendente, porque nós dependemos da presença da Mesa 
completa e também do Prof. Sergio André Rocha, que seria nosso 
conselheiro e que quer participar desse debate. Na Sessão anterior foi 
discutido... foi discutida a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional nº 32, sobre dação em pagamento, oferecimento de imóveis e... 
o assunto ficou em aberto, eu não estava presente, ficou em aberto para 
os debates, foi recomendado que ficasse ainda para a discussão e 
coincidentemente, o nosso amigo Pedro Adamy sugeriu que se incluísse 
o assunto novamente em Pauta. Então, ele já estava em Pauta, mas, de 
qualquer forma, Pedro, eu coloquei o item específico que você me 
mencionou e eu te dou a palavra para tratar desse aspecto, sem 
prejuízos de nós tratarmos de outras questões envolvendo a Portaria. A 
32 e a 33, né? Que estava em discussão. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Trinta e dois e 33, as duas ficaram em 
aberto. 

Sr. Pedro Adamy: Meu ponto é relativamente específico, é o § 3º do art. 
3º da Portaria, que trata da renúncia ao valor que foi superior ao da 
dívida. A portaria tem outros problemas, como a utilização de termos 
absolutamente vagos, que deixam a critério único da administração, a 
aceitação ou não do bem imóvel, que, de alguma forma, não está 
previsto na lei, a lei simplesmente fala da avaliação e um dos artigos 
fala: “Não serão aceitos imóveis de difícil alienação, imprestáveis ou que 
não atendam aos critérios de necessidade e conveniência”. Então, isso 
não está previsto na lei, foi colocado pela portaria, me parece 
absolutamente, então, que ela transborda crime limite não existente na 
lei. Mas o ponto específico que eu falei com o Dr. Ricardo ontem é o § 
3º, esse mesmo. Obrigado. Todos nós temos os problemas das 
renúncias, nos parcelamentos e aqui, eu vou ser bem direto no meu 
argumento, a PGFM criou uma taxa por portaria, de modo que aquele 
valor que for superior será entregue, então, à administração, ao fisco, a 
um título qualquer, por meio de uma renúncia por escritura pública. 
Então, a grande questão é, é um bem imóvel, o Código Civil prevê que 
eu posso renunciar bens imóveis e isso tem que ser feito por escritura 
pública, então, até aí, tudo bem. Agora, minha questão é que o valor é 
superior àquele que eu devo ao fisco. Então, é o velho debate, posso, 
por vontade própria, criar tributo? Não, não posso. A minha vontade, a 
minha manifestação não cria tributo. E se eu tiver que renunciar ao 
valor que for superior, eu estou efetivamente pagando mais tributo do 
que aquele que a lei manda, isso é um problema. Se a gente quiser, 
então, que... há um problema de legalidade tributária, onde, se está 
pagando tributos sem previsão legal ou a criação de uma taxa. Aí a 
gente tem que ver qual serviço público que está sendo prestado, que é o 
valor superior. Esse é o tema que me parece bastante, bastante ilegal 
na portaria, que eu gostaria de trazer para o debate. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, só para encaminhar o 
debate aqui, as discussões, queria colocar algumas indagações. 
Primeiro, o contribuinte não é obrigado, se for contribuinte é o devedor, 
né, ele é o contribuinte mesmo, ele não é obrigado dar algo em 
pagamento, na verdade, ele tem que pagar o tributo, extinguir a 
obrigação tributária com um pagamento, em dinheiro. Ele vai entrar 
numa espécie de transação com a Receita Federal para... e cuidar 
diante de uma outra forma de liquidação. E, especificamente, a 
natureza da dação em pagamento, em direito civil é exatamente isto, 
você deve, você tem uma dívida, e você quita por uma maneira nova, a 
dação do pagamento é algo... é um contrato que vem posteriormente ao 
contrato original, né? Evidentemente é consensual, o devedor, o 
contribuinte devedor não é obrigado. Então, a colocação que eu faço, de 
certa forma desafiando a sua proposição de que existe um tributo sem 
direito, é se realmente essa renúncia não é uma renúncia de um direito 
patrimonial, pessoal, para obter uma vantagem e pagar um tributo que 
eu não estou pagando porque já estou devendo. Então, não tem outras 
condições, supostamente, para pagar, faço porque quero, livremente. 
Continuo devedor, eu vou ter que me virar para resolver esse problema 
com o fisco. Então, essa é uma... para encaminhar a discussão, eu 
queria só... como você estava expondo me ocorreram essas dúvidas. Eu 
coloco então em discussão. Você quer falar? Alguém? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo o que você falou é verdade, 
Ricardo. Só que é o seguinte, como eu já disse na semana passada, 
parece que realmente, nem a Procuradoria da Fazenda Nacional, com 
todo respeito, a Receita Federal, igualmente, mais ainda, né? Agora está 
sendo divulgado, mas ele não tem interesse nenhum em atender o 
Legislativo que, muitas vezes, tem uma decisão política. Você vê que a 
Receita Federal é contra todo e qualquer sistema de isenção, às vezes 
até necessário, contra Refis, a Procuradoria também é contra. Então, 
tem uma lei que permite fazer o pagamento, eles fazem. Vão criando as 
dificuldades. Então, você falou aí a respeito dessa... quer dizer, eu 
tenho o livre arbítrio. Bom, então é melhor que siga a penhora, porque 
na penhora aí, inclusive, nem o nome [ininteligível] na execução, 
penhora o meu imóvel, vai a leilão, o que é que acontece? A diferença 
vem para mim. Então, realmente não tem sentido a Procuradora colocar 
uma cláusula dessa em que, sem discussão, sem qualquer... ela ficar 
com... a União ficar com a diferença. Pode, às vezes a diferença é 
pequena, mas o que é que vai fazer? Posso separar o terreno? Aliás, o 
pior é que eu preciso desistir da ação antes da aceitação. E depois, 
depois que eles não aceitarem, que situação que fica? Já fica numa 
situação de liquidação. Aí eles pegam o terreno, vendem terreno, aí 
então há diferença? É uma portaria que parece que foi feita, como 
sempre eles fazem, só para fazer. Agora, vamos atender o que está na 
lei, porque senão gente é... condenado por prevaricação, né? Porque tem 
que tem que fazer. Como a Receita Federal, né? Ela faz. Ah, mas vou 
fazer só em setembro. Era para janeiro, bom, mas eu vou fazer em 
setembro. 2003 que fizeram agora, terminou ontem para a regularização 



do Refis de 2013. Ué, é assim que eles tratam os contribuintes que 
aderem à lei que foi decisão política, mas a equipe técnica não recebe, 
não há uma... uma supervisão adequada obrigando a fazer seguindo a 
lei, né, para atender exatamente a decisão política. Afinal de contas, a 
hierarquia, e a disciplina é um primado da administração. Eles não 
fazem nada sem base na lei, mas também, quando tem base na lei a 
dificuldade eles impõem, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra 
para a Zilveti, mas se você me permitir, Fernando, eu queria ainda no 
sentido de caminhar, não estou devendo portaria nenhuma, estou... 
aliás, eu entrei no meio da discussão que vocês já começaram a semana 
passada. Eu queria lembrar mais alguns aspectos também. Quando eu 
estabeleço um preço por alguma coisa e aí, supostamente eu avalio a 
coisa que eu vou adquirir, o contrato é de compra e venda, tá certo? Na 
dação em pagamento, tal como na permuta, não existe preço. Na dação 
em pagamento, o parâmetro de valor é a dívida a ser liquidada pela 
dação. Obviamente que o credor, ele até poder aceitar um bem que no 
mercado valha menos do que a dívida que ele acusando extinta, porque 
pode ser da conveniência dele, ele já sabe que a devedor, por exemplo, 
não tem condições mesmo, então, eu vou pegar o que é possível. Mas 
também é possível que o devedor dê mais, algo que valha mais, para 
quitar aquela dívida. Porque o parâmetro não é o valor da coisa, é a 
dívida que será extinta. Então falando em termos, assim, pensando no 
instituto da dação em pagamento. Ele levantou também a questão da 
legalidade, se isso pode ser feito por portaria, se a portaria extravasou a 
lei, isso é outra coisa, mas não me repugna o fato de eu dar um bem de 
valor maior do que a da dívida a ser extinta. E especialmente agora, 
pensando do lado do contribuinte, porque ele dá se quiser. Fernando 
Zilveti. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: O Bianco me lembrou uma frase que, 
assim, tra teoria e pratica, al mare. E a gente está falando de prática. A 
portaria, para mim, é fantástica, não houve nenhum problema nela, é 
um avanço na prática. Tem algumas imprecisões como qualquer texto e 
não tem nem sombra de tributo neste... neste dispositivo, mas nem 
sombra, nem aparece perto. O que a gente tem é uma transação, então, 
na prática, o que acontecia? Eu era chamado na Justiça Estadual, num 
inquérito penal, por um Procurador... por um Promotor que, esse sim, 
estava cumprindo com uma tabela, nem sabia o que estava fazendo, né, 
no caso de um cliente meu, e ele tinha uma acusação penal por uma 
substituição tributária não recolhida. Qual a saída? Dação em 
pagamento. Qual a saída? Uma transação. E o que acontecia? Até a 
Procuradoria... até se fosse o caso da questão da Justiça Federal, 
obviamente, mas o que acontecia? Você não tinha regra para a dação 
em pagamento. Então, você quer quitar a dívida, você precisa se ver 
livre de um problema até indevido de natureza penal e você não tem 
regra. Agora você tem uma regra. Então, para esta... para este 
contribuinte em matéria federal, você tem uma regra e a regra é da 



transação. A transação, comum no direito privado, quando vai para o 
direito tributário, aí vem essa trava: não, tudo tem que ser por lei, a 
lei... Meu Deus do céu, gente? É uma portaria, é uma portaria que prevê 
uma dação em pagamento e a dação pagamento é uma transação, eu 
vou dar o meu imóvel e eu vou, sim, para dar o meu imóvel, eu tenho, 
Brandão, que parar de brigar, é óbvio. É, mais transparente é 
impossível, eu tenho que parar de brigar, eu tenho que parar com essa 
discussão já. Eu estou fazendo uma transação e na transação eu paro 
de brigar, renuncio ao meu direito e ofereço um bem para dação em 
pagamento e renuncio, sim, e não tem nada de tributo, renuncio a 
diferença. Se eu não quiser renunciar, não tem problema, eu não 
ofereço, eu espero a execução. É outra coisa, Brandão, se você vai 
esperar o imóvel para leilão, é outra regra, não é regra de transação. 
Então, é questão de execução fiscal, é outra discussão, a gente está 
discutindo coisas diferentes. E eu não vejo, então, qualquer obstáculo a 
esta posição. 

Sr. Pedro Adamy: Eu acho que a discussão parte de uma premissa 
equivocada, mas antes eu vou fazer alguns esclarecimentos. 
Obviamente que renúncia no direito civil ninguém discute, eu posso 
renunciar, enfim, eu posso quebrar o meu patrimônio, eu posso atear 
fogo no meu carro, salvo algum problema de incapacidade, não há 
problema nenhum, os direitos patrimoniais disponíveis, eles 
efetivamente podem ser renunciados sem nem problema nas relações 
privadas. O direito tributário, quer a gente queira, quer a gente não 
queira, ele tem uma natureza diferente do direito privado, e isso é 
necessário que seja bastante frisado, porque isso vai ter reflexo na 
forma da renúncia.  

Eu gostaria de chamar, eu acho que há dois problemas de premissa, 
como eu falei, primeiro é que na dação em pagamento não há um 
benefício fiscal. Não é um benefício que o legislador deu ao contribuinte 
para extinguir o crédito, é uma hipótese prevista no CTN, de extinção do 
crédito. Não é... olha, como eu sou bonzinho com você, contribuinte, 
pode me dar um imóvel. Não, o legislador previu a dação como uma 
forma de extinção. Muito bem, significa que tem... a extinção do crédito 
pela dação tem que seguir os mesmos critérios da extinção do crédito 
das outras hipóteses do CTN. Por que é que não é transação? Essa me 
parece ser a segunda premissa equivocada. A transação no direito civil 
pressupõe concessões mútuas, eu preciso, então, que o fisco conceda 
um pouco e o contribuinte conceda um pouco. Se eles não tirarem o art. 
2º da portaria, se o imóvel dado tiver valor menor da dívida, o 
contribuinte tem que dar a parte dele acima, ele tem que ter um imóvel 
equivalente a 80 e ele deve 100, ele tem que pagar 20. Quando é um 
valor do fisco, tem deu imóvel de 120, o fisco fica com 20. Então, de 
novo, eu acho que há diferença fundamental entre a renúncia no direito 
civil e a renúncia no direito tributário, não se trata de um benefício, é 
apenas uma das hipóteses da extinção de crédito tributário que deve 
observar os créditos da extinção do crédito e não é transação, porque 



não há concessões multas, apenas há concessão por parte do 
contribuinte. Então, seguindo a tradição no sentido de discordar... e 
tal.. vamos... 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: A transação não pressupõe renúncias 
mutuas, nem no direito privado, transação é um ajuste entre partes, 
não é obrigatório que eu dê algo em troca, não é obrigatório, é até 
natural, eu posso ter transação em que eu realmente, eu tenho... eu 
deixo de exercer o meu direito e isto já é minha, uma concessão, eu não 
dou nada em troca. Quando eu transaciono no direito privado, eu digo: 
olha, eu tenho um direito, eu aceito que você me dê algo em troca, ou 
uma dação em pagamento, eu aceito o seu... e eu abro mão do meu 
direito. Abrir mão do meu direito de cobrança já é uma concessão. E se 
a gente tem uma diferença entre instituto de direito privado e instituto 
de direito pública, é natural, mas o direito público tem sido forçado a 
adotar o instituto do direito privado para haver um avanço nas relações 
entre público e privado. Nós estamos caminhando, ainda lentamente, 
mas é preciso ter um avanço, eu concordo que há um certo 
desequilíbrio, porque se a valor é menor, o contribuinte tem que pagar a 
diferença, se o valor for maior, o fisco fica com a diferença, há um 
desequilíbrio, mas é uma condição do fisco na transação. É uma 
condição. Pode até ser uma transação um pouco diferente da que nós 
estamos acostumados a ver no direito privado, mas a gente também vê 
no direito privado muitas transações que falam, você me paga, você me 
deve, eu aceito que você me dê um carro, um sítio e eu abro mão da 
minha... do meu direito de crédito. Mas e se tiver um valor do maior? 
Bom, não sei, quando eu vender, você abre mão do... você tem que 
renunciar, eu não quero nada em troca. Por que não? Ainda eu não vejo 
isso de forma de crítica nesta portaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A transação talvez seja... 
nos leve a uma... a um desvio de foco, porque, na verdade, a dação em 
pagamento é um contrato, né, é um contrato. E a renúncia que está 
havendo aqui, é uma renúncia no âmbito privado, né? Eu estou dando 
mais e estou aceitando perder porque eu quero me livrar desse débito 
fiscal. Posso precisar de uma certidão negativa, por exemplo, né? Então, 
o que vale muito para mim, muitas vezes vale muito mais do que aquela 
diferença de valor que eu estou perdendo. E é uma renúncia no âmbito 
privado, não é no âmbito público, né? Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É exatamente nessa linha, aqui que a gente 
falava, porque não, pelo contrário, acho excelente, é nesse sentido. Se o 
direito tributário utiliza um instituto do direito civil, evidentemente pode 
modifica-lo, por lei, se não o fizer, aplicam-se as regras do direito civil, 
portanto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ô, Victor, eu não tinha te 
visto aí. Bom dia. 



Sr. Victor Polizelli: Tudo bem, bom dia, eu não consigo ficar quieto. 
Então. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você permite só que a Pedro 
já estava com a palavra aqui. 

Sr. Pedro Adamy: Eu gostaria de chamar a ação para o art. 171 do 
CTN, que fala em concessões mutuas na transação. A gente tem uma 
previsão do que é transação no direito tributário. No caso do direito 
tributário, nós temos transação tributária com concessões mútuas por 
expressa disposição de lei. A segunda questão que eu gostaria de 
chamar atenção, aqui vai no teor da renúncia do direito patrimonial é 
que a portaria e a Lei 13.259, que prevê a transação, ela exige 
avaliação, ou seja, não é que eu entrego meu imóvel e digo: vou me 
livrar deste crédito tributário. Ela diz: avalie-o bem para depois, se ele 
está de acordo com o crédito. Então, há, sim, uma certa relação direta, 
certo não...há uma relação direta entre o valor do débito e o imóvel, não 
é simplesmente para extinguir o crédito é para extinguir aquele valor 
exato, tanto é que se ele for menor, o contribuinte tem que fazer o 
pagamento da diferença. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Victor Polizelli, João Bianco. 

Sr. Victor Polizelli: Eu também queria, assim como o Zilveti, fazer 
elogios a essa iniciativa, tanto à Portaria 32 como a 33, elas trazem, no 
retrato, uma iniciativa da Procuradoria de superar antigos conceitos ou, 
enfim, indicar uma administração pública mais eficiente. Eu sei que a 
gente aqui, de certa forma, está discutindo o primeiro tema da Pauta 
sempre, né? Esse pós-positivismo ou sei lá o nome que se dê, de uma 
legalidade mais guiada por discricionariedade da administração. Eu sei 
que a portaria tem uns requisitos bastante genéricos, o Pedro fez 
questão com ressaltar isso no começo. Esse maior poder da 
administração pública para poder gerar eficiência, para poder ser justo 
e [ininteligível] tudo mais, seria bom também que a gente pudesse ver 
transparência nas decisões, ou seja, se tem critérios de... não me 
lembro as palavras, imprestabilidade do imóvel, utilidade, tem umas 
quatro ou cinco palavras genéricas, se existem critérios de análise que 
vão ser realizados, eu preciso, como contribuinte que tem imóvel em 
São Paulo, Porto Alegre ou qualquer outro lugar, saber quais imóvel 
estão sendo aceitos e onde estão sendo aceitos e de que maneira está 
sendo aceito, porque eu tenho imóvel lá também e eu quero poder, em 
razão da igualdade, ter aplicação da norma ou aplicação da norma por 
discricionariedade do mesmo modo. A discricionariedade não significa 
que a administração pública faz o que quiser, porque a cada momento 
que se toma uma decisão, cria-se a necessidade de se repetir a mesma 
decisão para os contribuintes na mesma situação em demais 
[ininteligível]. É superlouvável que se dê esse passo, acho que o paralelo 
que o Zilveti faz com a transação não é uma coisa muito precisa de 
dizer isso, aqui é uma transação, é parecido com a transação, a dação 



em pagamento, assim como a transação, assim como o não ajuizamento 
de execuções fiscais em determinadas situações, porque são situações 
previstas na portaria PGFN 33, é superimportante, eu não tenho que 
atolar o Judiciário de ações e ficar esse caminho que a gente está 
seguindo de litígio não está resolvendo, eu preciso ter outras formas de 
fazer isso. Então, a Portaria 32 e 33 são superlouváveis e interessante 
que a gente elogie bastante, né?  

A questão do laudo, aliás, não, antes da questão do laudo. Brandão, eu 
sei não sei se eu entendi bem uma pontuação sua de que eu preciso 
primeiro desistir da ação para depois fazer. Isso seria muito complicado, 
não pareceu ser, é tudo novo para todo mundo, né, mas, vendo a 
Portaria 32, me parece que há duas instâncias, primeiro se pede... se 
oferece o imóvel e se pede a manifestação sobre os critérios, se aquele 
imóvel é interessante e tudo mais... e Procuradoria vai, então dá uma 
decisão dizendo que aceita, aí só depois dessa decisão, isso também é 
tratado no § 5º do art. 6º, quem está com o computador puder mostrar 
para a gente, o João. É só depois, então, lá na Portaria 32, acho que é 
art. 5º, no finalzinho dele... § 6º, desce mais, art. 6º, § 5º. Olha, o 
devedor será intimido da decisão que aceitará a proposta e só nessa 
situação é que ele vai ter 90 dias para apresentar a renúncia. Então, 
não preciso desistir da ação judicial para depois, isso não faria nenhum 
sentido. Primeiro oferece a imóvel, vê se o imóvel é legal e, enfim, 
discute se o imóvel é bom ou não é. A questão do valor, né, o tributo 
tem que ser pago em dinheiro, ele não tem que ser pago com outra 
coisa, então, agora pode pagar com outra coisa. Eu tenho um imóvel 
aqui que vale muito e eu quero oferecer esse imóvel para poder quitar, 
né, minha dívida. A portaria, ela dá muito valor ao resultado do laudo, 
né, o laudo de avaliação judicial, que ele é ‘nuvens’. O número que sai 
lá não é preciso, né? Tem que ser feito por instituição financeira ou tem 
que ser pelo Incra, no caso de imóvel rural. A gente sabe que o imóvel 
rural, por exemplo, que o VTN, valor de terra nua, ele não retrata muito 
bem a realidade, aliás, a realidade é melhor que o VTN na maior parte 
dos casos. Então, assim, é bem provável que os laudos apresentem 
valores menores do que aqueles que o contribuinte esperava que o 
laudo disse, né? Mas digamos que aconteça de um laudo dar um valor 
que o contribuinte concorda e aquilo é superior à dívida. Existe um 
desequilíbrio, né? Existe um desequilíbrio. A portaria, no caso em que 
falta valor, o contribuinte tem que pagar, no caso em que sobra valor de 
imóvel o contribuinte não recebe nada em troca. Faz sentido isso? 
Então, especificamente com relação a esse tópico, o desequilíbrio é 
ilegal, injusto ou está errado? Então, enfim, precisava ser corrigido isso 
aqui? Então, estava pensando se existe uma justificativa para ser 
diferente. Existe uma justificativa para o desequilíbrio? A Procuradoria 
vai receber esse imóvel de valor maior e vai ter que arrumar um jeito de 
vender esse imóvel, tem custos para vender, pode ser que não venda 
agora, né, tem corretagem, sei lá, o que vai estar envolvido em 
administrar esse imóvel para transformar isso em dinheiro. Então, faz 
sentido que ela, Procuradoria, receba um imóvel de valor maior e use a 



diferença para poder, inclusive, transformar aquilo em dinheiro? Talvez 
sim. O contribuinte numa situação inversa está entregando imóvel e 
mais dinheiro. Então, me parece que dá para encontrar uma 
justificativa para o desequilíbrio baseado nisso ou, na pior das 
hipóteses, o desequilíbrio é muito grande, o contribuinte acha que essa 
é uma justificativa que o Victor está dando aqui que o desequilíbrio não 
faz o menor sentido. Então, ele que venda o imóvel, ele que pague os 
custos de venda e transforme em dinheiro. 

Sr. Pedro Adamy: Só é interessante... bem rápido, mas como é que a 
gente remunera o serviço da administração? Por taxa. Então, esse 
superior aí, a gente está remunerando esses custos, essa atividade... 

Sr. Victor Polizelli: Você estava segurando... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia falar outra coisa, para 
o... 

[falas sobrepostas]  

[risos]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não consegue vender porque não tira 
certidão... 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Por incrível que pareça, tudo o que eu ia 
dizer o Victor acabou de antecipar. Quer dizer, eu não tenho mais nada 
acrescentar ao que o Victor falou. Eu fiquei bastante impressionado 
com os argumentos que foram trazidos aqui nessa discussão e eu 
consigo entender uma certa lógica desse raciocínio da Procuradoria, 
quer dizer, é uma condição para ser aceita a dação em pagamento. A 
administração pública não pode tirar do bolso, porque, veja, tem que ter 
uma lógica nisso, se ela recebe um bem imóvel de liquidez duvidosa e 
tem que tirar dinheiro do bolso para dar ao contribuinte uma eventual 
diferença que, cujo valor também é sujeito a dúvida, porque essas 
avaliações são complicadas. Quanto vale um imóvel hoje?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As duas partes não estão 
fazendo um negócio de compra e venda. Não estão fazendo.  

Sr. João Francisco Bianco: E a outra coisa que eu ia falar que o Victor 
já adiantou é que, na verdade, a gente está usando o termo transação, 
mas, tecnicamente não é uma transação. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera um pouquinho, 
não é e nem legalmente está colocado como transação. O CTN, ele tem 
entre as formas de extinção, ele tem: transação no inciso e tem dação 
em pagamento no 11 e a lei se refere ao art. 11, então, não é transação. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, porque, inclusive-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro que existe um-- 

[falas sobrepostas]  

Sr. João Francisco Bianco: Você vê que a transação é para dar 
termino a um litígio e nesse caso não é um litígio e nesse caso pode ou 
não haver litígio, quer dizer, pode haver dação em pagamento sem 
existência de litígio. 

[falas sobrepostas]   

Sr. João Francisco Bianco: A própria portaria prevê isso. Agora, eu 
como sou tradicionalmente acusado aqui de ser positivista, eu 
pergunto, na linha do que o Prof. Gerd já falou, essa condição está 
prevista na portaria, não está prevista na lei, será que da lei a gente 
extrai essa condição? Ou a portaria está indo além da lei? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou dar a palavra ao Aldo, 
depois a gente... acho que esse é um ponto importantíssimos, é a 
questão da legalidade que nós estamos... né? Tangenciando apenas. 

Sr. Aldo de Paula Junior: Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Aldo 
e gostaria de parabenizar também o debate. E na linha do que foi 
apontado também pelo Ricardo, pelo Zilveti e pelo Victor agora, eu 
concordo que a portaria é um avanço e ela mostra também a dificuldade 
de se implementar uma harmonização ou uma medida que mostra a 
intersecção entre o direito privado e o direito pública, né? Porque aqui, 
efetivamente, nós temos um instituto de privado que é dação em 
pagamento, que aí é uma forma de extinção, de liquidação de uma 
obrigação dentro daquela relação do direito civil entre obrigação e 
crédito, né? Que aqui a dação vem com uma extinção, liquidação de 
uma obrigação pré-existente e dentro das premissas do direito público, 
da indisponibilidade do interesse público e do crédito tributário. Então, 
aquele ajuste e negociação de valor, né, para se atribuir ou se aceitar 
um imóvel que pode ser maior ou menor, mas com o interesse do credor 
de receber aquele crédito, ele pode abrir mão, ele pode aceitar o imóvel 
para satisfazer aquela sua pretensão, no âmbito no direito pública, ele 
já não tem essa mesma disponibilidade. Então, o laudo de avaliação, eu 
vejo nesse aspecto, como um elemento voltado para a administração 
pública para se justificar a aceitação daquele imóvel em dação em 
pagamento. Ele vai além da determinação de valor, ele entra como um 
mecanismo de legitimação do próprio instrumento como forma de 



liquidação daquela prestação. E, aí, vem o outro paradoxo, né? Porque 
se a crédito tributário, ele é indisponível, ele também não pode aceitar 
um imóvel de valor menor para liquidar uma obrigação maior. Então, 
vem aquele art. 2º, se eu não me engano, que exige o pagamento que o 
complemento. Na outra ponta, o paradoxo se mostra novamente, quer 
dizer, se o valor é maior, o fisco também não poderia devolver o valor do 
imóvel, porque isso não é uma compra e venda. E aqui faço referência a 
um julgamento do Supremo na Adin 19... só um minuto, Adin 1.917, 
que foi uma Adin proposta contra uma lei do Distrito Federal, isso em 
2007, que previa dação em pagamento como forma de liquidação de 
débitos tributários de microempresas, de modo a permitir que o Distrito 
Federal adquirisse bens para o seu uso corrente. E a argumentação 
daquela Adin era que essa dação em pagamento, ela estava 
transformando a extinção do crédito tributário em um mecanismo de 
contorno da lei de licitação, por quê? Porque estava transformando 
aquela liquidação em uma compra e venda sem licitação. Então, essa 
Adin, ela é muito interessante porque ela mostra esses obstáculos que o 
direito público coloca para a administração e a necessidade de 
observância dos institutos do direito privado na sua essência, né? Para 
que ela não transmude uma coisa em outra. Então, acho que dentro 
dessa perspectiva, é justificável, ou seria justificável essa não devolução 
da diferença, principalmente com a premissa que o Ricardo levantou 
também, de ser algo opcional e não obrigatório, quer dizer, no limite, o 
contribuinte poderia ir a mercado, vender o imóvel no mercado, receber 
esse valor efetivamente muito maior, dar um desconto, consegue esse 
valor e realiza e quita a sua dívida. Essas são as considerações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. O Zilveti pediu de 
novo? Passa lá para atrás o microfone, por favor. 

Sr. Marcelo Fróes Del Fiorentino: Bom dia. Marcelo Fróes Del 
Fiorentino [ininteligível] especial, para o Prof. Gerd. Prof. Ricardo, eu só 
queria, com todo respeito, como o que o Prof. Zilveti me ensinou agora 
há pouco, eu queria dizer que eu sou radicalmente contra essa previsão 
da portaria. Discordo diametralmente do entendimento do Prof. Zilveti, 
eu acho que a portaria, nesse aspecto específico, é claramente, enfim, 
inconstitucional. E só para dizer rapidamente o porquê que eu acho 
isso, foi mencionado aqui algum julgado do Supremo, o Supremo, 
quando julgou a questão da substituição tributária no ano passado, 
enfim, em relação a questão da restituição do indébito, ele falou 
claramente que a questão da praticidade, ela não pode implicar em 
ofensa às garantias, aos direitos fundamentais dos contribuintes. 
Então, isso foi um aspecto que foi, inclusive, que foi explicitado quando 
do julgamento do Supremo nesse RE do ano passado, que mudou o 
entendimento que constatava ADI 1.851. Então, esse é o primeiro 
pronto.  

O segundo ponto que eu acho que é uma questão prévia, essa questão 
foi comentada, o credor, a Fazenda Nacional, ela tem a possibilidade, 



né, de receber esse crédito e isso existe tanto no CTN, quanto o CPC, a 
questão da liquidez. Então, com o primeiro... primeiro bem que ela 
prefere a Fazenda Nacional, obviamente, é dinheiro, depois, seguro, 
fiança bancária, enfim, depois o bem imóvel. Então, ela tem essa 
possibilidade de não aceitar receber um bem imóvel. Então, isso é uma 
faculdade que o credor do crédito tributário possui, isso, eu volto a 
dizer, consta no CTN e consta do CPC. Agora, se o credor, como consta 
aí, clara, expressamente diz que concorda em receber, extinguir crédito 
tributário recebendo um bem imóvel, eu entendo que evidentemente, ele 
concorda com esse recebimento, mas esse recebimento não pode se dar 
em prejuízo do contribuinte. Então, nesse caso específico desse ponto 
do § 3º, eu entendo que essa obrigatoriedade de o contribuinte oferecer 
um bem imóvel que tenha um valor superior ao valor da dívida e perder 
esse valor adicional, isso para mim significa o enriquecimento ilícito da 
União, da Fazenda e também, para mim, afronta o princípio da 
moralidade da administração pública. Então, por conta desses 
argumentos, eu, com todo o respeito, eu discordo frontalmente do 
professor em relação a esse ponto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A nossa Mesa de Debates é 
para isso, né? Para haver discordância. Pedro. 

Sr. Pedro Adamy: Rapidamente, eu estou me sentindo como o Schoueri 
se sentiu lá no sul, né? Muito obrigado. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Sempre tem uma voz. 

Sr. Pedro Adamy: O contribuinte não pode pagar mais tributo do que a 
lei manda ele pagar. Esse ponto é essencial, se a lei manda pagar 100, o 
contribuinte tem que pagar 100, não 120, se eu quiser pagar mais 
Imposto de Renda do que a lei manda pagar, eu tenho que mentir na 
minha declaração que eu não ganhei 10 milhões de reais no ano, que eu 
ganhei 15. Eu não tenho como emitir uma Darf extra, porque eu acho 
que o Governo Federal precisa de mais dinheiro para investir em 
educação, saúde e segurança, que é para onde vão a maioria dos 
recursos. Esse ponto é essencial, a legalidade tributária tem um aspecto 
de obrigar o contribuinte a pagar apenas o que ele tem de pagar e de 
obrigar o Estado a receber apenas o que ele pode receber e não o que 
ele quer receber. Isso é muito relevante. A legalidade tributária obriga o 
Estado a receber o que ele pode, não o que ele quer receber. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Mas aqui, nós estamos em alguns 
truísmos, né? A gente precisa combater esses truísmos para a gente 
voltar ao que a gente está querendo discutir. Que o fisco tem que 
receber o imposto, isso é um truísmo. Então, não está na dação em 
pagamento algo diferente disso. A gente falou um pouco de transação, 
apenas para adicionar uma aproximação, porque a gente não está 



tratando de transação, né? E o Pedro até ensaiou que, 
excepcionalmente, ele estava de acordo com a gente, eu estava meio 
contente, ganhei o dia hoje, Bianco. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Porque aqui, nós estamos falando de 
uma dação em pagamento e não há moralidade ou imoralidade na 
dação em pagamento se eu, contribuinte, no ato de dação, para me ver 
livre da execução fiscal, desejo dar um imóvel maior. E para isto, a 
Procuradoria, acertadamente diz: "Ok, se você deseja dar um bem 
imóvel, renuncie ao seu direito de receber a diferença, para que eu não 
tenha que te pagar uma diferença que eu não sei o valor, porque eu vou 
ter isso só lá na frente”. Então, se você quer dar em pagamento e aí, não 
tem nenhum problema com a legalidade, se você quer dar em 
pagamento, a dação, o instituto da dação em pagamento, como ela bem 
colocou, está no CTN, então, isso é dação em pagamento. E a 
regulamento desta dação em pagamento impõe certas concessões, que 
não ferem o princípio de legalidade, e tão pouco da moralidade, não há 
nada de imoral nesta portaria. Eu não enxergo imoralidade sequer 
tangencialmente e também não enxergo esta ideia de que o fisco só pode 
receber aquele valor do tributo. Isto é o truísmo, de fato, ele só pode 
receber o valor do tributo, mas ele está recebendo não o tributo, ele não 
está recebendo, como bem foi colocado aí, que se ele recebesse tributos, 
você vende o imóvel e paga em dinheiro, não tem uma discussão. Eu 
estou dando algo que... não é o valor, e pela própria indisponibilidade 
do crédito tributário, eu estou impondo para o fisco uma condição que é 
um pouco incômoda e que em todas as vezes que nós vamos oferecer 
um bem em pagamento numa relação prática, o Procurador se vê numa 
situação incômoda, porque se ele aceitar algo diferente, ele tem uma 
pena pessoal, ele responde pessoalmente, o risco de pena do seu cargo 
público. Então, ele fica incomodado. Quando eu coloco esta portaria 
para facilitar a administração tributária, então, veja, ele está batendo 
numa portaria que, para o contribuinte é um avanço e para o fisco 
também é um avanço, mas do ponto de vista jurídico, eu não vi 
nenhuma restrição ao direito do contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A portaria foi elogiada por 
praticamente todo mundo aqui e ela tem um mérito, claro, não é? Mas 
nós discutimos um aspecto, ela continua sendo elogiada, mas pode ter 
um aspecto que seria ilegal, eventualmente, né? Gerd, eu queria dizer o 
seguinte..., e depois pedir palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É rapidinho. Agora, eu estava pensando 
numa analogia, eu estava pensando no direito penal, quando nós temos 
por excesso de exação, que seria o que? Seria é algo a mais do que... 
Mas o excesso de exação só é crime porque, quando exige mais do que 
sabe devido, não é o nosso caso. Então, não há excesso, simplesmente é 
uma forma de pagamento aceita ou não aceita, ponto. E tem outro 



aspecto, pode ser altamente prejudicial para a administração pública 
aceitar um imóvel e depois ter o problema assim de leilão de valor etc. 
etc. Pode haver uma perda grande, uma diferença grande depois. Quer 
dizer, o imóvel hoje vale o dobro do que é a dívida, mas no momento em 
que quer justamente vender o imóvel, né? Quer dizer, o leilão etc. e tal, 
não é... vai ver que só alcança metade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria pedir para você, 
Pedro, pensar na sua questão, se isso é taxa ou não, e o Marcelo que é 
contra a moralidade, vamos ver o modo contábil, mas não é contábil o 
contábil gráfico, é o contábil substancial. Como é que esse imóvel entra 
na contabilidade da União? Ele troca uma receita tributária que está 
pendente de x por um patrimônio de x. Então, a receita tributária, 
quando ajuizada é exatamente aquela prevista na lei que foi extinta por 
essa maneira. Vamos supor que no dia seguinte, por uma hipótese, 
assim, extraordinária, a União consiga vender esse imóvel e apure x 
mais dez. Esse mais dez não é a receita tributária, é receita de capital. E 
eu não estou falando... estou falando da contabilidade, enfim, os 
princípios da Lei 4.320, isso é receita de capital. Então, a União 
também pode receber uma doação, né, não é contra a moralidade a 
União receber uma doação, eu vou lá e falo: não quero mais esse 
imóvel. Dou para a União, a União recebe, não tem tributo nenhum aí 
atrás. Qual é o problema de eu dar também alguma coisa a mais, 
porque eu tenho a conveniência, eu acho que... Pedro, eu vou discordar 
de você para a resto da vida, eu é que tenho a conveniência. Nós temos 
que pensar que o fisco, ele tem um direito que ele executar e é minha 
conveniência entregar um imóvel, cumpre o que é pouco e isso é 
verdade, né? Às vezes... quantas vezes o contribuinte abre mão de um 
processo que está pendente e que ele está crente que aquela cobrança é 
indevida, mas ele quer se livrar daquilo porque está precisando de uma 
certidão e tem algum problema de certidão? É conveniência do 
contribuinte. A renúncia que ele estava fazendo, eu entendo que é no 
campo do seu direito patrimonial pessoal, não está no plano do direito 
pública. Ele pode renunciar a propriedade doando para o fisco. E aqui 
eu não vejo que está sendo cobrado mais imposto do que a lei permite, 
não, se a gente pensar como é que isso funciona dentro da receita 
patrimonial ou das receitas patrimoniais da União, nós vamos verificar 
que não é tributo, não. Não é que vale x de tributo mais dez, ah, então, 
vou por lá como Imposto de Renda... não vai ser assim. Quando vender 
e tivesse sobrevalia, não vai ter partilha de arrecadação para os estados 
e municípios, porque não é nenhum tributo. Então, não tenho dúvida 
do problema. Não sei... ainda não sei porque eu não estudei, se é legal 
ser feito por portaria, mas não acredito que isso infrinja os aspectos que 
nós estamos discutindo aqui em torno do instituto de dação em 
pagamento. Poder ser que seja ilegal, isso aí, eu precisaria estudar 
mais, confesso que não me preparei para isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ricardo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas para registrar, por 
coincidência, eu tratei da questão de Santa Catarina em função do 
acórdão do Supremo Tribunal Federal. Então, para registrar, o número 
dele é 593.849 de Minas Gerais. 

Sr. Aldo de Paula Junior: Isso do Fachin. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isto. Eu queria só dizer outra coisa, 
apesar do Victor falar e do rapaz, nosso colega ali de traz, desculpe falar 
rapaz, mas assim, a portaria chega a uma coação, né, porque você falar 
que você vai no mercado vender, não se consegue vender no mercado 
um imóvel cujo vendedor está sem certidão negativa da Receita Federal. 
Então, hoje, dá um imóvel para Receita Federal ou para a Procuradoria, 
ou ele não vende, né? Então, não tem saída, não, ele não vai conseguir 
vender esse imóvel no mercado, a única opção dele, se for o caso, é 
dividir naquilo que for possível, se é possível. Até porque, a 
Procuradoria não tem interesse em vender, né? Está explicando lá nas 
condições, dar aos órgãos, todos os órgãos para se manifestar o 
interesse em receber o imóvel, sem a qual ela também não vai querer o 
imóvel, ela só aceita, se evidentemente aquele imóvel tiver algum órgão 
que se interesse por ele. Não é o objetivo fazer uma carteira imobiliária e 
comercializar imóveis, não é esse o objetivo que a gente vê, pelo menos 
no teor da portaria, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Só... bom dia, Luís Eduardo. Só 
adicionando uma questão mais prática aqui, a gente tem que ler, talvez 
a Portaria 32 junto com a 33, que foi até uma discussão da semana 
passada, porque na 33, toda vez que a dívida virar... quando ela virar 
uma dívida ativa, pela portaria 33, a PGFN, ela pode tornar 
indisponíveis os imóveis, porque ela comunicar todos os cartórios, ela 
vai comunicar para indisponibilizar todos esses imóveis. Então, a saída 
de vender por conta própria para o contribuinte, ela não vai mais 
existir, a partir do momento que você já tem essa CDA. E aí, a outra 
coisa é ela também vai comunicar e você não vai mais poder emitir a 
certidão negativa de débitos. Então, o contribuinte, na prática, ele vai 
ficar encurralado e aí, a dação em pagamento seria a única saída para 
ele. Com a avaliação da própria PGFN, do Incra e dos bancos que eles 
citaram aqui, o contribuinte fica na mão da PGFN para sair ou esperar 
a execução, se ele tem um negócio e ele precisa de crédito, porque eles 
também, eles bloqueiam os créditos de banco e uma série de bloqueios, 
o contribuinte fica sem a saída e talvez isso daí esteja constrangendo o 
contribuinte a dação em pagamento mesmo pelo valor maior, se ele não 
tiver outro bem, que é o caso de vários, até clientes que aparecem lá no 
escritório sem dinheiro, mas com vários imóveis, às vezes ele não tem 



um imóvel com valor mais baixo, ele acaba perdendo. Isso é uma 
questão mais prática. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu concordo que o 
contribuinte pode sair perdendo se for pensar nesses termos, né? É 
claro. Agora, você está propondo, para o acaso, que essa é uma sanção 
política? Não, estou te perguntando. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu não pensei por esse lado. Eu pensei 
assim, como eles fizeram a 33... a 32 e a 33 juntas, ela meio que ficou 
casada para constranger o contribuinte a terminar logo pela dação, 
porque com uma certidão negativa de débitos positiva, você não vai 
mais conseguir fazer nada. Se você tem um negócio, você não vai 
conseguir continuar aquele negócio. Se você precisa de crédito, 
financiamento, você não vai mais conseguir, então... você está, por 
outro lado, pensando no princípio do cerceamento de defesa do 
contribuinte, você está diminuindo muito mais, porque antes demorava 
mais para acontecer isso, né? 

Sr. Aldo de Paula Junior: Ele pode estar discutindo a execução, 
oferecer o bem em garantia e penhora e-- 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pela ordem aqui. O 
Pedro, depois o colega lá pediu atrás de você, Aldo. 

Sr. Pedro Adamy: Eu ia fazer uma... um comentário, mas eu vou... É 
Luís Eduardo, né? Isso me parece muito relevante. Vamos assumir que 
se trata de uma renúncia tal qual no direito civil, faz-se uma doação em 
favor do fisco, perfeito. No direito civil, eu tenho que ter capacidade e eu 
não posso ter nenhum dos vícios na manifestação da vontade. Se é 
verdade o que o Luís Eduardo falou, aqui eu estou diante de uma 
coação econômica, não é uma coação absoluta ou coação relativa, mas 
se a contribuinte, não sobra a ele, diante da constrição patrimonial da 
Portaria 33 a ele não sobra nada, nenhuma outra a não ser, enfim, 
sofrer a execução e ele não quer sofrer a execução, então, parece que 
diante disso ele está sendo coagido economicamente a integrar um bem 
de valor maior para pagar um tributo de valor menor. O truísmo meu 
caro Zilveti está em que o fisco pode ter que receber o tributo. O dado 
especial é que ele só pode receber o tributo devido, ele não pode receber 
mais do que eu devo, esse é o ponto. 

[risos] 

Sr. Sérgio: Sérgio na linha, o Dr. Ricardo está falando da contabilidade 
pública, mas a contabilidade privada. Pressupondo uma dação em 
pagamento, o imóvel já está na contabilidade por um valor histórico e a 
dívida, seja antiga, ela vai estar num valor atual. Teria de se pensar 



qual o tratamento tributário da diferença entre o valor que está no ativo 
da pessoa jurídica, da pessoa física, até o valor não da avaliação, mas o 
valor da dívida que vai ser quitada com a dação, porque senão poderia 
se entender que haveria um ganho de capital-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas há. Mas há. 

Sr. Aldo de Paula Junior: Mas até o valor da dívida, não da avaliação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é da dívida, claro, não 
o valor da avaliação. 

Sr. Sérgio: A diferença do valor histórico do imóvel vai gerar, além de 
quitar a dívida vai ter um outro ônus de gerar esse ganho de capital. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Claro. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem pediu a palavra? Por 
favor, passa lá para o colega. 

Sr. Victor Schpallir Calijuri: Eu concordo com os dois lados, na 
verdade-- 

[risos]  

Sr. Victor Schpallir Calijuri: Que ele disse, às vezes, pode ser a única 
escolha do contribuinte, pode ter uma opção, mas às vezes pode ser a 
única opção. E acredito que dependendo do tamanho da dívida, por 
exemplo, ou seja, 200 milhões, não deve ser tão fácil vender esse 
imóvel, às vezes, restando isso, a única opção do contribuinte é dar esse 
imóvel abaixo do... dando um dinheiro muito mais para fisco, no caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz Carlos, vai falar sobre 
ICMS incidente nessa venda, não? 

[risos] 

Sr. Luiz Carlos: Não incide. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se entregar a mercadoria 
incide? 

Sr. Luiz Carlos: A gente está falando de bem imóvel.  

[falas sobrepostas]. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Teoricamente. 
Teoricamente. 

Sr. Luiz Carlos: Sim, mas a forma que tem o ganho de capital, né? 
Poderia se fosse mercadoria, poderia sim, mas é uma questão 
complementando também, que eu pensei quando ouvi as críticas à 
portaria, talvez dividir dois momentos aqui sobre essas críticas. Essa 
questão do contribuinte não pode pagar mais tributo e também a 
questão da dívida da substituição tributária, aí sim envolve ICMS. Mas 
nesses dois casos que eu acho que cabe, fazendo uma distinção, do 
momento da apuração tributária. Então, evidentemente, o tributo, ele 
não pode ser apurado por um valor maior que o seu fato gerador. 
Então, você tem um momento da apuração e do acertamento, a 
substituição tributária tem o aperfeiçoamento do valor da operação e o 
momento seguinte, que é o momento da extinção da obrigação 
tributária. Então, a portaria trabalha nesse segundo momento, quer 
dizer, não se questiona o valor do tributo, o valor do tributo é aquele 
que está em dívida ativa, é aquele que está declarado. Então, em 
nenhum momento vai se pagar mais tributo do que aquele. A obrigação, 
ela está acertada, o que se tem a quitação de um crédito tributário, não 
com dinheiro, mas com imóvel. E ainda na linha também desse 
raciocínio e também muito parecido com o raciocínio contábil que foi 
feito aqui, se eu não me engano, o Superior Tribunal de Justiça analisa 
a extensão do direito à renúncia do... em casos em que o pagamento se 
revela indevido. Eu acho que o caso muito frequente é dos juros aqui de 
São Paulo, que foram juros superiores à Selic. E que os contribuintes, 
eles aderiram aos parcelamentos e depois pediram a revisão do 
parcelamento, porque... porque o juros era juros vigentes aqui no 
Estado de São Paulo, ele chega a ser o triplo da Selic. E os tribunais, 
acho que um tanto de forma unânime, estão atendendo esses pedidos e 
fazendo uma distinção de que a renúncia, ela atinge os elementos, de 
fato, da obrigação tributária, mas ela nunca pode atingir os elementos 
constitucionais da obrigação tributária. Então, se o tributo, enfim, gera 
ilegalidade, todo o contribuinte pode falar que incorreu em erro ao fazer 
a renúncia. Então, a questão também para se pensar é a seguinte: o 
contribuinte, ele faz... dá o imóvel em pagamento e, por hipótese, aquele 
tributo está descrito em dívida ativa, aquela obrigação tributária é 
declarada inconstitucional. Nesse caso, o contribuinte, ele vai ter, 
inclusive, o direito a repetição de um indébito, só que, de novo, o valor 
vai ser sempre o valor do tributo, o valor da obrigação, não o valor do 
imóvel, o imóvel ficou com a União e talvez o excedente seja, de fato, 
receita patrimonial e não receita tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pedro, quer falar de novo? 

Sr. Pedro Adamy: Eu só... eu estou me organizando, porque eu estou 
na correria, mas... correndo o risco de parecer [ininteligível] aqui fazer 
autoelogio, no meu livro, na dissertação, Renúncia ao direito 
fundamental, um dos tópicos, a renúncia não cria tributo. Então, a 



gente vai nesse ponto, a confissão do contribuinte que é ingressa no 
parcelamento ou no caso da dação, vejam, a manifestação da vontade 
do contribuinte não pode criar tributo, não cria a obrigação tributária. 
Esse caso de juros é paradigmático para isso, eu não posso ter 
manifestação da vontade e me sujeitar a algo que a lei não autoriza o 
Poder Público. Isso que me parece mais relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo, eu estou achando 
que você está muito quieto. 

Sr. Rodrigo Maito: Bom dia, Rodrigo Maito. Eu acho que por questão 
de premissa, a gente deve considerar que a dação, ela não significa a 
realização daquele valor estimado que o laudo indica. A dação se dá 
pelo valor da dívida tributária. Então, nesse sentido, eu acho que o 
raciocínio de que haveria um ganho sem causa para o Estado, talvez ele 
não se sustente, justamente até na linha contábil que se colocou, né? 
Quer dizer, o imóvel, ele tem um valor naquele... no momento em que se 
concretiza a dação, que é valor atribuído por um laudo, mas não 
necessariamente aquele valor se traduz em dinheiro, porque ele 
precisaria haver a realização de uma alienação e troca de imóvel por 
dinheiro. E na dação o que acontece é que ela se processa com base no 
valor da dívida tributária, né? A garantia que o laudo confere é muito 
mais para que o Estado não seja prejudicado numa dação de um imóvel 
que vale menos do que a dívida. Acho que é só nesse sentido. Então, 
acho que a gente deveria, talvez, fazer o esforço de rever as premissas 
para ver se realmente a gente tem uma discussão ou não e aí, a minha 
opinião é que, com a maioria, realmente não haveria problema. Não 
vejo... não vejo a situação de o contribuinte ser coagido, porque existem 
inúmeras opções disponíveis. Ele pode oferecer o bem à penhora, ele 
pode parcelar, né? Então, ele pode até tentar uma ação judicial com 
alguma tutela para evitar comprometer certidões. Então, acho que aqui 
a questão, ela tem que ser analisada com um maior rigor na fixação das 
premissas para saber se realmente a gente tem uma 
inconstitucionalidade ou uma ilegalidade nessa portaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A sua intervenção para 
mim, pessoalmente, foi interessante porque, como o Luís mencionou, 
igual o Pedro aproveitou o gancho da questão da coação, de o 
contribuinte estar perdido... acho que até provocado uma sanção 
política. Mas você está trazendo dados em consideração muito 
interessantes, quer dizer, primeiro o contribuinte, ele é o devedor, ele já 
está numa situação em que ele é devedor e convém a ele... convém a ele 
se safar dessa dívida por alguma razão, né? Talvez não tenha outras 
fáceis, mas a lei quer é isso. Ele não é obrigado como você está bem 
colocando, né? Ele pode tentar uma tutela, oferecendo o próprio bem, 
enfim, pode tentar alguma coisa para voltar a adquirir o direito de ter 
certidão e prosseguir suas atividades. Então, eu não sei até que ponto a 
coação existiria, mas eu impressionei com essa questão. Já não estou 
tão impressionado. 



[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, acho que nós já 
discutimos bem esse tema, muito interessante, vocês podem perceber 
que foi muito útil, não? Acho que não sei quem saiu convencido ou não 
convencido ou continuou na dúvida, mas acho que nós esgotamos, 
varremos o tema, né? Vamos para a próximo, então, que é os atos 
ilícitos, que eu coloquei-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E a Portaria 32? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer continuar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. A outra portaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algo importante sobre a 32? 
Algum outro ponto... 32 ou 33? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A 33 não foi falada. 

Sr. João Francisco Bianco: Nós falamos na semana passada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Estava na Pauta. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum problema pendente? 
Quer apresentar alguma questão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Falar a portaria 33. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, a Cristiane participou dos 
debates na semana passada e ela ficou de aprofundar uma questão, 
mas ela infelizmente não está presente hoje, mas ela pediu para manter 
para a semana que vem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, então tá bom.  

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Ela vai ficar a relatora ad hoc. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dou mais uma chance para 
ela, então. Sobre a tributação de atos ilícitos, eu vou repetir o que eu 
mencionei na abertura, alguns não estavam presentes, eu só coloquei 
esse assunto que já foi muito debatido aqui, de uma maneira muito 
proveitosa, quando a Receita Federal começou a emitir autos de 
infração sobre as empresas... delatores, enfim, as pessoas envolvidas na 
Lava-Jato. Então, discutimos várias questões. Eu só vou... recoloquei o 
assunto aqui porque, com a presença do Pedro Adamy, que para quem 
também não estava na abertura, é o presidente do IET, que é nosso 



grande parceiro. O IET comemorando os seus 25 anos, vai lançar um 
livro sobre a tributação de atos ilícitos. Então, eu coloquei por essa 
razão, trazendo o assunto novamente à baila. Não sei se o Pedro quer 
falar alguma coisa sobre isso? Evidentemente, a tributação aqui é a 
mais ampla possível, não estou restringindo a Imposto de Renda. 

Sr. Pedro Adamy: Não, o ensejo é esse efetivamente, das consequências 
tributárias enquanto as operações criminais que há no Brasil 
atualmente e já começaram, então, as autuações com as teses das mais 
mirabolantes da Receita, algumas com [ininteligível] fundamento e há 
algumas dúvidas fundamentais a serem resolvidas, né? Então, o livro 
vem nesse sentido de comemorar os 25 anos do instituto e tentar reunir 
grandes nomes. O Dr. Ricardo vai encabeçar então esse projeto grandes 
nomes para tentar resolver alguns dos principais problemas da 
tributação dos atos ilícitos. A gente... sempre vemos nos cursos, nos 
manuais, ah, non olet, então, não pode tributar, porque, de alguma 
forma, há problemas concretos bastante interessantes que ainda 
necessitam de um tratamento pela doutrina. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala da tributação do non 
olet, o pecúniA non olet... teve uma vez que eu fui escalado para dar 
aula do fato gerador, num curso de atualização, que o Mateus que é o 
coordenador pediu, não esqueça de falar sobre o do pecúnio non olet. O 
Zilveti gosta desse tema. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Falando desse curso, no ano passado eu 
dei uma aula sobre esse assunto do non olet, né, para esses alunos 
também e na especialização também. É interessante como esse tema é 
desafiador, porque a gente trouxe esse assunto aqui para a Mesa e o 
houve um certo consenso em relação à questão da possibilidade de 
tributação por atos ilícitos. Na medida que a questão foi ganhando 
corpo... essas reações da Receita vieram com mais vigor também na 
cobrança dos tributos, a gente passou a ver que há, no mínimo, um 
excesso nesses casos concretos de tributação atos ilícitos. E aí, a gente 
começou a ver, até muito em função das primeiras intervenções aqui da 
Mesa mesmo, em que medida você está cobrando um imposto que 
deveria ser efetivamente cobrado na transação, ou se você está 
cobrando várias formas impostos, às vezes, não tão claramente 
determinados. E se nesta indeterminação da cobrança do Imposto de 
Renda no caso ou dos impostos sobre a renda, você não partiu para 
uma tributação aí, sim, indevida não do ato ilícito, né, porque esse pode 
ser tributado, mas da situação de fato. E acho que isso é um tributo 
que eu tenho visto nos trabalhos recentes e é um tema que me chama 
muita atenção até, para uma... um tema até específico dentro do campo 
do Imposto de Renda, porque não só aqui, lá fora também, 
principalmente na Itália, esta questão da tributação de atos ilícitos foi 
muito explorada. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, nessa questão, nós 
vimos aqui, na Mesa dos debates, o ponto que mais estava preocupando 
era a incidência do imposto de 35%, vira 60 e alguma coisa por cento, 
na fonte, né, que a receita está autuando por pagamento sem causa, 
matéria que discutimos, que causa é esta a que a lei se refere? É a 
causa jurídica do negócio, é o motivo, a palavra foi usada 
indevidamente na lei tributária? E também discutimos muito se a 
despesa seria dedutível em... o que também eu posso ter uma despesa 
ilegal, mas eu sou, faz parte do negócio. E especialmente levando em 
conta que essa despesa, falando claramente, uma propina dada para 
ganhar um contrato, ela me gerou receita, ela contribuiu para gerar 
receita e, às vezes, um superfaturamento, né? Então, o 
superfaturamento será tributado, né? Então, a não dedução na despesa 
representaria uma dupla oneração, economicamente falando. Mas, 
paralelamente a isso surgiu uma outra questão interessante. Quando 
você tem uma controlada no exterior em que você é obrigado a tributar 
o lucro da controlada no contábil dela e se ela, lá no exterior, praticou o 
ato delituoso como a gente está havendo aí na decisão do Peru e não sei 
mais aonde, se ela praticou o ato delituoso, como é que seria tratado 
aqui na repercussão do lucro da controlada? Ainda que seja uma 
despesa não dedutível lá, de acordo da legislação, lá, supondo que não 
seja, mas é uma despesa contábil... e evidentemente, supondo que ela 
exista a despesa, né? E aí você tem que fazer uma série de distinções 
fáticas também, situações diferentes, né? Se você dá uma saída para 
uma pessoa não identificada, praticamente você não pode dizer que a 
despesa exista, né? No lançamento contábil estará não rastreado, 
nenhuma prova adequada. Mas se você o identifica o pagamento, 
muitas vezes acontece isso, né? Aliás, eu diria que em quase todos os 
casos acontece, né? Porque a empresa que é a fonte original do ilícito, 
ela paga para alguém que depois faz a distribuição. Então, eu tenho 
problema até de identificação do sujeito passivo. Quem é aquele que 
pagou sem causa e pagou a beneficiários não identificados? Não é esta 
empresa que está aqui, ela tem uma nota fiscal de alguém, um cheque 
para alguém, a nota é fria, mas você está identificando a pessoa, né? 
Então, esse imposto de 35% deve ser cobrado aqui atrás ou lá na 
segunda fase? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Esse debate é interessante, Ricardo, 
porque num primeiro momento, parece que é um pagamento sem 
causa, mas até a causa existe dentro, está faltando aqui um defensor 
da dedutibilidade da despesa, que está viajando, mas eu acho 
interessante esse debate, porque, de certo modo, quando você institui 
na empresa uma contabilidade paralela para operações especial, né? E 
essas operações são, inclusive, contabilizadas paralelamente, ou seja, 
fora da contabilidade da empresa-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí é uma situação 
diferente, né? 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Você tem uma saída do dinheiro por uma 
outra forma. Mesmo que você não contabilize, não tenha essa 
sofisticação da contabilidade paralela, as saídas são mascaradas, né? 
Então, elas saem ou por uma... uma prestação de serviço ou 
superfaturada ou por uma operação... uma distribuição indevida, uma 
distribuição de lucro que depois é utilizada para um pagamento. Então, 
as formas mais diversas que essa despesa é feita, nos levam a crer que 
nem sempre a gente estava falando de uma despesa notadamente 
contabilizada com o valor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, olha, nós sabemos aqui 
que desde a primeira Mesa, chegou 10h, acabou, né? Desliga aqui o alto 
falante. Agradeço novamente a presença do nosso querido amigo Pedro 
Adamy, cumprimentando novamente também o IET pelos seus 25 anos 
de profícua atuação. E esse tema, então, eu vou manter na Pauta, 
porque eu acho que ele vale a pena nós voltarmos a discutir. Se você 
quiser nos dar a alegria da presença na próxima semana, será muito 
bem-vindo. Muito obrigado a todos e nos vemos na semana que vem. 
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