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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: ...destinada à publicação de 
textos de dissertações de teses de mestrado e de doutorado da USP. Do 
Luís é doutorado. Teremos mais três números, houve algum problema 
com a editora e estamos tentando resolver, recuperar esse atraso com a 
editora, tem mais três trabalhos a serem publicados nessa série, nós 
vamos chegar a 25. Também quero registrar que iniciamos os nossos 
cursos, inclusive o curso tradicional de atualização, no sábado passado, 
com abertura do Schoueri, segunda aula do Quiroga. Tivemos, como 
todos os anos, o auditório lotado e um número grande de pessoas que 
quiseram se inscrever e não houve espaço suficiente. Nós recebemos 
duas doações, nós recebemos do Alexandre Moreira dois exemplares de 
“Limites da centralização da administração no sistema tributário, 
Simples Nacional Brasileiro", à disposição. Recebemos vários livros da 
editora Wolters Kluwer. Estamos também deixando na biblioteca para a 
consulta de todos. São, ao todo, seis obras novas para a biblioteca. 
Alguma outra comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas para complementar, quem for 
comparecer ao lançamento do livro do Luís Flávio e sendo associado 
adimplente, pode retirar o livro daqui e levá-lo amanhã para autógrafo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O aviso do Brandão 
também tem duas visões, uma é levar para o Luís assinar amanhã e a 
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outra é uma questão de praticidade e custo na distribuição, mais 
prático retirar aqui, quem está aqui, evidentemente. Ninguém vai sair 
de casa para vir aqui buscar e, em segundo lugar o custo de remessa 
postal é muito elevado para o Instituto. Nós estamos imprimindo os 
livros com baixo custo, mas a distribuição é muito cara para o Instituto. 
Então, se retirarem aqui nós fazemos uma economia sensível. Também 
quero comunicar que o João Bianco está em melhores condições do que 
eu para falar sobre o assunto, que uma equipe do Instituto, sobre a 
condução do Victor Polizelli, participará do Tax Moot da Bélgica. Até 
onde eu sei, o João vai ser mais concreto, trata-se de um Tax Moot de 
grande prestígio internacional e nós conseguimos que o nosso grupo 
fosse qualificado, não é só querer ir, o grupo foi qualificado e será 
capitaneado pelo Victor Polizelli. 

Sr. João Francisco Bianco: É, nós temos participado já há uns cinco 
ou seis anos, do Moot do Observatório, dos países da América Latina. 
Nós fomos ao México, ao Chile, à Colômbia, a Gainesville na Flórida. 
Então, nós temos uma... e a nossa equipe do IBDT, às vezes junto com 
a USP, às vezes isoladamente, tem se dado muito bem. Todas as nossas 
equipes têm tido uma participação muito boa. Vencemos esse concurso 
várias vezes. E no ano passado nós tivemos uma equipe realmente 
sensacional e essa equipe se animou tanto que resolveu participar do 
Moot da Bélgica, em Leuven, que é o Moot mais importante do mundo, é 
aquele Moot que todas as universidades se preparam com muito afinco 
para mandar equipes que tenham uma participação relevante nesse 
concurso. E a nossa equipe se entusiasmou, fez um programa de 
estudos de preparação junto com o Victor Polizelli, que está sendo um 
chefe de equipe excepcional, realmente muito dedicado à preparação 
dos alunos. Então, nós somamos um chefe de equipe excelente, com 
uma equipe excelente e temos, vencemos todas essas etapas 
preparatórias e eliminatórias para participar e estamos ansiosos, agora, 
acho que no final do mês, começo de abril que vai ser a competição na 
Bélgica e estamos ansiosos para colher os frutos desse trabalho 
monumental que o Victor está capitaneando aí. Então é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem quiser ir assistir e 
torcer, está convidado. E se alguém se candidatar a chefe de torcida... 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Imagina chegar o IBDT lá 
com aquela, como é que chama líder, não sei o que líder? 

Orador Não Identificado: Team leader. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Team leader. Com fitinha do 
IBDT. Bom, ninguém vai levar isso a sério viu... vamos à pauta. Sobre 
às Portarias 32 e 33 que já estamos discutindo à duas Sessões, no 
encerramento da semana passada eu consultei o Zilveti e o Zilveti 



achou que seria conveniente ainda manter na pauta. Aliás, houve 
também manifestações do auditório nesse sentido. De modo que... Pode 
falar Brandão. Eu vou pedir, então, ao Brandão que já se candidatou 
aqui, fazer um breve resumo do que nós... para quem não acompanhou 
nas Sessões anteriores, do que nós debatemos e eventuais conclusões a 
que chegamos. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Até, na verdade, eu ia pedir 
apenas para complementar que o nosso convidado da semana passada, 
o Pedro Adamy, ele se fixou na tese de que a diferença maior entre 
tributo devido e os encargos que a Procuradoria coloca como 
pertencente à Procuradoria, isso é, o valor não será devolvido, se o 
valor, a avaliação do imóvel for superior à dívida. E ele, batalhando a 
tese e eu me lembrei de um fato, que por falta de [ininteligível] naquele 
dia, eu não levantei. O Ricardo até que deu, exatamente o ganchinho, 
que é a contabilidade pública e a contabilidade privada. É óbvio que a 
nossa atuação no do Direito Tributário não indaga a questão pública. 
Que o nosso ramo, embora estejam interligados, o Direito Tributário vai 
até a arrecadação, o que é feito com o dinheiro que é arrecadado no 
tributo não tem muito a ver com o Direito Tributário e o contribuinte. 
Então, nessa linha, já era... pensando no que o Pedro Adamy falou, eu 
me lembro muito bem da discussão, porque dela não participei por ser 
muito antiga. Isso já vem antigo, uns 80 anos que vinha se discutindo, 
de vez em quando alguém que vai fazer uma tese levanta novamente a 
questão, se o valor que é pago a maior, a que título ele é considerado? 
E... há muitos anos se considerava que isso não era tributo, há uns dez 
anos, novamente a tese voltou à discussão porque alguém sempre vai 
ler e acaba... mas, realmente, se eu paguei, devia 150 reais e paguei 
duzentos, os 50 não é tributo, então, entra em outra legislação. Mas 
graças a uma consolidação feita pelo professor Brandão Machado no 
livro que foi escrito em homenagem ao professor Rui Barbosa Nogueira 
de 85, ele matou a questão e de lá para cá me parece que ficou 
resolvido. Todo tributo pago a maior tem natureza de tributo, então, ele 
recebe o carimbo de tributo. E, pelas regras de tributo, ele deve ser... 
Tanto é verdade, que o Código Tributário Nacional fala isso, você tem 
direito a restituir o tributo pago indevidamente, espontaneamente ou 
não, pago a maior de qualquer maneira, quer dizer, se não fosse isso, 
esse valor pago sairia fora do Código Tributário Nacional e ia para outra 
legislação.  

Então, pensando no que ele disse, ele não deixa de ter razão, se o Pedro 
está [ininteligível] é realmente não deixa de ter razão, porque se eu 
tenho um imóvel que vale um milhão e meio devo um milhão e dou um 
milhão e meio para o fisco, é evidente que eu estou pagando a maior 
500 mil, e isso tem a natureza, embora lá na contabilidade pública isso 
possa ter uma outra conotação, estou pagando imposto a maior. Então, 
pena que no dia, eu devia até ter falado na presença do Pedro, porque 
ele está realmente batendo nessa tecla. É apenas um argumento a 
mais, porque se nós pegarmos esse trabalho do Brandão Machado 



nesse livro que está aqui na biblioteca, nós vamos ver que, exatamente, 
muita gente falava isso, olha, pagou a mais, não é tributo, é outra coisa. 
E, há pouco tempo se falou isso nos tribunais depois parou, a questão 
foi novamente, parou esse cantinho da história e deve ficar guardado, 
bem guardadinho, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois eu queria fazer um 
comentário sobre o que você mencionou e talvez o Fernando que é o 
maior especialista em Brandão Machado, mas-- 

[falas sobrepostas]  

Sra. Cristiane Pires: Bom dia, Cristiane. Na semana retrasada nós 
começamos a tratar desse assunto, na semana passada eu não pude 
vir, mas eu fiquei estudando essa portaria para analisar os artigos que 
ela remete, porque ela remete a muitos artigos e estudar o conjunto da 
obra, para ver se ela estava tão boa, como dizem alguns ou ela estava 
tão má, como dizem outros. E eu, assim, a minha posição mais é ter 
cautela com ela e quando eu examinei, eu fiquei um pouco mais flexível, 
porque eu vi que tem muita previsão legal sobre as coisas que ela traz, 
vamos dizer, as sanções, mas eu também fiquei em dúvida em vários 
artigos sobre a possibilidade de ela estar impondo o que ela impõe e eu 
trouxe aqui uma apresentação, não sei se dá tempo de... Porque nessa 
apresentação eu coloquei todos os artigos e destaquei as partes que eu 
mais estou em dúvida, então, eu queria a opinião da Mesa, né, dos 
colegas sobre esses pontos, se alguém puder se manifestar, ou então, 
pelo menos para expor, para levantar dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos analisar os pontos, 
não toda a portaria. 

Sra. Cristiane Pires: Sim, sim, ela é bem extensa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Somente para nós 
conhecermos a portaria ou... O quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vocês estão falando da 32, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As duas estão juntas, né? 

Sra. Cristiane Pires: É, eu estava analisando mais a 33, embora tenha 
essa-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: OK. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  O assunto que... o ponto 
que você levantou está na 32 que é a impropriamente chamada 
renúncia. 



Sra. Cristiane Pires: Mas é que a 33, ela fala que se o bem for de um 
valor maior, não tiver outro... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A 33 também fala? 

Sra. Cristiane Pires: A 33 fala. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está ok. 

Sra. Cristiane Pires: Quase que no finalzinho dela fala isso também, 
que é uma das dúvidas que eu fiquei também, se ela poderia fazer isso. 
Então, vamos lá. Então, a primeira questão, eu acho que eu fiquei... 
essa questão dela definir o que é certo, líquido, exigível. Depois, ela falar 
que você vai ter, aqui no primeiro capítulo, esse é o primeiro capítulo, 
ela fala do controle da legalidade dos créditos da União e do 
procedimento para inscrição em dívida ativa. Então, ela traz uma série, 
eu sinto que ela é meio que uma cartilha, né, para a inscrição em dívida 
ativa. E nesse art. 4º, ela fala que, “a Procuradoria vai examinar 
detidamente os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Mas, 
quando os débitos forem encaminhados eletronicamente, o controle da 
legalidade se dará de forma automatizada, automática”. Ela fala muito, 
na portaria, sobre automático. Então, eu fiquei em dúvida, o que seria 
esse controle de legalidade automatizado? Ela examinará detidamente 
os requisitos, mas se for eletrônico, hoje em dia a maioria das coisas 
são eletrônicas, será de forma automatizada. Esse azul que está aí 
embaixo são os artigos a que ela remete, eu examinei. Então, essa é a 
primeira questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos discutir essa 
questão. Pode continuar. 

Sra. Cristiane Pires: Depois aqui, ele fala do exame da legalidade, 
foram examinados vícios, então, ela fala quais são as possibilidades de 
ter vícios, então, geralmente, ela já coloca, se houver jurisprudência 
desfavorável do STF, do STJ, dos tribunais superiores, mas ela fala que 
seja um objeto de ato declaratório do procurador da Fazenda Nacional, 
do procurador-geral. Então, ela sempre exige esse aval do procurador 
para que a matéria não seja enfrentada. Depois, no capítulo dois: Da 
notificação do devedor e da cobrança extrajudicial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos parar? 

Sra. Cristiane Pires: Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar nessa questão 
da constatação da legalidade do crédito tributário nas duas vertentes 
que você colocou. Primeiro, o quê que é automatizado e o segundo, a 
necessidade de consultar ou de obter aprovação do procurador-geral. Só 
lembrando aqui, para encaminhar, só lembrando que é função da 



Procuradoria, em qualquer caso, antes de inscrever dívida, constatar a 
legalidade. Então, de uma maneira geral é de memória, constatar a 
legalidade do crédito tributário. Na verdade, nós sabemos que ninguém 
faz isso, as Procuradorias, por dever de ofício, por qualquer receio de 
ser mal interpretado a não inscrição de dívida, enfim, chegou inscreve. 
Daí nós temos inscrições de dívidas notoriamente indevidas, até porque 
pagas e aí se criou esse expediente da experiência forense da exceção de 
pré-executividade, para sanar essa falta do cumprimento do dever pela 
Procuradoria. Não estou criticando a Procuradoria, mas essa é a 
realidade. Nessa questão, estaria dentro da função da Procuradoria, 
antes de aceitar o pagamento, tanto quanto se ela vai efetuar a 
inscrição para cobrança ou verificar previamente a legalidade. A forma 
automatizada não se compartilha com o Direito, você automatizar a 
verificação dos requisitos de validade, porque tem tanta coisa envolvida. 
E a não ser que eles façam um super programa, que eles não têm, seria 
possível todo o raciocínio que seria desenvolvido por uma mente 
humana de um juiz ser feito por uma máquina. Mesmo se tivesse um 
programa, seria um programa ainda alimentado, mas, de qualquer 
forma, não existe. O automatizado, eu entendo que é verificar se... 
enfim, toda aquela parte que hoje preside toda a atividade de 
lançamento e de recolhimento. O que nós fazemos hoje? Nós também, 
hoje, fazemos o nosso lançamento mesmo. A administração pública 
abdicou do poder dever de fazer lançamento, que é exclusivo dela, hoje, 
não tem mais lançamento, praticamente, né? Hoje você efetua e depois 
eles fazem a revisão, é o tal lançamento por homologação. A ponto dos 
tribunais admitirem que isso vale, mesmo sem lançamento, mesmo sem 
processo, já pode inscrever dívida. Eu tenho para mim, que o 
automatizado é um prolongamento dessas práticas e [ininteligível] tem 
DCTF, se houve pagamento, olhar a conta corrente do contribuinte, são 
todas figuras que apareceram em decorrência da automatização, em 
termos da administração pública. Traz algumas vantagens, 
evidentemente, mas tem esses problemas. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou achando que é pior do que isso 
viu Ricardo, porque veja, quando a portaria fala “o controle da 
legalidade de que trata o caput será realizado de forma automatizada, 
sem prejuízo de posterior análise a qualquer tempo pelo procurador da 
Fazenda Nacional.”. Eu estou entendendo que é o seguinte, se é 
automatizado, inscreve, é automático, depois o procurador, se quiser, a 
qualquer tempo, ele vai examinar lá se teve DCTF, se já foi pago. Me 
parece que existe uma presunção aqui de que se é automático, é legal, 
quer dizer, se é eletrônico, é legal, então, automaticamente você 
inscreve e depois, a seu critério, o procurador vai lá e dá uma 
olhadinha. Então, eu acho que a portaria está convalidando o que 
ocorrer na prática, digamos assim, ela está dando o respaldo 
regulamentar aqui para o procedimento que vinha sendo adotado na 
prática. 



Sra. Cristiane Pires: Isso acontece bastante ao longo da portaria, ela 
convalida coisas que já vinham acontecendo na prática. Até muitas leis 
que ela remete são anteriores a 88, anteriores à Constituição. Então, 
fica, e ela resgata tudo aquilo para, agora, estava perdido o que vocês 
podiam fazer, então, agora tem uma cartilha de tudo que está aí ainda 
no ordenamento que a Procuradoria pode aproveitar e que não estava se 
aproveitando antes para o controle da arrecadação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que estava sim, o 
Bianco mencionou claramente, está repetindo, é uma cartilha, como 
você está dizendo. 

Sra. Cristiane Pires: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, uma vez, fui à 
Procuradoria da Fazenda Nacional aqui em São Paulo, por conta de um 
processo administrativo e recebemos aquela carta de cobrança, liminar 
e eu levantei com o procurador, que era um procurador conhecido até, 
se haveria a possibilidade de não inscrever, porque ainda estava 
evidenciando a falta de validade do crédito tributário. Ah, a resposta: é, 
mas isso a gente não pode fazer, não tem autoridade, tem o dever 
funcional. Então, na verdade, tudo é automaticamente. Com relação à 
segunda questão, não sei se alguém quer falar mais sobre essa 
primeira? Mas com relação a segunda questão, que é o procurador, 
concentrar no procurador-geral o não prosseguimento da inscrição, já é 
prática também, já é prática também e eu até entendo que, 
pessoalmente, entendo que isso visa dar uma uniformidade de 
procedimento entre todas as divisões regionais no Brasil inteiro. Não 
deixar ao critério individual de uma pessoa, deixar de receber a 
inscrição. 

Sra. Cristiane Pires: Certo. Depois, no capítulo segundo, ele fala dos 
prazos que o devedor, após ser notificado, tem para apresentar bens, 
parcelar. Então, no inciso I, ele fala até cinco dias para efetuar o 
pagamento ou parcelar o valor integral do débito. Esses dois, essa 
previsão, ela tem base legal porque ela está no 20 B e 20 C da lei 
13.606 que ela regulamenta. Agora, o dois é novo, na Lei 13.606 não 
fala nada desse segundo que é o PRDI. Então, até dez dias, ofertar e é 
oferta antecipada, né, ofertar antecipadamente garantias em edição 
fiscal ou apresentar pedido de revisão de dívida inscrita. E depois, ele 
vai ter um capítulo para tratar de cada um, do PRDI e essa oferta 
antecipada. E aí, ficou a dúvida, se ele precisaria estar no 20 B e no 20 
C para ter essa exigência ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que é 20 B e 20 C? 
Desculpa. 

Sra. Cristiane Pires: São os artigos da Lei 13.606 que alterou a dez mil 
e alguma coisa, que traz a previsão desse prazo, até cinco dias efetuar o 



pagamento e parcelar e fala que vai ser regulamentado por portaria. E 
aí, veio essa portaria e regulamentou, só que o segundo que fala desses 
dez dias não está lá, esse veio novo na portaria. Haveria essa 
necessidade de estar lá, esses artigos ou não? Ele poderia ter 
acrescentado, né, há essa possibilidade. Porque essa oferta antecipada 
de garantia em execução fiscal é que está sendo discutida, se é uma 
nova fase ou não, porque, na verdade, esses bens que vão ser ofertados, 
depois, vão ser convertidos em penhora. Então, se seria uma nova fase 
de cobrança de tributos federais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Eu tenho a impressão que 
esse dispositivo, até a primeira vez que a gente discutiu aqui eu fiz essa 
menção também, ele vai encerrar um procedimento judicial, que hoje 
existe, de aquela ação de antecipação da garantia da futura execução 
fiscal. Aquilo, o fundamento desta ação não é legal expresso, como é a 
sua pergunta. É uma construção jurisprudencial que permitiu ao 
contribuinte obter a certidão negativa, enquanto não fosse ajuizada a 
execução. Quero crer que com esta possibilidade aqui, essa ação não 
vai precisar mais ser ajuizada. Provavelmente se oferece a garantia e 
nesse período, quer dizer, uma vez autorizada a garantia, provavelmente 
vai ser permitida a emissão de CND, provavelmente, vamos ver como vai 
ser o andamento disso. Mas o juiz construiu, a jurisprudência 
construiu a possibilidade desta ação sem o dispositivo legal expresso, 
acredito que aqui seja o mesmo fundamento. Essa construção 
jurisprudencial. 

Sra. Cristiane Pires: Sim, a parte positiva é a obtenção de CNT e a 
parte negativa é não ter a suspensão, porque você tem que ofertar, tem 
que ser o valor integral e mesmo assim, não garante a suspensão da 
exigibilidade do crédito. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Esta ação também não garantia, essa ação 
garantia a emissão da CND, mas era uma antecipação da execução 
fiscal. Então, inscrevia em dívida, aumenta o débito com base no 
Decreto 1.025, acho que vai seguir o mesmo rito aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Mara Caramico: Só uma dúvida. Aqui a gente está falando de 
notificação do devedor e cobrança extrajudicial. Então, como é que você 
pode ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal, se nós 
estamos falando de todo um procedimento feito extrajudicialmente para 
que o devedor efetue o pagamento, parcele ou entre até com o pedido de 
revisão de dívida? Então, para mim me parece meio estranho, falar que 
em até dez dias ofertar antecipadamente garantia em execução fiscal, se 
você está num procedimento de ser notificado da inscrição do débito 



ainda. Então, isso me parece um pouco incongruente com o próprio 
capítulo, que nós estamos nos procedimentos extrajudiciais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, por isso que é 
antecipadamente. 

Sra. Mara Caramico: Mas em execução fiscal, presume-se que ela já 
existe. Ela deveria então, ser uma medida cautelar preparatória para 
uma execução fiscal e daí... 

[Falas Sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tanto que você pode pedir 
revisão da dívida inscrita também, né? 

Sra. Mara Caramico: Agora, essa revisão teria efeito suspensivo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu creio que a Fazenda 
Nacional, se seguiu com a chamada cartilha, ela vai ter que se 
manifestar e não vai dar segmento simplesmente ignorando alguns 
desses pedidos feitos pelo contribuinte. Eu penso o seguinte, como ela 
mencionou, tem gente que demoniza as portarias e outras pessoas que 
deificam a portaria. O lado positivo, com o prazo de dez dias que está na 
lei, o contribuinte tem uma orientação do órgão que vai proceder a 
cobrança contra ele, de ele chegar lá e fazer alguma coisa perante esse 
órgão. E, de certa forma, isso vai suprir aquela falta de autoridade que 
os procuradores regionais sentiam quanto a isto, pode até revisar a 
dívida inscrita. Quando você oferta antecipadamente a garantia e a 
Procuradoria aceitar, eu vou eliminar depois na execução toda aquela 
discussão se aceita se não aceita, se tem que reforçar a garantia. Estou 
dando, é o lado positivo, eu vejo assim. 

Sra. Cristiane Pires: Só um detalhe, que a ação que o Bruno falou, por 
exemplo, quem ajuizava ela ou ajuíza ainda? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o provável-- 

Sr. Bruno Fajersztajn: É o devedor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Provável é o devedor. 

Sra. Cristiane Pires: Devedor. Aqui, esse prazo de dez dias está sendo 
da notificação, então, essa é uma iniciativa da Procuradoria, não é o 
que eu-- 

Sra. Mara Caramico: Não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. É do contribuinte. 



Sr. Bruno Fajersztajn: O devedor será notificado para ofertar 
antecipadamente... 

Sra. Mara Caramico: É o devedor que vai ofertar. 

Sra. Cristiane Pires: Então, mas ele vai ser-- 

Sr. João Francisco Bianco: Depois de notificado. 

Sra. Cristiane Pires: Depois de notificado. Então, ele tem dez dias 
depois de notificado. Então é a Procuradoria que está notificando, não é 
ele que está chegando lá é fala: eu quero ofertar bens. Ele vai ofertar 
depois de ele ser notificado, então é um prazo limite, senão ele vai sofrer 
todas as consequências do art. 7º, que são cumulativas e que nós 
vamos ver na sequência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estendendo a consideração 
do Bruno, pode acontecer da Procuradoria estender indefinidamente 
essa... aquela que tem um prazo de prescrição longo, estender 
indevidamente esse procedimento e ele precisar de certidão. Pode ser 
que ele precise entrar em juízo para conseguir, mas, para mim, não me 
parece que também não poderia tomar a iniciativa de ir à Procuradoria 
nos termos da portaria e dizer, olha, eu vim aqui antecipadamente para 
oferecer a garantia, ou para pedir isso ou aquilo. 

Sra. Cristiane Pires: Não está previsto na portaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você podia passar, por 
favor, para...  

Orador Não Identificado: Só uma observação, se eu não me engano, 
tem um dispositivo aí que faz referência ao art. 11 da Lei de Execuções 
Fiscais em relação a essa garantia. Então, essa é uma preocupação, ou 
seja, eu posso ofertar antecipadamente a garantia? Ou seja, não preciso 
mais daquela medida cautelar, desde que eu oferte bens, na ordem do 
art. 11, ou seja, dinheiro, depósito ou seguro garantia, enfim. Se eu 
quiser garantir com imóvel ou alguma coisa assim, me parece que 
continua havendo a necessidade de eu discutir a questão da menor 
onerosidade na execução. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só uma observação quanto à suspensão de 
exigibilidade. Veja, estamos falando de um débito inscrito em dívida 
ativa, presunção de liquidez e certeza, não tem suspensão de 
exigibilidade enquanto não houver um reconhecimento da qualidade da 
garantia nos termos da portaria, assim como nessa ação de 
antecipação. Eu acho que uma evolução daquilo que a gente está 
comentando aqui é que, eventualmente, pode haver uma demora do 
credor em inscrever o débito em dívida ativa e notificar a empresa para 
abrir esse espaço para o oferecimento da garantia, nesse ínterim, 



realmente, ainda vai ser necessária a busca de uma medida judicial 
para obtenção da CND. A suspensão da exigibilidade teria que ser por 
liminar ou depósito, 151 do CTN, não vejo aqui como a possibilidade 
desse procedimento aqui gerar a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. Mas eu creio também, que vai ser, vai eliminar, pelo menos 
boa parte, daquelas ações de antecipação de garantia. E quanto à 
ordem do art. 11 da Lei 6.830, é a mesma coisa que a antecipação, uma 
ação de antecipação da garantia tem esse problema também, o credor, 
ele tem que aceitar a garantia que o contribuinte vai oferecer. 
Legalmente o seguro garantia, já é regulamento pela própria 
Procuradoria, dá uma segurança de que ele vai ser aceito. Agora, 
também é uma novidade que pode ser favorável, a abertura da 
possibilidade de uma empresa ofertar um imóvel. E aí, voltamos ao 
tema da portaria 32 e etc. quer dizer, antigamente esse oferecimento de 
imóvel só se daria no âmbito judicial. Não ter como fazer o seguro 
garantia, é muito caro, todo mundo conhece os custos do seguro 
garantia, têm empresas que não conseguem arcar, dependendo do valor 
do débito, mas tem uma fábrica aqui para oferecer em garantia. 
Antigamente isso tinha que ser discutido em processo judicial e 
demorava muito tempo, e nesse ínterim a empresa ficava sem o CND. 
Agora, ela pode observar essa portaria aqui e antes mesmo do 
procedimento judicial já abrir esse debate. Então, tem o lado bom e o 
lado ruim. Eu acho que o lado bom é que sem um processo judicial já é 
possível abrir esse debate. Outra observação interessante que eu vou 
fazer aqui com a ressalva de que eu não estudei com profundidade, eu 
tenho ouvido dizer que este procedimento também pode ser objeto de 
negócio jurídico processual, que é uma inovação do novo Código de 
Processo Civil, então, a mistura de garantias, um pedaço em depósito, 
um pedaço em seguro garantia, um pedaço de imóvel, pode ser objeto 
de negócio jurídico processual.  

Sra. Cristiane Pires: Essa é uma das partes positivas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode... tem muita 
coisa, nós podemos deixar o assunto em pauta, mas você pode verificar 
os pontos mais, assim, relevantes. 

Sra. Cristiane Pires: Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou propondo isso 
porque essa questão que você destacou em vermelho aí, não me parece 
tão relevante. 

Sra. Cristiane Pires: Não, essa daí é a que foi levantada no primeiro 
dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. 



Sr. Rodrigo Maito: Bom dia, Rodrigo Maito. É, só lembrando que essa 
portaria vai ser objeto de uma Audiência Pública que a Procuradoria 
está organizando, então, talvez seja o momento para suscitar eventuais 
sugestões de aprimoramento. Para mim não faz sentido ter uma 
garantia antecipada se não há CND sendo emitida em favor do 
contribuinte. Quer dizer, é óbvio que não haverá uma suspensão da 
exigibilidade no sentido de que a Procuradoria vai continuar tomando 
as providências no sentido de ajuizar a execução, enfim, para abrir a 
possibilidade do contribuinte até se manifestar em vias de embargos de 
execução. Agora, a obtenção da CND, eu acho que é uma coisa óbvia, é 
algo óbvio, porque senão qual o sentido de existir esse procedimento? E 
também gostaria de lembrar, já que eu pedi a palavra, que, de fato, na 
linha do que foi colocado aqui, me parece que esse procedimento até, da 
revisão do débito, é algo que já existia, né? A gente tinha um 
envelopamento no passado, e que a gente sabe que nunca exatamente 
funcionou, então, uma perspectiva positiva é que, de fato, agora, existe 
um procedimento. Óbvio que existem aqui talvez falhas na portaria, no 
sentido de não estabelecer um prazo para a própria Procuradoria se 
manifestar sobre o pedido de revisão do contribuinte, que pode 
acontecer no momento até, depois que vai ser inútil, quer dizer, o 
contribuinte já teve que garantir, está discutindo, de repente você já 
tem uma sentença, então, não há exatamente uma garantia em favor do 
contribuinte, no sentido de que essa revisão vai ocorrer de forma 
efetiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos em frente? 

Sra. Cristiane Pires: Certo? Então, só mais umas questões principais, 
eu não sei se alguém levantou algum ponto sobre o art. 7º que ele fala 
quais são as providências que serão tomadas pela Procuradoria, se 
alguém tiver discutindo já isso? E no inciso V, ele fala sobre a aplicação 
de multa à empresa, seus diretores e demais membros da 
administração superior, na hipótese de irregular distribuição de bônus 
e lucros aos acionistas que estava previsto na 64, na Lei de 64, então, 
para essa hipótese de você não ofertar bens e já ser aplicada a multa, 
então, eu achei assim que é uma ligação perigosa que a portaria trouxe, 
regulação de autorização para o exercício da atividade... Essa daqui eu 
fiquei um pouco em dúvida, porque, no caso do sujeito passivo detentor 
de concessões e permissões de prestação de serviços público. Não, não 
foi essa, espera aí... Cada cidade, a concessionária não atender a 
intimação. Ah, nesse caso a concessionária. Ela vai ter revogada, mas 
tem um aqui que ele falava da representação no órgão competente da 
administração pública para fins de rescisão do contrato com o Poder 
Público, incentivos fiscais, fundo de participação... Ah, aqui, o inciso 
XII: “promover o bloqueio do fundo de participação do Distrito Federal, do 
Estado ou do município, de acordo com o disposto no inciso I do 
Parágrafo Único do art. 160”.  



Então, eu fiquei em dúvida nessa construção que ele fez. Você vai 
promover o bloqueio do fundo de participação se não houver oferta de 
bens? Não sei se alguém discutiu sobre isso. Eu não consegui fazer um 
link com o art. 160. Em que fala, eu até destaquei em verde ali, a 
vedação prevista nesse artigo, que é a entrega, o emprego de recursos, a 
União e o Estado, de condicionar à entrega de recursos ao pagamento 
de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Então, eu realmente 
fiquei... não tem como ir a se operar esse inciso. Suspensão da inscrição 
do cadastro da pessoa física se ela não for localizada, se a notificação 
não for bem-sucedida, haverá o cancelamento do CPF. Eu achei que a 
lei que ela remete não daria fundamento suficiente para isso. O mais 
importante... 

Sr. Rodrigo Maito: Ricardo, posso falar em relação ao CPF? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, claro. O Rodrigo 
Maito. 

Sr. Rodrigo Maito: Em relação a essa questão do CPF é algo curioso, 
justamente, eu não sei se a gente chegou a discutir isso nas reuniões 
anteriores, mas imagina o contribuinte, pessoa física, que muda de 
endereço no curso do ano calendário, sendo que o endereço dele é 
atualizado com base na declaração de Imposto de Renda pessoa física. 
Então, se ele sofrer uma notificação no antigo endereço, vai sofrer por 
consequência a suspensão do seu CPF, ainda que de boa-fé, ele não 
tenha tido, vamos dizer assim, nenhuma intenção de se esconder. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora o microfone]. 

Sr. Rodrigo Maito: Tudo bem, o Brandão está levantando um ponto 
aqui, o contribuinte pode, talvez até tem o dever de manter a Receita 
Federal informada sobre a sua situação. Enfim, mas eu não me lembro 
de na instrução normativa que regula a inscrição em CPF, essa previsão 
de que a falta de indicação, o que tem lá é que o contribuinte tem que 
manter o fisco informado, mas me parece que isso acontece na própria 
declaração do Imposto de Renda pessoa física. Enfim, é um ponto aí 
para reflexão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos. 

Sra. Cristiane Pires: No art. 8º, ele fala que suspende a prática dos 
atos descritos no art. 7º até o montante dos bens e direitos ofertados, se 
eles forem menores do que o valor integral. Então, você ofereceu só que 
ele é menor do que o valor integral. Então, eu fiquei em dúvida, 
suspende a prática dos atos descritos no art. 7º até ao montante. Como 
que você vai suspender os atos até o montante do que foi ofertado. Não 
sei, na prática eu fiquei um pouco na dúvida. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos discutir esse ponto? 
Volta para o 7º só para a gente recuperar. 

Sra. Cristiane Pires: O 7º são vários incisos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sabemos, sabemos. Mas 
vamos ver um a um, quais os que pode ser possível, usando essa 
expressão, ser fatiado. É possível protestar uma dívida, uma CDA 
parcialmente? É. Comunicação de dívida aos órgãos que operam banco 
de dados, também. “Averbar para o registro de..”. Tudo bem, né? Vai 
averbar que tem e usar de garantia. “Utilizar assessoria de instituições 
financeiras pública para a realização de atos que viabilizem satisfação 
amigável de débito inscritos”, tal. 

Sra. Cristiane Pires: Viabilizou e inviabilizou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: “Encaminhar a 
representação na Secretaria da Receita Federal para aplicação da multa 
à empresa e seus diretores...” Bom, é relativamente à discussão de 
dividendo, aí não dá para dividir pela metade, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas a oferta em montante insuficiente vai 
significar quem segue esse... quer dizer, ou tudo ou nada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, dá para fatiar. Vai 
cobrar multa proporcionalmente? 

Sr. Bruno Fajersztajn:  O devedor de um real é devedor, quer dizer, 
devedor de mais de dez mil reais é devedor; para fins dessas sanções 
aqui, basta ser devedor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, não vamos passar 
uma por uma, mas já deu para ver que algumas é possível, outras eu 
não sei, acho que também é-- 

Sra. Cristiane Pires: Isso não é possível é o-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é a previsão genérica 
das leis e na aplicação vai valer o bom senso e a possibilidade da norma 
se adequar à situação específica. 

Sra. Cristiane Pires: Aqui fala que se for integral o debito, o bem 
ofertado ou o valor, a emissão da CND, mas não suspende a 
exigibilidade-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não volta lá, por favor.  

Sra. Cristiane Pires: Desde que aceita. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está claro, né? Não faz 
muito sentido falar em supressão de exigibilidade porque o débito já é 
exigível. Agora, é gozado, né, você tem um débito... e você se tem 
certidão, certidão de regularidade fiscal. O Brasil é um país fantástico. 

[risos]  

Sr. Bruno Fajersztajn: Certidão Negativa com efeito de positiva. 

[falas sobrepostas]  

Sra. Cristiane Pires: Aqui no 15, eu achei bem interessante essa..., 
porque é assim, os artigos que eu vi feitos principalmente por 
procuradores que apoiam a portaria, eles falam que você vai ter uma 
possibilidade de comunicação, visto principalmente pelo pedido de 
revisão de dívida inscrita. É interessante que o § 2º do art. 15 ele fala 
que, “o PRDI, ele pode ser efetuado qualquer tempo, desde que 
apresentado no prazo do art. 6º, inciso II, suspenderá a prática dos atos 
descritos no art. 7º”. Então, esse pedido de revisão pode ser apresentado 
a qualquer tempo, só que apenas se ele for apresentado naquele prazo 
do inciso II é que vai poder suspender a prática do art. 7º, senão, ele 
pediu e vão ocorrer todas aquelas... podem ocorrer todas aquelas 
consequências que nós vimos no art. 7º. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A conclusão prática, se eu 
não estou enganado, é que o PRDI, a qualquer momento eu posso ir lá 
na Procuradoria e apresentar o PRDI, mesmo que já tenha sido tomada 
uma das medidas do art. 7º, certo? E esse PRDI extemporâneo não tem 
o efeito de suspender o 7º. Mas, não deixa de exercer um papel 
interessante, no sentido de que está aberta a possibilidade ainda, não 
só naqueles dez dias, de a Procuradoria reconhecer, poxa, me inscrevi 
numa coisa que não era devida, né? Novamente isso pode contribuir, se 
as Procuradorias tiverem disposição para aplicar, para contribuir para 
reduzir aqueles conflitos de que hoje tenta se resolver por exceção de 
pré-executividade. 

Sra. Cristiane Pires: É, e depois ele traz aqui alguns direitos do 
contribuinte, na verdade, coisas que já eram direito do contribuinte, no 
caso de cancelamento na revisão, mas que agora, eu acho que, esse foi 
o ponto positivo, a Procuradoria vai ter que seguir. Essa averbação pré-
executória, eu achei interessante essa frase, eu achei uma forma 
eufemística, um eufemismo para você chamar a penhora. “Averbação 
pré-executória é um ato pelo qual se anota nos órgãos de registros de 
bens e direitos sujeitos a resto ou penhora para o conhecimento de 
terceiros”. Então, na verdade, de preparação à penhora. Então, quem 
estava falando que não seria uma preparação à penhora, todos os 
artigos aqui mostram que tem que ser um bem sujeito à penhora, 
então... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O comentário é que... qual a 
finalidade dos registros é, certamente, entre outras, a publicidade? O 
registro faz com que haja uma presunção erga omnes, uma posição 
absoluta de que qualquer um conhece os dados registrados lá, enfim, 
no documento de registro. O que ocorre é que a inscrição de dívida, nós 
teríamos que ir ao CTN, se alguém puder olhar, enquanto eu falo aqui, 
há uma presunção de fraude à execução, se não me engano, a partir do 
ajuizamento da ação, antigamente era a partir da inscrição, 185: 
“Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou 
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, 
por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. É ao 
contrário do que eu falei, né? Antigamente era necessária a fase de 
execução, aqui, basta a inscrição, o que é profundamente injusto, 
porque terceiros não sabem da inscrição da dívida que é um ato 
intramuros da repartição, da Procuradoria. Então, esse dispositivo que 
permite essa averbação, nessa fase chamada pré-executória, é de 
interesse da proteção de terceiros. Muito interessante. 

Sra. Cristiane Pires: E por último, para não tomar mais muito tempo 
da Mesa, é o art. 24, que fala das informações necessárias à averbação 
pré-executória serão encaminhadas pela Procuradoria. E depois, o § 1º 
ele fala: “A averbação de que trata o caput, far-se-á por meio eletrônico 
mediante o acordo de cooperação ou outro instrumento firmado entre a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os respectivos órgãos, de 
registros de bens e direitos”. E o § 2º que fala: “O procurador da Fazenda 
Nacional poderá promover a averbação pré-executória diretamente nos 
órgãos de registros de que trata o caput”. Então, o quê que seria 
promover diretamente esse... essa averbação e esse é um acordo de 
cooperação, um outro instrumento firmado entre a Procuradoria e esses 
órgãos de registros e bens e direitos, eu acho que até de proteção ao 
crédito. Então, eu acho que esses pontos mais que eu queria levantar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário 
adicional? Eu só queria comentar que esse acordo de averbação, de 
cooperação, é uma modalidade, para esta finalidade, semelhante ao 
acordo para conclusão de contratos que existe na legislação de alguns 
estados americanos, nos Estados Unidos, não sei se em todos, mas em 
alguns existem. Em que as duas partes concordam em instrumentalizar 
o negócio por uma via eletrônica. Então, uma das partes, ela 
providencia, vamos dizer que seja um contrato de compra e venda, ela 
providencia todo o contrato, ela encaminha para a outra parte, a outra 
parte elege um signo que vem já no programa, um signo de rubrica e 
um de assinatura, mas ela também pode colocar a sua própria 
assinatura. E a partir daí o programa conduz a todos os lugares que 
você assina ou rubrica, automaticamente o próximo, o próximo, o 
próximo e o programa está fechado. Uma vez finalizado esse 
preenchimento eletrônico, automaticamente o programa devolve para 
aquele remetente e o contrato está finalizado. As partes não se viram, 
não se encontraram, nem a sua própria assinatura. Essa é uma 



maneira de implementar nesta situação aqui, algo parecido. Eu acredito 
que futuramente nós deveríamos no Brasil ou vamos ter não Brasil um 
sistema semelhante né? De que documentos digitalizados possam ser 
considerados originais e firmados pelas partes. 

Sra. Cristiane Pires: Mas só assim, em resumo, o que eu queria falar é 
que essa portaria... muita gente está falando, que ela veio... está se 
manifestando só a respeito do contribuinte, falando que está sendo 
benefício para ele, agora ele pode se comunicar mais com a Fazenda, 
mas eu vejo assim, como um aparelhamento melhor da Fazenda para 
buscar bens, ela está se aparelhando cada vez mais, pegando modelos, 
né, o professor trouxesse essa questão dos Estados Unidos, para buscar 
com mais afinco esses bens e garantir o pagamento dos débitos. Então, 
ela está fechando o cerco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sou procurador da 
Fazenda e também não sou promotor do júri e geralmente atuo 
profissionalmente como advogado, não atuo como consultor, mas eu 
sou a favor, como cidadão, de todos os instrumentos que tornem 
eficazes as medidas necessárias à cobrança dos créditos tributários, por 
duas razões, como cidadão: Primeiro, que quem deve tem que pagar, 
não aqueles que já pagam e tem que pagar mais se alguns não pagam; a 
segunda, que quanto mais eficaz for, mais rápido será a Justiça, 
aliviando os casos em que a Justiça realmente tem que se manifestar. 
Hoje, nós estamos... as varas de Fazenda entulhadas com essas 
medidas que são preliminares e que, pelas informações que se tem, a 
maior parte delas são infrutíferas. Porque não se localiza bens, porque 
não se localiza o devedor e aquilo fica, fica, fica entulhando as 
prateleiras, ainda que sejam prateleiras eletrônicas. De modo que eu 
sou a favor. Além disso, quem não deve não tem nenhum problema em 
se defender mais rapidamente possível. Mas nós estamos numa 
situação hoje, em que os Tribunais administrativos deixaram de 
cumprir o seu papel institucional, constitucional e descarregaram no 
Poder Judiciário toda aquela função judicante, que era dividida até 
alguns anos atrás.  

Bom, quem está querendo se defender e está perdendo lá no Carf, no 
Tite, por voto de qualidade, como tem acontecido, ele está louco para 
resolver o problema logo, então, que insiste logo. Quantas vezes a gente 
tem que fazer exatamente, como a Fazenda não começa execução e eu 
tenho que tomar essas medidas de tutela de antecipada, tutela de 
emergência, enfim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, exatamente, o seu argumento é 
quase que imbatível, mas, infelizmente, esse negócio de quem não deve 
não ‘Temer’. 

[risos] 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, infelizmente aqui no Brasil, a 
Receita Federal e a legislação colocam todos os contribuintes, inclusive 
aqueles mais cuidadosos, numa situação de devedor. Eu tenho por 
hábito ver os balanços das empresas, né, principalmente na parte 
referente a parte tributária. Ontem mesmo eu estava vendo, era uma 
empresa a [ininteligível]. Ela tem em contingência que a Receita Federal 
de um bilhão cento e cinquenta milhões de imposto sendo cobrado 
sobre um crédito premium. Quer dizer, você não tem segurança de que 
você está pagando imposto corretamente por mais que você queira. Um 
simples escritório de advocacia ou de contabilidade, hoje, vive sobre 
uma contingência com a prefeitura, porque a prefeitura uma hora aceita 
que seja fixo, ora quer sobre o faturamento; o INSS ora entende que o 
que você retira de lucro, se não tiver a forma contábil prevista e mensal 
é considerado remuneração. Quer dizer, ninguém tem segurança de 
quase nada, você vive sempre com uma espada de Davi na cabeça. 
Então, se eu tivesse assim, olha, você me deu cem, paga dezoito e não 
pagasse, eu concordo, mas você fatura cem aí vem a Receita e te cobra 
duzentos porque ela coloca uma multa de 50% sobre o valor da 
operação, coloca mais outras coisas naquilo, que faz parte do dia a dia 
das empresas viver sempre em sobressalto sobre alguma operação 
realizada. De forma que dar esse poder à Procuradoria, inclusive, 
porque essa cartilha já estava pronta e eles puseram um jabuti na 
medida provisória, que foi convertido em lei, está sendo objetivo de 
Adin, com base no artigo, como ela disse, do prego, eles soltaram essa 
cartilha. Tem alguma coisa que é benéfica? Tem, tem alguma coisa 
benéfica, mas simplesmente partir para fazer inscrição da dívida em 
registro extrajudicial, como ela estava [ininteligível] na proposta e 
depois dar algumas migalhas para os contribuintes que é toda essa 
coisa que realmente hoje incomoda, como é o caso, por exemplo, da 
medida cautelar que... ela demora, dois, três anos para executar, então, 
você que quer, precisa trabalhar, você faz aquela cautelar oferecendo. 
Ela não aceita, ela está sempre vem e devolve. Aí vem o juiz e decide 
também, precisa estar apelando para o Tribunal estar resolvendo. Quer 
dizer, a Procuradoria está a um custo zero, porque ela não abre mão 
dos honorários. Aliás, para fazer negócio com a Procuradoria nesses 
Refis, ela está preocupada com os honorários. Nossa! Mas não podemos 
perder os honorários, porque pertence a nós. Então, tem um escritório a 
custo zero e cliente cativo, né? E em caso de prejuízo ele não responde 
nada. Então, esse artigo, ele tem vício de origem. A portaria dos 
benefícios ela podia fazer independentemente disso, dizer, olha, antes 
podia inscrever, porque demora a execução, você pode vir aqui ofertar o 
bem, a penhora, para a gente analisar e tal, aliás, a gente faz na marra, 
vamos dizer assim, né? Então, isso aqui, toda essa parte que fala que 
está boa da portaria, tá boa. Mas vamos ver a parte ruim, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão, você tem razão, 
mas a parte ruim não depende desse ambiente onde a portaria está 
atuando, isso existe e vai continuar, né? Eu acho que hoje, ser 
empresário no Brasil é ser manifestação de loucura. 



[risos]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque é mesmo. O cara 
briga com o fiscal do Trabalho, fiscal do INSS, fiscal da Receita, com a 
Procuradoria, mas, paciência. Eu vou insistir nesse ponto, hoje em dia, 
exatamente por causa disso, os autos de infração são lançados, 
praticamente, um dia nós fizemos uma discussão, sobre uma despesa 
dedutível ou não, 150%. Bom, e a representação para fins penais? 
Termina o processo no Carf com voto de qualidade, não existe mais 
nada que suspenda o procedimento do inquérito penal e o STJ ainda 
não definiu se suspende ou não suspende, se eles correm em paralelo, 
essas coisas correm em paralelo. O contribuinte que não deve, que foi 
cobrado indevidamente, ele está louco para resolver esse assunto. 
Então, eu vejo que essa portaria aqui ela abre uma porta, pode ser que 
não vá resolver o problema dele, mas é uma porta que está aberta, 
como também a dação de bens em pagamento.  

Da semana passada, o ponto que você lembrou bem, que ficou 
levantado pelo Pedro Adamy, era a questão do... que não foi 
mencionado, da chamada renúncia do valor a maior do débito do bem 
dado em relação ao débito. Não sei se alguém quer falar alguma coisa 
sobre isso, mas acredito que nós discutimos exaustivamente na semana 
passada.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho uma dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não estava aqui 
semana passada? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exato. Como eu não estava aqui semana 
passada eu não sei se isso foi discutido. Independentemente da 
natureza jurídica dessa renúncia, foi discutido se haveria o direito à 
repetição do indébito?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quer dizer você dá em pagamento o valor que é 
superior ao débito, isto extingue o crédito tributário e você repete. Na 
esfera federal você pode fazer compensação sobre a forma de extinção 
de crédito tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou, eu vou resumir 
para você o que foi dito. Até eu recorri a uma visão contábil, para 
facilitar a visualização do problema. E eu acho que foi mencionado o 
professor Brandão Machado de uma maneira um pouco extensiva em 
relação ao trabalho que ele fez, colocando o trabalho que ele fez é que: 
se eu pago um imposto maior, por qualquer razão, não vamos discutir 
aqui, o que eu paguei é imposto, porque é imposto e eu tenho direito à 
repetição. Essa é uma coisa; a outra coisa que nós discutimos na 



semana passada, que o Pedro Adamy trouxe aqui, é, eu tenho um 
imóvel que vale 120 no mercado e tenho uma dívida tributária que vale 
100. Eu dou o meu imóvel e pago uma dívida de 100. Não tem repetição 
de verba, porque o crédito tributário era 100 e ele foi quitado, não em 
pagamento, que há hipótese do Brandão, eu pago em dinheiro a maior, 
está certo? E aí se descobre que parte ou 100% do que eu paguei não 
era devido, é uma discussão teórica, doutrinária, Brandão menciona 
muito bem, se estendeu por anos e o Brandão manifestou a opinião 
dele, o Brandão Machado, manifestou a opinião dele que mantinha a 
natureza jurídica do tributo para ficar sujeito às regras de repetição de 
débito tributário, certo? É uma discussão que foi travada.  

O que nós falamos aqui é que a dação em pagamento, ela é algo, como 
toda a dação em pagamento, é algo que não participa da relação 
jurídica originária. A dação em pagamento é uma forma do Direito 
Privado e também é do Direito Tributário, consensual entre as partes 
para solver uma obrigação que originalmente deveria ser solvida em 
dinheiro. Toda dação em pagamento é isso, a dação é um novo contrato 
das partes. Você está me devendo tanto, eu aceito receber um bem 
qualquer em pagamento. Quando as partes ajustam isso, elas podem 
ajustar uma devolução em dinheiro, mas normalmente não é o que 
acontece. O bem, ele é dado pelo valor da dívida, qualquer que seja o 
critério de avaliação, valor de mercado, valor econômico, se eu estou 
dando ações de uma empresa, então tem inúmeros critérios de 
avaliação. Então, não se questiona. E também, o nosso amigo Pedro 
sustentava que era um tributo sem lei, criada por taxa, taxa criada sem 
lei, mas por portaria. Bom, não é bem assim, essa foi a conclusão da 
maioria da Mesa, não é bem assim, porque, na verdade, o que foi... o 
débito está previsto em lei. E eu, se tenho algo que vale mais do que eu 
devo e resolvo me livrar de um débito dando um bem que vale mais, é 
uma conveniência minha, eu não sou obrigado a dar o bem em 
pagamento, então, não tem essa natureza de tributo, né, que é uma 
obrigação da qual você não pode escapar. Você dá ou não dá de acordo 
com a sua conveniência. 

Sra. Mara Caramico: Só uma questão, o Refis ou qualquer tipo de 

parcelamento, também é algo que o contribuinte adere porque quer. E 

os Tribunais têm entendido que mesmo em caso de Refis, algumas 

coisas no parcelamento podem ser revistas, ainda posteriormente ao 

parcelamento. Então, eu pergunto se não seria o caso de, analogamente 

ao parcelamento, no caso da dação em pagamento, como é algo que eu 

ofereço porque quero e a Fazenda aceita porque quer e, na maior parte, 

como você mesmo disse, eu estou querendo pagar um débito, por isso a 

minha premência de resolver esse assunto, será que eu não poderia 

discutir a posteriori esta renúncia a este valor pago a maior, justamente 

porque eu não tinha outro meio do solver o débito? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também foi discutido isso. 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, de fato já foi discutido, mas enfim, 
ficou na pauta justamente para a gente ter a oportunidade de pensar e 
talvez o Pedro Adamy, poder estar pensando no que ele falou a semana 
passada e revendo a sua posição, porque do ponto de vista jurídico não 
faz o menor sentido, assim como a colocação do Brandão, sobre o artigo 
do Brandão Machado, são assuntos absolutamente diferentes, o Ricardo 
já falou desse assunto. O Refis pode ser questionado? Pode. Você pode 
rever o Refis? Sim, mas uma revisão bastante restrita, mas não cabe 
analogia com a dação em pagamento. Como o Ricardo falou, é uma 
conveniência e eu dou o bem pelo valor da dívida, está quitada a minha 
dívida com o Fisco. E é natural que para se preservar, na portaria, o 
Fisco tenha tido o cuidado e dizer: olha, ao fazer isto você renuncie o 
direito de receber a diferença em troca. Então, o ato de você renunciar 
um evento ao direito de receber em troca, o que já é incomum na dação 
em pagamento, não transforma a dívida em imposto, pelo amor de 
Deus. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, renúncia, 
propriamente nem existe. Tá certo? Talvez... 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, é até imprópria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É imprópria. Talvez o que se 
deva entender é a renúncia exatamente de qualquer pretensão, de 
discutir, rediscutir a questão. A dação em pagamento ela é tollitur 
quaestio. Eu dei, aceitei, está fechada a questão. Eu lembrei, inclusive, 
para ficar claro no aspecto tributário é que se olhar na contabilidade, 
no aspecto de natureza tributária ou não do excedente, que na 
contabilidade do recipiente do bem, aquele bem vai entrar pelo valor 
que tinha o crédito, certo? Ele tinha lá 100 a receber, recebeu um bem, 
que não interessa, vale 120, podia valer 90, mas ele recebeu, aquele 
bem no seu patrimônio entra por 100, ele troca o crédito que ele tinha 
pelo bem. Supondo que valha mais, como é a hipótese, quando ele 
vender, essa receita, aí ele vai ter uma receita, não é uma receita 
tributária é uma receita de capital. Isso seria assim na contabilidade 
pública e é também na privada. Eu vendo, tenho um ganho de capital, 
não tenho uma receita tributária. Não tem mais nada a ver com aquela 
obrigação anterior extinta. Digamos, agora vamos voltar para pessoa 
jurídica, digamos que eu tenha um crédito da venda de mercadoria, foi 
tributado PIS/Cofins, a receita de venda, PIS/Cofins e ICMS. Aí, o cara 
não paga, eu recebo um bem dele. Eu vendi por 100, paguei esse 
tributo por 100. Recebo um bem qualquer, entra na minha 
contabilidade por 100. Logo a seguir eu vendo por 120, não vai passar 
pela cabeça de ninguém, talvez passe pela cabeça de algum fiscal, mas 
estaria redondamente errado, querer cobrar PIS/Cofins e ICMS sobre a 
diferença, porque isso não é receita de venda de mercadoria, como no 
caso de tributo, não é receita de tributo, é receita de capital, porque o 
bem entrou no patrimônio do credor, é isso. Como também se vendesse 



por menos, não daria direito depois de pedir restituição do ICMS do PIS 
e do Cofins.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou manifestando 
assim, estou tentando refletir, a minha convicção, estou tentando 
refletir a opinião da Mesa e do auditório na semana passada. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Perdão de retomar o assunto como alguém que 
não estava aqui na semana passada, apesar de eu ter assistido uns 
trechos pelo... transmissão ao vivo, funciona superbem. Só não aprendi 
é como fazer comentários, porque tem gente que faz, eu ainda não 
aprendi, mas eu chego lá. Só uma questão, o CTN prevê a dação em 
pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. 
Então, vou levantar um ponto formal. Depois vem a Lei 13.259 e 
regulamenta nos termos do inciso XI do CTN: “A dação de pagamentos 
em bens imóveis a critério do credor, na forma dessa lei, desde que 
atendida a seguinte condição”, aí, dá lá as condições de avaliação e 
permite a complementação em dinheiro se o valor do bem não for 
suficiente, nada diz em relação ao excesso, não sei se isso foi discutido 
semana passada. Então, pode ser que o que está me chamando atenção 
é que eu não poderia considerar que o ‘ao critério do credor’, constante 
aqui no art. 4º da Lei 13.259, significa alguma coisa que permita à 
portaria dizer que o excesso não vai ser devolvido. Ele regula a 
suficiência e a insuficiência e não fala nada do excesso, só a portaria 
que fala do excesso. Concordo que no instituto de Direito Privado isso é 
uma espécie de manifestação de vontade quanto à extinção do crédito 
tributário, prevista em lei e regulada no CTN, mas é nos termos da lei e 
a lei não fala, não regula o excesso. Então, talvez do ponto de vista 
formal, tem um ponto aqui para sustentar a repetição do indébito, sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, quando se fala de 
dação em pagamento, quando se fala em mútuo, não precisa dizer tudo 
que isso aí é, né? Dação em pagamento é isso. Primeiro esse ‘a critério 
do credor’, eu nem precisaria colocar. Porque toda dação em pagamento 
precisa ser consensual, tanto o devedor quanto o credor. A gente sabe 
como são feitas as leis tributárias ou em torno de tributos. ‘A critério do 
credor’, para não parecer que tem um direito líquido e certo para dar 
um imóvel lá na fronteira da Bolívia, está certo? Que não tem mercado, 
que não pode ser desmatado, que tem índio em cima. 

Sra. Mara Caramico: Que tem posseiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que tem posseiro em cima e 
a Fazenda é obrigada a aceitar. Eu não acho que esse ‘a critério do 
credor’ tenha alguma interferência na questão que estamos falando. No 
fato de a lei não ter especificado a questão do valor maior e ter 
especificado o menor também não altera. Porquê que fala que tem que 
ser avaliado e tem que ser pelo menos equivalente ao montante de 



dívida? Por força da indisponibilidade dos bens públicos, senão você 
estaria, de maneiras indiretas, adquirindo um bem de valor inferior 
para quitar uma dívida maior sem fazer licitação, né? Bom, tem pessoas 
que não gostaram da conclusão da semana passada e acho que vão 
continuar não gostando, inclusive, o Pedro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: E o Bruno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu ia dizer, normalmente, que a dação em 
pagamento aqui não é a do Código Civil, é a da Lei 13.259, e ela não 
fala nada do excesso, e o excesso gera essa extinção do crédito 
tributário por um valor maior do que o efetivamente devido por lei. 
Então, eu acho que é possível construir que essa dação em pagamento 
gera... um valor em excesso pode gerar repetição de débito. Não acho 
que, para fins daquela negociação está resolvido, mas isso não impede, 
posteriormente, o pleito da repetição de débito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, aí sim, o ‘a 
critério do credor’ vem em favor do fisco e da não existência de um 
direito a repetir. Porque, novamente, ninguém é obrigado a dar, 
ninguém é obrigado a receber em pagamento. Se eu tenho uma dívida e 
tenho um móvel que vale supostamente mais do que a minha dívida, a 
gente sai perdendo, supostamente, mas pode ser na minha 
conveniência, pode ter conveniências que não são nada econômicas até, 
ou financeiras, eu não sou obrigado a dar. Olha, Fazenda, eu tenho 
aqui 120, eu sou te dou se você me devolver 20. A Fazenda diz assim: 
então, não quero, você fica, então, onde você está, eu vou te executar, 
vou continuar cobrando, vou te penhorar esse bem e aí sim, eu vou 
penhorar esse bem, e vou em hasta pública, duvido que vai conseguir 
em hasta pública o valor de mercado do bem, mas se conseguir, 
devolve. Mas aí não tem a dação em pagamento, certo? E outra coisa, 
existem certos conceitos, aqui acho que o Fernando pode falar melhor 
do que eu, existem certos conceitos que não são de direito positivado, 
mas são conceitos jurídicos, são conceito jurídicos universais. Quando 
você fala de dação em pagamento, independentemente de como é o 
Código Civil está se falando em algo que tem características, 
peculiaridades que o Código Civil reconhece, porque também não ia 
violentar esse conceito. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: E nem o Código Tributário Nacional pode 
não reconhecer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Falar em dação em 
pagamento. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não existe dação em pagamento privado 
e uma dação em pagamento pública, é dação em pagamento. E o fato da 



lei não tratar de um tema, não quer dizer que a portaria não possa 
tratar do tema até em caráter educativo, para que não se procure achar 
pelo em casca de ovo, como parece que está se procurando, porque não 
há esse pelo, não vai achar esse pelo, não vai achar tributo onde não 
existe. Às vezes a gente fica com esse cacoete tem que achar, não, tudo 
tem que ser no imposto, aí tem que achar uma legalidade, aí começa 
aquela coisa. Tem que tomar um Pasalix, calma. 

[risos]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom pessoal, os que não 
gostaram vão continuar não gostando, mas eu acho que nós não temos 
mais nada a falar sobre esse tema. Nós colocamos no apagar das luzes, 
a pedido e do Luis Eduardo Queiroz e do Fernando Zilveti, um assunto 
relacionado ao ato declaratório executivo do Cofins desse ano, e nós só 
estamos esclarecendo que era para semana que vem, como vou colocar 
na pauta, eu vou pedir que apenas faça um breve esclarecimento, até 
para a gente se preparar melhor para semana que vem. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu coloquei esse tema junto com..., 
aliás, o Eduardo colocou junto comigo, porque ele é o tema do Eduardo, 
ele trata desse assunto de transparência fiscal, troca de informações, é 
um tema que ele vem se dedicando com muito cuidado. E quando sai 
este ato declaratório executivo, Cofis, ele passou meio desapercebido, 
não foi dada muita relevância e eu acho que é importante, porque ele é 
um manual de procedimentos, um manual para o sistema financeiro, 
que os bancos devem começar a observar e a partir do semestre que 
vem, eles devem começar a trocar as informações com outras 
instituições financeiras, já dentro seguindo esse manual que é um 
padrão, um standard comum, de informações até mais rigoroso que o 
FATCA, em termos da exaustão de informações dos correntistas, então, 
segue um padrão internacional, é um padrão que o Brasil se alinha e se 
alinha com mais de cem países que estão seguindo esse padrão. Então, 
dentro da lógica do que a gente vinha falando antes, que a Ricardo 
estava falando em relação à portaria, é uma modernização. Vão surgir 
diversas vozes contrárias, obviamente, como é comum, mas é uma 
modernização do nosso sistema. E para os bancos significa uma 
segurança jurídica, porque muitas vezes eles não sabiam como 
proceder, o Compliance e o Compliance para os bancos que atuam em 
diversas jurisdições, como proceder com esse Compliance que agora 
passa a ser um e-financeiro, né, nesse sentido. E para fins tributários 
esta troca de informações vai no limite até da declaração do Imposto de 
Renda, então, você vai informar se a pessoa física declarou o Imposto de 
Renda aqui e na troca vai se confrontar se ele também declarou lá, 
então, isso se presta muito para as pessoas com dupla residência. É 
uma questão que é importante tratar aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito importante. 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Porque acontece frequentemente que as 
pessoas têm uma residência fiscal nos Estados Unidos, têm uma 
residência fiscal no Brasil, têm uma residência fiscal na Europa e eles 
esquecem de colocar tudo na declaração do Imposto de Renda. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Em bases universais. Nos Estados 
Unidos nos temos ainda em bases universais, no Brasil também e esse 
esquecimento, muitas vezes, era até cobrado pelo nome, então você 
dava uma informação, tem um nome cumprido, Luis Eduardo também 
tem o nome cumprido, Luis Eduardo Queiroz, Luis Eduardo Marola, 
numa jurisdição e numa outra jurisdição trocavam de nome, isso era 
sentido, ou seja, você tinha informações que não chegavam, não tinha 
um match né... das informações. E com a exaustão de informações 
financeiras e até fiscais, principalmente fiscais que é o que interessa, o 
pessoal agora fica com o sinal amarelo piscando, porque a troca já vem 
acontecendo, mas oficialmente, agora com esse ato declaratório 
executivo Cofins 15, tem até uma multa de cinco mil reais a maior, a 
menor acho que de cinquenta reais, pelo não cumprimento desta 
obrigação a partir de agosto de 2018. Claro, a multa é para instituições 
financeiras que não cumprirem isso, mas acho que pelo lado das 
instituições financeiras deve haver uma preocupação grande, inclusive 
para as novas atividades econômicas disruptivas, que vêm chamando a 
atenção da comunidade internacional, principalmente em matéria 
tributária, ou seja, a troca de informação vai acelerar esta percepção de 
inconsistência nas declarações do Imposto de Renda, inconsistência das 
informações fiscais e com as consequências graves que isso pode trazer 
tanto no Brasil quanto em outros países, principalmente aqueles que 
têm cidadania americana, então, isso, deve ter muito cuidado com isso, 
porque vai complicar bastante a vida deles. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para também 
contextualizar, o ato declaratório, ele talvez, acho que por isso passou 
despercebido, ele baixa programa eletrônico, na verdade, a obrigação 
está prevista na Instrução Normativa 1.571 e ela abrange instituições 
financeiras, administradores de fundos, seguradoras, enfim, são 
informações financeiras, sim, mas abrange uma gama de responsáveis 
pela prestação das informações bastante ampla. Eu acredito que esse 
assunto seja muito importante mesmo a gente discutir aqui com a visão 
também voltada para IN, não só para o... 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: E o Eduardo se voluntariou, foi muito 
bacana, que ele se voluntariou a estudar a matéria e trazer relatada 
aqui para a gente na próxima Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fica para a semana que 
vem. 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu até achei que não precisava, mas ele 
insistiu tanto. 

[risos] 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu queria, posso falar uma coisinha? Eu queria 
parabenizar o Eduardo, porque ele é o maior contribuinte aqui da Mesa. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Sem dúvida. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Semanalmente temos assuntos interessantes 
aqui, espontaneamente colocados, mas independentemente da 
quantidade e da vontade dele, é o maior contribuinte de assuntos aqui 
da Mesa. Estava a tempos para dizer isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria explicar que esse 
contribuinte não é contribuinte de tributo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque a Receita Federal 
que deve estar ouvindo. 

[risos]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já o inscreve na delegacia 
dos maiores contribuintes, aí você vai ter uma chateação diária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Saulo Ramos disse que numa 
reunião ministerial, o ministro disse, sobre a reunião anterior, eu já 
achei uma fórmula que nós vamos arrecadar duzentos milhões de 
dólares de um tributo a ser cobrado sobre a preservação de Amazônia. 
Aí, outro ministro disse para ele assim, mas Excelência, na última 
reunião nós estávamos discutindo a criação de um tributo em 
homenagem a D. Dorothy Stang, não um tributo para ser cobrado na 
preservação da Amazônia. Essa é histórias que o Saulo Ramos conta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Saulo Ramos tinha 
histórias curiosíssimas e engraçadas. Bom, pessoal, o Brandão pediu, 
passou papelzinho que fosse feita uma alusão aqui na data de hoje. 
Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É você. Não é você que teve 
a propositura? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não é por falta de lembrança. Eu 
queria, em nome do IBDT, cumprimentar cada vez mais, a participação, 



inclusive, nos eventos internacionais e, principalmente hoje, com a 
presença, acho que em grande parte, das mulheres que fazem parte do 
Instituto, pelo seu dia. Esperamos contar mesmo com a participação 
das mulheres, e que aqui no IBDT não tem aquela questão de 
desigualdade, que sempre se fala, aqui, todos nós na parte de 
conhecimento, temos mulheres aqui que são até mais conhecedoras, 
mais estudiosas do que os homens. Mas vamos falar em termos de 
igualdade, como é um dia reservado para a mulher, vamos prestar 
homenagem às mulheres que pertencem ao Instituto, que estão nos 
ouvindo ou que vão nos ouvindo e especialmente aquelas que estão aqui 
presentes, parabéns pelo seu dia. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de encerrar, Luis, 
acho que você tinha pedido a palavra e eu distraí. Você não tinha 
pedido a palavra? 

Sr. Luis: Eu pedi mas acho que já... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está ok. Desculpa, eu me 
distraí. 

Sr. Luis: Não, imagina. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então, encerramos a 
reunião de hoje, nos encontramos na semana que vem. Luis, você é 
sempre pontual, mas vamos começar com o seu tema na semana que 
vem tá? 
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