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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Em Pequeno 
Expediente, eu queria comunicar dois lançamentos de livros com 
participação de associados nossos. Um deles, autoria do Prof. Renato 
Lopes Becho, Execução Fiscal: Análise Crítica da editora e livraria 
Noeses. O lançamento será na Noeses, no dia 18 de outubro às 19 
horas. O segundo livro é Tributação da Economia Digital: Desafios no 
Brasil, Experiência Internacional e Novas Perspectivas. É uma coletânea 
organizada pelos colegas Renato Vilela Faria, Ricardo Maitto da Silveira, 
o Alexandre Luiz Moraes do Rêgo Monteiro; um dos artigos que eu sei é 
do Rodrigo Maito. Têm outros artigos? 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia. Essa é uma obra que 
realmente, acredito eu, enfim, eu tenho a felicidade de participar, mas 
independentemente da minha participação, acredito que vai ser uma 
referência, porque é uma obra muito completa, tem artigos de gente 
muito qualificada e uma quantidade de trabalhos de boa qualidade que 
realmente surpreende. Eles tiveram, os coordenadores, um esforço aí 
bastante grande, mas tiveram êxito, tanto é que eu já recebi o livro, já 
pude constatar. Então, tem muita gente boa escrevendo, e assuntos 
atualíssimos, em matéria de tributação digital. 

Texto sem revisão dos participantes 

A presente transcrição apenas visa ampliar o acesso à Mesa de 
Debates. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que  a transcrição seja utilizada como fonte de referência 

bibliográfica, dada  a natureza informal dos debates, a possível 
emissão de opiniões preliminares não conclusivas e a falta de revisão. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, esse tema empolgou 
nosso último congresso internacional, né? O lançamento é no dia 16 de 
outubro, terça-feira, às 18h30min na Livraria da Vila, da Alameda 
Lorena, edição Saraiva. Alguma comunicação mais? Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ontem nós tivemos uma palestra do ex-
secretário da Receita Federal e um amigo de longa data do instituto e 
boa parte dos seus associados, do Everardo Maciel, falando sobre 
tributação e reforma tributária, e nesse aspecto ele tratou de assuntos 
muito interessantes, inclusive, de uma proposta de reforma tributária 
convencendo... discutido em diversos fóruns, e aproveitando nesse 
gancho da economia digital, ele criticou abertamente a proposta de 
reforma envolvendo o criação de um IVA justamente por não acreditar 
que o IVA venha a resolver o problema da tributação sobre o consumo e 
desconfiar de uma  aglutinação de tributos que efetivamente não vão 
por essa via resolver o problema do sistema tributário brasileiro.  

E nesse ponto ele disse, o IVA está velho no mundo inteiro. É um 
tributo com sérias críticas na Europa e não é capaz, já reconhecido por 
diversos agentes de política fiscal na Europa, de captar a economia 
digital. E me chamou a atenção isso porque eu, primeiro, concordo com 
tudo o que ele falou sobre esse assunto, e achei pertinente porque 
muita gente está escrevendo sobre economia digital, escreve sem um 
cuidado e sai falando sobre IVA, como se IVA fosse a solução da 
economia digital, inclusive no campo da tributação internacional. Tudo 
o que eu tenho lido de artigos nesse sentido chama a atenção, porque a 
tributação sobre consumo é a mais fácil, mas nem sempre é a mais 
correta ou mais indicada para determinadas riquezas. E no sentido da 
economia digital, eu tenho visto poucas críticas a esse tributo e muita 
proposta meio que de ouvir dizer sem uma comprovação científica 
adequada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o Rodrigo está aqui 
para falar com mais propriedade do que eu, a tributação da economia 
digital, ela tem duas faces perigosas, ou difíceis, não é? Primeiro é 
identificar a natureza, a função, a... basta eu falar natureza jurídica e 
econômica dos negócios, mais jurídica até. No fundo, no fundo, a gente 
acaba conhecendo cada uma das utilidades fornecidas pela via digital, a 
gente acaba identificando os contratos, e, portanto, a tributação cabível. 
O problema maior é a fiscalização, é o estabelecimento das 
competências tributárias nas jurisdições internacionais e aqui no 
Brasil, até entre os Estados, ou Municípios. Então, esse é o grande 
problema. Esse assunto realmente vai empolgar bastante os debates no 
futuro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A palestra do professor foi no curso de 
especialização em direito tributário, a convite do Victor Polizelli e ele 
falou, claro, de vários assuntos de tributação interna, mas também 
criticou aspectos da tributação internacional, como esse que eu acabo 
de dizer e também de soluções que vêm sendo propostas, é um pouco 
de direito comparado, mas de qualquer modo, ele colocou, sobre 



fórmulas que a gente já conhece de simplificação, que é a proposta do 
governo italiano de criar um imposto único, né? Então, o que a gente já 
conhece é bem essa crítica aqui. E também de reforma do imposto de 
renda com redução de alíquota, que aconteceu nos Estados Unidos e 
tem permeado os debates aqui dos candidatos à presidência. Ele 
criticou fortemente essa ideia de distribuição de lucro, ou de tributação 
na distribuição de lucro... dividendos, desculpa, e fez uma 
demonstração de que as propostas estão um pouco distorcidas, mas 
demonstrou também nas estatísticas dele que o Brasil está mal ladeado 
ao não tributar dividendos, certo? Junto com o Brasil está uma série de 
países de pouca expressão econômica, até ilhas, certo? Alguns paraísos 
fiscais. E do lado de quem tributa distribuição de dividendos, em que 
pesa ele ser contra isso, e ele tem escrito sobre o assunto, está a 
Europa e está os Estados Unidos. O que ele, assim, até achei curioso e 
até debati com ele, ele diz que isso é o imperialismo fiscal, né? Eu falei: 
‘Pô’, esse discurso não cabe muito bem na postura ideológica do 
Everardo. Mas ele defende sempre isso, ainda como secretário, de que 
às vezes a gente tem modelos impostos que não se adequam ao que a 
gente tem o Brasil. E ele sustenta que o imposto de renda brasileiro, no 
modelo que ele trouxe, com redução já de alíquotas e tributação só na 
jurídica, entendendo que a jurídica é só uma expressão do... é uma 
ficção do sócio, se você tributa na jurídica, não é que você não está 
tributando na física, você está escolhendo uma forma de tributar, e essa 
é uma visão, a meu ver, adequada. Por outro lado, você tem diversos 
países que tributam tanto numa quanto noutra, numa alíquota 
graduada, de modo que no total da carga, ela não é excessiva na visão 
da política fiscal interna. Mas, enfim, isso é uma polêmica que ele 
trouxe.  

E também para dizer o que também ele deixou um pouco de lado é que, 
mas criticou, é você dar isenção para, por exemplo, quem ganha até um 
determinado número de salários mínimos, o que é também uma 
proposta um pouco rasa, porque, na verdade, você está tributando, isso 
ele não disse, sou eu que estou dizendo, você está isentando tanto o 
rico quanto o pobre, e se você agregar isso a outra proposta que está na 
mesa, você está devolvendo dinheiro de onde você não diz de onde vai 
tirar, porque isso ele disse, se você reduz, você vai criar um problema de 
arrecadação para uma carga tributária que já não é suficiente para 
pagar os gastos públicos.  

Mas isso foi em geral um painel que ele fez, também criticou o imposto 
sobre grandes fortunas de maneira comparada. Então, e alíquotas 
muitos altas no imposto de renda. Em geral, foi o que ele disse, em um 
breve resumo de alguém que conhece muito tributação e... Ah, para não 
esquecer, ele entrou na parte do processo administrativo e do processo 
judicial, né? E aí ele se atrapalha por questões de desconhecimento 
talvez do assunto jurídico, na minha visão. Aí eu debati um pouco com 
ele e ele também propôs uma revisão do controle difuso de 
constitucionalidade, um tema que também é um tema espinhoso para 
ele, a gente debateu bastante, porque ele propõe que a gente tenha só o 



controle concentrado, certo? E isso é uma questão muito polêmica e 
também não de fácil solução, ele reconhece que você não consegue tirar 
o controle difuso facilmente. Mas há um problema quando você faz uma 
junção de justiça administrativa e justiça judicial, e revisão judicial, 
mas ele tem algumas ideias interessantes que valem a pena serem 
exploradas, sem dúvida, pela postura dele, pela forma que ele trabalha, 
com muita racionalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu... então, fica 
esclarecido que não houve divulgação da presença do Everardo aqui no 
instituto porque era parte do curso, não foi uma palestra aberta, 
embora, claro, se alguém soubesse e estivesse presente, teria assistido. 
Mas não houve nenhuma divulgação por esta razão. Aliás, outros 
ilustres professores participam do curso e nem por isso nós divulgamos, 
né? Alguma notícia ainda... Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ontem, inclusive, o trânsito às 7 horas 
da noite aqui na Brigadeiro estava terrível, a Praça da Sé estava toda 
lotada, e muita gente chegou atrasada. Mas eu não sei se foi... a 
divulgação foi geral, mas houve uma distribuição de um e-mail às 15 
horas, eu achei até... se era para ser um convite de participação geral, 
em função da figura do Everardo, que eventualmente se tivesse a 
oportunidade de ver a manifestação dele que, como disse o Zilveti, foi 
muito séria e muito divertida até, né, Zilveti? E havia, assim, um vazio 
no auditório lá no Salvatore. Quer dizer, estavam os alunos, mas foram 
chegando tarde, e uma personalidade dessa eventualmente merecesse 
uma divulgação realmente maior por parte do coordenador, mas tudo 
bem.  

O que eu queria dizer é o seguinte, de tudo isso que o Zilveti falou, 
realmente confirma. Ele, inclusive, deixou os slides dele lá com a 
Valéria, está à disposição, não sei se é permitido colocar no nosso site, 
ou então fica à disposição para os nossos associados, mas realmente 
são alegações importantes. De uma hilaridade que ele falou, a que mais 
me marcou foi quando ele disse que há um paradoxo em chamar sujeito 
passivo, não existe sujeito passivo, você quer pegar ele aqui, ele foge 
para cá, ele não é passivo. Ele está aqui, você quer pôr alguma coisa em 
cima dele, ele vai para cá. Foi muito hilário.  

E realmente essa questão da tributação de dividendos, inclusive, na 
pré... nós estávamos lá conversando previamente, sem querer eu falei 
dessa questão do dividendo, e eu não sabia que era motivo da palestra 
dele, e exatamente foi isso, que as pessoas só falam: ah, o rico não paga 
dividendo, nem sobre juros sobre capital próprio, mas todo mundo que 
tem equaliza, né? O Uruguai tem 22, depois tem... e tem também a 
questão da distribuição do dividendo. Se você quiser tributar só o 
dividendo, não tributar a pessoa jurídica, só se obrigar a distribuir 
100% porque, aqui no Brasil, você não é obrigado a distribuir, você 
pode capitalizar, inclusive. Então, aí não tem arrecadação nenhuma, 
não é? Então, tem uma série de coisinhas que realmente vale a pena a 



ler os slides. Isso aí, professor, é a primeira coisa que eu tinha que 
falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Posso falar outra coisa? Todo 
mundo já deve estar sabendo, foi publicada a nota da Procuradoria-
Geral, Nota nº 63, decidindo que a Procuradoria-Geral vai informar a 
Receita Federal para que essa não autue, e que a Procuradoria vai 
desistir de todos os recursos relativos ao crédito de PIS e Confins sobre 
insumos dentro daquele parâmetro, que é difícil até de entender, mas 
tem um parâmetro do repetitivo do STJ, não é? Então, dá para seguir, 
mas tem aqueles critérios de subtração, que eles não aceitam, esse 
negócio da subtração. E eu também sempre pensei sobre essa questão 
da subtração e achei que realmente é um conceito muito, assim, 
indeterminado, porque qual é o empresário maluco que vai comprar 
alguma coisa que não é preciso para pôr no produto dele, não é? Então, 
se eu subtrair, o produto perde qualidade? Se meu produto está bom 
assim, por que eu vou colocar, né...? Mas tudo bem. Então, esse 
critério, eles não aceitam, aqui não aceita, aceita aqueles outros 
critérios da relevância, não é? E tudo bem, ok. Isso aí é a segunda 
coisa.  

A terceira, se me permite o presidente, é uma coisa que chama a 
atenção, o contribuinte é um sofredor, quer dizer, o sujeito passivo, ele 
escapa, mas o contribuinte mesmo é o sofredor. Durante anos, a 
Receita Federal não tinha prazo para decidir processo nenhum, não é? 
Então, ficava lá aquele tempo; você fazia um pedido de crédito, não 
tinha como usar, demorava três anos, e quando vinha, vinha sem juros. 
Você entrava na justiça, e dava os juros por protocolo. Aí veio um 
benefício fabuloso em uma lei dizendo que ela é obrigada a decidir 
dentro de 360 dias. ‘Pô’, todo mundo ficou contente. Mas vem o STJ e 
diz que desses 360 dias, ela não está em mora, não precisa pagar juros, 
não é uma contra... uma coisa que realmente não dá para entender, né? 
Quer dizer, você trabalha para que, de uma certa forma, tenha uma 
resposta e dentro dessa resposta, parece que é igual precatório, que 
desde julho até dezembro do ano seguinte a Fazenda não está em mora, 
então, está discutindo se tem juros e não tem. Mas é claro que desde 
que você manifesta o seu direito, os juros têm que contar dali, não é? 
Mas, infelizmente, o STJ está indo por esse caminho. Contrário até ao 
que o CARF decide, não é? O CARF decide que é da data que você 
protocola. Agora, porque a Fazenda tem 360 dias? Poxa vida. Então, 
vamos pedir 30 dias, né? Não dá, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você podia dar o número do 
Resp para registro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hum... é Resp nº 1.461.607. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai falar alguma coisa 
mais? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre esses temas alguém 
quer falar alguma coisa, antes de passarmos para a Pauta? Bom, essa 
última visão realmente dispensa comentários e críticas, né? Eu me 
prontifico até dar uma lida para saber qual é a fundamentação, se é que 
existe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É essa aí que não tem mora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é possível, né? E, 
na prática, os 360 dias também não funciona. A gente tem que impetrar 
mandado de segurança para funcionar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E nem sempre funciona, 
nem com mandado da segurança. Infelizmente, essa situação é uma 
situação muito difícil. Com relação à tributação de dividendos, existe 
um grupo aí que está sendo coordenado pelo Bernard Appy, estudando 
alteração de vários aspectos das propostas de alterações legislativas de 
um grupo específico de imposto de renda. Para o Bernard e para 
algumas pessoas desse grupo que estão mais ligadas com aspectos 
políticos do problema, é irreversível a tributação de dividendos por uma 
questão política, é um discurso político. O grande problema é a 
consciência de que a carga tributária do imposto de renda já é elevada, 
sem falar nos artifícios relacionados com a apuração da base de cálculo. 
A alíquota em si, a nominal, já é elevada.  

Então, esse grupo entende que precisaria haver uma redução do IRPJ. 
Bom, em quantos por cento? Esse é o grande problema. O outro 
problema que é a tributação do dividendo acarreta é que se você 
diminuir a tributação da pessoa jurídica e pretende compensar com a 
distribuição de dividendo, você não tem como fazer essa distribuição de 
dividendo ocorrer, tá certo? Quando havia a tributação de dividendo, 
havia um imposto na fonte que era devido sobre o excesso de reservas 
retido na pessoa jurídica, excesso em relação ao capital... Não, em 
relação aos lucros... tens razão em relação ao capital, lucro versus 
capital. Esse imposto criava uma série de problemas na prática e 
atualmente eu penso, ele foi revogado lá nos anos de 95, né? Mas 
atualmente eu penso que com a consciência que existe hoje da 
tributação da renda, essa tributação seria altamente questionável sob o 
ponto de vista constitucional, especialmente na Constituição atual, né?  

Então, existe esses problemas. A verdade é que eu não sou nem a favor, 
nem contra, não sou político, não trato de política fiscal. A verdade é 
que a tributação da pessoa jurídica concentrada e integrada na pessoa 
jurídica. Ou melhor, integrando a pessoa jurídica com o seu sócio, e 
concentrando nela, simplifica; simplifica a arrecadação e a vida de todo 
mundo. Pode parecer um absurdo: ah, o acionista recebe sem pagar 
imposto. Não, sob o ponto de vista da economia, ele está sendo 



tributado na pessoa jurídica da qual ele é parte, não é? De forma que 
essa é uma questão muito difícil realmente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, professor, só... na lei de S.A. 
existe uma regra que, realmente, os lucros não podem ultrapassar o 
capital, mas é uma regra societária, quer dizer, passou disso aí, ou 
aumenta o capital, ou distribui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, justamente a 
inspiração da tributação estava nesta norma da lei de sociedades 
anônimas, que já existia na velha lei também. Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Muito rapidamente, eu acho que o que 
preocupa também em relação a esse balanceamento, a redução da 
alíquota nominal de imposto de renda da pessoa jurídica haver uma 
tributação no nível do sócio, na distribuição de dividendos, é o que 
ocorreria em relação ao lucro presumido, boa parte, ou se não grande 
parte das empresas, excluídas aquelas pequenas e médias que estão no 
simples, elas são optantes do lucro presumido, e sobretudo na área de 
serviços, né? Então, eu fico imaginando que uma redução nominal do 
imposto de renda talvez não seja suficiente para equalizar isso. Em 
outras palavras, vai haver aumento de carga tributária, porque você 
tem uma alíquota de, vamos dizer, do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro reduzidas, mas na medida em que 
você vai sacar do lucro efetivo uma parte que vai ser tributada a nível 
dos sócios, no final do dia, você tem mais tributação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, aí precisa ver uma coisa que precisa 
falar. O Everardo é um craque de retórica, ele tem um domínio do 
português e como ele convence você, é um craque mesmo, eu gosto 
muito de conversar com ele. Quando ele põe o PowerPoint, o PowerPoint 
é meio cruel, porque ele fez uma exposição parecida com essa do Maito, 
depois ele mesmo disse que alíquota não quer dizer nada, o que, como é 
que você sabe se tem ou não tem carga alta, ou se o efeito é alto, é pela 
base de cálculo. Então, você falar que o empresário paga muito imposto 
é quase uma brincadeira, porque se você olhar, e isso no gráfico que ele 
mostrou, no lucro real e no lucro presumido, qual é a alíquota efetiva, 
você vai ver que a alíquota efetiva é muito baixa, então é diferente da 
alíquota nominal. Então, o pessoal: ah, não, tem que baixar. Vamos 
baixar. E isso é que é a retórica política que o Ricardo criticou, com 
razão, aí é o que eu falei: não, vamos baixar para 20, como se eu estou 
fazendo uma grande coisa, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. 
Então, estava o Romero com uma propriedade muito boa na Mesa e ele 
falou: “Escuta, mas nos Estados Unidos, eles reduziram”, mas o que 
acontece? Você reduz de um lado e aumenta do outro. Se aumenta a 
base, reduz; então você pode reduzir a 10, a base aumenta, a alíquota 
efetiva é alta. E o que faz para você agradar as grandes empresas como 
aconteceu nos Estados Unidos? Você acena com uma grande tributação 
das empresas estrangeiras, quando elas chegam nos Estados Unidos, 
elas são foco de uma grande massa de isenção, REINTEGRAS da vida e 



outras formas de isenção, que transformam a alíquota efetiva em algo 
muito baixo.  

Então, isso contesta a ideia de que uma tributação, que ele mesmo 
falou, então, isso a gente discutiu até por e-mail, que eu discuti com 
ele, ele publicou um artigo no Estadão com uma retórica contrária, 
porque foi ele que criou; a parte boa é essa que o Ricardo falou, a 
simplificação. Mas veja, não me consta, e falando no número que ele... 
na planilha que ele mostrou, alíquota efetiva baixa, ou seja, tem espaço 
para você fazer essa alteração, e que ele não demonstrou até hoje, é 
falar assim: bom, se eu tributar na jurídica e na física, o conjunto da 
obra vai resultar em perda de arrecadação? Tem uma parte prática, que 
o Ricardo também colocou, é que eu não consigo obrigar a distribuição 
de lucro, mas a Europa resolveu bem esse assunto, tributando na física 
e na jurídica. Ele não obriga, mas ele tributa mesmo quando não está 
distribuído.  

Então, a gente não pode discutir o assunto pela metade, como também 
está discutindo o Bernard Appy, já que você foi discutir, você tem que 
discutir como um todo. E me chama a atenção nesse ponto porque os 
números que ele mostrou são contrários à retórica, inclusive, contestam 
esta fala do Maito, que não é comprovada, certo? Não existe estudo 
comprovando que se você fizer uma distribuição, uma tributação na 
física e na jurídica, você vai ter aumento de carga, e nem o Everardo 
que é bom de número conseguiu convencer os ouvintes graficamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Nosso Pequeno Expediente aqui está se 
prolongando, né? Nós estamos discutindo política fiscal. Mas eu só 
queria rapidamente dizer que o Everardo, ele está na linha da 
simplificação. Então, ele é um forte defensor do lucro presumido, por 
exemplo, porque ele acha que simplifica e fornece uma quantidade 
mínima de arrecadação e facilita a vida dos contribuintes também. Já o 
Bernard Appy, eu já vi várias vezes ele criticando fortemente tanto o 
lucro presumido quanto o simples. E acho que do ponto de vista 
econômico o lucro presumido é uma anomalia, até causa uma distorção 
na economia. Então, ele acha que tem que... o que tem que tributar é o 
lucro real. Então, eu imagino que... e ele tem um pouco de razão porque 
dentro do lucro presumido e até no próprio simples tem uma parcela no 
lucro que não é tributada nem na jurídica e nem na física. Então, isso é 
uma anomalia.  

Agora, de qualquer forma, eu não... assim, não conheço os detalhes da 
proposta do Bernard Appy, eu só conheço aquilo que sai no jornal, mas 
a minha impressão daquilo que eu já ouvi ele falando é que essa 
proposta dele vai, talvez vai, não vou dizer eliminar o regime do lucro 
presumido, mas eu acho que ele vai... a proposta é no sentido de dar 
uma boa redução no regime do lucro presumido e também no simples. 
Quer dizer, a proposta de tributação de dividendos e redução da 
alíquota no imposto de renda me parece que está no conjunto também 



da, entre aspas, eliminação do regime do lucro presumido e da redução 
drástica do simples. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos, 
né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Eu só queria dizer que 
nós estamos falando aqui de uma maneira muito superficial sobre esse 
problema, né? A questão do lucro presumido, como você colocou, tem 
uma parte que é o lucro real, efetivo, está acima do lucro presumido, 
então não é tributado em nenhum lugar.  

Bom, isso é uma questão de dosagem das hipóteses em que você pode 
entrar no lucro presumido, que é opcional, né? Como também a 
excessiva ‘pejotização’ hoje das atividades, qualquer médico ou dentista 
hoje virou uma empresa, é tratado como uma empresa. Então, esses 
ajustes precisam ser feitos, claro, né? Penso eu que as alíquotas ou as 
taxas, melhor dizendo, de lucro presumido precisariam ser revistas, elas 
são muito poucas e geram uma série de distorções. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, isso foi, de alguma forma, reconhecido 
pelo próprio Everardo. Eu achei notável que ele começou a palestra dele 
falando que tributação simples é uma bobagem. Eu comecei a rir 
porque... Não contive o riso, porque ele introduziu o simples. Então, ele 
falou que simples ou complexo é um assunto antológico, a tributação é 
por natureza complexa, e ser complexo não quer dizer que seja ruim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, nós vamos para 
Pauta, vai. Se você quiser pôr esse assunto para nós discutirmos, é 
interessante mesmo, há muita coisa a ser vista aí, né? O Everardo, ele 
era... sempre foi quando era secretário da Receita Federal, muito tempo 
antes de terminar o governo Fernando Henrique, segundo governo do 
Fernando Henrique, ele já era a favor de implantar o lucro presumido 
não como opção do contribuinte, mas como opção da Receita Federal. 
Isso foi objeto, inclusive, da proposta de lei complementar que virou a 
Lei Complementar nº 104, que tinha um parágrafo a mais no art. 43, 
que permitia isso, e esse parágrafo foi rejeitado no Congresso. Ele tem 
essa visão que, graças a Deus mesmo, porque seria uma discussão 
muito grande. 

Vamos à Pauta, então, explicando que hoje nós vamos ouvir o Michell 
tratar da Lei de Proteção de Dados, que não é um problema tributário, e 
nós aqui fazemos questão de restringir os temas ao direito tributário, 
mas devido à luz amarela que a lei acendeu quando tratou da questão 
ao definir tratamento de dados, né? E eu até comentei aqui, que levado 
à literalidade da lei, até os nossos registros, os bancos de dados que 
têm os telefones e endereços e e-mails dos nossos clientes, isso é 
tratamento de dado, né? E isso, portanto, poderia evidentemente, não é 
o espírito da lei, mas poderia criar uma série de discussões.  

Então, Michell se prontificou aqui, ele já tinha feito uma análise da 
questão, a nos fazer uma exposição, o mais rápido possível, 
evidentemente, sobre... mas no limite que for preciso, viu, Michell? 
Sobre essa lei. 



Sr. Michell Przepiorka: Bom, bom dia a todos. Na verdade, essa 
questão da Lei de Proteção de Dados eu acabei... acabou sendo dito en 
passant há umas duas reuniões atrás, que ela talvez não tivesse 
implicações tributárias. Semestre passado, eu fiz uma disciplina aqui 
no mestrado de troca de informações e ali eu tentei ver, a gente discutiu 
muito quais seriam os direitos dos contribuintes na troca de 
informações. E uma tal Lei Geral de Proteção de Dados poderia ter 
impacto aí, sim, no resguardo dos direitos dos contribuintes. Tanto é 
que a lei, no art. 33, Lei nº 13.709, ela fala que no caso de troca para 
cumprimento, troca internacional de informações para o cumprimento 
de tratados e convênios, as autoridades vão ter que verificar se o outro 
país cumpre o grau de proteção de dados pessoais, ou seja, teriam que 
ter uma lei equivalente. Então, eu acabei pensando: Ah, mas será, 
então, que o Brasil vai ser restringido todos os seus tratados de troca de 
informações na medida em que o outro país não tenha? A Europa, 
atualmente, ela tem uma diretiva que trata disso, que trata da 
regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse ponto, 
poderia dizer que com os países em que o Brasil possui um convênio da 
Europa, com os países da Europa que o Brasil possui convênio, a troca 
ainda estaria autorizada, mas com outros países fora desse ambiente, 
talvez a gente já não estivesse abrangido e poderia ter um limite nesse 
convênio.  

É claro que aqui a gente teria que partir do pressuposto que essa lei 
poderia limitar essa troca de informações, porque, se a gente admitir 
como pressuposto que a Convenção de Viena impede que a lei 
doméstica permita um descumprimento, toda essa discussão que eu 
traria aqui hoje seria bobagem. Então, eu estou admitindo como 
pressuposto que o Brasil poderia ter implicações, sim, e teria que 
respeitar essa lei. E também uma segunda problematização seria, 
admitindo que o Brasil ainda assim não tenha feito esse controle e 
tenha trocado informações, qual seria, então, o efeito, a carga 
probatória dessas informações recebidas? Será que eu poderia 
peticionar no processo e falar: olha, o Brasil não poderia ter feito essa 
troca porque naquele país não tem uma Lei Geral de Proteção de Dados. 
Então, gostaria de ver essas informações afastadas. Esse é talvez um 
primeiro impacto.  

Aqui, é claro que eu tentei... estou fazendo uma introdução geral, eu 
tentei analisar a lei, assim, artigo por artigo, e o primeiro ponto que eu 
chamo a atenção é que ela é restrita a dados pessoais, e a lei mesmo 
define dados pessoais como a da pessoa natural, e não incluiria a 
pessoa jurídica, mas é claro que quando você vai para os dados da 
pessoa jurídica, você vai ter lá quantos dividendos o sócio recebe, qual é 
a participação do sócio. Então, poderia também nesse aspecto a pessoa 
jurídica ter um pouco de proteção. Então, esse é um primeiro ponto, é 
qual o efeito da lei nos dados da pessoa jurídica. 

Aí, seguindo adiante, lá no art. 4º da lei, ela fala que essa lei não se 
aplica quando o tratamento de dados for realizado para fins exclusivos, 
e aqui eu restrinjo atividades de investigação e repressão de infrações 



penais. Então, a gente sabe que se tiver sonegação ou, enfim, omissão 
de informações, que poderia ter uma infração penal decorrente do 
aspecto tributário, e aí uma pergunta que eu me faço é: se com base 
nesse inciso eu poderia afastar a aplicação dessa lei para fins 
tributários também. Me parece que não, porque ela até dispõe lá na 
frente, como eu falei, no art. 33 da troca de informações. Então, a 
princípio, me parece que não, que ela teria que respeitar.  

Bom, acho... deixa eu ver se anotei mais alguma coisa. Ah... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você já tem alguns... os 
quatro pontos muito importantes para nós debatermos, mas pode 
terminar. 

Sr. Michell Przepiorka: Também anotei aqui no art. 7º, que ele fala: 
consentimento pelo titular, mas... e aí ele tem as hipóteses em questão, 
e aí no artigo... no inciso III ele fala: pela administração pública para 
dar cumprimento à execução de leis, regulamentos ou respaldados em 
contratos convênios, etc. e tal. Daí eu me perguntei se isso seria um “e”, 
no final no primeiro ele fala “mediante o fornecimento de consentimento 
pelo titular” e depois “para o cumprimento”, parece até que é um texto 
corrido. Mas, quando a gente vai para o inciso IX, e vê “ou” ali, dá para 
ver que são hipóteses alternativas, ou estou assumindo que são 
hipóteses alternativas. Então, não é sempre que vai ter o consentimento 
necessário para que os dados sejam manipulados.  

Bom, enfim, eu acho que esses são os principais aspectos introdutórios 
assim, que chamam mais a atenção. É claro que lá na frente ele 
também prevê a hipótese de responsabilidade em caso de vazamento de 
informações, ou em necessidade de reparação de danos, mas eu acho 
que isso a gente poderia abstrair do próprio ordenamento jurídico sem 
ter isso tão claro aqui. Acho que são os principais pontos, com a maior 
brevidade possível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, eu acho que você 
trouxe uma visão bastante concentrada para os aspectos tributários, 
muito interessante. Quer dizer, repôs o tema dentro das nossas 
questões aqui. E eu, só para encaminhar, o Zilveti já quer falar. Mas só 
para encaminhar, você começou falando nos tratados internacionais, se 
o art. 33 representaria uma limitação, aplicação de troca de 
informações dos tratados já assumidos. Aí, eu queria subdividir a 
questão. Pode ser que sejam tratados relacionados a outras matérias 
que não as tributárias, supondo que exista, não sei, teoricamente. De 
acordo com o entendimento do Supremo, os tratados têm natureza de 
lei ordinária, exceto os tributários, por força do CTN. Haveria, então, 
essa dupla visão, de esta lei limitar ou condicionar melhor a aplicação 
do que já está contratado em tratados, que a legislação daqueles países 
tenha legislação semelhante a esta, e isso representaria alguma quebra 
da Convenção de Viena? E no que diz respeito ao Direito Tributário, as 
informações que interessam aos fiscos, sobre qual... nós sabemos que 
existe uma série muito grande de acordos bilaterais e multilaterais. O 



art. 98 do CTN iria ser um óbice à aplicação desses tratados ou não? 
Ou melhor, o óbice à aplicação da lei, né, ou não? 

E mais uma coisa, o art. 52 da lei trata das sanções que são aplicáveis 
aos que infringirem a lei. As sanções são de várias naturezas, mas o 
caput diz: “Os agentes de tratamento de dados em razão das 
infrações”... aí vem as infrações. O poder público dentro desta lei é 
agente de tratamento de dado? O poder público como entidade de 
direito público, ou seus funcionários como pessoas físicas? Sabemos 
que a União tem responsabilidade objetiva em relação às infrações dos 
seus funcionários. Quem seria penalizado, na hipótese de que não 
pudesse trocar informações, né? Então, essa é uma questão que eu 
queria colocar.  

E com relação à penúltima referência que você disse, que não se aplica 
ao tratamento, a lei ao tratamento de dados pessoais quando se tiver 
envolvida a investigação criminal, né? Qual é o inciso? IV? 
Provenientes... não? É o art. 4º, inciso IV? 

Sr. Michell Przepiorka: Art. 4º, inciso III, letra ‘b’, [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, inciso III, tá: “Realizado 
para fins inclusivos de atividades de investigação e repressão de 
infrações penais”. Isso envolveria qualquer fiscalização tributária, o que 
pode, evidentemente, qualquer uma pode acabar constatando a 
existência de infrações criminais, ou não, né? Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, bom, o Michell, para variar, fez 
uma provocação muito, muito boa, né? Ele é muito arguto, como diz, 
então ele vai lá aonde precisa ir. Eu tenho lido muitos trabalhos sobre 
troca de informações, e muitos trabalhos ruins sobre trocas de 
informações, infelizmente. Mas tem um artigo bom na Revista Direito 
Tributário Atual 39, uma moça, que eu não vou saber, não vou lembrar 
de cabeça quem é, mas ela escreve um bom artigo que eu até falei: 
Olha, se eu fosse falar como escrever, escreva um artigo que provoque a 
indagação, como mais ou menos está fazendo o Michell, se ele for 
escrever um artigo, ou se já escreveu, não li, mas que faz com essas 
preocupações pertinentes.  

Acabou de fechar uma janela nos Estados Unidos de repatriação, com 
uma consequência parecida à nossa RERCT, mas com maior pressão 
sobre quem não repatriou, quem não agiu conforme o fisco 
determinava. Muito bem, os Estados Unidos e o Brasil têm um tratado 
de troca de informações ainda feito na época do... acho que no primeiro 
governo Dilma, que já se transformou em lei, então já é lei federal. E no 
sentido da pergunta do Michell, da provocação do Michell, lei federal é 
revogada por outra lei federal naquilo que for incompatível, ela revoga a 
lei anterior naquilo que for incompatível. Então, se eu entendi essa 
pergunta, Michell, o que a gente tem hoje é uma troca de informações 
geral entre os dois países e, aproveitando que a gente tem alunos do 
fisco na nossa pós-graduação, outro dia perguntei sobre a troca de 



informações, e, de fato, tem troca de informações. Mas a troca de 
informações está entre sistemas tributários diferentes.  

Para dar um exemplo, tem um sistema tributário que não obriga você a 
declarar bens, outro sistema tributário obriga você declarar bens; um 
sistema tributário tem uma pressão maior sobre a questão financeira, 
até porque ela vem de um problema de combate ao terror, que é o Ato 
Antiterror 1. Então, quando você vê troca de informações, pelo o que eu 
consegui entender dos alunos da Receita, eles falaram: “Olha, é como 
você pegar... você recebe um saco de prego, e te pedem para procurar 
uma tachinha”. Então, você vai lá, você vai procurar, só que você vai se 
espetar. E também você pode, antes de achar a tachinha, achar outras 
coisas que você acha que interessa para pregar um quadro, ou para 
pregar uma folha de papel, e fura demais a parede e não prega nada.  

Então, o problema que eu vejo é que você tem troca de informações, 
sim, essa troca de informações com esta provocação do Michell me 
parece que já começa a ter um problema, porque você tem um tratado 
internacional que determina troca de informações, mas não tem a 
mesma posição sobre a proteção de dados. Ou seja, e não sei se a 
disposição de proteção de dados, embora tenha uma orientação 
mundial sobre a proteção de dados, eu desconheço se essa proteção de 
dados nos Estados Unidos está do mesmo jeito que está no Brasil. E na 
hipótese de não estar, que acho que é essa a provocação do Michell, 
você teria uma mácula porque você não teria uma garantia da proteção 
de dados do contribuinte, falando de pessoa física, né? E que daria, 
então, uma condição de você contestar o uso desses dados. Novo 
concretamente, pode ser que venha uma informação que te permita, 
como está acontecendo muito em Miami, muito brasileiro foge, mas não 
foge muito para Miami; ele fica lá um pouquinho e compra casa lá, só 
que ele compra casa lá por meio de offshore, o que não tem nenhum 
crime nisso. E está havendo uma preocupação do fisco americano sobre 
esse tipo de estrutura, que não é necessariamente ilegal, mas quando 
vem a troca de informações, e até o Everardo Maciel comentou isso 
ontem, você vê lá offshore, pronto, é para pegar o cara e colocar ele 
atrás das grades, quando necessariamente não é. Então, por isso que 
você pega uma tachinha, sei lá, o prego, sei lá: agora achei, peguei um 
sonegador. Então, esta diferença de tratamento de dados, esta forma de 
lidar com o que vem é que precisa ter um maior cuidado. E quando você 
não tem esta regra no outro país, eu imagino que poderia ser arguido 
que você, ao não respeitar os dados, você teria uma mácula no processo 
fiscal local, certo? Se a norma do lado de lá não tiver respeitado, é essa 
pergunta, não tiver respeitado a lei brasileira sobre proteção de dados, 
se ela tivesse sido obtida por uma forma aberta, sem o cuidado à 
proteção de dados.  

Então, achei... primeira... respondendo a primeira pergunta aí do 
Michell, achei que esse é um caso bem interessante para você explorar 
em um caso, em uma hipótese de estudar, de troca de informações. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu perguntaria o que é 
o dado protegido? Quer dizer, a proteção do dado chega ao ponto de não 
poder dizer para um outro fisco que o indivíduo fulano de tal tem um 
imóvel que ele declarou no Brasil em Miami? Pessoalmente ou através 
de uma offshore? Isto viola a lei? Qual é o dado que é protegido? Essa... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa pergunta é muito boa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa privacidade, veja o art. 
2º, João, se puder, até que ponto ela vai? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu tenho... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só na minha colocação, o 
fisco não está dizendo: olha, ele também é protestante, evangélico, a cor 
dele é essa, ele não é casado, mas vive há 30 anos com dona Fulana de 
tal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, essa pergunta é muito boa, Ricardo, 
porque eu lembro de um artigo e de uma palestra que eu vi do Ary 
Oswaldo Mattos Filho, que é um craque, não só em Direito Societário, 
mas também em Direito Tributário. E, aliás, ele começou primeiro pelo 
tributário, depois ele nos abandonou e foi para o lado societário, e ele se 
pôs a pensar sobre isso. Primeiro, existe sigilo entre você e o fisco? Ele 
fez a primeira indagação. Você quebra o sigilo porque o fisco usa os teus 
dados? Existe uma... que era uma discussão até da Lei Complementar 
nº 105, né? Se você... qual é o limite do sigilo fiscal? Será que o sigilo 
fiscal tem essa função? Porque você está lidando com o fisco e para você 
poder ser tributado, isso já foi discutido na doutrina, você precisa 
revelar os dados, ou o fisco precisa investigar os dados. E ao investigar 
os dados, ele estaria quebrando um sigilo fiscal? Porque também tem 
essa mania aqui: não, eu abro meu sigilo, como se fosse uma grande 
concessão, o cara parou no jornal já: eu abro o meu sigilo. De outro 
lado, assim: “Não houve quebra de sigilo fiscal”. Precisa haver uma 
quebra de sigilo, ou o sigilo já seria quebrável, ou não haveria essa 
quebra porque é um direito do fisco de investigar aquilo que o 
contribuinte não quer que ele saiba? A primeira ponderação que eu 
faço.  

Agora, na relação fisco/contribuinte, quando eu recebo, ou seja, você 
me diz o que você tem, e eu troco informações com outro fisco. Você 
está dizendo que você tem casa em Miami para o fisco americano, ou 
não está dizendo porque lá não tem declaração de bens, tem uma coisa 
que agora eles estão investigação mais, mas que não chega a ser 
declaração de bens. E aqui no Brasil você tem declaração de bens. Você 
é contribuinte fiscal no Brasil, é, de uma alguma forma, contribuinte 
fiscal nos Estados Unidos e você... só que só informa os fiscos do que 
você tem lá e o que você tem aqui. Na troca de informações isso 
aparece, porque é justamente vai ser desnudado a sua dedutibilidade 
que tem nos Estados Unidos, que você compra a casa e deduz. Então, o 
preço do mortgage fica ridículo, né? Então, você usa uma grande 
dedução, por isso que a gente quando vê que nos Estados Unidos tem 



uma alíquota do imposto de renda, pessoa física, alta, você fala: nossa, 
a alíquota é alta, mas a base é baixíssima. Então, quase você não paga 
imposto de renda nos Estados Unidos, é outra meia verdade que tem 
por aí. Mas na troca você não estaria, no meu entender, 
necessariamente infringindo, se é isso o que eu entendi da provocação 
do Ricardo, não é uma... eu não estou convicto disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos ver se você 
fica mais convicto ou menos convicto. Vamos por doses homeopáticas. 
No CTN, só prevê troca de informações entre entes do Direito Público 
interno, certo? Obviamente que o CTN permite o fisco fiscalizar, obriga 
terceiros a dar informações. Em que medida o CTN em matéria 
tributária se sobrepõe, vamos ficar inicialmente só internamente aqui, 
se sobrepõe a esta lei, no sentido que o fisco pode fiscalizar, pode 
coletar dados, isso é tratamento de dados segundo a lei, e pode trocar 
esses dados com outras entidades de direito público interno? Sabemos 
que o CTN, inclusive nesta parte, penso eu, é lei complementar. Eu não 
quero dizer que tem lei posterior porque eu defendo que a Lei 
Complementar nº 95 só permite revogação expressa ou por uma das 
formas que estão o art. 12, a velha revogação tácita por simplesmente 
haver uma lei posterior é altamente questionável. Nós caímos aí na 
questão de saber se a norma posterior pode ser enquadrada como geral 
ou especial, que não revoga a geral ou especial anterior. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É difícil discordar de você nesse aspecto, 
porque de fato... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou levantando o 
problema. Eu não manifestei nada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas eu acho interessante... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai discordar, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas você tem esse dom de quando 
levanta a bola você fala: vai ler. Então, você... de uma certa forma, você 
tem essa maneira muito cordial de discordar e que nos provoca. E, de 
fato, essa questão do código gera um problema de nascimento mesmo 
no tratado internacional para troca de informações. Porque você tem o 
tratado, então, ele está amplamente em vigor, só que você sendo 
monista ou dualista, tanto faz, você tem uma lei ordinária contra uma 
lei complementar. Então, você poderia dizer que trocar informações com 
entidades fiscais externas não seria possível, mas uma vez que você 
recebe essas informações do fisco, que é uma discussão que já teve com 
relação aos Estados Unidos, quando teve o tratado, você recebe essas 
informações do fisco, você não poderia usar de acordo com a Lei 
Complementar do Código Tributário Nacional? Talvez você não pudesse 
mandar, mas se você recebe informações, você teria alguma restrição 
em usar, como se fosse uma denúncia, alguém chegou e colocou na tua 
mesa, a Receita Federal, uma declaração de imposto de renda de um 



determinado contribuinte vindo do fisco americano, e você manda, isso 
já tinha um caso prático, você manda um ofício para o fisco estrangeiro 
para confirmar se essas informações são verdadeiras e ele confirma, o 
fisco brasileiro estaria impedido de utilizar?  

Aí vem minha outra dúvida, assim, sem esbarrar nessa colocação 
absolutamente correta, e no meu ver, pragmática de que você tem uma 
lei complementar que só diz que você pode trocar informações entre 
instituições internas, trocar significa que eu vou dar algo, você me dá 
alguma coisa, eu te devolvo; mas eu receber informações, que é uma 
discussão que está tendo no âmbito da Lava Jato, né? Então, muitas 
informações fiscais vieram de entes fiscais na Suíça, no caso também 
do ex-governador e prefeito Paulo Maluf, ou seja, se recebeu muitas 
informações vindas do fisco estrangeiro, e uma das alegações usadas 
pela defesa era essa, que eu não poderia usar essas informações fiscais. 
Mas eu acho que aí tem uma questão, pelo menos na Justiça, 
enfrentada e superada de que usar não significa afrontar o que está no 
Código Tributário Nacional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Rodrigo está pedindo a 
palavra, mas eu queria avisar o João Bianco, como grande estudioso 
que é, eu não estou brincando. Eu ia fazer a pergunta a você, mas como 
ele pediu a palavra, eu fico de fazer a pergunta depois. Mas eu já vou 
dizer qual é, para você pensar no art. 7º, inciso II, vis-à-vis... isso que 
nós estamos falando aqui, né? A possibilidade de mandar informações 
vis-à-vis dos tratados de troca de informações. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: A propósito, então, da provocação do 
Ricardo, o que eu diria é que o art. 199, Parágrafo Único do Código 
Tributário Nacional diz que a Fazenda Pública da União, na forma 
estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar 
informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da 
fiscalização de tributos. Então, para mim, esse assunto está resolvido. 
O CTN permite a troca de informações.  

E avançando, talvez, sem prejuízo do Michell eventualmente 
complementar, eu não vejo incompatibilidade nenhuma da LGPD, que é 
uma norma de caráter geral sobre proteção de dados, que também 
atinge o poder público, sobretudo pelo fato de que ela reconhece lá no 
finalzinho dela, art. 64, que os direitos e princípios expressos nessa lei 
não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio 
relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. E lembro, por outro lado, 
que, pegando aqui como exemplo a Convenção de Assistência Mútua 
que o Brasil assinou no bojo da OCDE, etc. e tal, que tem dispositivo 
expresso de manutenção do sigilo fiscal no tratamento do dado que é 
transferido do Brasil para o exterior e vice-versa.  

Então, só para colocar aqui também alguns elementos adicionais, para 
dizer que a coisa não está tão solta assim. Existe uma lógica na 



legislação, vis-à-vis os tratados que são assinados no trato desses dados 
que estão sujeitos a sigilo fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo ficou quietinho esse 
tempo todo, ele estava estudando a lei, viu? Ele já veio preparado, ele já 
tinha estudado.  

João, à luz da, inclusive, do que ele acaba de editar, que aparentemente 
encerra qualquer discussão. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu acho que o Maito já respondeu à 
pergunta, né? Me parece que essa aqui é uma lei geral, lei de proteção 
de dados das pessoas que colocam as suas informações pessoais no 
Facebook. Então, essa é uma lei que protege essas informações de 
Facebook. Os tratados internacionais, primeiro, que todos eles são para 
troca de informações para fins fiscais, que é uma norma específica, 
acho que não vai contra aqui essa norma geral. E esses tratados 
internacionais, eles são até então fundamentados aqui no CTN que o 
Maito acabou de ler. Então, não vejo nenhuma incompatibilidade, 
nenhum conflito aqui. Acho que eles estão regulando coisas diferentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todas as provocações que 
eu fiz aqui ficam superadas? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que ficam superadas, sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Só para complementar, 
já te dou a palavra, tudo isso decorre do fato de que esta lei, como está 
tratando de um universo de fatos e circunstâncias imprevisíveis e 
ilimitados, ela procurou cobrir tudo, pensado ou não pensado, né? 
Então, ela tem uma abrangência na sua literalidade muito grande. A 
aplicação dessa lei, até partindo do que você disse, são os dados 
pessoais, da privacidade. A literalidade não acompanha isto, não é? A 
doutrina e a jurisprudência vão ter que chegar a essa conclusão ao 
longo do tempo, caso a caso, não é?  

Mas voltando ao nosso problema tributário, parece que as colocações 
feitas aqui afastam as dúvidas apresentadas inicialmente. Michell. 

Sr. Michell Przepiorka: Não, só aproveitando o gancho do Rodrigo, que 
falou do art. 199, parágrafo único, e talvez até complementando a 
discussão que fala na forma estabelecida em tratados. Aí a provocação: 
será que na forma estabelecida em tratados poderia ser condicionado, 
então, pela proteção de direitos? E, só para lembrar, foi perguntado o 
que é dado e a lei no art. 5º, ela põe, ela traz as definições, ela fala dado 
pessoal é informação relacionado a pessoa natural, identificada ou 
identificável. Então, ela dá um escopo muito amplo, é qualquer 
informação, não é... ah, não vou separar Facebook ou informação para 
fins fiscais. Então, eu não acho que seja para fins fiscais, só vamos 
olhar para o tratado, e para fins de Facebook, vamos olhar esse dado 
pessoal, não sei se está... não me parece que está tão claro assim. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, justamente a 
literalidade é amplíssima, mas se nós formos ao art. 3º: “Esta lei aplica-
se qualquer operação de tratamento”, que nós já vimos que é muito 
amplo, basta coletar, “realizado por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público, ou privado”. Quer dizer, a literalidade é 
abrangente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, esse debate é interessante, até 
mesmo por essa provocação do Michell, mas é uma provocação 
interessante. Eu não sei se está tudo resolvido se a gente for para casos 
práticos. Algumas discussões, inclusive, relacionadas a jogadores de 
futebol e artistas chegaram ao conhecimento do fisco através de 
exposições em mídias sociais. O sujeito anda de carro simples, quando 
você vai ver no Facebook está causando com iate, helicóptero, avião, 
etc., etc., etc. Então, essa discussão sobre o que você tem nas mídias 
sociais, aquilo que você expõe, isso também aqui tem no fisco brasileiro. 
O cara andando de carro velho aqui... nas mídias sociais, isso também é 
discutido no âmbito da Lava Jato, tem uma exposição muito grande. Aí 
o dado usado como, vamos dizer, meio de prova, inclusive para fins 
fiscais, de sinais exteriores de riqueza é um dado que estaria protegido 
pela lei que o Michell está trazendo e haveria uma quebra de sigilo ipso 
facto, né? Você já tem o dado, você já tem as fotos do Facebook, e você 
pode usar isso para fins fiscais de forma ampla, dentro da lógica dos 
tratados até, então, se é... e do próprio Código Tributário Nacional? Eu 
não sei, eu tenho uma dúvida sobre isso, eu acho que é a dúvida que o 
Michell também tem, né? Assim, pelo o que eu entendi da discussão. É, 
perfil aberto ou fechado, exatamente. Porque a lei interna ali no tratado 
está tão evidente assim para mim, em que pese que eu... agradecer ao 
Maito, que pôs a coisa no trilho no ponto de vista de CTN. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, quando a Bianco falou do Facebook, e 
depois do Fernando falou, eu lembrei que na pós eu tinha uma colega 
que era do fisco e ele disse que tinha um departamento lá que eles 
justamente pesquisavam Facebook, a Revista Caras, e outras mídias 
para verificar se há o aumento patrimonial da pessoa, ou aquele 
patrimônio não declarado, né?  

Agora, a pergunta que eu faço, quando a pessoa entra no Facebook me 
parece que ela própria se expõe, né? Ela própria expõe a intimidade 
dela. Então, ela fica sujeita a isso, quando ela vai para uma festa, ou 
aparece em uma revista ostentando. Então, aí eu não sei se estaria 
coberto por essa lei, né? Porque parece que se o Facebook... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A ideia é que esteja. 

Sr. Miguel Gutierrez: [ininteligível] informações para o fisco sem ele 
pedir, sim, mas me parece que aí é uma questão da pessoa se expor, 
né? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, novamente aí. O 
tratamento de dado envolve também a transmissão, a divulgação de 
dados, que é o que faz essas mídias. Agora, aí nós vamos verificar... não 
é a própria pessoa. Quando ela se coloca publicamente, não existe aí 
uma autorização implícita de divulgar? A vaidade... aliás, hoje eu estava 
vindo, quando eu estava vindo para cá, uma prisão que foi feita hoje de 
manhã de um indivíduo que tem 20 e poucos anos e ele reuniu R$ 200 
milhões, se eu não me engano, em três anos, com golpes de natureza 
bancária, ele entrava nos dados bancários e desviava dinheiro e tudo 
mais. A polícia ficou fazendo a investigação muitos meses através 
desses dados aí. A mulher dele se exibia com uma riqueza enorme, 
joias, tinha um carro que valia muitas centenas de milhares de reais. 
Então, foram esses dados coletados nas mídias sociais, né? Inclusive, o 
casamento dele, que seria realizado na semana que vem, que não vai 
ser mais, que ia ter uma festa em um buffet monstruoso, tudo 
publicado nas mídias, né? A pergunta é: existe alguma responsabilidade 
do Facebook, né, [ininteligível]? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, o debate sobre proteção de dados veio 
daí, né? Então, e o que está acontecendo, que levando inclusive o dono 
do Facebook a ser muito atacado na Europa e justificar essa restrição 
ao uso de dados é porque mesmo que você seja da turma da ostentação 
e coloque isso nas mídias sociais, a questão é: como você estaria 
protegido? Porque você, aparentemente, expõe dentro da tua linha de 
seguidores. Então, você está exposto dentro da linha de seguidores; o 
que esses seguidores fazem com seus dados, e como você chega, porque 
como que você chega à investigação? Você se diz amigo ou se aproxima 
do investigado por meio do Facebook e como ele dá “aceite” sem pensar, 
ele aceita e depois esse dado é usado. Esta discussão, inclusive, para o 
problema maior que é utilização de dado por meio de robô, que 
preocupou a eleição americana, e de certa forma a eleição brasileira um 
pouco, é que como isto vai influenciar terceiros e como isso vai ser 
usado.  

Então, a discussão de dados é essa, você... tudo bem que você pode ser 
investigado pela polícia. Então, tem uma quebra autorizada a sigilo. 
Então, o juiz autoriza, aí é uma outra conversa, o problema é: sem uma 
autorização, você ter esses dados e esses dados serem utilizados de 
forma, vamos colocar, abusiva para investigação sem autorização 
judicial, que acho que é essa a ideia do sigilo fiscal. Então, nós estamos 
dentro de um sigilo fiscal que... para aqueles que não gostam ou não 
gostam, mas eu entendo que nós estamos dentro do sigilo fiscal, e se 
esse sigilo fiscal estaria de alguma forma sendo aí revisto pela 
provocação do Michell. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom... Pois não. 

Sr. Fernando Okumura: Bom dia. Fernando Okumura. É, eu acho que, 
separando aí, primeiro em relação à troca de informações entre 
particulares, né? O fato de publicar a foto no Facebook, eu acho que 
não é tão bem o foco dessa lei, eu acho que o foco maior é o que está 



por atrás, realmente, né? É o que você pensa, o que você acredita, que 
às vezes nem está publicado, mas é o preenchimento dos seus dados, 
onde você está naquele momento, que lugar você passou. Eu acho que 
tem alguns aplicativos que... principalmente esses de esporte, vocês já 
devem ter percebido que fizeram autorização nos termos de uso já 
recentemente, para você concordar com a utilização dos seus dados 
para tratamento, inclusive.  

Com relação à parte do... a relação com o fisco, com órgãos públicos, eu 
entendo, assim, pelo menos pelo pouco que eu vi aqui, inclusive, 
principalmente pelo inciso II do art. 7º, e também no próprio art. 33, o 
inciso III também, e a forma de aplicação das penalidades, eu imagino 
que a relação com órgãos públicos, eles conseguem se afastar da 
aplicação dessa proteção, porque eles sempre vão estar de alguma 
forma exercendo um... como está no artigo aqui, uma obrigação legal, 
uma atividade prevista em lei, a própria fiscalização, por exemplo, 
então... e a penalidade, a parte financeira, a multa não vai ser aplicada. 
A pena que pode acontecer é a restrição a utilização dos dados, por 
exemplo. Então, na prática, eles não vão ter nenhuma consequência 
pela utilização dos dados ou pela própria transferência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Obrigado. Alguém 
mais? Michell, obrigado. Anotei um monte de coisa aqui que eu vou 
pensar. Exclusivamente dentro dos aspectos tributários.  

Vamos para o próximo assunto, Principal Purpose Test nos tratados 
internacionais do Brasil. João Francisco. 

Sr. João Francisco Bianco: Novamente eu peço licença para não tratar 
desse tema hoje, tendo em vista a ausência do Prof. Schoueri aqui na 
Mesa. Porque estamos aguardando a presença da Mesa completa para 
discutir esse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depreciação linear, custo de 
estoques, Solução de Consulta COSIT nº 174, Salvador Brandão. 
Lembrando que na reunião passada o Brandão apresentou essa questão 
no Pequeno Expediente e gerou uma grande... não tão grande quanto 
outras, mas uma discussão bastante interessante. Segundo o Brandão, 
houve uma novidade, que as taxas de depreciação fiscal admitidas pela 
Receita Federal não são iguais às taxas adotadas na contabilidade, 
principalmente depois da adoção das novas normas contábeis, isso não 
há dúvida; que a Receita Federal reconhece a possibilidade de você 
continuar aplicando as taxas fiscais independentemente da taxa 
contábil, e isso já vinha admitindo, e já ratificou isso depois da Lei nº 
12.973, mas o Brandão detectou um detalhe aqui importante nesta 
Solução de Consulta, por isso que o assunto ficou na Pauta, foi 
colocado na Pauta, só foi tratado no Pequeno Expediente mais como 
notícia, e foi colocado na Pauta para a gente poder pensar um pouco 
durante a semana. E aqui estamos nós. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, quando foi colocado isso na 
semana passada, acho que foi o Rodrigo que citou o art. 6º do Decreto-



Lei nº 1.598. Esse Decreto-Lei nº 1.598 eu fui buscá-lo no Diário Oficial 
naquele dia, dia 31... não, é 77. Mil quinhentos e noventa e oito... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi o Victor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, o Victor, foi o Victor Polizelli. Ah tá. 
E... porque realmente havia aquele problema, e continuou. No caso das 
depreciações, por exemplo, se você não lançasse em um determinado 
exercício, você não poderia acumular no exercício seguinte, tão obstante 
essa regra do art. 6º, havia essa determinação. Ainda ficava na dúvida 
se ao invés de dez anos, então, se você esqueceu de fazer uma 
depreciação, você lançaria no 11º ano. Me pareceu que essa foi a 
solução mais adequada. Você não podia acumular no exercício, mas 
ficaria para o 11º ano, mais ou menos assim.  

Outra regra que era importante era que se você não contabilizasse, não 
lançasse na contabilidade, você não poderia excluir no LALUR, quer 
dizer, era proibido, você não lançava na contabilidade, não tinha como 
excluir no LALUR. Então, seu lucro líquido era mil, sem as 
depreciações, você não poderia transformar em 900 no LALUR 
deduzindo a depreciação porque não havia a contabilidade, era mais 
restrito. Agora não, o LALUR virou mesmo uma segunda, entre aspas, 
vamos chamar, segunda escrituração, porque você pode fazer vários 
ajustes que na contabilidade são dedutíveis ou são excluídas e você 
ajusta o seu lucro real no LALUR.  

Bem, então, a depreciação. Então a dúvida era assim: a empresa hoje, 
normalmente, vai, vamos admitir uma empresa que está... que tem todo 
o seu movimento dentro de um ciclo normal de produção, 30 dias. 
Então, as coisas vão acontecendo e você lança a depreciação contábil 
igual à fiscal. Você pode até querer fazer isso, tem a regra com a 
contábil, mas têm muitas empresas que não estão tão assim, uma 
Brastemp de... ela fala: não, eu não vou ficar fazendo cálculo, pedir 
para engenheiro, tal, não. Eu vou seguir a regra fiscal. Não tem nenhum 
problema, vai fazer o lucro líquido igual ao lucro real, se não tiver 
outras alterações. Na hipótese em que, aí realmente como... na 
contabilidade deve ser aplicado o princípio do tempo real de consumo 
de uso do bem. Essa, inclusive, é uma crítica que, eu, a semana 
passada, eu estava aqui na extrema direita, como eu realmente estou 
na extrema direita, de que o intangível é uma coisa que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai votar no Bolsonaro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já fui. Opa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem nenhuma... sem 
nenhuma manifestação de opinião. Estou respeitando os votos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estava na extrema direita, quis 
dizer, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É brincadeira. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque eu não concordava, eu não 
concordo com a forma como vem de Londres de fazer a contabilização 
alocando em cada item o valor da compra, né? Eu acho que aquilo tem 
que ser ágio, e tinha que, eventualmente, ir para a despesa e fazer os 
acertos, se dedutíveis, no futuro. Mas, tudo bem, aí tem aquela parte 
que você aloca, que aí, eu só quis exatamente nesse ponto, eu sou mais 
radical, porque hoje em dia existem balanços cheios de intangíveis e de 
valores alocados a bens que não se depreciam, né? E a bolha está 
crescendo. Não tem bolha, mas tudo bem.  

Bom, voltando à depreciação. Então, a depreciação você pode fazer de 
acordo com o tempo de vida útil do bem, ou de acordo com o sistema de 
produção. Eu citei aqui um exemplo extremo, a usina nuclear, a 
barragem, era projetada para durar 300 anos, e Itaipu já foi totalmente 
depreciada em 25, porque a fiscal permite em 4. E está lá, uma 
barragem enorme e vai durar até que, eventualmente, a tecnologia 
possa até mudar, aí vai por obsolescência, abandona e tudo bem. Mas 
se ficar? Nós temos usinas que estão chegando a 150 anos, né? E está 
funcionando, a Henry Borden aqui embaixo, por aí vai. Então, o critério 
é adequado. O critério de você usar o tempo, né?  

Então, no fiscal, o que acontece? Você lança na contabilidade 1%, mas 
você pode excluir no LALUR a linear, 10%. Nós já até tivemos uma 
discussão - e pena que o Bruno não está aqui presente - sobre a 
questão de como que apropria essa questão de PIS/COFINS. Essa 
consulta é que dá mais força ainda para aquelas pessoas que pensam 
que a dedução do crédito PIS/COFINS, quando se opta pela 
depreciação, seja a depreciação fiscal, porque ela é a linear, né? É, esse 
problema do PIS/COFINS, ele está mais ou menos resolvido, porque o 
próprio fisco... a lei já dá a oportunidade de você fazer o crédito de uma 
vez. Então, tem poucos casos que você... não é? É, de novo, né? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bem, então, você faz assim, você deduz 
um ponto na contabilidade e você exclui dez no LALUR. Então, o seu 
lucro líquido que seria, vamos supor que após a dedução da 
depreciação seria 99. No LALUR, você pode excluir nove, e fazendo 
aquela contabilização de imposto de renda deferido, porque, na verdade, 
num dado momento você vai haver a compensação desse valor. O que 
traz essa consulta de novidade? É que você vai ser um lucro líquido de 
mil, sem nenhuma outra alteração, e fazendo a depreciação por esse 
critério que você escolheu ou que foi determinado, mesmo que você 
adote a linear, vamos... chegando ao extremo do você adotar a linear. 
Você faz a depreciação dos equipamentos e aloca a custo do bem 
produzido. Então, ao final do ano você não tem esse valor da 
depreciação deduzindo do lucro líquido. E a dúvida é a seguinte: bom, 
se ele está no estoque, o bem está no estoque, eu posso deduzir do 
LALUR? A dúvida é relevante porque um dado momento vai ser 
dedutível, mas não naquele momento, quer dizer, não afetou o lucro 
daquele exercício, e você vai excluir uma coisa que não estava 



compondo o valor do lucro líquido. E a Receita Federal nessa consulta 
diz que sim, você, mesmo lançando em estoque, você poderá fazer a 
exclusão no LALUR e fazer o controle até o momento em que começa o 
tempo que você levaria para fazer a depreciação, quando o fiscal estiver 
fechado, você volta para fazer a equalização com a contabilidade.  

Então, na verdade, se trata apenas... vamos dizer assim, um 
deferimento, não é? Porque você vai excluir antes de deduzir, o que é 
interessante. E isso parece que não é muita coisa, mas tem, por 
exemplo, um empreendedor que, nosso amigo, um conhecido, ele não 
pega financiamento para construir prédios, ele incorpora, e com 
recursos próprios ele constrói. Ele só vende a partir do terceiro ano, 
segundo ano, que o bem está produzido e nessa conta são lançadas 
todas as depreciações. Então, isso é custo, fica no estoque, mas ele, 
como tem outras operações, no LALUR, ele pode excluir as depreciações 
que foram contabilizadas a custo de um estoque que ainda vai ser 
vendido. Essa é a Consulta nº 174. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, só para 
arrematar, antes que alguém queira se manifestar a respeito. Até 1977, 
se falava que os exercícios eram independentes e autônomos e não 
havia comunicação entre eles. O art. 6º do 1.598 criou uma grande 
revolução e passou a haver uma interdependência entre os períodos 
base, não é? E isso, inclusive, foi expressamente reconhecido em um 
parecer normativo que, infelizmente, eu não tenho de cabeça aqui, e 
que afirmou exatamente isso, que o Decreto-Lei nº 1.598 tinha alterado 
profundamente o sistema, estanque, vai, que nós tínhamos no passado.  

Essa permissão de dedução de uma... fiscal, de uma parcela que ainda 
não afetou o resultado, né? Porque, na verdade, o que está no estoque 
ainda simplesmente se transferiu a parcela do ativo imobilizado para 
conta de estoque que está lá no fim do ano, ainda não afetou resultado. 
Representa uma das situações em que o período de competência para 
dedução fiscal é diferente do período de competência para dedução 
contábil. E esta é uma das hipóteses em que, agora indo para o art. 8º 
do 1.598, o LALUR deve ser empregado para fazer esse ajuste, sem 
nenhuma consequência no contribuinte.  

Eu tenho para mim que a Receita Federal, ao confirmar o entendimento 
de que a depreciação fiscal não é, nunca, igual à contábil, ela foi 
adiante realmente, expressamente. Inclusive, ela sublinha em uma 
determinada passagem que isso é permitido, permitida a exclusão antes 
de transitar por conta de resultado, ela não poderia ter sido mais 
explícita, mais clara no tratamento desse assunto. E eu entendo que ela 
tem fundamento legal para chegar a essa conclusão.  

Alguém quer comentar mais? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não entendi direito qual é a situação de 
fato aqui. Como que se deprecia o bem que está no estoque? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. É o contrário, se 
deprecia uma máquina... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que produz um bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cuja depreciação é custo da 
produção, e, portanto, ela primeiro vai para estoque, e depois vai para 
resultado, quando o estoque for vendido. Mas nós estamos tratando a 
situação em que o estoque ainda está lá. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente é estranha, né, essa conclusão, 
que é contrária a tudo o que a gente aprendeu, né? Quer dizer, você... 
depreciação da máquina vai para o estoque, ela fica no estoque até ser 
baixado o bem que está em estoque. Não consigo entender por que vai 
para a despesa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. Acho que você está fazendo 
uma... 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Será que eu estou entendendo tudo 
errado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o seguinte, quando você faz uma 
produção, por exemplo, um apartamento, você vai... porque, claro, no 
dia a dia, quem produz água tem depreciação na máquina que produz 
água, dá pouca interferência no resultado final, do fim do ano. Pode ter 
um estoquezinho lá, mas tem estoque anterior, tal. Estamos falando em 
uma situação, e que é o caso da consulta, e eu tenho um caso prático, 
exatamente no que disse, o empreendedor imobiliário, ele, com recursos 
próprios, faz a incorporação e constrói o prédio. Depois que constrói, ele 
vai vender. Aí o financiamento, as pessoas buscam onde quiserem. Mas 
ele, durante a construção, todas máquinas que ele usa, que são de 
propriedade dele para produzir o prédio, ele deprecia e vai para custo do 
prédio, não vai para despesa, certo? Bom, aí no final do ano esse valor 
está lá no apartamento, lá no custo, lá na... bens de venda, que 
inclusive é realmente estoque, os imóveis que estão destinados à venda 
é uma mercadoria para as empresas imobiliárias, não é? Como seria a 
plataforma que está sendo construída para venda, também, mesma 
coisa. Só que se você vendeu, é claro, aí é diferente o tratamento, não é? 
Você vendeu um bem que vai demorar mais de um ano para ser 
produzido, aí você tem que fazer aquela apropriação proporcional, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 1.510 também de 98.  

Mas aqui não se trata disso, trata-se de você produzir alguma coisa que 
você só vai vender daqui a três anos, e você vai produzir durante três 
anos. Então, toda a depreciação daqueles guindastes, as máquinas, 
caminhões, que tem uma depreciação pesada de 20% ao ano, você 
lança em custo, vai para estoque. Se você olhar o seu lucro líquido lá 
que decorre de outras operações, ele não está afetado. E, no entanto, 
essa consulta permite que o valor da depreciação de todas aquelas 
máquinas, você lance e exclua do LALUR. É esse aí o resultado dessa 



consulta. Em coerência com essa questão contábil, não é? Porque a 
Contabilidade veio dizer: olha, a depreciação não é mais do jeito que o 
fisco quer, na contabilidade, pode usar o fisco. O fisco diz: olha, eu 
tenho... agora, inclusive, nessa última Instrução Normativa nº 1.515, 
né? Acho que é a última que saiu? Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Setecentos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela mudou, né? Ela foi alterada, 
1.700. Tem um anexo de todos os percentuais, aquela instrução antiga 
de 1968, que tratava dos percentuais de depreciação, ela atualizou. 
Então, esses são os percentuais que são permitidos. Inclusive, 
multiplicando por 2, conforme o tempo de uso, 1,5, 2, e, o caso típico, 
esse caso de construção, às vezes trabalha 24 horas por dia, então, ele 
tem fator 2 de multiplicação. Um veículo é depreciado em dois anos e 
meio, fiscalmente, mas depois, o veículo ainda está lá. Então, ele pode 
usar por dois anos e meio, vai depreciar, vai lançar em custo, e não 
afetou o resultado daquele exercício, porque ele não vendeu. Mas está 
permitindo que ele faça a exclusão de todos os veículos em um controle 
à parte do LALUR. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, João.  

Sr. João Francisco Bianco: A minha estranheza é com relação àquele 
dispositivo do 1.598, que... acho que é o... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Oitavo. 

Sr. João Francisco Bianco: Dois nove... não, o do regulamento é o 299, 
que diz que a despesa dedutível é aquela necessária, usual, normal, e 
necessária que não seja custo. Isso aí claramente é um custo. Quer 
dizer, essa conclusão está indo contra esse dispositivo do 1.598. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, deixa eu... acho que 
nós precisamos trazer mais uma consideração, que, aliás, em relação ao 
que você está falando, que eu já mencionei atrás, que no art. 6º, no 
1.598, ele reconhece a existência de competências diferentes, e isso é 
acertado via LALUR. E pode haver, portanto, uma dedução fiscal que 
ocorre antes de uma dedução contábil. Não... as exclusões podem 
ocorrer antes de haver a despesa contabilizada. A depreciação acelerada 
é assim, está certo? Ou mesmo aquelas depreciações que o custo total 
por incentivo fiscal é permitido no ano da aquisição, o bem está no ativo 
aí, tanto quanto o estoque, mas a dedução já é permitida. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas tem uma lei fiscal que permite dar um 
incentivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. João Francisco Bianco: Contrário ao princípio da contabilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 



Sr. João Francisco Bianco: Nesse caso tem alguma lei fiscal que prevê 
esse incentivo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A 12.973. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você lembra que isso 
aqui é objeto de uma evolução histórica e uma análise sistemática da 
legislação, da Lei nº 4.506, à vista da... que é a lei fiscal, não é? À vista 
da 6.404, e o próprio fisco sempre reconheceu que a depreciação fiscal 
tem uma regra específica diferente, é por isso. Agora, não é surpresa, 
não. A gente estranhou quando o Brandão apresentou a semana 
passada, porque nós falamos: “Puxa, mas ainda está no estoque e já 
pode deduzir?”. Agora, você pensando bem, existem muitas situações 
em que o valor ainda está no ativo e você deduz antes de ele se 
concretizar em uma perda contábil, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu não vejo também 
grande problema aí, viu? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O parecer, eu considero 
correto, fundamentado e muito claro até, viu? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Pois 
não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível]. Aqui. 

Sra. Paula Romano Bifano: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está ligado? 

Sra. Paula Romano Bifano: Desculpa. Não, só uma ponderação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode se identificar, por 
favor? 

Sra. Paula Romano Bifano: Eu sou a Paula Romano Bifano, da PWC. 
Eu queria só fazer uma ponderação porque a gente está falando aqui 
como se, e eu acho que a premissa que a gente está usando é essa, de 
que existe um descolamento entre a realização da depreciação contábil 
e a realização da depreciação fiscal. E foi feito um comentário que eu só 
gostaria de entender se de fato eu entendi corretamente, porque se falou 
aqui da seguinte questão, que é possível você do ponto de vista fiscal 
fazer a realização de um bem, depreciar esse bem para fins fiscais, 
ainda que esse bem não esteja sofrendo depreciação contábil. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hum-hum. 

Sra. Paula Romano Bifano: Não, então, é que eu ouvi esse comentário. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. Desculpa. 

Sra. Paula Romano Bifano: Porque eu entendi a seguinte forma, eu 
entendo o seguinte, aqui a gente está falando de uma situação 
específica, onde você teve uma depreciação, ela foi para custo, você 
reclassificou para estoque, porque esse bem de estoque ainda não foi 
realizado, e aí, em virtude de uma, digamos, de uma expectativa de que 
vá haver uma realização desse estoque, você permite que para fins 
fiscais você faça uma exclusão na base lucro real dessa depreciação que 
você incorporou ao estoque. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sra. Paula Romano Bifano: Eu entendi isso. Mas a depreciação 
contábil que iria se realizar, ela vai ocorrer em uma competência 
posterior à exclusão fiscal. Eu estou entendendo que isso, do ponto de 
vista de uma, assim, fazendo uma analogia, ensejaria também a 
interpretação de que eu posso fazer uma realização de uma depreciação 
fiscal e uma competência diferente da realização contábil, não do ponto 
de vista de aceleração, mas do ponto de vista de início.  

Então, vou dar um caso específico que eu estou enfrentando na prática. 
Eu tenho uma pessoa jurídica que ela em determinado momento 
percebeu que a sua atividade teria que ser estagnada e ela teria que 
parar de realizar depreciação contábil dos seus bens porque ela não vai 
mais produzir um determinado insumo. E a pergunta foi: eu posso 
continuar realizando fiscalmente a depreciação desses bens, em que 
pese depreciação contábil disso tenha sido interrompida? Então, a 
discussão que a gente colocou foi, à época, que as normas contábeis 
entendiam que... pela aplicação das normas contábeis, você não podia 
interromper a depreciação contábil desse bem. E aí em que pese tenha 
havido essa interpretação do ponto de vista contábil, a auditoria 
entendeu que era imaterial o valor e falou: “Não, tudo bem, você pode 
aplicar o que você quiser”. E aí a empresa entendeu que ela podia 
estagnar a depreciação contábil daquele bem, só que a pergunta foi: e 
para fins fiscais eu posso continuar realizando essa depreciação fiscal? 
Entendo que não, mas a gente está falando aqui de um descasamento 
aonde você tem uma depreciação fiscal que você vai excluir na base da 
sua apuração no lucro real, descasada da sua depreciação contábil que 
é no momento da realização do estoque. Então, eu estou querendo 
entender, conciliar as duas visões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu vou responder 
rapidamente, porque já são 10 horas. O Schoueri não está aqui hoje, 
porque quando é 10 horas, ele começa a me pisar no pé aqui por baixo, 
e hoje ele não está, mas eu estou sentindo as pisadas dele.  

É o seguinte, a lei fiscal permite a depreciação? Agora não estamos mais 
falando na velocidade da... e na taxa. Ela permite a depreciação a partir 
do momento em que o bem é colocado em operação e enquanto estiver 
em operação. Se houver uma interrupção como você está mencionando, 
e existe em algumas empresas que têm no setor agropecuário, por 



exemplo, tem momento em que... na agroindústria, o momento em que 
a indústria para, ela para porque... fora de safra, fora de colheita. 
Dentro desse período, você não deve depreciar, mas nós podemos 
continuar, se você quiser. Semana que vem, você apresenta o assunto.  

Infelizmente, terminamos, né? Obrigado pela presença e a semana que 
vem eu não estarei aqui porque estarei em um congresso em Recife, 
aliás, o Zilveti também, mas teremos Mesa normalmente. Muito 
obrigado. 
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FIM 

Eu, Gerson Batista, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido 

 


