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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Confirmar aqui 
que recebemos... João Bianco recebeu da IFA... Foi isso, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Foi.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi. Diretamente da IFA, a 
confirmação do Prêmio David Tillinghast. Na verdade, é o David Tillinghast 
Research Programm, que nós conseguimos, juntamente com o Emag da 3ª 
Região, e que vamos utilizar o recurso financeiro, não é? Que não paga acho 
que nem um terço, mas, de qualquer forma, vai ser utilizado para a realização 
de uma conferência internacional, ano que vem, aqui na faculdade de Direito. 
Então, é oficial. Pelo menos desde o dia 19 de outubro, foi comunicado 
oficialmente a todos os membros da IFA. João quer comentar alguma coisa 
sobre isso ou não há necessidade?  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, a gente já tinha comentado aqui 
algumas vezes; agora nós recebemos uma... A IFA emitiu uma circular para 
todos os associados, e eles nos informaram que vão mandar um ofício pra nós, 
informando oficialmente da concessão do prêmio. Nós vamos receber um... 
Esse prêmio envolve a entrega de um patrocínio da IFA no valor de 25 mil 
euros, que vão ser entregues pra custear as despesas para a realização de um 
evento de dois dias, aqui em São Paulo. Não vai dar para o gasto os 25 mil 
euros, nós vamos ter que acionar os nossos fiéis patrocinadores, mas, de 
qualquer forma, vai ser um evento próximo ao nosso tradicional Congresso de 
Direito Tributário Internacional, mais independente, e é, na verdade, um 
evento mais voltado para pesquisa, um evento um pouco diferente do nosso 
Congresso que nós fazemos, é um evento mais direcionado para a pesquisa, e 
a gente pretende ter como resultado algum trabalho escrito, ou uma... alguns 
artigos escritos ou então um... um livro sobre os temas dos painéis, mas é 
uma coisa um pouco diferente do nosso congresso, mas, de qualquer forma, é 
um... Eu já disse aqui e torno a repetir, é uma demonstração do prestígio que 



o IBDT conquistou no cenário internacional, como diria o professor Ruy, da 
“tributarística internacional”, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:Pequeno expediente alguém tem 
alguma coisa? Semana que vem nós vamos ter a realização do colóquio... 
Colóquio que chama? Vai chamar de Colóquio, aqui, no Chile. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Reunião do Observatório? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, do Observatório. No Chile, nós 
vamos... Vai uma delegação do IBDT, três diretores estarão ausentes, 
poderemos usar o espaço com mais... com espaço, mais espaço.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível], além dos diretores presentes, 
haverá outros, inclusive porque um dos painéis que a gente já introduziu um 
quito e vai repetir agora, também, em Santiago, é que existe um espaço para 
jovens mestrandos e doutorandos, recém-doutores ou mestres, para terem 
uma experiência de uma apresentação internacional, que eu acho que é uma 
das coisas... Um diferencial do Observatório de Direito Tributário é esse, e, no 
ano passado, o nosso representante foi o Luís(F) Flávio; este ano, nós já temos 
a confirmação que o Paulo Vitor(F) vai ser o nosso representante, o nosso 
jovem brasileiro para ter uma apresentação internacional, um congresso 
internacional, isso... Todo Congresso do Observatório tem essa característica a 
mais.  

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe. Quer dizer, além disso, a delegação do 
IBDT vai ser composta pelos alunos do curso de Direito Tributário 
internacional. É um grupo de quatro alunos que vai participar de uma 
competição entre alunos de outras universidades, é uma competição que é 
muito popular, é muito usual, na Europa, competição entre alunos de 
universidades, e agora do... no âmbito do Observatório, nós estamos 
introduzindo essa competição aqui. Os alunos do IBDT vão participar dessa 
competição com outros alunos e vai ter um... São quatro equipes, dois contra 
dois, semifinal; depois, a semi... A final, dois contra dois, vai ser eleita uma 
equipe vencedora da competição. É um trabalho muito interessante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o coach brasileiro, não é, o técnico brasileiro, é 
o João Bianco, que veio preparando essa equipe, ele já vem fazendo ensaios, 
etc., sobre o caso, porque isso... Tem todo um charme disso. Ou seja, Ricardo, 
no mínimo, oito brasileiros dos que nós falamos, aqui, quatro estudantes, 
mais os quatro que estão indo, no mínimo oito nessa delegação brasileira, que 
já é alguma coisa para mostrar o quanto nós, IBDT, queremos apoiar o 
Observatório.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Temos apoiado bastante o 
Observatório já nos últimos anos, não é? E, inclusive, observo que nós temos, 
na nossa página na internet, um espaçozinho do Observatório, e lá é feito 
uma... uma divulgação do... É um clipping de comentários e de notícias dos 
vários países associados. Aqui, no Brasil, nós temos a nossa participação com 
o Ramon, que aqui está, nosso colega Ramon, e o João Bianco, são os autores 
da participação brasileira. Newsletter que chama, não é? Passado e... Eu fiz 
isto juntamente com o Fábio Piovesan Bozza, logo que começamos essa 



participação do IBDT no Observatório. E, atualmente, o Ramon Tomazela e o 
Bianco são os responsáveis e autores da página brasileira. São sempre 
notícias relacionadas a nosso ambiente tributário, voltado para repercussões 
internacionais, não é? Então, é interessante também para consulta se alguém 
tiver interesse. Dá trabalho, pessoal.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está visto, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está visto, é muito interessante. 
Tem jurisprudência, como vimos. Falar em jurisprudência, eu quero fazer 
referência ainda no pequeno expediente, uma decisão que circulou ontem no 
escritório, tirada de alguma fonte de informação, não sei se é Valor 
Econômico, de uma decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 
no Recurso Extraordinário 522.989. Em decisão monocrática, a Fiat tinha 
recebido um não do ministro Gilmar Mendes. Houve agravo regimental e foi 
para o Plenário da Segunda Turma, não é? A questão é, na minha maneira de 
ver, a pior de toda para provocar o Supremo. Mas, embora não esteja com o 
acórdão na mão, acabou sendo o verdadeiro tiro no pé, num ponto de vista 
mais amplo. A questão é a possibilidade de dedução perante o imposto de 
renda das despesas questionadas judicialmente. E que a Fiat, pela notícia, 
aqui, sustentou que a indedutibilidade feriria o conceito de renda. Essa é uma 
questão que já foi suscitada sobre inúmeras perspectivas, não é, e, 
tradicionalmente, os Tribunais negam que a indedutibilidade possa ferir o 
conceito de renda e outras questões mais... especialmente na compensação de 
prejuízos isso tem sido muito discutido. O que preocupa aqui é que, além de 
dizer que realmente não é dedutível, o tributo que ainda não foi 
definitivamente decidido como despesa da empresa, que ainda pertence a 
um... a um... diz aqui o Tribunal que pertence  ao seu patrimônio... Agora, 
entre aspas, o ministro Gilmar Mendes diz o seguinte: “A renda inclui a ideia 
de ganho ou acréscimo e cabe ao Congresso Nacional, por meio de leis 
ordinárias, definir os contornos precisos da renda tributável”. Aí ele dá um... 
um... Uma pitadinha favorável: “Sem ampliá-la além das balizas 
constitucionais”. Mas o importante é que dá uma certa amplitude para as leis 
definirem os contornos de renda. Voltando aquela ideia da renda legal, que o 
ministro Jobim proclamou na questão de triste memória, proclamou naquele 
famigerado acórdão do Supremo Tribunal Federal. Prossegue o ministro 
Gilmar Mendes: “A possibilidade da dedução de valores da base de cálculo de 
determinado tributo é benefício legal, que nasce da vontade do legislador 
competente”, de forma que eu, quando li isso aqui, obviamente, meu, quase 
caí da cadeira. Não caí porque eu estava de pé. Mas eu vou... Todos nós acho 
que vamos resgatar o acórdão, quando estiver disponível, mas é uma coisa 
horrorosa. O RE 522989. Essa questão... Essa questão da... de ser benefício 
legal foi a pedra de toque para a Câmara Superior de Recursos Fiscais mudar 
a jurisprudência a respeito da compensação de prejuízos fiscais na 
incorporação de pessoas jurídicas, em que a jurisprudência, pacificamente, a 
própria Câmara, por unanimidade, decidia que não se aplicava, no caso de 
incorporação, a trava, e, quando o... no adesão política, a Câmara Superior, 
por voto de desempate, quis decidir que se aplica, sim, o fundamento foi a 
referência a um acórdão do Supremo que dizia esta besteira, que é um 
benefício fiscal.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, o Schoueri está trazendo aqui 
o detalhe de que este encontro do Observatório no Chile será III Encuentro Del 
Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional. E o título existe um 
modelo a seguir? Falei um bom... um bom espanhol agora, porque está escrito 
quase em português, a única diferença é que é um com n. Então, não dá pra... 
Não dá pra... Hã?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Falta interrogação no começo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, não, tem interrogação no 
começo, que é uma boa coisa, viu?  

Bom, o pequeno expediente está encerrado. Vamos para a pauta. Alguém quer 
comentar alguma coisa sobre essa decisão do Supremo? Todos surpreendidos 
e não merece. A pauta temos ali 12.715. Eu estou deixando sempre em aberto 
porque pode surgir alguma nova questão sempre. Alguém tem? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamentos fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da lei, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É da lei. Eu fiquei até uns 40 minutos da 
semana passada, que houve um... um... Informalmente, não é, uma conversa 
sobre a Lei 12.715 após a... Após a reunião normal. E eu gostaria de... Eu 
realmente estou cheio de dúvidas ainda, não é, como eu percebi. Mas, com 
referência à questão do preço de custo de importação e o PCEX, é... Só vou 
expor exatamente o que eu penso sobre o assunto. Nós tínhamos três métodos 
que são ainda, inclusive, facultativos. Você usa aquilo que é... Que cause 
menor transtorno tributário. Inclusive se aplicavam as commodities. No 
período pré da... da Lei 12.715, aplicavam-se as commodities. Então, com a 
chegada dessa lei, criou-se um novo... Um novo método exclusivamente para 
aquelas commodities, cujo preços são cotados em bolsas reconhecidas 
internacionalmente. E, lá no meio do 18 A, é... Faculta a... Não a todas as... 
Não a todos os produtos, somente a outras commodities, que não sejam 
aquelas, usar aquele método. Então, são quatro métodos que estão disponíveis 
para as commodities que não são cotadas internacionalmente, em bolsas 
reconhecidas. É isso mesmo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, nós... Você não estava, não 
é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não estava.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No grupo de... No grupo informal 
de transfer price, que se reuniu depois da mesa, ficamos até meio dia, nós... À 
medida que íamos discutindo, fomos transmudando as conclusões até então, 
não é? E terminamos, na minha percepção, pelo menos, não sei se a do 
Schoueri, terminamos sem uma conclusão segura, pelo menos, não é? Uma 
das ideias pelas quais nós passamos foi essa que você expos. Mas até que 
ponto a gente pode ter certeza, não é? O Schoueri tem sustentado que não há 
como entrar no PCEX e no PCI, sem passar pelo parágrafo do art. 18 e do 
art.19, que determina a obrigatoriedade, aparentemente, desse método e 



apenas para as commodities. Quer dizer, o que não fosse commodity não 
estaria no método. Foi uma ideia que foi também ganhando corpo. Tudo isso 
ficou muito difícil porque você também não sabe bem o que é uma commodity, 
falta de definição legal e de consenso entre pessoas do mercado até. Eu 
cheguei a levantar a ideia de que ficou irrelevante saber o que é commodity. 
Eu cheguei a levantar a ideia de que, havendo preços cotados em bolsa, não 
interessa saber se é commodity ou não. E aquele § 4º, se não me engano, do 
18 A, que permite, quando não houver cotação, você se recorrer a outras 
fontes de... também reconhecidas internacionais, só se aplicaria aos produtos 
que tivessem no caput. Quer dizer, aqueles originalmente tivessem sujeitos à 
cotação em bolsa, tivesse cotação em bolsa. Tivemos uma... Estou tentando 
resumir aqui as muitas coisas que foram faladas. Tivemos uma... um 
momento em que achamos que o parágrafo poderia funcionar como um novo 
método, não é, independente. Chegamos à conclusão que não daria muito pra 
se manter essa ideia. E ficamos ainda com a grande dúvida sobre, afinal de 
contas, quando se aplica esse § 4º, porque o parágrafo anterior - não sei bem 
se é o primeiro ou se é o segundo, acho que é o terceiro, para falar a verdade -, 
ele diz que, quando não tiver cotação no dia, você usa da última cotação 
conhecida. “Bom, mas a última de quando? Por exemplo, de dois anos atrás?”. 
Um produto que tenha sido cotado e de repente deixou de ser cotado ou... E 
quando é que... Qual a prevalência dos parágrafos? Quer dizer, não tem 
cotação no dia, você é obrigado primeiro a do dia anterior, ou você já pode ir 
para uma revista de informação, não é, de cotações. Então, realmente, não 
conseguimos, entre aspas, cientificamente, chegar a uma interpretação segura 
e definitiva.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que você resumiu bem, quer dizer, 
para... Com todas as inseguranças que qualquer discussão permite, mas é 
uma evolução, o Ricardo resumiu bem, o § 4º não nos pareceu ser autônomo, 
pareceu ser uma situação de bem... Sujeitos à cotação, mas sem uma cotação, 
ou seja, o bem tem... Está inscrito numa bolsa, haveria possibilidade de uma 
cotação, mas não há cotação para aquela época, então você usaria o § 4º. Ou 
seja, nós acabamos concluindo por uma redução do escopo do § 4ª porque a 
alternativa, que era dizer: “Basta que haja uma publicação, eu uso o § 4º”, iria 
contra o caput, que seriam bens sujeitos à cotação. Então, tem que estar, no 
mínimo, sujeito à cotação. Sim, Ricardo disse bem, pareceu haver um... Nunca 
uma conclusão definitiva, mas uma grande tendência a dizer que a porta de 
entrada para o 18 A é o § 6º do... § 16, do art.... do art. 18. Então, não 
haveria... O 18 A não é um método autônomo, não é que ele exista por si 
mesmo. Ou seja, eu tendo um bem, um bem, importado, pessoa relacionada, 
eu tenho três métodos, no caso, de importação, que são os três métodos 
arrolados pelo art. 18. Isso é a regra. [ininteligível – 0:19:38] tenho três 
métodos: leia-se PIC, PRL e CPL, ponto. Agora, no caso de commodity, aí o 
§16, eu... Sujeitas à cotação em bolsa, não necessariamente com cotação, mas 
sujeita à cotação, aí eu tenho uma regra especial que remete ao 18 A, e só 
nesse caso 18 A, senão eu tenho a regra do 18. E daí se... Daí... Ou seja, o PCI 
é alternativa ao 18. Eu tenho... Até o Ricardo mencionou naquela reunião, 
mostrando tantas diferenças. Começamos na reunião a arrolar as diferenças. 
Só para lembrar, o 18 fala de uma média anual. O PCI não é média anual. Eu 
tenho a cotação do dia. Isso já é bastante pra mostrar como o método... Não é 



um quarto método, até porque a base é diversa nos outros três. Ele é uma 
alternativa: é ou o três ou o um. O que nos parece, por enquanto... O Ricardo 
foi bastante feliz com isso também. Vamos continuar discutindo e ouvindo 
sobre esse assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João.  

Sr. João Francisco Bianco: É... Essa... Essa linha de raciocínio que foi 
desenvolvida aqui pelo Ricardo e Schoueri, que foi mais ou menos uma pré-
conclusão da nossa última reunião aqui. É uma linha de raciocínio bastante 
apegada a literalidade do que está exposto. Eu fico um pouco de... com um 
pouco de dúvida se a gente não está fazendo uma interpretação, assim, muito 
literal, todos esses dispositivos. Agora, por outro lado, a meu ver, é inegável 
que é uma solução que está de acordo com o texto da lei. Quer dizer, não me 
surpreenderia se, ao final, os Tribunais acabarem concluindo nesse sentido, 
porque é uma explicação bastante lógica, uma justificação bastante lógica 
para a existência desse § 4º, que foi introduzido meio de carona pelo 
Congresso, na medida provisória. Então, eu não ousaria dizer que é a única 
explicação plausível para o § 4º, mas eu diria que é uma boa explicação, pra 
justificar a sua existência, ainda que seja uma explicação que seja fruto de 
uma interpretação bastante apegada à literalidade do texto da lei aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro, a gente está se atendo aos 
textos da lei, mas é... No mínimo, é uma literalidade sistemática, não é? 
Porque nós consideramos a totalidade dos dispositivos que estão na lei. Não é 
uma literalidade - acho que não é isso que você está dizendo -, do parágrafo e 
nem do 18 A. Eu quero dizer que essa reunião foi muito interesse porque 
tinha umas 20 pessoas aqui e houve uma participação muito intensa de todos 
aqui, muitas ideias surgiram das sugestões e dos... É hora da missa. Então, 
foi muito interessante esse debate porque houve uma participação muito 
intensa e as ideias foram evoluindo, a partir da contribuição coletiva. Hiromi, 
por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que esse art. 18 A e 19 A não é de opção, mas 
de uso obrigatório, quando a importação ou exportação cair naquela situação. 
não é de opção. Agora, no caso de 18 A, dificilmente, o Brasil vai ter um... uma 
importação que se enquadre naquele 18 A. Por quê? Porque Brasil não 
importa commodity. Para ser commodity tem que ser produto primário e com 
larga negociação no mundo. Esses... São duas coisas que precisam para 
caracterizar a commodity. Então, se o Brasil importa... Digamos... Faltou... 
Por causa de seca, faltou caju no Nordeste, importa um pouco de caju da 
África, ou cacau da.... Isso não é commodity, porque não é... 
Internacionalmente, não é... No caso de importação, eu acho que dificilmente 
ocorre caso que enquadre no art. 18 A. Agora, o 18 A colocou commodity 
porque, no caso de 19 A, Brasil exporta... Maior parte de exportação de 
commodity tem cotação, mas tem commodity que não é cotada na bolsa. Por 
exemplo, minério de ferro não é cotado na bolsa. Então, se não tivesse 
colocado a palavra commodity no art. 19 A, não ia pegar a exportação de 
minério, que essa alteração o principal objetivo foi para pegar uma empresa. 
Agora, eu acho que, no caso de exportação, também se exporta, digamos, 
amendoim. Amendoim é o produto primário, mas não é commodity porque não 



tem larga negociação no mundo. Então, eu acho que Brasil exporta... Por 
exemplo, exporta algodão. Suco de laranja é commodity porque, apesar de ter 
tirado da laranja o suco, é considerado primário. Então, eu acho que Brasil 
exporta muito commodity algodão, a soja, milho, suco de laranja, minério... 
Então, eu acho que, aí, no 18 A, dificilmente enquadra, mas 19 A enquadra 
a... Maior parte da exportação enquadra... Porque produto primário 
[ininteligível] enquadra, mas o minério não tem cotação na bolsa. Então, por 
isso que foi colocado exatamente... São duas condições: ou commodity... 
Commodity não precisa ter cotação na bolsa que enquadra no art. 19 A, mas 
exportação de commodity, ou que tenha cotação na bolsa... Eu... As duas 
coisas são independentes.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, desculpe-me, mas eu sou obrigado a 
lembrar que o § 16, que eu chamei de porta de entrada, infelizmente, ele fala 
commodities sujeitas à cotação em bolsa, e o 18A ou 19A não são métodos que 
eles... Não existe um artigo dizendo: “No caso de importação de pessoa 
relacionada, será feito um ajuste conforme o método PCI”. Ele só descreve... O 
18A e o 19A descreve o método, mas ele não está dizendo... Não existe um 
antecedente, um consequente, dizendo que eu posso, nessa hipótese, fazer o 
ajuste segundo esse método. Quem... O antecedente consequente vem no 18 e 
no 19. O 18A e 19A definem o método, mas eles não autorizam o uso 
[ininteligível] do método. Quem autoriza [ininteligível – 0:27:18] método é o § 
16,  do art.18. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, Hiromi. Eu quero te 
fazer uma pergunta também, mas... 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque, se fosse... 18A e 19A fosse de opção, na 
imputação(F) teria colocado o inciso IV no art.18 e, no art.19A, não existiria, 
porque colocaria também um inciso. Então, eu acho que aí... Não... E, depois, 
tem um artigo lá que fala que pode optar pelo art.18 ou 19, mas não fala de 
18A e 19A. Então, 18A e 19A não é de opção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que isso está mais ou 
menos pacificado, não é? O problema é para quem é obrigatório. Porque 
existem commodities que não são exatamente aquelas cotadas, né? O próprio 
suco de laranja, ele tem diferenças em relação ao suco cotado, e assim vai. 
Não é? O ouro, tem um ouro que não é... não é cotado. Então, tem grandes 
dúvidas. Agora, onde todo o grupo que participou do debate ficou 
absolutamente silente, em termos de alguma contribuição profícua, foi no 
conceito de prêmio, ajuste do prêmio. Você tem alguma ideia a esse respeito, 
Hiromi? Então, continuamos sem saber... Elidie, o que é o prêmio, ajuste do 
prêmio, no preço cotado?  

Sra. Elidie Palma Bifano: [ininteligível] uma negociação, não é, no mercado 
variável. Na negociação de commodities, muitas vezes, é um valor que se 
adianta por conta de ter o direito de exercício. Então, não sei se isso afeta, se é 
disso que a gente está falando. Faria... Faz parte. Para efeito até de Receita 
Federal, o prêmio que me dá o direito de fazer a opção, ele é computado como 
custo para efeito de ganhos e perdas. Então... Não sei se é isso que nós 



estamos falando aqui, nesse conceito desse mercado. Não faz sentido também. 
Não faz sentido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Infelizmente, Elidie, o problema é exatamente 
inverso. Existem vários conceitos de prêmio. Ou seja...  

Sra. Elidie Palma Bifano: É como de commodity, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim, a gente ouve falar prêmio como diferença 
de qualidade, prêmio por conta de só a safra melhor ou pior, prêmio porque o 
ano tal... Assim, é o produto, mas a safra deste ano ou de outro ano, então é 
diferente. Prêmio por conta da localização do produto. Eu já ouvi tantas 
definições de prêmio que eu descobri que prêmio não se define. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não, não, Luiz, está perfeito. O que eu estou 
dizendo é que é prêmio por exercício. O que eu quero dizer é que ele integra o 
custo. Não sei se o prêmio a que você está se referindo, prêmio por localização 
por produto, se é... é nesse sentido. É outra coisa também? Então, tá bom. 
Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que lei diz é: “Os preços dos 
bens importados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliados no país, serão comparados com os preços de cotação desses bens, 
constantes em bolsas de mercadorias etc., ajustados para mais ou para menos 
do...”. Agora não consegui ler, que você... “Do prêmio médio de mercado, na 
data da transação”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O conceito “prêmio médio de mercado” é 
nonsense. De novo, eu posso ter o prêmio por conta da... do ano da... do ano 
do produto. A safra de tal ano é diferente de outro ano. Commodity, mas, tal 
ano, ele faz mais... Eu posso ir pela distância... Não, existem tantas variações 
para o prêmio, que prêmio médio de mercado, sem dizer qual a 
fundamentação do prêmio, é nonsense, é bobagem, é... Qualquer coisa você 
pode colocar. Não existe... É uma média entre coisas que nos... Qual é a média 
entre maçãs e peras? Não sei. Eu não tenho como dizer a média entre maçãs e 
peras. O prêmio médio está nesse nível.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu me lembro que... Inclusive, eu não sei se foi 
aqui ou foi em algum outro local. Mas eu me lembro que a Nereida(F), que tem 
acompanhado esse assunto bastante de perto, ela, uma vez, comentou que o 
prêmio pode ser também um valor, um sobrepreço pago em função do 
desespero do comprador precisar fechar um negócio na hora e ter uma certa 
falta de mercadoria no mercado. Então, ele... Eu pago cotação mais 10% de 
prêmio, ou... E ele negocia mais 12, mais 15% de prêmio. Então, também pode 
ser... Prêmio também pode ser isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, mas, também, a Nereida, que 
disse isso, ela disse que não... Não se identifica em nenhum lugar qual é esse 
prêmio médio, não é? Então, essa é uma matéria de prova difícil. Por favor. 
Aqui ninguém fala, a não ser no microfone. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Desculpe. Não, só pra... Considerando um conceito 
genérico de prêmio, não é, que é algo que se paga para um exercício, por 



alguma razão específica. Será que o prêmio médio, ele tem que ser construído, 
considerando o tipo de mercado, considerando o tipo de produto? Aí pode ser 
um... Também é impossível saber nesse momento. É subjetivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos em frente. A questão 
do prêmio vamos ter que rediscutir quando sair normativa do Fisco, porque, 
certamente, vai dizer alguma coisa, porque isso está na cabeça da Receita, não 
é? Então, nós vamos descobrir de fonte autêntica [ininteligível] normativo. 
Quer falar de novo, Elidie? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Há umas três semanas atrás, nós discutimos 
bastante esse assunto. O Ricardo não estava aqui presente, que a gente 
achava que tinha um problema era na definição de commodity. Só queria fazer 
uma indagação para vocês que evoluíram. Eu também tenho muita dificuldade 
em saber o que é o commodity, mas a... O caminho foi: ou existe um conceito 
legal, alguém vai dizer o que é o commodity, ou a construção vai partir, 
levando em conta se ele tem cotação, ou não, de [ininteligível]. Houve um 
caminho desse? Era só essa minha indagação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pareceu-nos que era necessário que fosse 
commodity. Não bastaria negociação em bolsa. Seria necessário que fosse 
commodity, como algo que você não define, mas você sabe... Você sabe o que é 
uma commodity, reconhece como tal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas houve uma evolução, 
também, não conclusiva, de que, afinal de contas, a commodity poderia 
coincidir... Por favor, João, o caput do artigo. Com aqueles bens que têm... 
Não, era lá mesmo. Que estão cotados em bolsas internacionais. Isso aí seria 
uma definição legal. Eu estou achando que não é muito importante, afinal de 
contas, saber o que é commodity. Tem de... Mas, na verdade, acaba... Acaba 
dizendo que commodity é o que está cotado. Para mim o importante é saber: 
está listado em bolsa, está cotado em bolsa? Ainda que não tenha cotação no 
dia, está sujeito a 18A ou a 19A. Essa é a conclusão mais ou menos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Commodity exige uma fungibilidade. Falou-se 
aqui em bem primário. Vamos lembrar o caso brasileiro da briga para 
conseguir que o etanol se torne commodity. Ou seja, o etanol... A briga para se 
conseguir o reconhecimento do etanol como commodity é suficiente para dizer 
que não é ideia do bem primário; é um bem que você tenha fungibilidade, que 
você tenha um mercado internacional, que não seja... O etanol, o problema do 
etanol para ser commodity, era o que é fabricado somente num país. Se dizia: 
“Isso não permite se caracterizar como commodity”. Na medida em que passa 
a ter etanol também nos Estados Unidos, a luta pelo reconhecimento como 
commodity cresce muito. Então, a gente tem alguma indicação de commodity 
de que não é mais bem primário, e, sim, bens fungíveis.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Se quiser ter um acréscimo de 
uma opinião minha, não técnica, nem científica, nem conclusiva, também, eu 
acho que a commodity... Estou tentando extrair elementos comuns da noção 
de commodity, que talvez não seja uma extração exaustiva para podermos 
definir commodity, mas para ajudar a identificar. A commodity certamente é 
um bem que, quando os homens do mercado se referem a ela, eles estão 



sabendo do que se trata; isto é, “b”, algodão da qualidade ‘x’, porque esta é 
que... Este que é cotado. Eu até me permito dizer, assim, que é uma 
comodidade se referir à commodity apenas de uma maneira genérica, sem que 
precise dizer: “Olha, eu estou me referindo à algodão, assim, assim, assim, 
assim; ou ao suco de laranja assim, assim, assim, ou ao ouro assim, assim, 
graduação tal, pureza tal”. Então, quando se fala ouro da bolsa, já se sabe do 
que se trata. Daí a commodity ser algo que realmente é aquilo que é cotado em 
bolsa. Você não precisa, todas as vezes, especificar, todas as especificações, 
ou relatá-las, ou explicitá-las; elas já são conhecidas de todos, não é? É por 
isso que muita coisa pode ter a cara de commodity e não ser commodity, 
porque... Eu vou voltar ao suco de laranja. O suco de laranja, ele tem variáveis 
conforme o destino, porque o mercado consumidor determina alterações na 
composição, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: E a propósito, não é, está para ser definido, 
no STJ, a pedido de uma empresa grande, que, na época que havia a... não 
havia a imunidade do ICMS, que o suco de laranja é um produto 
industrializado. Acho que o STJ está para decidir, não é? Não, mas essa 
empresa está... Está ainda pendente, vai ser pelo Plenário, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, esse é um exemplo, não é? O 
suco de laranja, ele é cotado, um determinado tipo de suco de laranja, e 
obviamente que não é produto in natura, não é? Basta ver o tamanho da 
fábrica das esmagadoras. É uma... As usinas, não é? O que se... O que se 
discute a respeito de suco, ô, Brandão, é se é semielaborado ou 
industrializado, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero lembrar que peixe... Peixe vivo, peixe 
ornamental vivo é produto industrializado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, peça a palavra que eu 
concedo. Plínio. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Eu tive a oportunidade. Plínio Prado Garcia. Eu tive 
a oportunidade de já comentar essa questão, na reunião anterior, antes talvez, 
e eu tenho uma conceituação, talvez não seja exclusivamente minha, do que 
seja efetivamente commodity. Para mim, commodity é um termo que significa 
matéria-prima e produtos primários. Esses produtos primários são aqueles 
produtos primários destinados ao consumo, diferentemente daqueles que são 
destinados ao uso. Por isso, nesse contexto e nessa conceituação, o... Se 
incluiria, por exemplo, o suco de laranja. É um produto primário, ainda que 
tenha passado por um processo de industrialização, mas é um produto que se 
destina ao consumo e não simplesmente ao uso. Evidentemente nós não 
vamos falar aqui que a importação de um automóvel é a importação de uma 
commodity, ou a exportação de um automóvel é a exportação de uma 
commodity, não é? Mas, se a gente considerar o próprio sentido da palavra 
americana commodity, ela não inclui os produtos industrializados.  

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

Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque o suco de laranja, o STJ pode ter decidido 
que é produto industrializado, mas, para efeito tributário, é primário, porque, 



se um agricultor planta laranja, tira suco e apenas pelo... coloca em tambor de 
apresentação para exportação, é considerado produto agrícola, tributação de 
acordo com... Mesma coisa etanol. Etanol não é produto industrializado, mas, 
para efeito daquele, é primário, assim como arroz, café... Tudo passa na 
indústria, descasca, é considerado ainda produto primário. Então, eu acho 
que... Que o suco de laranja, apesar de STJ ter decidido que é produto... Bom, 
industrializado é, mas, para efeito tributário, é considerado produto primário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:Não nos esqueçamos... Eu não... 
Não nos esqueçamos que existe a chamada agroindústria, não é? E suco de 
laranja é produto da agroindústria e com consequências, não é? A 
agroindústria já está fora dos poucos incentivos fiscais que existe hoje, na 
área do Imposto de Renda de Jurídica para os produtos agrícolas, primários, 
não é? E não nos esqueçamos, também, que as contribuições previdenciárias 
mudam conforme... seja agroindústria ou não. Então, as consequências são 
enormes, não é? Por isso que o... Eu reconheço que nós não vamos conseguir 
uma uniformidade de conceito de commodity. Agora, para os fins específicos, 
somente será commodity aquela que tiver listagem em bolsa, reconhecido 
internacionalmente. Ok... Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: Não, eu só queria perguntar ao Dr. Plínio, que eu 
fiquei confuso: qual é a diferença, então, entre uso e consumo? Essa... Eu não 
entendi e.... Quando é que é, então, para uso? Quando é para outra indústria, 
é isso? Esse é o conceito colocado? Eu vou vender suco de laranja ao 
consumidor final, é consumo. Vou vender o suco de laranja para uma 
revendedora, é uso... Isso eu não entendi para fins didáticos. 

Sr. Hiromi Higuchi: Posso, posso falar? Não, porque minério é commodity. 
Não tem cotação na bolsa, porque é commodity... Porque toda definição... 
Dicionário, essas coisas, para ser commodity, precisa ser produto originário e 
largamente negociado na bolsa. Então... Então, esse... Exportação de minério 
é commodity, mas não tem cotação na bolsa, porque essa alteração quis pegar 
uma empresa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, em termos... Em termos 
práticos, termos práticos, essa commodity, que não tem cotação de bolsa, 
como que calcula o transfer price? Qual é o parâmetro dela? É 18A ou os 
outros métodos da... 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, ele está dando para o § 4º 
uma autonomia em relação ao caput e aos demais parágrafos anteriores do 
art. 18A. Está coerente. E está coerente. Plínio, para responder. Depois vamos 
passar para outro assunto da pauta. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Plínio Prado Garcia. Alexandre, eu penso da seguinte 
maneira: existe uma diferença na expressão “consumidor”, no termo 
“consumidor”, o substantivo “consumidor” e, vamos dizer, no consumo, e há 
certos produtos que [ininteligível – 42:37] são consumidos e desaparecem pelo 
simples consumo. Há outros que a gente usa, hoje, a expressão “consumidor” 
ou, vamos dizer, “produto destinado ao consumidor”, que, na realidade, não 



há consumo. Quando eu compro um aparelho de televisão, eu, como 
comprador, eu sou consumidor, mas eu não estou consumindo o aparelho de 
tevê. Eu estou, na realidade, servindo-me dele, eu estou usando esse 
aparelho. Então, nesse particular, por exemplo, quando a gente fala em 
produto primário, esse produto primário é um produto que se destina, de 
modo geral, ao consumo, no sentido específico do termo, específico, no sentido 
de algo que vai desaparecer pela... pelo simples fato de que eu vou consumi-lo, 
fazer com que ele suma. Então, o produto primário tem essa particularidade. 
Commodity no sentido de produto... Vamos dizer, no sentido de matéria-prima 
e de produtos primários, que se destinam ao consumo, seja no mercado 
interno, seja no mercado externo, e, no mercado externo, nós temos, em geral, 
a cotação em bolsa para saber qual é o preço desse produto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos mudar de assunto. Para 
responder, por favor, e vamos encerrar a seguir. 

Sr. Hiromi Higuchi: É que o Alexandre falou, suco de laranja de consumo, 
não é? A legislação tributária faz diferença. Suco de laranja em granel, 
apresentação é considerado produto agrícola para efeito tributário. Agora, se 
ele coloca naquele... para venda, aí é considerado... Não é mais considerado 
produto agrícola. A legislação tributária faz essa distinção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:Ok. Vamos passar ao próximo 
assunto. Plínio, ICMS na importação e estado de destino.  

Sr. Plínio Prado Garcia: Plínio Prado Garcia. Nós temos uma situação 
peculiar no Brasil, em que o ICMS na importação, sobre o prisma 
constitucional, passou a ser do direito... Recebimento do valor do ICMS 
passou a ser do estado destinatário. Há situações, entretanto, em que a 
importação pode estar favorecida pela isenção, e isso significa que... Se a 
gente analisar sobre o ponto de vista estritamente, vamos dizer, formal, o 
estado destinatário seria aquele estado que constaria como estado de destino 
nos documentos de importação. Mas há situações em que, efetivamente, por 
exemplo, pode haver mais de um estado em que a importação seja isenta. Em 
casos que eu já tive a oportunidade de constatar, a importação se destinava ao 
estado A, mas acabou... O produto importado, a máquina, o equipamento 
importado, permanecido no estado B, em que... Em ambas as situações sem 
haver transferência de titularidade por se tratar de importação feita pela 
mesma empresa. Passado algum tempo, vem o estado A a exigir o ICMS dessa 
empresa, ao alegar que não houve, vamos dizer assim, a utilização, ou não 
houve o atendimento dos requisitos para que a isenção pudesse prevalecer, e 
pretende, portanto, tributar a empresa importadora, e a empresa importadora, 
por sua vez, pode estar aí alegando que não, não houve... Houve um equívoco, 
a importação não deveria ser para o estado A, mas deveria ser para o estado 
B. Como fica numa situação dessa? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. Luís Carlos, por favor. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Luís Carlos Junqueira. Plínio, eu só queria só 
entender um pouco a... Foi importado no estado A para uma empresa do 
estado A, e ela acabou ficando no estado B? 



Sr. Plínio Prado Garcia: Plínio. A empresa importadora tanto está 
estabelecida no estado A quanto no estado B.  

Sr. Luís Carlos Junqueira: Sim. 

Sr. Plínio Prado Garcia: Os dois estados concedem isenção para esse tipo de 
importação, tendo em vista a destinação, a que se... A destinação do 
equipamento ou da máquina, equipamento. Só que a importação sai 
documentalmente como destinada ao estado A, vamos dizer, ao estado A... 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Da matriz? 

Sr. Plínio Prado Garcia: É. Não... A matriz... A matriz... Vamos chamar isso, 
estado da matriz, o estado A, e o estado destinatário de estado B. A 
importação, por equívoco, saiu para o estado B, quando deveria ser para o 
estado A, para a matriz. E, depois, o estado B, tendo em vista a formalização 
documental, vamos dizer, tendo em vista os documentos de importação, passa 
a exigir da importadora o pagamento do ICMS. Então, essa é a questão que 
tem surgido em alguns casos.  

Sr. Luís Carlos Junqueira: Entendi.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís tem alguma contribuição?  

Sr. Luís Carlos Junqueira: Tenho. Essa questão do... Essa questão do ICMS 
sempre tem aquele conflito entre o destinatário físico e o destinatário jurídico, 
e o STF tem se inclinado pelo critério do destinatário jurídico, sentido de que o 
importador – logo, estado de destino da importação - vai ser... O importador é 
aquele que pratica o negócio jurídico internacional, é aquele que vai, compra a 
mercadoria do exterior. E, então, o estado de destino seria o estado do 
importador, mas existe aí uma outra questão, que a lei complementar, ela, até 
em contradição com a constituição, fala que o local de destino seria o local do 
primeiro destinatário físico, que é o critério, inclusive, que o estado de São 
Paulo adota. E aí teve, se eu não me engano, um parecer da... Acho que foi da 
Procuradoria do Cotepe, para o Cotepe, que é aquele órgão do Confaz, dizendo 
o seguinte: como equacionar essa aparente contradição entre a Constituição, 
que teria... interpretada, seria pelo critério do destinatário jurídico, e a lei 
complementar, que privilegia o destinatário físico. E, nesse parecer, foi dito o 
seguinte: que a lei complementar se aplica quando... Se eu não me engano, 
quando existiria, assim, uma... Seria... Quando não fosse possível determinar 
o comprador da mercadoria, então se definiria um responsável, que seria o 
destinatário físico. Nessa questão em que são duas filiais de uma mesma 
empresa, e aí o importador, ele tem... poderia se alegar que ele tem domicílio 
em dois estados, eu acho que o conflito se resolveria pelo local do primeiro 
destinatário físico, porque o destinatário jurídico pode ser determinado pelas 
duas filiais. Então, diante desse conflito, seria o seguinte: “Bem, qual foi o 
estabelecimento que efetivamente recebeu a mercadoria em primeiro lugar?”. 
Então, acho que aí, nesse caso, esse conflito se resolveria dessa forma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: O Alexandre pediu. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Existe uma questão, assim, quando a gente fala 
conflito entre a Lei Complementar e a Constituição, a resposta já está dada: a 



Constituição prevalece. O problema é que esse conflito não existe. Ou seja, se 
a Constituição realmente resolvesse a questão, eu não precisaria da Lei 
Complementar. A Constituição fala o destinatário e não fala do 
estabelecimento de destino, e não fala o que é isso, e não define o que é isso, o 
que dá uma evidente possibilidade de um conflito de competências. E é 
matéria de lei complementar dispor sobre conflito de competência. A lei 
complementar está fazendo o papel dela nesse caso. E lembrando: não fosse a 
solução da lei complementar, que eu devo dizer muito boa, eu estaria diante 
do que, na língua inglesa, se chama de tax arbitrage. Tax arbitrage não tem 
nada com arbitragem. Tax arbitrage é essa escolha pelo contribuinte que ele 
faz o que queira. Ou seja, se você deixar na mão do contribuinte, você paga o 
imposto que você quer. E a lei complementar me parece que acerta, ao evitar a 
tax arbitrage, questionando para onde foi a mercadoria. Então, 146, da 
Constituição, prevê esse papel para a Lei Complementar. Ela está exercendo o 
seu papel. Eu não vejo... Assim, é difícil... O Luiz Carlos está dizendo que há 
decisões diversas. Eu pergunto até para o Luiz Carlos, eu preciso que ele 
esclareça, se essas decisões chegam ao ponto de dizer que a Lei Complementar 
seria inconstitucional ou se... Porque, às vezes, é uma situação diferente, às 
vezes não se entrou no mérito, porque é difícil imaginar que o Judiciário, 
diante de uma discussão em que envolva uma Lei Complementar, no seu 
papel de 146, negue a sua aplicação. 

Sr. Alexandre Dantas: Posso, antes de ele responder? Alexandre. Dr. Plínio 
trouxe a questão de que são empresas do mesmo grupo, mas houve um erro. 
Mas eu creio que o erro, nesse caso, é irrelevante, porque, por serem do 
mesmo grupo, a questão do dólar, da má-fé, por que desembaraçou em tal a 
tal local, seria irrelevante. E também vejo... E perguntaria até à Dra. Mara, 
que tem experiência lá no TIT, se o erro formal na questão... Importei para 
endereço tal e fui para outro endereço, desembaraçou em porto diferente, 
questão de frete, às vezes. Se essa questão formal ilidiria o direito à isenção, 
porque, se ambos os estados dão a isenção, não poderia ser cobrado, mas tem 
o problema formal da nota fiscal, não é? Ou do... todo processo de importação, 
e se isso eliminaria o direito à isenção. Essa que eu acho que é a questão 
fundamental em discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Pela ordem, o Luís, depois a Mara. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Então, só esclarecer a questão do STF. Eu não 
tenho aqui, depois eu posso até fazer um levantamento, passar um e-mail com 
os precedentes. Mas o caso, eu acho que o principal precedente desse assunto 
foi de uma importação de uma... Principalmente essas importações por 
encomenda. Uma importação de uma empresa... Feita por uma empresa de 
Pernambuco, e o comprador dessa mercadoria importada era uma empresa no 
Rio de Janeiro, e essa empresa era a Petrobras. E essa empresa de 
Pernambuco, por uma questão para logística, até, para facilitar a logística, ela 
já pediu... Já providenciou para que fosse desembaraçado no Rio de Janeiro. 
Então, essa mercadoria, no caso, ela foi desembaraçada no Rio de Janeiro. De 
lá, já saiu para o comprador, no Rio de Janeiro. Mas o negócio jurídico, a 
compra e venda internacional, foi feita por uma empresa em Pernambuco, e 
essa empresa, ela figurava em todos os documentos de importação como 



importadora. Então, nessas situações, em que o STF tem decidido, nesse caso 
e em outros, que prevalece que o ICMS é devido pelo importador. Então, eu 
disse o seguinte: “Olha, o conceito aqui é definir quem é o importador”. O 
importador sendo essa empresa, sendo quem negociou a mercadoria, quem 
comprou a mercadoria, então, prevalece o domicílio dele, independentemente 
do critério da lei complementar, que é do primeiro destinatário físico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Mara, por favor. 

Sra. Mara Caramico: Primeiro, eu queria só esclarecer, talvez, dar um ponto: 
que o STF, na verdade, quando ele analisou a questão da entrada da 
mercadoria, se o local físico da entrada da mercadoria, se isso seria relevante 
ou não, ele já decidiu que isso não é relevante. Por quê? Porque, na verdade, 
isto era relevante quando se discutia o fato gerador, a ocorrência do fato 
gerador para efeitos de momento, temporal, para se saber o recolhimento do 
imposto, quando deveria ser feito. Então, o recolhimento seria feito na data 
ou, vamos dizer assim, aconteceria o fato gerador e, portanto, deveria ser pago 
no momento em que a mercadoria adentrasse fisicamente no estado... no 
destinatário físico dessa mercadoria. Mas isso deixou de ser relevante porque 
o STF mudou o entendimento de quando ocorreria, depois... Acho que por 
conta da mudança da Constituição. De quando ocorreria esse fato gerador, 
que seria no desembaraço da mercadoria. Então, o STF, na evolução desses 
julgados, onde ele fala sempre, discute quem é o sujeito ativo do ICMS na 
importação, ele já deixou claro que o momento do desembaraço é o fato 
gerador do imposto e não interessa mais se discutir a entrada física no 
estabelecimento para efeitos de definição do sujeito ativo. A tendência do STF, 
neste momento, por todos os julgados que já foram dados a respeito do tema, 
é definir caso a caso e se perquirir aonde... Quem fechou, vamos dizer assim, 
o negócio jurídico efetivamente com o exterior. Aí se definiria. Quer dizer, esta 
característica para o STF é primordial, porque ele diz: “Olha, uma trading, que 
é mera intermediária de uma negociação ou de uma importação, feita por 
alguém que se localiza em determinado estado, que esse alguém, na verdade, é 
o responsável pela mercadoria, é quem contrata, é quem corre o risco dessa 
mercadoria perecer, é quem vai ter que fazer, vamos dizer assim, quem faz 
toda tratativa com o exportador, esse é o verdadeiro importador da 
mercadoria, e é neste estado, onde ele se localiza, que seria o sujeito ativo do 
ICMS.” 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda que o porto de entrada seja 
outro estado. 

Sra. Mara Caramico: Ainda que o porto de entrada seja outro estado. Então, 
essa é a tendência que o STF está adotando. Então, para ele, vamos dizer 
assim, não seria tanto a importação por conta e ordem, ou por encomenda, 
que seria o definidor do sujeito ativo, mas, realmente, você definir quem é o 
importador jurídico dessa mercadoria, aquele que fecha o câmbio, aquele que 
é o responsável pela mercadoria, ainda que seja por encomenda, vamos dizer 
assim. Porque, às vezes, essa importação por encomenda, ela pode ser feita de 
uma maneira simulada ou de alguma forma apenas formal, mas, na verdade, 
quem assume, quem contrata, quem faz toda a negociação é quem está 
comprando, na verdade, a mercadoria. Então, definido esse aspecto, eu 



gostaria de responder a pergunta do Alexandre. Na verdade, o TIT, ele tem 
uma visão muito fiscalista. Então, eu não diria que seria a visão correta ou 
incorreta. Para o TIT, mesmo uma importação por encomenda, ele vai muito... 
Pelo menos algumas Câmaras, né? Ele vai muito pela questão física. Então, 
não importa se foi uma importação por encomenda, se foi feito fechamento de 
câmbio pelo importador, vamos dizer assim, pela trading. Não importa o 
material formal, não é? O que importa, na verdade, é que esta mercadoria não 
adentrou, por exemplo, à trading, ela veio direto para o estado de São Paulo, 
por exemplo. Então, mesmo numa importação por encomenda, acha-se que 
isto é uma simulação. Então, deveria ser devido o imposto ao estado de São 
Paulo. Eu acho completamente absurda essa, vamos dizer assim, essa 
situação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Luís Carlos. 

Sr. Luís Carlos Junqueira: Só para complementar um pouco o que a Mara 
disse sobre o posicionamento do STF, e aí, também, esse posicionamento da 
Procuradoria. Acho que foi Procuradoria... Eu não me lembro exatamente que 
repartição que deu esse parecer, a pedido do Cotepe, que, quando uma 
situação que houvesse dúvidas quanto ao importador e quanto ao local, o 
domicílio do importador, aí, sim, prevaleceria o critério da Lei Complementar, 
o critério do destinatário físico. E, também, em relação não tanto ao 
posicionamento do TIT, mas o posicionamento da Consultoria Tributária, 
quando eu soube que tinha esse tema na pauta, eu até imprimi uma resposta- 
consulta bem recente. Resposta-Consulta 44, de 09 de fevereiro de 2012, que 
adota exatamente este critério, o estado... O Fisco Paulista, ele adota esse 
critério do destinatário físico, independentemente de toda essa construção e 
dos precedentes do STF, e essa consulta, ela é muito interessante, porque 
aqui o Fisco adotou inclusive contra os interesses do erário paulista. Porque o 
que aconteceu? Era uma importação acredito por uma trading, provavelmente 
por encomenda, paulista, em que o comprador da mercadoria estava em Santa 
Catarina, e a mercadoria foi desembaraçada em Santa Catarina e destinada a 
esse comprador diretamente de Santa Catarina, e, nesse caso, a Consultoria 
Tributária entendeu que o imposto não era devido para São Paulo. E, 
inclusive, esse entendimento é contrário a esses precedentes ao STF. E aqui 
tem um ponto que mostra, talvez, uma falha nesse posicionamento, nessa 
consulta, [ininteligível] o seguinte: o Fisco perguntou: “Como que eu emito os 
documentos fiscais?”, e a Secretaria de São Paulo falou: “Olha, não sei, você é 
contribuinte de São Paulo, não tem qualquer obrigação em relação à Santa 
Catarina, consulte o Fisco catarinense, para ver se emite uma nota fiscal 
avulsa, alguma coisa do gênero”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Petry, depois vamos encerrar. Já 
está... 

Sr. Rodrigo Petry: Rodrigo Petry, apenas para adicionar à discussão. Está no 
Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, dia 10 de 
fevereiro de 2012, no Plenário do Supremo, relator é ministro Joaquim 
Barbosa, o recurso extraordinário com agravo nº. 665134, de Minas Gerais, 
tratando exatamente do tema: uma importação por estabelecimento de São 
Paulo, que remeteu para a mesma empresa em Minas Gerais para a 



industrialização e voltou para São Paulo, daí para venda a varejo. Quem tiver 
interesse, daí, também pode consultar a solução final. Está com o relator, 
ainda não tem julgamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Ok. Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: Para finalizar, né? O Dr. Plínio trouxe a questão da 
isenção do destino, se isso... Perder-se-ia a isenção por força do erro na 
documentação. Eu tenho um caso de importação de helicóptero, em que o 
Paraná dava isenção, mas, na verdade, o destino era São Paulo, e o TIT 
reconheceu que isso não ilidiria a isenção, porque a formalidade não poderia 
se sobrepujar à isenção de IPVA. Eu creio que, no caso do Dr. Plínio, seria 
igual. A formalidade não poderia dizer que o imposto que não é devido passa a 
ser devido porque houve um erro na nota, não havendo fraude, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Ok. Acho que esse assunto está bem 
debatido também. Próximo assunto é um assunto que eu coloquei na pauta 
meio de brincadeira, aqui, porque, na semana passada, o Roberto Siqueira 
Campos, ao [ininteligível – 01:05:08], aí, da questão do IPI, relativamente a 
produtos furtados, mencionou o direito de sobreposição, e eu senti um 
terremoto aqui na mesa, e eu estava no epicentro do terremoto, porque as 
forças que produziram vinham exatamente dos meus dois lados. Então, eu 
fiquei no epicentro. E eu achei que valia a pena. Brinquei que era provocação 
com o Fernando e o Schoueri, mas, de qualquer forma, eu acho que é bom a 
gente dar uma repassada nesse assunto, para que eles esclareçam a oposição 
que têm a essa expressão, e eu também acho que é muito importante se 
discutir isso porque há consequência práticas, e eu vou dizer por quê. Alguns 
dias atrás, algumas semanas atrás, o Centro Acadêmico [ininteligível] fez um 
seminário na faculdade, o Schoueri coordenou a parte científica, e eu 
participei de uma das mesas sobre o Planejamento Tributário no Século XXI. 
Se não me engano, era especificamente perante o Carf. E eu mencionei lá 
minhas ideias, eu era o palestrante, e, na mesa, estavam o Quiroga, a ex-
conselheira Sandra Faroni e um outro rapaz, cujo nome eu não me lembro... 
Eu não o conheço, é um doutor. Gustavo, exatamente. É um doutor em Direito 
pela USP. E a Sandra... Eu até a provoquei, dizendo que uma das maiores 
teratologias que eu tinha visto na jurisprudência do Conselho era dizer que 
tudo é lícito, mas não vale por Fisco, que isso era ‘inoponível’ ao Fisco. A Dra. 
Sandra, ao responder, ela disse que, realmente, houve uma situação difícil de 
explicar, mas é que o julgador, muitas vezes, se depara com situações em que 
ele percebe que tem um abuso e... Então, não pode ser oponível ao Fisco. 
Claro que ela não consegue sustentar esta afirmação, mas ela explicou o 
motivo. Até eu brinquei com ela. Eu estou fazendo uma provocação. Fazia 
parte da palestra, mas houve uma provocação à Dra. Sandra, porque foi uma 
das prolatoras de muitos acórdãos, adotando esta expressão, dando 
oponibilidade ao Fisco. Muitas vezes ela dizia: “Não, não se trata de verificar se 
está tudo regular perante o Direito Privado; trata-se de verificar se é oponível 
ou não oponível ao Fisco”. E para a minha surpresa... Bom, ela não sustentou 
um ponto de vista. Ela só explicou por que ela... Muitas vezes, ela disse isso, e 
eu entendo perfeitamente. Muitas vezes, o Carf se depara com aquele cheiro 
de fraude ou uma convicção de fraude, porque o Plano Tributário é a grande... 



Realmente, a própria sensibilidade e a inteligência média das pessoas, como, 
por exemplo, você emitir na debênture, com participação nos lucros, pelos 
efeitos fiscais que ela tem e que você a integraliza na seguinte forma: você 
reduz o capital da pessoa jurídica, credita aos acionistas todos conhecidos 
(evidentemente com a sociedade fechada), credita o produto da redução de 
capital e atos subsequentes no mesmo dia, façam a escritura de emissão de 
debêntures, eles a subescrevem e a integralizam com aquele crédito em conta-
corrente, o que evidentemente violenta não somente a sensibilidade, mas o 
próprio Direito privado. Porque a função da debênture, a função econômica da 
debênture, a causa jurídica da debênture é capitação de recursos para 
financiar as atividades da empresa, não por via de [ininteligível], e o que 
obviamente não está acontecendo. Eu, se fosse julgador, eu diria que houve 
um abuso no exercício do Direito, não é? E que isto realmente não é uma 
debênture, não é nem um ato jurídico que se possa qualificar. Seja como for, 
dizer que é lícito perante o Direito Privado, mas não é [ininteligível] é um 
absurdo. Eu tenho que procurar a ilicitude, na ausência de uma norma 
antielisiva geral ou particular. E, para a minha surpresa, o Gustavo, ele disse 
assim: “Eu estou de acordo, temos que esquecer o Direito civil. Nós temos que 
chegar às conclusões de acordo com a avaliação de cada caso. É por isso que a 
contabilidade dá prevalência à essência econômica e não à forma jurídica”. E, 
também, como era um debate, eu perguntei a ele: “Mas qual vai ser o elemento 
de comunicação, a linguagem de comunicação, entre o contribuinte e o Fisco, 
e entre essas duas pessoas e o tribunal julgador, seja administrativo ou 
judicial?”. Tem que ter uma linguagem comum, senão eles ficam falando e não 
se ouve. E essa linguagem tem que fazer sentido para todas as partes 
envolvidas, e, na minha percepção, essa linguagem é o Direito privado, 
porque, no mundo econômico, que é um ambiente onde se encontra as 
capacidades contributivas e as hipóteses de incidência, esse mundo é 
[ininteligível – 01:10:56] pelo Direito Privado, não é? Não há como você 
praticar uma operação de circulação de mercadoria e outras, sem haver um 
ato regido pelo Direito Privado. Eu não consigo vender o meu carro para o 
Schoueri, a não ser recorrendo a um contrato de compra e venda. E aí, 
quando a venda desse carro, eventualmente, gerava uma incidência de um 
imposto de renda sob ganho de capital, ou se eu fosse um vendedor do ICMS, 
vem atrás do ato, do negócio jurídico praticado. Aí chega, então, a questão do 
Direito de sobreposição. Não se trata de dizer que o Direito Privado tem 
primazia ou o Direito Tributário tem primazia. Trata-se, na minha maneira de 
ver, de verificar que o mundo econômico é regido pelo Direito Privado, e a 
quase totalidade dos fatos passíveis de dissidência tributária pressupõe um 
negócio realizado e a sua qualificação jurídica. Agora, mesmo, só para ilustrar 
isto, eu estou orientando até... É amigo meu, não é nem profissionalmente. 
Uma constituição de um negócio, onde existem algumas formas. [ininteligível – 
01:12:11] na expressão forma jurídica, no sentido geralmente adotado... Quer 
dizer, estruturas jurídicas que eu posso empregar. Eu posso empregar para 
um determinado participante o usufruto, posso participar na sociedade em 
conta de participação, já que ele, por razões específicas, não pode ser sócio do 
negócio. Ele será sócio do negócio, mas não será sócio da sociedade 
constituída, a sociedade anônima constituída. [ininteligível]. Então, o Direito 
oferta algumas estruturas e, conforme a estrutura, eu terei consequências 



tributárias distintas, não é? A debênture participativa é uma substituição 
alternativa para a pessoa participar no capital, tá certo? Com características 
distintas, consequências jurídicas distintas, direitos e obrigações distintos, e o 
Tributário vem atrás. Tanto é que o Direito Tributário para a remuneração das 
debêntures dava um tratamento e à remuneração do capital social, 
propriamente dito, dá um outro tratamento. Então, esse é o plano de fundo e 
justificativa pela qual eu, naquele encontro rápido, achei que valia a pena 
trazer a questão do direito dessa proposição... Tem cara de provocação ao 
Schoueri e Fernando, mas é para que a gente realmente ouça as ideias que 
eles têm elaborado e sustentado a respeito.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a minha surpresa com relação à tese que 
nós vimos frequentemente, desde a faculdade do Direito Tributário ser um 
Direito de sobreposição, decorre do fato de ter pesquisado um pouco mais a 
respeito da questão e ter visto críticas a essa posição de sobreposição, feitas 
por diversos juristas que não pretendem, com essa crítica, negar a 
importância do Direito Privado, nem tampouco negar uma relativa prevalência 
do Direito Privado em relação ao Direito Tributário, em algumas 
circunstâncias. Algumas circunstâncias, não sempre. Mas o que eu notei, que 
me pareceu mais agradável, é que o Direito Tributário, atualmente, participa 
de uma rede normativa em que se usa a expressão de urdidura, de... O tecido 
normativo que absorve conceitos nos mais variados ramos do conhecimento e, 
mesmo que sejam do Direito Privado, não sejam essencialmente do Direito 
Civil. Então, em alguns estudos têm sido levantada a tese da erosão do Direito 
Civil. Então, a erosão do Direito Civil significa dizer o seguinte: o Direito Civil e 
o Direito Privado não estão mais no Código; está em diversos outros pontos do 
ordenamento privado e, às vezes, em tratados internacionais, que aí vem um 
texto que eu achei mais importante, tratou desse assunto, que é o texto do 
Klaus Vogel, que retrata essa questão da urdidura, essa questão do tecido 
normativo plural, de você trabalhar com formação de conceito de Direito 
Tributário, de conceito de Direito financeiro, absorvendo fontes doutrinárias, 
fontes normativas, nos mais diversos ramos do conhecimento, e que deu 
exemplo dos tratados internacionais, os quais o conceito de fonte, o conceito 
de residência não teriam qualquer relação com o conceito de fonte, conceito de 
residência do Direito Privado ou do Direito Civil e nem por isso perderia a sua 
característica de fonte normativa. Então, me chamou a atenção para dizer o 
seguinte: não há mais, hoje, uma estrutura piramidal; há uma estrutura 
horizontal na conceituação dos negócios jurídicos de fonte econômica. Então, 
quando a gente fala que pela... Assim, até pelos conceitos de FRS, você deve 
buscar a essência econômica das relações comerciais. Não está dizendo que 
você tem que mudar o Direito para a economia. Absolutamente. Nem para os 
críticos que falam: “Ah, não, agora, Law and Economics.” A gente vê um monte 
de gente falando, escrevendo sobre o assunto. ‘Law and Economics’ agora é a 
bola da vez. Não tem absolutamente nada a ver. Continua se falando em 
Direito, Direito Tributário, porém, não pode ser mais aceita essa ideia de... Só 
é tributário aquilo que já passou pelo Direito Privado, e nem tampouco só 
pode ser tributário aquilo que é essencialmente tributário, não pode conversar 
com ninguém. Então, é essa a posição que eu... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu vou tentar resumir algumas coisas, 
resumir mesmo, e faço referência do livro de Direito Tributário que eu escrevi, 
na segunda edição, página 648 e seguintes, que eu falo desse assunto. Então, 
eu posso só resumir para não cansá-los com essa questão. A expressão 
‘Direito de sobreposição’ me parece perigosa, porque foi como... Aliás, como eu 
aprendi na faculdade, o Direito Tributário de sobreposição para dizer que 
haveria o Direito Privado; o Direito Tributário se referiria à figura de Direito 
Privado. Então, eu teria sempre as duas etapas: primeiro eu verifico... 
Qualifico no Direito Privado o que é aquilo, depois eu vou à lei tributária para 
verificar aquilo que foi qualificado pelo Direito Privado, qual é o efeito 
tributário. E isso é perfeitamente possível que o legislador tributário assim 
proceda. Não há qualquer impedimento que o legislador tributário se refira a 
uma figura de Direito Privado. A questão é que não é necessário que o 
legislador tributário se refira a uma figura de Direito Privado. Uma situação 
que pode ser qualificada pelo Direito Privado, para efeitos do Direito Privado, 
pode também ser qualificada pelo Direito Tributário, para efeito de Direito 
Tributário. O legislador tributário não é subordinado ao legislador privado. Ele 
é legislador. Ele descreve uma situação e ele se vale do que ele quiser. Ele 
pode se valer de figuras de Direito Privado; ele não tem que se valer de figuras 
de Direito Privado. E até me causa alguma espécie que nós fiquemos tão 
preocupados e chateados com isso, sendo que o Código Tributário Nacional, lá 
no art. 118, já falava disso. Ele separava entre o que ele chamava de Situação 
Jurídica e Situação de Fato. Vamos ler, pensar no art. 118 do Código para a 
gente... Cento e dezesseis e cento e dezoito. Os dois. O art. 116 que fala dos 
dois. O 116 fala em que momento dá o fato gerador; o 118, a consequência. E 
só lembrando: quando a gente examina o Código, a gente vê [ininteligível] dá 
tratamento diferenciado, porque, se o legislador se referir a uma situação de 
Direito Privado... Ou seja, se a lei... Se a hipótese tributária exige, na sua... E 
haja um negócio jurídico, a invalidade do negócio jurídico é relevante, pois, se 
a tributação exige negócio, e o negócio não ocorreu, não há que falar em fato 
jurídico tributário. A hipótese contemplou o negócio jurídico. Mas diz o mesmo 
código: se a hipótese não contempla o negócio jurídico, mas os efeitos do 
negócio jurídico, então, pouco interessa se o negócio era válido ou inválido, 
porque isso não é relevante para o legislador. Interessa o efeito do negócio. Se 
o efeito está presente, a validade do negócio que gerou efeito é irrelevante, 
porque a tributação está sobre efeito. Aqui, essa ideia de que, mesmo que o 
negócio seja inválido, a tributação se faz presente porque assim decidiu o 
legislador é que afasta o mito do Direito de sobreposição. Ou seja, o legislador 
tributário pode dizer: “Olha, é inválido o negócio”, mas o efeito aconteceu. “Eu 
vou te tributar porque eu, legislador, na minha competência de legislador, 
tomei essa decisão e vou te tributar por conta disso”. E muitas vezes é assim 
que acontece. Existe um vício, um vício, de falar: “Ah, mas e os art. 109, 110, 
do CTN, não dizem o contrário?”. Não. Eles não dizem o contrário. Basta ler. O 
problema é que, às vezes, a gente se refere ao binômio 109/110, buscando 
coisas que ele não diz. O 109 está dizendo: “Olha, se houver um conceito de 
Direito Privado na lei, daí busca no Direito Privado saber o que aquele conceito 
quer dizer”, mas note que o requisito é que o legislador tributário tenha se 
referido a um conceito de Direito Privado. Porque ele não precisa. Cento e dez 
mais ainda: “Ah, os conceitos de Direito Privado...”. Não, leia bem. Leia o 110. 



“Conceitos de Direito Privado, empregados pelo constituinte para definir 
competência tributária, estes é que serão respeitados pela lei tributária”. Aliás, 
é o obvio a Constituição ser respeitada pela lei tributária. Agora, não há 
qualquer impedimento de um legislador tributário ter os seus institutos. 
[ininteligível – 01:23:14]? Vou pegar um caso aqui, que me ocorre agora. 
Estabelecimento. Conceito de Direito Privado. Olha, Oscar Barreto Filho já 
falava sobre a teoria do estabelecimento, livro clássico. E se, quando eu vou 
examinar a legislação tributária interna e internacional, cada uma com o seu 
conceito de estabelecimento, qual é a relevância do conceito de Direito Privado 
e estabelecimento para efeitos tributários? Ajudará. Mas não é determinante, 
porque eu quero saber o que é estabelecimento... Na lei tributária, no caso da 
[ininteligível] 16, fala sobre estabelecimento e dá uma definição. Unidade de 
negócio, que seja. Se eu vou para os acordos de tributação, aparece 
estabelecimento permanente com o seu próprio conceito, que chega incluir até 
uma pessoa como estabelecimento, o agente, o [ininteligível] como se chama. 
Vejam como o legislador tributário tem a sua liberdade de criar os seus 
próprios conceitos, sem que eu fale em Direito de sobreposição. Poderia eu 
dizer que o [ininteligível], o agente, não é estabelecimento para bens privados, 
claro que não é, e, portanto, a tributação não poderá acontecer porque eu não 
reconheço ali, porque o acordo... Vejam a bobagem que eu falaria. O acordo de 
bitributação ultrapassa as fronteiras do Direito Privado, ao pretender 
qualificar como [ininteligível] aquilo que não é sequer um estabelecimento. 
Claro que não. Claro que não. O Direito Tributário tem as suas próprias 
figuras. Então, Ricardo, eu me preocupo com a expressão Direito de 
sobreposição, o que não se significa, e é certo o Fernando dizer, não significa 
que não possa o legislador tributário utilizar-se de figuras de Direito Privado. 
É uma decisão do legislador, infelizmente, dele. E o nosso papel, dos mais 
difíceis, dos mais difíceis, é determinar o que foi que a lei fez, porque, 
infelizmente - permita-me só esse ponto -, não é a existência de uma 
expressão previamente utilizada pelo Direito Privado critério suficiente para eu 
dizer que, nessa hipótese, o Direito Privado prevalece. Dei o caso agora do 
estabelecimento. Poderia buscar tantos outros casos: patrimônio, propriedade, 
institutos do Direito Privado, que, no entanto, para efeitos tributários, poderão 
ter o seu sentido próprio. Propriedade, sempre insisto eu, o IPTU é cobrado 
sobre a [ininteligível]. Em Barueri, se paga IPTU e não há propriedade. 
Patrimônio só o Direito Privado nos oferece dois conceitos. E, pasmem, eu já 
faço balanços, hoje, em que eu coloco no meu ativo itens sobre os quais eu 
não detenho qualquer propriedade. O exemplo que o Alexsandro Broedel cita... 
Eu vou referir ao Alexsandro Broedel porque é um exemplo didático 
extremamente feliz. Ele disse que, hoje em dia, ele voa com muito mais gosto 
na TAM, porque, hoje, ele vê no balanço da TAM que existem aviões. Porque, 
antes, o balanço da TAM não mostrava que havia aviões e ele dizia: “Como é 
que eu voar numa companhia que não tem aviões?”. E hoje consta. Não é que 
mudaram os contratos de Direito Privado, não é que a TAM se tornou 
proprietária dos aviões; é que a contabilidade manda incluir no patrimônio da 
TAM os aviões sobre os quais ela não detém propriedade. Por quê? Porque 
existe um patrimônio econômico ali. Ou seja, esse exemplo que o Alexsandro 
Broedel dá, o exemplo do patrimônio e outros tantos pedem que nós deixemos 
de dizer aquele jargão: “O Direito Tributário é um Direito de sobreposição”. E, 



ao negar isso, não significa dizer que o Direito Tributário não pode se valer de 
figura de Direito Privado. Ele pode se valer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Queria dizer que eu não concordo 
com todas as afirmações feitas pelo Schoueri. Não é o momento de nós 
discutirmos uma a uma, não é? Bianco.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Pode ser, então. Depois de o Bianco 
falar. Com as suas eu esqueci. Concordo, sim, Fernando. Eu acho que nós 
temos que verificar, nessa horizontalidade que foi mencionada pelo Fernando, 
os objetos de cada norma, né? A norma se define como tributária porque o seu 
objeto é a cobrança de um tributo, a instituição de algum tributo. Se define 
como Direito Privado porque seu objeto é regular às relações no âmbito do 
Direito Privado, das pessoas e assim por diante. O que eu chamo a atenção, 
entretanto, é que, apesar dessa conceituação contábil, que tem uma visão 
toda peculiar e para fins contábeis, que vê patrimônio como algo econômico 
para o futuro, na verdade, na verdade verdadeira, o avião continua não 
pertencer a TAM, e os efeitos tributários do contrato de arrendamento 
mercantil são distintos dos efeitos tributários do contrato de compra e venda, 
se é que ela tivesse comprado o avião. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Nós começamos discutindo a relação entre o 
Direito Tributário e o Direito Privado e acabamos, depois, resvalando também 
para a questão do planejamento tributário, que é uma questão... É 
consequência disso tudo. Mas eu acho que são assuntos que a gente precisa 
examinar separadamente. Com relação a esse dogma repetido, a gente sempre 
ouve essa expressão de que o Direito Tributário é Direito de sobreposição. Eu 
concordo perfeitamente com o Schoueri. Acho que ele... É verdade, o Direito 
Tributário é de sobreposição, mas ele não é sempre; ele é às vezes. Quando a 
Constituição diz que pode haver um imposto sob doação, ora, não é o Direito 
Tributário que vai definir o que é doação; é o Direito Privado. O Direito 
Tributário não pode mudar o conceito de doação. Ele não pode dizer que, para 
efeitos de incidência do imposto sobre doação, considera-se doação compra e 
venda. Isso é o 109 e o 110 do CTN. Quando a Constituição fala em... 
Faturamento não, mas, quando fala em folha de salário, o Supremo já diz: 
“Folha de salário é folha de salário, remuneração de pessoa sem vínculo de 
emprego não é salário; logo, não pode estar sujeito à remuneração, a 
incidência da contribuição sobre a folha de salário”. Então, o Direito 
Tributário é de sobreposição? É, às vezes. Às vezes ele é, realmente. Só que 
nem sempre ele é; às vezes ele não é. Quando ele se refere à receita, lucro, 
renda, serviço... São conceitos que não são definidos pelo Direito Privado. 
Então, quem é que pode dizer o que é renda? É o Direito Tributário. Ele pode 
pegar da realidade esses conceitos e amoldar o conceito para fins de 
incidência do Imposto de Renda. Então, a gente precisa tomar cuidado com a 
expressão. Direito Tributário é Direito de sobreposição? É. Às vezes, ele é. Às 
vezes, ele não é.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível – 01:13:11] embargo aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dois embargos. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Embargo de declaração. Eu gostaria de entender 
uma coisa. O modo como você disse... Você disse: “Quando não existe um 
conceito de Direito Privado, cabe à legislação tributária definir”, o que é uma 
posição doce. Eu falei um pouco adiante. Eu falei: “Mesmo que exista um 
conceito de Direito Privado, o legislador tributário não é obrigado a utilizar”. 
Eu gostaria de saber qual é a sua posição com relação a esse ponto. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, o que eu acho é o seguinte: renda, renda é 
um conceito indeterminado, é um conceito vago. Cabe, no caso, à Lei 
Complementar de natureza tributária fechar o conceito. Conceituar, definir, 
colocar os limites. Aí a Lei Complementar vai definir esse limite. Agora, ela não 
pode dizer que alguma coisa que não seja renda vai ser sujeito a imposto 
sobre renda. Agora, a sua pergunta...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha pergunta foi mais simples, João. 
Desculpe, é embargo mesmo. Você disse: “Não. Quando existe...”. Por exemplo, 
você falou doação, etc., foi indo. De repente você começou a falar algumas 
expressões que existem no Direito Privado. Serviço existe, e outros... Lucro 
existe. Então, eu queria saber o seguinte: se a expressão já foi utilizada no 
Direito Privado... Mais que isso, a expressão serve para identificar o instituto 
de Direito Privado, e o legislador tributário, seja o constituinte, seja o 
legislador complementar, seja o legislador ordinário, utiliza a expressão, a 
mesma expressão, identificando... Eu estou, nesse momento, como seria o 
caso português, amarrado? Desculpe, [ininteligível – 01:32:57] informação a 
todos. Em Portugal, a Lei Geral Tributária diz: “Se um termo for utilizado pela 
Lei Tributária e já for previamente utilizado em outro ramo do Direito, então 
esse termo terá interpretação de outro ramo do Direito”. Isso existe lá. Agora, 
eu pergunto: “E cá?”. Ou seja, se eu tiver uma expressão idêntica, ela pode ou 
não pode... Isso que eu defendo. Pode ou não pode identificar o instituto de 
Direito Privado? E eu vou descobrir isso a partir de uma interpretação 
sistemática da lei, saber a que se refere o legislador. Mas eu entendi, João, 
que o fato de a expressão existir no Direito Privado não é uma... Implica uma 
regra automática; portanto, aquela expressão se refere ao Direito Privado. 
Cabe, ainda assim, todo um esforço interpretativo, argumentativo, para 
demonstrar que o legislador tributário se referiu ao instituto de Direito 
Privado. A sua expressão foi diferente. Por isso que eu quero te provocar. Ou 
seja, você pareceu dizer que, se a expressão já existe, então é claro que se 
refere ao Direito Privado. Eu quero saber se é isso que você disse ou se você 
concorda comigo que não é claro, é algo a ser demonstrado. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu não concordo com você. É lógico que vai 
depender de cada caso. Por exemplo, veículo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Vocês dois, usar a palavra “lucro” é 
entrar no pior terreno, porque é o terreno mais complicado. Lucro é o 
resultado de uma infinidade de operações, de negócios jurídicos e alguns atos, 
de fato, também, excepcionalmente. Aí fica complicado. E a própria Lei 6404, 
quando diz que o lucro é isso, isso e isso, isso não impede que a Lei Tributária 
e a lei para outras finalidades regulatórias tenha outras definições. Então, eu 
acho que é o pior exemplo. O bom exemplo é... Usufruto é o que, afinal de 
contas? Eu posso criar um conceito de usufruto? Eu acho que a Lei 



Tributária, ela pode dizer assim... Como dizia antigamente, quando havia 
cédulas de pessoa física, ela dizia: considera-se aluguel royalty, aluguel 
propriamente dito e outras coisas mais. Mas aí ela não definia aluguel nem 
royalty. Ela dava um efeito tributário igual para figuras distintas do Direito 
Privado. Isso é o que está no art.109. É uma linguagem distinta da lei 
portuguesa, mas, no fundo, no fundo, é a mesma mensagem, mesma norma. 
Quer dizer, a lei tributária é que estabelece. Ela pode dizer: “Olha, a renda...”. 
Se fosse possível, aqui, não houvesse o princípio da universalidade ou da 
generalidade, que é outra discussão que nós não podemos começar, mas ela 
poderia dizer: “A renda de aluguel será tributada de uma forma que a renda de 
uma outra atividade econômica qualquer”. Ela pode dizer. Mas, quando ela 
não define o que é usufruto, ela se refere ao usufruto... O usufruto é aquilo 
que está no Código Civil. Onde é que eu vou achar do usufruto? Eu vou à 
teoria da inoponibilidade? Ah, isso aí não interessa porque está no Direito 
Civil. Não vale perante um Fisco? Por isso que eu coloquei. E qual é a 
linguagem? Qual a segurança jurídica que você vai ter para se comunicar com 
o Fisco? Conceitos. Claro, muitas coisas não são conceituadas, mas usufruto 
tem uma definição legal. Lucro tem uma definição legal para efeitos específicos 
da lei societária, né? O Plínio está pedindo há algum tempo já. 

Sr. João Francisco Bianco: Só queria rapidamente... Só queria dizer o 
seguinte: realmente tem exemplos mais fáceis e tem exemplos mais difíceis. Os 
fáceis não têm dúvidas, né? A gente tem que enfrentar os difíceis.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só dizer, Ricardo, nesse mesmo sentido... O que 
eu disse é assim: não disse que não pode e nem que pode. Eu falei: “Existe um 
esforço argumentativo”. No caso do usufruto, eu vou ter facilidade em concluir 
que o legislador se referia ao Direito Privado. Outras situações eu vou ter 
facilidade de dizer que não, até porque não existe, no Direito Privado, essa 
expressão. E haverá situações em que eu vou ter que descobrir se é ou não é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Estou plenamente de acordo. Olha, 
nós temos muito pouco tempo. O Fernando não tinha pedido a palavra. Plínio, 
rapidinho, por favor. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu só gostaria de dizer o seguinte. Eu 
gostaria de dizer que... Colocar uma outra pedrinha nessa questão. Eu diria 
que o Direito Tributário é um direito de sujeição também. Nós temos que levar 
em consideração... Eu me coloco também na sua posição, Bianco, concordo 
que há situações em que efetivamente cabe ao Direito Tributário, vamos dizer, 
normatizar determinadas hipóteses. Agora... Mas nós temos que levar em 
consideração, em primeiro lugar, o primar da Constituição. Nesse sentido que 
eu digo que o Direito Tributário é um direito de sujeição. Se estamos sob o 
Estado Democrático de Direito, evidentemente temos que respeitar os direitos 
individuais, e não é simplesmente desrespeitando os direitos individuais que 
há de prevalecer, por exemplo, uma norma constitucional, ou melhor, uma 
norma tributária, que não preenche os requisitos constitucionais; entre 
outros, o princípio da razoabilidade. Temos que analisar cada situação no seu 
sentido específico, vamos dizer, concretamente, e verificar até que ponto é ou 
não é razoável aquela norma de Direito Tributário. Basicamente é isso. Por 



isso que eu digo: o Direito Tributário é um direito de sujeição e não... Em 
alguns casos, o Direito de sobreposição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Eu, brincando, aqui, com os meus 
vizinhos, eu, na semana passada, disse que estava criando uma nova 
expressão substitutiva do Direito de sobreposição, muito próxima da sua, que 
é direito de sujeição, porque o Direito Tributário, as incidências tributárias 
ficam sujeitas a ocorrer fatos da vida econômica regulados pelo Direito 
Privado. Nós estamos em cima da hora. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só queria concordar com essa posição, se é que 
se pode ter uma unidade aqui, que sobreposição é infeliz. Sujeição eu também 
fico um pouco incomodado, porque o Direito Tributário, ele não se sujeita a 
outros ramos do Direito, ele... Sujeita a Constituição como qualquer outro 
ramo do Direito, mas ele não se sujeita... Até com relação à Constituição eu 
tenho cá minhas dúvidas. Mas, em relação à sujeição, eu acho um pouco 
pesado. Definir que o Direito seja de sobreposição... Sujeição eu acho de 
pouca serventia para evolução. O que eu acho é que você deve ter uma 
unidade e que o Direito Tributário deve trabalhar com essa unidade com 
abertura para as mais diversas fontes do Direito, as fontes normativas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Elidie, você consegue falar rapidinho, 
em 15 segundos? Não, um minuto não dá. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Até porque é um assunto que eu estou bastante 
interessada. Quando nós falamos de institutos muito claros, você fez menção 
ao usufruto, eu quero lembrar que a lei do estado de São Paulo, que tributa o 
imposto de transmissão causa mortis, ela considera que o usufruto entra no 
conceito do tributo, na abrangência do tributo, porque o equipara por serem 
atos graciosos. Acho que descumpre absolutamente o preceito constitucional. 
Talvez seja um caso até para em uma reunião específica a gente tratar, mas só 
para lembrar o mau uso que se faz-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz Oliveira: Muito bem lembrado. Só me cabe 
encerrar. Mas, lembrando, já está divulgado no site que foi convidado o 
professor José Eduardo Soares de Mello, pelo fato de que ele foi guindado a 
titular da faculdade, professor titular da Faculdade de Direito da PUC de São 
Paulo e, além disso, uma pessoa muito querida de praticamente acho que 
todos nós, e grande especialista dos tributos estaduais, não é? Ele virá aqui. O 
tema ele está escolhendo. Vai fazer uma pequena palestra, como sempre que 
temos um convidado, e o tema dele será debatido. Na próxima semana, então, 
nós vamos prosseguir com a próxima sessão. Nós vamos manter esse assunto 
na pauta e será acrescentado... O primeiro, né? E será acrescentado os outros. 
Eu solicito colaborações. Muito obrigado. 
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