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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. Eu 
asseguro que a mesa hoje vai ser mais silenciosa, com a cadeira à minha 
esquerda vazia, e mais pobre também de intelectualidade.  

Nosso grupo está lá em Chile, estamos torcendo para que eles tenham um 
bom desempenho, especialmente os rapazes que vão participar da competição.  

No pequeno expediente queria... Eu queria lembrar que dia 26, não é? Não, 
dia 29, não é? Dia 29, o professor José Eduardo Soares de Mello vai estar aqui 
conosco, e nesse dia nós vamos quase certamente novamente estar conectado 
com o IET no Rio Grande do Sul. Aliás, ontem eu recebi uma consulta do 
Schoueri que alguém o consultou sobre a possibilidade de nós fazermos um 
evento do IBDT em Recife, então, vamos ver quais são as circunstâncias em 
que isso é solicitado, mas não deixa de ser uma coisa interessante.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai todo mundo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, aí que está, não é, depende 
dos detalhes quem vai, quantos dias ficam, e outras coisas mais, despesas.  

Orador não identificado: [ininteligível 00:02:32]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? Cachê? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Cachê é uma semana(F) em Porto de Galinhas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, já é uma bela, uma bela 
retribuição.  

Então, no dia 29, o José Eduardo aqui, professor Ives pede para lembrar a 
todos que no dia... É dia 30, não é, o evento dele do Simpósio? Deixa eu 
consultar aqui a minha agenda. Não, não, Simpósio é dia 23 de novembro, 
esse mês é ainda um mês cheio, não é? 23 de novembro, Simpósio o dia 



inteiro, tradicional Simpósio Nacional de Direito Tributário, é o número 37, 
este ano é sobre as controvérsias, questão controvertidas relativamente ao 
Carf, não as divergências jurisprudências, mas os problemas de operação do 
Carf, eu não sei quem são os participantes, sei alguns, mas certamente será 
um evento muito importante.  

Temos também uma solicitação de divulgação e convite, também, no Centro de 
Extensão Universitária e do Instituto Internacional de Ciências Sociais, para a 
mesma semana do congresso, no dia 22, a sessão solene de titulação do 
professor Paulo Eduardo Carvalho, com o professor emérito desta entidade, o 
Centro de Extensão Universitária e o Instituto Internacional de Ciências 
Sociais. Às 17 horas, lá na sede do instituto.  

Orador não identificado: [ininteligível 00:04:30]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Orador não identificado: O representante [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De forma que são dois eventos 
importantes na mesma semana do... Nesta prestigiosa instituição, que há 
tantos anos vem trabalhando para divulgar o direito tributário e para estudar 
o direito tributário.  

Sr. Gerde Willi Rothmann: Essa eu acho ótima. A única do direito tributário 
a ficar no céu.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E for fim, comunico que no dia 06 
de dezembro, estará aqui na mesa o professor Michel Lang, que virá para o 
nosso curso e que vai participar da mesa desse dia. Alguma outra 
comunicação? Não?  

Então vamos à pauta. A lei 12.715 alguém tem algumas colocação hoje? O 
segundo assunto é o meu, não é? Não. Ah, é o meu. Aqui eu quero trazer a 
vocês uma questão de alta dificuldade. Por favor, Jeferson, a lei 10.833, § 8º 
do art. 3. Eu confesso que esse assunto, eu deu um parecer há muitos anos 
atrás, e mais recentemente ao ter que estudar o assunto novamente, pena que 
a Juliana não está aqui, a Fabiana, porque fizemos os estudos juntos. Nós, 
mais eu até, porque ela estava na linha do primeiro estudo, e eu achei que 
aquela conclusão precisava ser revista. Graças a Deus, a cabeça não fica 
parada, não é, e é um erro a só copiar o que a gente já fez no passado. Então, 
rever o assunto, eu me deparo com duas interpretações possíveis para esse 
dispositivo. E sou obrigado a dizer aos clientes, inclusive voltando aquele do 
passado, que há uma interpretação, uma outra interpretação possível, claro, 
que uma mais arriscada que a outra. O que se trata é o seguinte, crédito de 
PIS-Cofins relativos a insumos. Esses insumos podem ser, dependendo da 
empresa, aplicados ora em produtos sujeito ao regime cumulativo, ora ao 
produto sujeito ao regime não cumulativo. Tem umas complicações aí que eu 
não vou aumentar aqui porque se não a gente vai se perder, e pode também 
ser aplicado em produtos do regime monofásico. De acordo com o § 8º do art. 



3, a empresa tem duas possibilidades com relação ao crédito, então insumo X, 
ele vai poder gerar crédito quando ele empregado em um produto que vai sair 
tributado pelo regime não cumulativo, e também poderá ser empregado pelo 
regime, em um produto quando sair será tributado pelo não cumulativo, 
portanto, em segundo caso, desculpa, cumulativo, então, nesse segundo caso 
não dá crédito. O art. 8, vocês verificam aí, ele dá para a empresa duas 
possibilidades, apropriação direta em relação aos custos, por meio de sistema 
de contabilidade de custos integrado e coordenado com a escrituração, às 
boas empresas tem essa condição de fazer, mas aí não existe o problema, e o 
problema está no segundo item, à opção é rateio proporcional. E a literalidade 
da lei diz: aplicar...  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o inciso II. Rateio proporcional, 
aplicando-se aos custos, despesas, encargos comuns à relação porcentual 
existente ainda na receita bruta, sujeita a incidência não cumulativa e a 
receita bruta total, referida em cada mês. Também tem os outros 
probleminhas aí, mas que também não vem muito ao caso. O que interessa, os 
outros problemas são fáceis de resolver, porque são probleminhas. O que 
interessa é: eu tenho nesse mês uma entrada de um determinado insumo, que 
vai ter duas destinações, então, eu tenho que proporcionalizar o crédito, o 
crédito tomado no mês da entrada, independente da saída, não é? Então, eu 
tenho que proporcionalizar. Qual é o critério que a lei dá? Ela manda aplicar a 
esses custos, desses insumos, isso é um valor fixo, não tenho dúvida 
nenhuma, está certo, manda aplicar a relação porcentual entre a receita bruta 
sujeita a incidência não cumulativa e a receita bruta total. Aqui, aparece o 
último elemento para essa equação de dúvida, que eu não mencionei antes, 
existem outras receitas, que não são de vendas propriamente dita. Por 
exemplo, fica bem claro, receitas financeiras. Receitas financeiras, que no 
regime não cumulativo, tem alíquota zero, e no regime cumulativo ainda estão 
com a não incidência por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, com 
relação à lei 9.718.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, aí atualmente, revogado, 
exatamente. Podemos supor que haja outro tipo de receita. Por exemplo, 
receita de vinda de outros produtos. A indagação que se faz é: essa relação 
porcentual ou proporcional é feita entre a receita bruta somente dos produtos 
para os quais os insumos são aplicados? Quer dizer, aqueles insumos que 
podem ser aplicados tanto na venda de produtos do regime cumulativo, 
quanto do não cumulativo? Ou sobre a receita bruta total? Então, lembrando, 
a receita financeira, a receita bruta total faz parte... A receita financeira faz 
parte da receita bruta total, não é? Evidentemente que isso dá uma diferença 
de cálculo, de resultado, e simplificando, se eu adotar a ideia que a receita 
bruta total é a receita bruta total mesmo, eu tenho um aumento do crédito. Se 
eu considerar que eu levo em conta apenas as receitas relativas aquelas 
vendas para os quais os insumos contribuem, eu tenho um outro resultado. 
Na verdade eu inverti, nesse caso, eu tenho um crédito maior.  



Essa é a questão. Numa primeira visão, evidentemente muito centrada no 
dispositivo legal, o entendimento é o seguinte: só existem dois regimes, um 
cumulativo e um não cumulativo, e eu aplico a... E a receita bruta total é a 
receita bruta total que abrange todos os... As possibilidades, ou seja, tanto o 
regime cumulativo, quanto o não cumulativo. Como a lei não especifica que a 
receita deve ser desses produtos para os quais se faz a aplicação conjunta de 
insumos, eu devo pegar, tomar a receita bruta total. E na outra interpretação, 
eu teria uma interpretação um pouco mais qualificada, vamos dizer, ou seja, 
eu tomo ria a receita bruta total, mas dos produtos, e o melhor, das receitas 
para os quais aqueles insumos fazem a sua contribuição, não é?  

Dr. Rolim, prazer em recebê-lo.  

Fazem a sua contribuição. Eu quero dizer que coincidentemente houve uma 
divulgação de uma decisão do Carf, recente, terceira seção, em que o 
entendimento foi no sentido de que as receitas brutas... Lá se estava à 
discussão apenas a questão da receita financeira, as receitas financeiras 
deveriam ser excluídas da receita bruta total. Portanto, simplificando também, 
ficar-se-ia(F) com aquela linha de entendimento de que é possível, e se deve, 
na verdade, considerar receita bruta total, não a receita bruta total, mas 
aquela relativa às vendas dos produtos aos quais os insumos contribuem. 
Quero que notem a redação da lei, não é, a relação porcentual existente entre 
a receita bruta sujeita a incidência não cumulativa, e a receita bruta total.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ligado não, não fala nada de 
ligada, não é? Ela fala... Ela é omissa a respeito. Então, esse é o assunto que 
eu trago à consideração, e minha conclusão, pelo menos de momento, é de 
que as duas interpretações são viáveis, são interpretações possíveis. Não sei se 
alguém tem alguma contribuição. Pois não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Professor Ricardo, realmente essa 
questão sempre tem dado ensejo a muitas indagações, exatamente em razão 
no caso de apropriação de crédito, porque realmente poderá ser tomado um 
crédito maior na hipótese de atualização(F) das receitas mensuradas entre as 
receitas que fazem parte daquelas operações conhecidas como não 
cumulativas ou cumulativas. O mesmo produto, a matéria-prima que serve 
para o mesmo produto, se for feito o cálculo em relação às receitas produzidas 
por ambos os produtos, gera mais crédito do que fazer o cálculo da receita 
total. A questão de fazer esta... Esse cálculo se aplicaria quando usando a 
receita bruta total, inclusive as receitas financeiras, porque elas estão no 
regime não cumulativo, seriam para aquelas despesas, digamos assim, tem 
até uma linguagem contábil de absorção, você não sabe quanto foi aplicado de 
despesas para auferir uma receita financeira, porque existe, não é, tem o 
departamento lá de contabilidade que tem uma depreciação, que vai para os 
custos, e que serve para auferir receita financeira. Então, no caso da 
depreciação de um prédio administrativo, das despesas geradas com o aluguel 
de máquinas, ligadas ao aluguel de imóveis, a eletricidade que gastam(F) nos 
departamentos administrativos, essas devem ser feitas relações percentuais 
entre a receita bruta total e a receita auferida por cada um desses itens. 



Agora, as matérias-primas que você sabe que estava ligada, vinculada a uma 
operação, que está sujeita a não cumulatividade, e outra que está ligada a 
uma receita cumulativa, esse rateio pode ser feito de forma especial, só 
calculando as receitas que dão ensejo a eles, porque não há nenhuma outra 
vinculação de outros custos ali. Claro, você poderá verificar, por absorção, que 
também no custo das matérias-primas, mas ali a gente está custeando o custo 
líquido. No custo final, você coloca todas as despesas com manutenção, 
despesas, não é, de controle, vai tudo por absorção para o custo. O pessoal 
nem ia falar(F), mas pode ser pessoal terceirizado, não é, pode ter uma nota 
fiscal... Uma série de coisa. Então, o que tem sendo feito, e eu até tenho uma 
recomendação, é nesse sentido, se possível, quando os produtos têm 
vinculação direta com aquele produto produzido, direta, mas ainda não, 
assim, pode ser de uso comum, então, é feito o cálculo proporcional entre as 
receitas de ambos os produtos produzidos. As despesas gerais, aí sim, 
também devem calculadas proporcionalmente, mas aí incluiria as demais 
receitas para efeito de cálculo do crédito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Silêncio total. Eu só queria 
lembrá-lo, Brandão, que você deu uma aplicação lógica. Mas a lei, ela tem dois 
critérios, um com a lógica se encara perfeitamente, que é a apropriação de 
custo, não é, pela contabilidade de custo, e a outra é um critério legal de 
proporcionalizarão. A receita financeira, ela não é uma boa coisa para se 
pensar, porque ela está com a alíquota zero e é não tributada no outro regime, 
mas nós podemos supor que isso não muda nada, não é, porque de qualquer 
forma a receita financeira, ela estaria no regime não cumulativo, e poderia ser 
tributada, poderia ter a alíquota um ou sete, ou seja, quanto for, não é? Mas 
nós temos, podemos pensar que no lugar da receita financeira, eu tenho a 
receita venda de outros produtos, e do regime cumulativo ou não cumulativo, 
e que estão na receita bruta total também. A lei partiu de um critério que 
talvez não seja mais [ininteligível 00:19:54] se eu fizer a aplicação literal, não 
seja mais correto, mas é o critério que está lá, ela dividiu as receitas em duas 
grandes categorias: a não cumulativa e a cumulativa. Esse é o critério, ela não 
colocou lá não cumulativa tributada por um regime ou por outro, porque... Ou 
por uma alíquota ou por outra, ela simplesmente foi de uma maneira 
simplista, iludiu a receita total entre as receitas dos dois regimes, porque é 
isso mesmo, e mandou aplicar essa porcentagem, essa relação ao porcentual 
aos custos que contribuem, não é? Não é necessariamente o melhor critério, 
ele pode dar distorções, estávamos(F) vendo que ele dá distorções. Mas nós 
vamos; como dizia alguém, em caluniar a lei, não é, a lei estabeleceu esse 
critério, eu queria lembrar esse propósito pronunciado porque eu acho que 
são duas interpretações possíveis e realmente é uma questão bastante 
controvertida. Quero lembrar, o crédito presumido, da lei 9.363, na aquisição 
de matérias-primas de cooperativas de pessoa físicas, que a Receita Federal 
tentou dar uma interpretação racional como que você deu, foi vencida no Carf, 
Câmara Superior e no STJ, e hoje recursos repetitivos até.  

De forma que realmente estamos em face de uma discussão bastante séria, 
não é, porque se você imaginar uma empresa que todo mês ela tem este fato, a 
contingência, dependendo do critério que ela assume, vai e crescendo e ao 
contrário, pode ter prejuízos crescentes por não tomada de créditos. Pois não.  



Sr. Salvador Candido Brandão: Solicitou essa questão da 9.363, mas ao 
contrário, ela evoluiu no sentido de favorecer o contribuinte, não é, porque nos 
primeiros momentos, se tinha que incluir na receita, inclusive as revendas, e 
depois a portaria 64 de 2003, ela excluiu as receitas de revenda para ficarem 
somente os produtos industrializados.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é isso que eu estou me 
referindo. Eu estou me referindo àquelas matérias-primas que entraram sem 
tributação de PIS-Cofins, está certo?  

Sr. Salvador Candido Brandão: Ah, bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a proporcionalidade também, o 
que a receita pretendia, é que a proporcionalidade fosse feita em função 
apenas das tributadas, é uma situação muito próxima daqui, não é? E isso 
que ela foi vencida na jurisprudência administrativa e judicial. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Sim, mas falando em receita, quer dizer, em 
receita proporcionalizada, você me fez lembrar exatamente isso, qual era a 
base de cálculo para fazer o crédito proporcionalizado? Antes, a Receita 
Federal exigia que toda a receita da empresa entrasse no cálculo, vamos 
supor, no lado de cima do divisor, não é, e foi evoluindo no sentido de que o 
cálculo deveria ser feito das matérias-primas, claro, tirava o custo das 
revendas, porque a revenda, o custo de mercadorias adquiridas para revenda, 
já eram excluídas, mas a receita não, então dava um crédito muito menor, 
então o que fez a Receita Federal? Fez exatamente essa portaria dizendo: para 
efeito de cálculo do crédito das matérias-primas proporcionalizadas, se exclui 
da receita bruta, a receita financeira nem se fala, a receita, as... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A revenda? 

Sr. Salvador Candido Brandão: A receita de revenda. Então, o crédito ficou 
muito maior para o contribuinte do que era antes. E só para lembrar no caso 
nosso aqui, as receitas financeiras no obstante sujeitas à alíquota zero, elas, 
por base legal mesmo o decreto, não é, ele veda o crédito das despesas 
financeiras, mas não veda o crédito de outras atividades utilizadas para 
auferir essa receita financeira, é o caso exemplo, que eu digo, do aluguel de 
um prédio, não é, que pode ser o crédito, e no caso das receitas financeiras o 
crédito é absorvido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, só para ser encerrada a 
minha participação do problema, a correção da literalidade da lei, significaria 
que eu deveria considerar não apenas a receita total nela, aquelas relativas 
aos produtos que foram vendidos dentro do regime, ou melhor, aquele para 
qual; os insumos contribuam como também na receita não cumulativa, não é? 
Eu deveria retificar a lei, não pegar totalidade da receita não cumulativa, 
totalidade da receita total, trabalhar só com aquelas, particularizando aquelas 
que são objetos do rateio, em função dos insumos. Pois não Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, esse inciso I e II, é opcional, pode optar por um ou 
outro. Porque essas empresas que têm dois regimes, cumulativo e não 
cumulativo, a maior parte é serviço. Na indústria quase não há. Por exemplo, 
usina de açúcar, que fabrica etanol, aí tem dois regimes, porque açúcar é não 



cumulativo, etanol é cumulativo, então, nesse caso pode aplicar. Mas na 
indústria e comércio dificilmente, porque para ter essas dois regimes tem que 
estar na lei, não é, se não está na lei, não pode. Então, na lei pode ver na 
relação, é tudo... Acho que 95% é serviço, não é? Por exemplo, agora quem 
comercializa, por exemplo, material de construção, se vende também areia ou 
pedra, não é, esse daí está e cumulativo e os outros não cumulativos, então, 
dificilmente, no comércio e indústria há dois regimes. Agora, mesmo na 
indústria... Porque essa alíquota concentrada ou incidência monofásica é 
considerada não cumulativo, a receita não cumulativa, aí... não é? Agora, eu 
acho que dificilmente, eu duvido que tenha alguma empresa, fazendo opção 
pelo inciso I, porque o custo operacional fica tão elevado, que não compensa, 
porque se pegar o inciso II, não é, é fácil, muito fácil, porque lá pelo inciso II 
pega, faz a apropriação de crédito de PIS-Cofins daqueles que... Como se tudo 
fosse não cumulativo, faz a apropriação. Então, dá para apropriar facilmente. 
Depois, pega a receita bruta sujeita a não cumulativa e receita bruta total, e 
aplica percentual sim, a receita bruta de não cumulativa deu 70%, 70% 
daquele crédito é apropriado, não é? Agora, na receita bruta, pela definição da 
Receita Federal, a receita financeira não entra porque tem até [ininteligível 
00:27:40] normativa dizendo o que é receita bruta, não é, e depois na própria 
composição da declaração, a receita bruta está definida, agora, a receita 
financeira... 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Hiromi Higuchi: Hã? Eu acho, que no caso aí, a receita financeira não 
entra na receita bruta, porque isso daí, quem estudou contabilidade, isso, eu 
acho que, 30, 40 anos que não muda, a receita bruta é aquela receita da 
venda do negócio, não é? Agora, receita não operacional, agora mudou essa 
nomenclatura, mas eu acho que essa nomenclatura de receita bruta e receita 
não operacional, eu acho que era melhor. Agora, eu entendo que a receita 
financeira não entra na receita bruta. Então, pelo inciso II, o cálculo é fácil, 
não é, porque, primeiro, pega todos os créditos de PIS e Confins como se toda 
a receita fosse de não operacional, então, para o valor do crédito, depois apura 
o percentual da receita bruta de (...) sujeita à não cumulativa com... Sobre 
receita bruta total, se deu 70%, 70% do crédito são apropriados. Por isso que, 
eu para mim eu não vejo dificuldade. Agora, indústria, por exemplo, eu só 
conheço negócio de álcool e açúcar que têm dois regimes, mas a maioria é 
serviço, não é, então eu não vejo...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, eu já falei que a receita 
financeira, ela complicava um pouquinho, não é? Embora para mim, acaba 
sendo a mesma coisa, mas vamos supor que exista não receita financeira, 
existe um terceiro elemento aqui, que é receita bruta de venda, de venda de 
outros produtos para cujos produtos não há insumos comuns aos dois 
regimes. Qual a sua solução?  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não entendeu? É o seguinte: eu 
tenho, dentro da receita bruta, eu vou tentar dar um exemplo aqui sem poder 
desenhar, você tem uma receita bruta de 100, nessa receita bruta de 100, 80 



não tem receita financeira, 80 com receitas de venda de produtos que são 
sujeitos ou que tem contribuição, melhor dizendo, de insumos para os dois 
grupos, não é, uma parte desses 80, é regime não cumulativo e outra não 
cumulativa. E você tem mais 20 de receita bruta de venda de outros produtos, 
portanto a receita bruta dentro da concepção que você mencionou, mas que 
para esses produtos cuja receita é de 20, aqueles insumos comuns não 
contribuem, é só... Pode até ser receita de revenda pura e simples. Como é que 
faz o cálculo? Eu considero como receita bruta 80 ou 100? Esse é o ponto.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, aí não.  

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

Sr. Hiromi Higuchi: Mas aí, no caso, esses 20 que... Esses 20 de um insumo 
que vai gerar receita... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. Não, eu não falei 
quanto é de insumo. Eu quero saber qual... Aos insumos comuns, a receita de 
venda de bens produzidos com insumos comuns, é 80. Aí eu tenho uma outra 
receita de venda, para os quais esses insumos não contribuem, é de 20. Eu 
não sei se os insumos custaram 10, 15, isso não faz diferença porque o 
problema é em relação ao porcentual, ente as receitas do regime não 
cumulativo e as receitas do regime... As receitas do total. A minha pergunta é: 
a receita total é de 100 ou de 80?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não é de 100. Porque na hora de calcular o crédito de 
PIS e Cofins, ignora se o insumo vai ser vendido para cumulativo. Pega o total 
dos créditos como se fosse não cumulativo a totalidade, então, para o valor, 
para o valor, depois apura o percentual de receita bruta da venda de... O do 
não cumulativo e cumulativo, então, acha o percentual que a não cumulativa 
representa em relação à receita bruta total. Se deu 70%, 70% daquele crédito 
é apropriar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, Hiromi, mas como é... Eu 
vou estabelecer proporcional sobre 100 ou sobre 80, esse é o ponto. 
Alexandre. Depois Mara.  

Sr. Alexandre: O exemplo do Hiromi, é interessante porque o setor percentual 
sobre o cálculo ali é importante, não é? E hoje, há uma receita que eles têm, 
que é a venda de energia elétrica, decorrente do subproduto que é a queima do 
bagaço, esse bagaço não é insumo, ele já é decorrente, vamos dizer assim, que 
é a sobra, não é, é bagaço, seria como sucata, não é, não sei como você 
qualificaria, então. Como é que cria o cálculo, Hiromi? Você que está tão, 
assim, no setor [ininteligível 00:33:25]. Esse cálculo, porque eu vou vender 
energia, que tem um insumo básico, que é o bagaço que vai ser queimado, e 
que é um subproduto dos insumos já produzidos e que gerou um produto 
final, que é o álcool ou o açúcar que são produtos comuns, como é... Isso que 
o Ricardo está colocando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Você está complicando, não é? 

Sr. Alexandre: Não, mas era exatamente-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é evidentemente...  



Sr. Alexandre: É um caso concreto, é um caso concreto. É importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas assim, você está trazendo um 
caso, que mostra como a indagação não é teórica. Isso não. Então, os meus 
clientes tem azar, porque mais de um tem o problema. Você está trazendo um 
caso do próprio setor que ele indicou, em que algo complicador a mais, não é? 
Na verdade, a receita é uma receita decorrente da sobra do insumo, podemos 
dizer assim, não é, do bagaço, mas é perfeitamente integrado. Mara.  

Sra. Mara: Eu acho que a gente poderia, talvez, tentar achar uma solução se a 
gente olhasse o § 7º, quando ele fala que é... Quando você tem a sujeição, às 
receitas estão sujeitas a não cumulatividade e a cumulatividade, e que os 
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas, sejam comuns. 
Então, eu acho que o total que se está falando da receita bruta é apenas em 
relação onde os custos e despesas sejam comuns. Então, eu tenho um custo 
comum a uma despesa cumulativa e uma despesa não cumulativa, então, a 
proporcionalidade que eu tenho que fazer, seria sempre em relação ao total 
das receitas cumulativas mais não cumulativa, que eu uso insumos ou custos 
e despesas comuns, não é o total da receita bruta que eu tenho, mas o que o § 
7º fala é só em relação às receitas cumulativas e não cumulativas, onde a 
despesa seja comum. Então, o total dessa receita que eu tenho que usar e 
proporcionalizar; vamos dizer assim, no seu exemplo, eu tenho 80, mas 80 é a 
receita onde existem custos comuns, 40 é não cumulativo e 40 é cumulativo, 
eu teria que fazer então 40 sobre 80. Esse é o, acho que é, o, vamos dizer 
assim, o foco do que o 7º está dizendo que o 8º vai fazer, porque o critério para 
definir a apuração proporcional é justamente a existência de custos comuns. 
Eu acho que é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso dizer está é a interpretação, 
é uma das duas, e há a que eu vou chamar aqui de interpretação inteligente, 
não é? Mas, eu estou tento que corrigir o que está escrito no inciso II, que é 
um critério estimativo, os estimativos nunca são precisos, não é, os 
estimativos, eles podem ter anormalidades, não é? E agora, eu estou notando 
aqui o início do § 8º, observadas as normas a serem editadas pela Receita 
Federal, nunca essas normas foram tão procurada, não é, elas não dizem 
absolutamente nada, já houve várias instruções normativas que repete o que 
está escrito na lei, não acrescenta uma palavrinha para um lado ou para o 
outro.  

Sra. Mara: Mas o § 8º, por outro lado, ele vincula as receitas e despesas, 
vamos dizer assim, que estão mencionados no § 7º, então isto levaria, vamos 
dizer assim, se a está fazendo uma interpretação sistemática, aqui se 
entendesse que é só as despesas, encargos vinculados às receitas, quer dizer, 
os custos, despesas e encargos quando forem comuns.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu acho que você está 
justificando o seu entendimento, não é, mas ainda não temos o conceito de 
receita total, não é? Nem no § 7º. Alguém pediu a palavra mais?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Passar para outro tema. Mas parece que não 
é importante essa questão que foi colocada não, mas ela é muito importante, 
porque não é só nessa situação em que você deve buscar o crédito relativo a 



esse ou aquele insumo. Nós temos um problema enorme exatamente nos 
ressarcimentos, não é, onde o cálculo da exportação, produto exportado, 
produto vendido no mercado interno, tem o mesmo problema, você alocar, 
fazer cálculos, não é, de custos e insumos ligados à exportação, e custos, 
insumos não ligados à exportação, que vai lhe gerar um crédito maior ou 
menor a ser ressarcido, de acordo com o critério que você adotar, não é? Mas 
realmente eu acho que o critério mais inteligente é o critério que ela... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, se ninguém mais... Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Se pelo critério do inciso II, se pegar todos os custos, 
despesas, encargos, por exemplo, aluguel de prédio, máquina, essas coisas, 
soma todos os créditos como se não tivesse não cumulativo, se fosse 
exclusivamente não cumulativo. Apura... Aí é fácil de apurar o crédito, não é? 
Apurar. Depois apura a relação de receita bruta entre não cumulativo e 
cumulativo, e aplica esse percentual sobre lá. É o mesmo que está no § 6º, o § 
6º está dizendo: despesas, custos, mas todo aquele que tem direito ao crédito. 
Então, se pelo inciso II, apurar o crédito como se toda a venda, a receita fosse 
não cumulativa, a apuração é fácil, depois aplica o percentual de receita bruta 
não cumulativa e cumulativa, então se o não cumulativo deu 70%, 70% 
daquele crédito total é apropriável. Eu não vejo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Data venia dos dois e, também, da 
Mara, eu acho que o § 7º não contribui muito, não é? Porque ele está se 
referindo às duas grandes categorias, as receitas do não cumulativo e o 
cumulativo.  

Então, eu volto, a questão é quando... Não tem... Não tem um [ininteligível 
40:24] de receitas que não são uma coisa ou outra. Elas são cumulativas ou 
não cumulativas. Quando fala receita total, receita total das cumulativas e não 
cumulativas, não das receitas do não cumulativo e dos produtos... Olha como 
eu estou acrescendo: e dos produtos a que se referem os insumos comuns, os 
custos comuns. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é... Viu, professor Hiromi, eu peço 
licença, não é? Porque o senhor tem muito mais experiência do que muitos de 
nós, aqui. Mas nós temos que, realmente, tratar a legislação do PIS e da 
Cofins diferentemente dos conceitos da declaração de imposto de renda. 
Porque receita bruta, para efeito de imposto de renda, hoje, e contábil, 
inclusive, hoje, contábil, receita bruta tem um sentido que não inclui mais os 
tributos, não é? Isso nem deve aparecer na rubrica lá, dedução de vendas. 
Quer dizer...  

E receita, para efeito de imposto de renda, receita para efeito contábil e receita 
para efeito de PIS/Cofins, que é completamente diferente. Nós temos, 
inclusive, operações que nós usamos custos e insumos indiretos, para gerar 
receitas não operacionais, que não poderiam dar crédito. Por exemplo, todo 
departamento que cuida da Petrobrás, vou falar uma empresa grande, que 
está aí, na mídia... Ela criou um departamento grande, mas muito grande 
mesmo, para cuidar de vendas de ativos. Ela quer vender US$ 14 bilhões em 
ativos, este ano.  



Então, ela tem lá um prédio inteiro dedicado a isso. Ela vai vender, a venda de 
ativo é uma receita não operacional e está fora do campo de incidência do 
PIS/Cofins. Então, aluguel desse prédio não pode entrar com o crédito, tem 
que fazer cálculo proporcional. É outra... É outro conceito, não é? Então, é só 
para... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E confirmando... Já te dou a 
palavra. Confirmando, você tem que lembrar que nos regimes cumulativos e 
não cumulativos existe receitas que podem ser isentas e receitas que podem 
ser alíquota zero, como é a financeira.  

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

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, acho tudo isso o 
cúmulo, porque essa distinção... Temos cumulativo e não cumulativo, é 
contribuição, é imposto. Na verdade tudo isso é inconstitucional, é uma 
aberração total.  

Mas, de qualquer maneira, já discutimos, aqui, e só para complementar o que 
o Brandão falou, realmente, nós não podemos aplicar PIS/Cofins nos 
conceitos de imposto de renda, da mesma forma como já foi... Nós discutimos 
isso aqui. Ao conceito de insumos não se aplica a legislação do IPI. Não foi isso 
que nós discutimos, não é?  

Então, é na mesma ordem de ideias. Aí é que está, não é? Eu não posso 
importar os conceitos de outros sistemas que são do imposto de renda ou no 
IPI para aplicar PIS/Cofins, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir(F). 

Sr. Jimir(F): Só um breve comentário. É Jimir(F). Fico pensando que devemos 
diferencias duas soluções possíveis de lege ferenda, antes da lei, e entender 
que o legislador poderia criar uma hipótese mais aproximativa, mais ideal, 
mais perfeita. Todavia, com a norma posta, devemos ler o dispositivo e nos 
cingir ao que ali está escrito. O legislador poderia fazer um método 
aproximativo mais exato? Poderia. Mas, talvez, não tenha sido o que ele 
colocou aí. Entender que devemos verificar apenas a relação entre o produto 
final, no qual é o utilizado aquele insumo, se são dois produtos, um submetido 
ao regime cumulativo ou não cumulativo, deveríamos encontrar, num 
dispositivo legal, algo que dessa base para isso. Não parece ser isto.  

Ele colocou uma situação, uma solução aproximativa, talvez, mais distante do 
que seria o ideal, mas é o que o legislador colocou. Essa foi a opção do 
legislador. Então, eu acho que devemos diferenciar duas soluções possíveis de 
duas interpretações possíveis. Aí, não me parece... Pelo menos à primeira 
vista, eu confesso nunca ter pensado sobre isso com mais profundidade. Mas 
me parece que não há tanta margem aí para duas interpretações possíveis. 
Poderíamos pensar que, talvez, a solução encontrada pelo legislador não seria 
a mais correta, mas é a solução que ele deu e, inicialmente, me parece que 
deveríamos obedecê-la. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir(F), a sua manifestação e as 
duas são extremamente respeitáveis. Mostra que, realmente, são coniventes, 



mostra que, realmente, que existem duas interpretações se não possíveis, pelo 
menos disponíveis, no mercado de inteligências, que confirma a minha 
situação inicial, em que eu me manifestei que havia duas interpretações, e que 
eu me deparei, eu mesmo, em dois momentos distintos, não muito longe, 
distantes no tempo, e sobre fatos distintos, mas que essa norma, era a norma 
comum a ser aplicada.  

Nós sabemos... Eu quero insistir nisso, contra as opiniões, assim, mais puras, 
mais inteligentes, não é? Nós sabemos que o legislador pode cometer erros, 
equívocos, e a doutrina da hermenêutica admite que o intérprete corrija 
aqueles equívocos evidentes, mas não corrija a lei por interpretação, quando 
não há evidência do equívoco. E eu também quero levar em conta... Em favor 
da sua interpretação, levar em conta que quando se trata de critério de 
estimativa, de presumido, você não tem verdade absoluta, você tem o critério 
que, como gosta o meu amigo ausente, aqui, o outro que também, hoje, não 
está, atende a praticabilidade, não é?  

O legislador tem praticabilidade, até porque, realmente, como Hiromi disse, 
com precisão, o inciso I, tem custos administrativos elevados, não é? Ele optou 
por criar um critério estimativo. É claro que o legislador podia ter dito o 
seguinte: “Você se vira e me prove, porque a prova de que você entregou o 
insumo do produto, de acordo com o parágrafo anterior, no produto sujeito ao 
regime não cumulativo é sua”. O parágrafo anterior também exige isso. Eu que 
tenho que fazer a prova. 

[ininteligível 47:46] podia ter parado no § 7º... E dissesse: “E você que se vire, 
eu vou ver se acordo ou não”. Vai haver uma matéria de fato, de investigação. 
Mas ele achou que poderia, por praticabilidade, dar um critério estimativo. Se 
ele não deu o melhor, de acordo com a inteligência de uma corrente de 
interpretação, prevalece o dito popular, que sempre é de muita sabedoria: 
“Escreveu, não leu, o pau comeu?”, não é?  

Então, não escreveu o que a inteligência acha que deveria ter escrito, não é? 
Não... Depois, corrige a lei.  

Eu queria lembrar aquela passagem do Celso Antônio Bandeira de Mello, que 
tem sido muito citada, ou foi muito citada, num certo período no Supremo 
Tribunal Federal, especialmente o ministro Celso de Mello, salvo engano, em 
que ele diz em que a interpretação tem uma carga construtiva, mas a carga 
construtiva não pode alterar o que está na lei, porque senão você não está 
interpretando, você está legislando, não é?  

É claro que em uma situação como essa é muito cinzento o limite entre a 
construção viável e a criação da norma. Claro, existem outras situações em 
que isso é mais evidente. Eu acho que aqui nós estamos em uma situação que 
esse limite, também ele muito tênue.  

Você tinha me pedido? Não. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, exatamente nessa linha [ininteligível 49:33], 
você tem toda razão. Isso seria uma interpretação sistemática teleológica, para 
você chegar, então, a verificar a incongruência, a incoerência ou até uma 



lacuna na lei, não é? Mas o grande problema é que a interpretação sistemática 
teleológica pressupõe a existência de um sistema, e nós temos um caos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, realmente, falar em 
interpretação sistemática e em questão de PIS/Cofins é muito difícil, mas a 
interpretação seja a sistemática, teleológica ou não, aqui, no caso é bastante 
complicada, não é?  

Acho que, realmente, podemos passar ao assunto seguinte. Hiromi, por favor, 
[ininteligível 50:22] não convertido em lei. Já andamos discutindo aqui algo, 
alguma situação como esta, mas vamos lá. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, tem muitas leis que na vigência, nessa Lei 12.715, 
também tem um artigo, quando aumenta a tributação de PIS/Cofins, 
contribuição previdenciária sempre cita quatro meses após a publicação da 
medida provisória. Nessa lei 12.715, também aumentou Cofins sobre 
importação, criou adicional, não é?  

Então, já na vigência diz que entra em vigor no quarto mês após a publicação 
da medida provisória tal. Mas isso daí contraria a Constituição. Porque a 
medida provisória, quando é convertida em lei, aí aplica aquele prazo de 
publicação da medida provisória, mas nos últimos dez anos, eu não conheço 
nenhuma medida provisória que tenha sido convertida em lei.  

Porque em 1988... Em 1988, quando a Constituição criou a medida provisória, 
nos primeiros anos ainda tinha algumas medidas provisórias que foram em lei 
sem nenhuma alteração do Congresso. Nesse caso, a promulgação da lei foi 
sempre do presidente do Senado, porque se a medida provisória não foi 
alterada no Congresso, não há que ir para sanção presidencial, porque não há 
questão de veto, não é? Porque foi... 

Agora, todas as medidas provisórias que alteram no Congresso, então, há 
necessidade de sanção presidencial. Mas, nesse caso, não é considerada 
medida provisória convertida em lei, porque no momento que a medida 
provisória é alterada no Congresso e já tem alteração definitiva, então, esse daí 
perdeu a natureza de medida provisória e passou a ser projeto de lei do 
Executivo, por isso que tem que ir para a sanção. Então, todas... Nas 
primeiras...  

Logo depois da Constituição de 88, as medidas provisórias poderiam ser 
reeditadas. Então, aquela Medida 2.135, que vigora até hoje, que terminou 
em... Última edição foi em 2001, teve 35 reedições, não é? E, cada vez, 
aumentando ou diminuindo de artigo.  

Então, agora, em 2001, a emenda constitucional diz que a medida provisória 
tem o prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Se não for aprovado, então, 
perde o efeito desde o início. Agora, se o Congresso alterar, não é mais medida 
provisória que está sendo convertida em lei. Aí, tem natureza de projeto do 
Executivo... Projeto de direito do Executivo, que tem que, obrigatoriamente, ir 
para sanção.  

Então, por isso que essa questão de medida provisória... Citar medida 
provisória... Porque na Lei 12.715 também não fala nada de medida 



provisória, não fala nada. Lá diz assim: “O Congresso Nacional decreta. Eu 
sanciono”. Não é? A presidenta. Quando a medida provisória era convertida 
sem nenhuma alteração, o presidente do Senado promulgava a lei dizendo que 
medida provisória...  

Por isso que todas essas leis que aumentam PIS/Cofins, contribuição 
previdenciária e fixam a data de vigência a partir da medida provisória estão 
contrariando a Constituição. Tem que ser da lei. Isso que eu queria.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, só para encaminhar o 
assunto, eu concordo com o Hiromi, se se tratar de um dispositivo inserido, a 
tramitação da medida provisória pelo Congresso. Mas se eu estiver me 
referindo a um dispositivo que estava na medida provisória e que for mantido 
na lei final, mesmo que tenha sido essa lei sancionada pelo Presidente da 
República, porque houve alteração em outros artigos, eu acho que aquele 
artigo original, ele pode valer desde a promulgação da medida provisória.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu discordo. Pela primeira, hoje, eu discordo de 
você, eu não aceito essa teoria do salame. Quer dizer, eu não posso fazer... 
Fatiar a medida provisória e dizer: “Ah, isso é, isso não é”. Aí, eu estou como o 
Hiromi, é in totum. Eu acho que ou tem essa natureza ou não tem.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu não quero nem discutir 
com você. Eu não vou discordar de você, porque eu acho que é um absurdo o 
que ocorre, no Brasil, com medidas provisórias, não é? 

Então, eu não... O maior absurdo, é um projeto de lei do Executivo não ser 
aprovado in totum pelo Congresso, não é? E os dispositivos não aprovados, 
logo em seguida à promulgação da lei, nós temos uma medida provisória, que 
nós tivemos um exemplo recente disso.  

Então, o problema da medida provisória e das suas alterações não está no em 
instituto, em si, mas no abuso, no manejo inadequado. Por isso que eu não 
discordo de você, não. É um salame mesmo, mas é um salame de qualquer 
jeito.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É. E para completar a importância disso, porque se 
continua, não é? Se é medida provisória, inclusive, tem que observar o 
dispositivo da Constituição que exige que a conversão seja antes do exercício 
em que é cobrado o imposto, não é? Então, não tem só... Como?  

Não tem só o prazo ‘nonagesimal’, não é? Tem, realmente, que observar a 
anualidade nesse sentido da conversão. Então, é da maior relevância tudo 
isso, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrando Gerd, que essa, 
segunda disposição que você mencionou, que não estava cogitada antes, é 
relativa a tributos, apenas... A impostos, não a contribuições. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está? Alexandre. Quer falar? Não, 
então, espera um pouquinho. Pode falar.  



Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, é claro, o fato é que tributos, em geral, 
impostos, contribuições, que na verdade são impostos, não é?  

Então, realmente, deve ser observada em relação à medida provisória, essa 
regra constitucional, não é? Agora, o prazo, exatamente, da interioridade se 
mede, depois, de acordo com a natureza do tributo, não é?  

Sr. Alexandre: É. Alexandre. O Supremo Tribunal tem uma grande 
oportunidade de eliminar essa excrescência, não da medida provisória em si 
mesma, mas, sim, da inserção ou o chamado “contrabando de normas dentro 
da medida provisória”, que vai se inserindo no projeto de lei etc., que converte 
a medida provisória... Se mantivéssemos a pureza da medida provisória, que 
não pode ter normas contrabandeadas, evitaríamos muitos desgastes.  

E na questão do sistema financeiro... A questão da possibilidade de 
capitalização de juros tem uma ação direta no Supremo – eu esqueci o 
número, agora –, em que exatamente se questiona a inconstitucionalidade por 
ter ofendido a Lei Complementar 95 e o princípio da hierarquia das... E porque 
a Lei Complementar 95 impede esse tipo de situação.  

Então, o Supremo Tribunal poderia eliminar muitos problemas ao entender 
que seria inconstitucional esse contrabando perfeito por deputados e 
senadores, em negociações até não muito saudáveis, e com isso colocar muita 
ordem nessa Pátria. Graças a Deus assim seja. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a Lei Complementar 95, para mim, é a peça 
mais poética que existe, não tem nenhuma aplicação. Simplesmente, é aquela 
lista para Papai Noel, o que eu gostaria que fosse, mas não tem nenhuma 
sanção.  

Qual é a sanção, se a lei não observa as regras da lei complementar? Não 
acontece nada.  

Sr. Alexandre: Então, isso... Dr. Gerd, exatamente, eu estou defendendo que 
o Supremo Tribunal dê a sanção. Não vale nada. Vocês ficam fazendo esse 
monte de coisa e não vale nada. Então, vamos parar com isso.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas a lei não prevê essa sanção, pelo contrário, ela 
diz que isso não afeta eficácia. Portanto, se a lei diz isso, tem que mudar a lei. 
Não pode... O Supremo não pode, também, legislar e alterar a lei 
complementar, porque aí expressa uma lei complementar, não é?  

Não, olha, eu concordo com você perfeitamente, só que... Não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho lamentável, em um 
ambiente como esse que nós estamos, aqui, um professor da USP dizer, 
embora, não estou criticando, mas ele reconhecer que a Lei Complementar 95 
é o que mesmo, que você mencionou?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Uma peça de poesia. A Academia Brasileira de 
Letras no chá das cinco.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma poesia. Pois é, é uma lei...  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Imagina se fosse assim, que beleza. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma lei que foi feita em 
cumprimento a uma exigência da Constituição Federal para disciplinar o 
processo legislativo. Eu acho que se ela fosse cumprida, não aconteceria isso. 
Até porque o que costuma ocorrer, dentro das inserções, são dispositivos 
sobre matéria absolutamente distinta daquela da medida provisória, e que ela 
já é uma violência contra a Lei Complementar 95.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, eu, várias vezes, eu já referi que medidas 
provisórias, que chama de lex omnibus. Omnibus é para todos. Tem até uma 
viação, chama Para Todos, não é? Quer dizer, é uma lei de 90 artigos, que é: 
secos e molhados. Quer dizer, tem de tudo, não é?  

Tudo isso é contra a lei complementar. A lei complementar... Mas acontece o 
seguinte: desde quando funciona uma lei se não tiver uma sanção? E a sanção 
seria a ineficácia ou a nulidade, e essa não existe na lei. Pelo contrário, diz 
que mesmo esse diploma, esse Frankenstein que colocaram lá, no mundo, ele 
continua existindo e produzindo seus efeitos.  

Então, para que serve isso? É melhor, então, comprar uns livrinhos, assim, 
não é? É mais... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Poesia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu também discordo do professor Gerd, de 
que seja uma poesia. Ela é... Não, realmente, tem as suas falhas, mas ela tem 
os seus méritos. Hoje, nós vemos muitas leis sendo elaboradas com critérios a 
Lei Complementar 95, de forma, pelo menos, inteligível, não é? Os artigos 
numerados de forma alfabéticas e uma série de coisas, o que padronizou a 
elaboração de leis... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As formalidades. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A formalidades, não é? Mas um dos sentidos 
foi esse.  

Eu me lembro, agora, recentemente, de uma decisão do Supremo, sobre a 
questão de aprovação de medida provisória de forma informal, no Congresso, e 
que chegaram à conclusão no dia seguinte – não é, professor –, que todas as 
demais medidas provisórias convertidas em lei, até aquela data, seriam 
também inconstitucionais. Então, eles disseram que... Deram efeito 
prospectivo de que está tudo perdoado, não é? Quer dizer, está tudo 
[ininteligível 01:03:34], anteriormente, e somente a partir... Doravante, o 
Congresso tem que observar o regime constitucional para a aprovação da 
medida provisória.  

A propósito do que o professor Hiromi disse, realmente, é uma preocupação, 
eu acho que, talvez, seja essa a razão da colocação que ele fez, que nós 
estamos aí com uma medida provisória engatinhando para entrar, agora, e 
nós já estamos em novembro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não vai sair. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não vai sair, não é? É, mas quer dizer... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vai sair, por falta de tempo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Não, mas vai sair... Mas ela 
pode... Se ela sair, como aconteceu com a Lei 11.638, que nem o presidente 
não tinha nada o que fazer e sancionou a lei lá, e soltou e foi para...  

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, isso foi dito, aqui, pelo professor Eliezer 
Batista, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eliseu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, Eliseu Batista. Ele disse isso, que o Lula 
não tinha nada que fazer, e a lei... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eliseu Martins. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, Eliseu Martins. Eliezer Batista é o pai do 
Eike Batista, é outro ramo, não é? 

[risos] 

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, se colocada a medida provisória, que 
ela vai exatamente regulamentar todo o pós RTT, nós temos normas que 
entraram em vigor em 90 dias, depois. É o caso das contribuições, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não haverá problema 
constitucional. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas é muito chato, não é? Você no 
mesmo exercício, você ter normas para imposto de renda, normas para 
contribuição social. Esse é o alerta, acho, que ele está querendo fazer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar.  

Sr. Alexandre: Mas os 90 dias não é da Emenda Constitucional 42, que diz 
que têm que se respeitarem os 90 dias? Então, eu acho que esse é o 
fundamento de todos esses 90 dias.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro, lógico. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, eu não sabia que 
Brandão morou em Taubaté.  

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Outra coisa, só para ficar bem claro, quando faz 
essas críticas, eu não ignoro a complexidade da matéria, inclusive, um país 
que eu conheço um pouquinho, que é a Alemanha, uma grande professora, 
escreveu o seguinte: na Alemanha, onde a legislação, o sistema tributário é 
dos mais caóticos possíveis e imagináveis, porque os alemães têm essa 



qualidade de serem perfeitos no bem e no mal... E, então, eles... Ela disse que 
na Alemanha as leis tributárias são feitas pelo Fisco para o Fisco.  

Por quê? Porque a matéria é tão complexa, que mesmo os deputados alemães, 
formados em direito, tendo conhecimento jurídico são incapazes de entender 
todas as relações tributárias. Então, isso só para mostrar que nós estamos 
num campo, realmente, muito complexo, de um estado com problemas 
enormes. Aliás, que a rigor, todos nós... Os vários ‘Brasis’, não é?  

Imagina, fazer uma medida, uma lei que para o Brasil inteiro, com toda sua 
diversidade etc. é uma tarefa imensa. Mas por isso mesmo deve ser entregue 
não a políticos, a jurídicos, mas, sim, a alguém que entende exatamente da 
matéria, não é? Então, é lógico que a origem mesmo dessas leis devem ser no 
próprio Executivo, deve ser no próprio Fisco, que conhece bem a matéria, mas 
deve passar, exatamente, pelo crivo dos juristas, e aplicando, por exemplo, as 
regras da Lei Complementar 95, não é? Eu acho isso perfeitamente válido, não 
é?  

Mesmo assim os problemas ainda serão imensos, mas, pelo menos, não 
seriam quase que ridículos, se não fosse então desastrosos, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer duas referências. 
Paulo, fala. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Como eu já fiz parte do Fisco estadual, 
grande parte das normas de matéria tributária era redigida na Fazenda e 
passava... E eu tinha o cuidado de ver pouquíssimas alterações, assim, 
epidérmicas, não é? Quer dizer, era a Fazenda que era a legisladora lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer duas referências, 
aqui. Uma, vamos ler um pouquinho a Constituição, porque nós estamos 
falando de medida provisória, tudo, é bom a gente ler a Constituição de novo.  

Mas eu queria dizer que da Lei Complementar 95 há um ponto que está se 
estratificando aos pouquinhos e vai virar verdade. As revogações têm que ser 
expressas, não existe uma revogação implícita. Existe revogação implícita 
apenas nos termos, nas condições e na forma, nas circunstâncias dos incisos 
do art. 12, não é? Aquela velha discussão: “Ah, contradiz ou não contradiz, é 
especial, é geral...”, não vai acontecer. Inclusive, no Carf, tem havido 
referências constantes de que as revogações têm que ser expressas. Então, eu 
acho que a Lei 94, 95 está custando para pegar, mas uma hora vai pegar, até 
porque ela seria bom se pegasse, não é?  

Eu queria, só para a gente lembrar, dos dispositivos da Constituição que 
tratam das duas questões que foram colocadas, aqui, a não conversão da 
medida provisória do fim do ano. É o § 2º, do art. 62. que diz: “Medida 
provisória que implique instituição ou uma geração de impostos”, exceto os 
previstos, e aí tem as isenções, IPI, IOF etc. “Só produzida efeitos no exercício 
financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele 
em que foi editada.” 

Então, a medida provisória relativa após a RTT, no que diz respeito ao imposto 
de renda – o resto é contribuição – está, evidentemente, sujeito ao crivo desse 



dispositivo, naquilo em que, eventualmente, alguma norma acarretar aumento 
de tributo, que vai ser uma questão complicadíssima de definir caso a caso, 
portanto.  

E eu queria lembrar, acho que isso não foi lembrado na discussão, não foi 
falado, o § 12 do art. 62. “Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o 
texto original da medida provisória...” Quer dizer, estamos perante um 
salsicha ou salame. Salame. Desculpa. O termo técnico não é salsicha, é 
salame.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Foi uma homenagem ao alemão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. “Aprovado o projeto de 
lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-
se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.” 
Quer dizer, é a própria constituição que ressalva a validade da MP original, 
certo? Inclusive, naquilo que foi alterado. Até que seja sancionado ou vetado o 
projeto.  

E aí, na hipótese de alteração, cabe ao Congresso Nacional dizer, durante o 
período de vigência eficaz da medida provisória, quais os efeitos. E, 
ultimamente, até nós tivemos alguns dos casos de decretos legislativos, acho 
que são, dizendo que ficam mantidos os efeitos ou cancelados os efeitos, 
conforme o caso.  

Então, a situação ‘salamística’, ela já está na própria Constituição, não é um... 
Aqui, não é excesso não. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Tem razão. Mas pela leitura, a minha conclusão é 
a seguinte: não fala antes, justamente, do veto. É provisoriamente. Aliás, o 
próprio diz isso, não é? Ela continua produzindo os seus efeitos, mas no 
momento em que há o veto, aí que justamente a rejeição in totum, aí há uma 
mudança. Essa é a colocação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu continuo entender, até por 
pragmatismo e observância da nossa realidade, que o dispositivo que ficou 
incólume, está certo? Esse aí vai continuar vigorando a partir da data que é o 
ponto inicial, a partir da data da MP, evidentemente, guardados os requisitos 
de anterioridade, também, se for o caso. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como advogado, eu acho que seria, realmente, um 
absurdo não tomar essa posição, porque o cliente seria muito prejudicado, 
não é? Mas eu digo, agora, doutrinariamente, tudo isso é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar alguma coisa? 
O Luiz Carlos... O Luiz Carlos Franco... Ele tem um quarto nome, não é? Lá do 
Demarest(F) e Almeida, que esteve aqui, discutindo conosco, a semana 
passada, a questão que foi colocada na pauta pelo Plínio, não é? Que era o 
estado competente na importação de mercadorias, quando ela é destinada a 
um outro estado.  

Ele fez referência, aqui, a um acórdão, e ele teve a lembrança de nos passar o 
acórdão que está aí. Ele sintetizou, dizendo que se trata de uma situação de 
importação de álcool anídrico, praticado por uma empresa estabelecida em 



Pernambuco, e já destinada... O produto já destinado à venda para a 
Petrobrás, no Rio de Janeiro. E visando à economia e praticidade, a empresa 
pernambucana preferiu que a mercadoria fosse entregue diretamente à 
Petrobrás, em Duque de Caxias, onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.  

Então, esta é uma questão interessante, em que o importador está num 
estado, fez alguma coisa que no comércio é diário, não é? Fazer entrega direta 
sem trânsito físico. Nós temos isso até regulado na legislação de IPI, de ICMS. 
E, aqui, ele não diz qual a conclusão do Supremo. Então, nós vamos ver. Pois 
não. 

Antes saber qual é a conclusão do Supremo?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ah, não, faz favor.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos ver a conclusão do 
ali.  

O ministro Carlos Britto... “Sujeito ativo da relação do jurídico tributário do 
ICMS é o estado onde estiver situado o domicílio do estabelecimento do 
destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço 
aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. Recurso Extraordinário 
do Estado do Rio de Janeiro desprovido, portanto”.  

Prevaleceu à tese que foi exposta, aqui. Acho que foi dito que era a 
jurisprudência prevalecente da destinação jurídica, que é o que ocorre.  

Mara, quer falar? O Gerd pediu a palavra, primeiro. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não, não, ladies first(F).  

Sra. Mara: Obrigada.  

[risos] 

Sra. Mara: Não, é justamente... Esse é o... Acho que esse é um dos primeiros 
acórdãos que começa a tratar matéria. E aí, a discussão que houve, 
justamente, era se a entrada física era importante ou não era importante, e 
ficou estabelecido que, por economia, não importava o local onde fosse feito o 
desembaraço, o que importava era, realmente, quem era o proprietário da 
mercadoria, quem tinha feito todos os trâmites de importação.  

Nesse caso, inclusive, nem tinha problema de trading, para se falar 
intermediário. Então, estava muito claro que quem fez a importação foi a 
empresa de Pernambuco. E outra: havia, inclusive, uma segunda circulação 
da mercadoria que era uma venda. Então, isso também não poderia ser 
desprezado.  

Então se considerou, nesse caso, que o importador era a empresa de 
Pernambuco, não importava se a mercadoria não tinha passado ou transitado 
pelo estado de Pernambuco, que poderia ser desembaraçada em qualquer 
porto, porque quem, efetivamente, tinha feito a operação de importação, 
claramente, tinha sido a usina. Nesse caso, está perfeito, porque não tem 
interposição de pessoa, não tem trading meio. Realmente... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tem incentivo fiscal?  

Sra. Mara: Não tem... Até pode ter, mas essa não é a discussão. Justamente 
quando se trata de autuação de ICMS na entrada, eles não autuam pelo 
problema do incentivo fiscal, eles autuam, realmente, para dizer: “Não é esse o 
estado que deveria ter sido pago”. Então, eles nem entram nessa seara, para 
não complicar.  

Agora, depois desse, vieram vários outros acórdãos aí, discutindo, justamente, 
essa questão. Depois disso daí veio o caso da Polaroid, que acho que foi em 
2006, se não me engano. E aí, sim, se discutia a questão, porque existia a 
interposta pessoa, existia uma trading, que fez a importação por conta e 
ordem da Polaroid, que se localizava aqui, em São Paulo. A trading era do 
Espírito Santo. E aí, o Marco Aurélio disse, efetivamente, que era uma 
simulação, que estava sendo feito toda uma história.  

E aí, nesse caso, se disse: “Não, quem importou a mercadoria foi a Polaroid, 
porque foi ela que tratou com exportador diretamente, a mercadoria não teria 
circulado pelo Espírito Santo”. E aí, sim, se deu um pouco mais de foco para a 
questão da entrada. Então, é...  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, ficou provado que fiz muito bem em dar a 
palavra, a preferência à Mara, porque ela citou exatamente os caso e o que é 
importante. Inclusive, para refutar tolices como simulação, porque não houve 
simulação, no caso Polaroid, e muito pelo contrário (...)”. 

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Porque em todos os documentos desse caso da 
Polaroid está claramente: quem arca com todas as despesas é a Polaroid, 
quem é importador é a Polaroid. Aí, muito simples, não houve... Primeiro, não 
houve simulação, isso é tolice, porque foi claro, tudo claro, explicitamente 
praticado tudo.  

Muito bem. Acontece que, com toda a razão, o que os tribunais dizem: “A 
nossa tarefa é verificar quem é o importador”. O importador é o sujeito passivo 
de imposto. E, portanto, a Polaroid. Não interessa quem fica no meio. 
Superacertada a decisão.  

Completamente diferente do caso de Pernambuco, portanto, sempre é 
importante ver bem os fatos, tem que ver como funcionou esse caso da 
Polaroid, ver o contrato que a Polaroid celebrou, inclusive, como uma 
importadora lá de Espírito Santo. Então, é matéria fática essencial para poder 
emitir uma decisão fundamentada.  

No caso de Pernambuco, o que aconteceu? Um comerciante de determinado 
material, estabelecido em Recife, que costuma importar aqueles produtos, 
vendeu esse produto para a Petrobrás. Então, tudo... Realmente, ele é o 
importador, inclusive, normal dessa mercadoria. Só que ele é um sujeito um 
pouquinho mais lúcido, e Petrobrás, também, conforme o caso, não quer jogar 
dinheiro fora. Quer dizer, pelo menos o pequeno, o grande joga fora.  

Mas o fato é que, em de mandar, então, a mercadoria do exterior para Recife, 
para de Recife ia ao Rio de Janeiro, falou: “Não, vai diretamente”. Mas quem 



foi o importador? O estabelecimento de Pernambuco, como muitas outras 
vezes. Então, é da maior relevância, o exame fático. E no caso da importação 
da famosa guerra fiscal, nós temos que saber quem é o contribuinte, não é? 
Isso decorre de quê? Decorre da lei e, principalmente, dos fatos e das provas 
que possam ser produzidas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre.  

Sr. Alexandre: Eu entendo que a gente... Nós devemos apoiar o Governo, na 
padronização do ICMS, pelo menos em algumas questões. Por exemplo, eu 
trouxe, nesse dia, a discussão da isenção dada com esses dois casos 
concretos... Eu não posso falar, mas, então, é um caso concreto da importação 
do helicóptero do IPVA, que o Paraná concedia, e o helicóptero pousou em São 
Paulo. E o [ininteligível 01:21:06] inclusive [ininteligível]... É a mesma tese, se 
o estado de destino é o estado... O estado destino não, o estado onde está 
estabelecido o contribuinte, aí tem que ver se tinha domicílio ou não, mas 
tinha domicílio, importou pelo Paraná. Independente de onde desembaraçou, 
lá era isento.  

Então, conheço importações de guindastes, grandes guindastes, pelo estado 
do Rio Grande do Sul, mas o guindaste ficava no porto de... Quer dizer, a 
empresa estava em São Paulo. Ou mesmo se transportava, mas o custo do 
transporte versus isenção era ridículo, não é? O frete mesmo fazendo 
direitinho, vai lá...  

Então, nesse ponto, para evitar guerra fiscal, e eu creio que esse... Deveríamos 
nós, tributaristas, apoiar essa proposta de padronização, porque, em alguns 
casos, a padronização no Brasil é muito avançada, inclusive, na questão das 
eleições, nós vimos agora, versus federalismo exacerbado ou autonomia 
exacerbada dos estados, o que gera uma grande confusão no fundo, não é?  

Lá, na eleição americana, estava se discutindo se ia ocorrer igual a 2000, ficar 
um tempão sem saber quem é o Presidente da República, porque cada estado 
faz uma cédula diferente, não há nem informática, é uma coisa meio surreal, 
não é? Surreal isso. Então... E, nesse ponto, então, devemos olhar para nós e 
vermos os avanços que conseguimos com várias padronizações, sistema de 
telefonia padronizado por força da Embratel, na época da ditadura, e que até 
hoje reflete positivamente no Brasil, e que alguns, até alguns países mais 
desenvolvidos não tem esse.  

Então devemos, agora, apoiar essa questão do ICMS, a federalização, por força 
dessas excrescências. Acabar, porque virou uma... Desculpa um termo chulo, 
uma grande bagunça, não é? Vamos acabar com a bagunça no Brasil, e tem 
que começar por aí.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Já que falou da guerra dos portos, na guerra dos 
portos já houve, exatamente, a medida legislativa pela alíquota. E essa medida 
querem, agora, aplicar para todo sistema, exatamente no sentido que 
Alexandre falou, é no sentido muito positivo.  

E quanto à federalização, você sabe que passei cinco semanas, agora, na 
Europa, em um projeto da União Europeia, exatamente, para ver alguma 



forma, não racionalmente viável, porque isso é fácil, mas politicamente 
aceitável, aí que o carro pega.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor João Dácio Rolim, me 
desculpe, eu cometi uma...  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença. Eu cometi uma 
indelicadeza de não convidá-lo à Mesa, e o professor João Dácio Rolim acabou 
ficando quieto, ali, silencioso, porque ele está evitado a falar ex cathedra.  

Por favor, nós ainda temos alguns minutos, eu gostaria que sentasse, aqui, 
conosco, e falasse um pouquinho sobre o nosso evento. Eu sei que a gente 
está ainda triturando os detalhes, mas alguma notícia?  

O professor João Dácio Rolim é o responsável direto pelo instituto ter logrado 
êxito na competição, na IFA, do prêmio, que já mencionamos, e no evento que 
vamos ter o ano que vem. Então, eu queria que ele nos falasse alguma coisa a 
respeito disso. Até vou... Rolim, no sentido de que as pessoas ficarem já 
alertadas sobre o formato básico dele, para ver que colaborações podem ser 
ofertadas para nós.  

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente. Eu acho que não saiu no site, ainda, não 
é, do IBDT, o anúncio. Porque essa semana chegou a confirmação oficial.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, não saiu, mas sairá.  

Sr. João Dácio Rolim: Aí, a diretoria, talvez, avaliar a conveniência de 
publicar a íntegra da carta, tal, assinada pelo presidente da [ininteligível 
01:25:17], e com aprovação do comitê científico e do comitê executivo, não é? 
Da aprovação unânime para o ano que vem.  

Precisamos acertar o calendário, e será um evento de, provavelmente, dois 
dias, não é? Estão sendo ainda avaliados os painéis. Mas o objeto principal é o 
direito internacional e comparado. Então, seria a política da OCDE, um dos 
temas principais, a política da OCDE com relação aos países em 
desenvolvimento, e a política dos países em desenvolvimento, se é que existe 
alguma em comum, não é? Especialmente o Brics. O Brics já tem um painel 
lá, [ininteligível 01:26:06], para discutir, mas nunca se reuniram e tal, não...  

A política dos países em desenvolvimento entre si, e na medida em que possa 
influenciar, também, na política com a OCDE, em termos de [ininteligível], de 
políticas tributárias, Então, um dos temas principais... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em termos, assim, do formato, 
claro, nós vamos reunir ainda para decidir em todos os aspectos. Mas em 
termos de formato, você tem alguma ideia, como poderia haver uma 
colaboração maior dos associados?  

Sr. João Dácio Rolim: Eu acho que poderia divulgar, então, para todos os 
associados, os temas específicos, e deixar algum painel para que pudesse 
receber sugestões e adaptar dentro dos dois temas grandes, digamos assim, 
do seminário, não é? Eu acho que...  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos fazer um evento 
completamente diferente de todo os outros conhecido, não é? Não será bem 
em um congresso como nós costumamos fazer pura e simplesmente.  

Sr. João Dácio Rolim: É um evento específico, até foi uma das exigências, 
não é? Que não fosse um evento já preparado previamente, um evento 
específico, e que eles pretendem fazer a cada dois anos.  

Então, esse será a primeira vez. O Brasil vai recepcionar o evento aí, uma 
responsabilidade aí, do IBDT, muito grande.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nas regras existe a 
impossibilidade, o impedimento de se recandidatar? Porque nós vamos querer 
ser bicampeões, não é?  

Sr. João Dácio Rolim: É, exatamente. E com todo o direito, não é? 
Principalmente, sendo um sucesso um sucesso, o seminário, com certeza.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que já estamos muito 
satisfeitos com esse feito, com esse evento, foi, realmente... A gente estava 
meses esperando.  

Reitero: houve um trabalho muito grande, muito intenso, em viagens de longa 
distância do Rolim, o Bianco também teve participação. Da diretoria nossa, o 
Bianco foi o elo de comunicação com o Rolim. Foi uma grande vitória para o 
instituto. Eu acho que só nos enche de orgulho e de satisfação de poder fazer 
um evento que, certamente, será especial.  

Alguém quer falar alguma coisa? Senão, encerrarei.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente sobre isso, acho, realmente, 
fantástico. E isso confirma, exatamente o interesse que existe, 
internacionalmente, no direito tributário do Brasil, que economicamente, nós 
sabemos a importância, principalmente, para a falta de outras oportunidades 
no cenário internacional.  

Então, também, justamente, a parte tributária desperta esse grande interesse, 
não é? E, nesse sentido, eu acho que o instituto, realmente, tenha sido 
escolhido, não é? Porque houve uma disputa um tanto quanto forte em 
relação a isso.  

Agora, pela experiência que tive, recentemente, lá fora, eu só posso confirmar: 
se nós queremos contribuição de presidentes de tribunais, de professores e 
outros especialistas, pode ter certeza que vai ter fila, aqui, no IBDT. É 
impressionante o interesse em conhecer melhor o direito tributário nosso, e 
como é feito os internacionais.  

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente. E está... Participará, também, a Emag, a 
Escola de Magistratura, que a IFA achou interessante, porque tem uma 
associação de juízes paralela à IFA, não é? Eles quiseram ter uma 
independência. Então, essa associação de juízes especializados em matéria 
tributária, não é? Então, o presidente é um juiz do conselho de Estado da 
França, muito bom. O Bianco o conhece, pessoalmente, já está ansioso para 
vir ao Brasil.  



Então, ele virá para esse evento. Então, um dos painéis será sobre... 
Convidando juízes etc., para que os juízes brasileiros estejam mais... Temos 
juízes excelentes, muito bons, verdadeiros juristas, alguns, que se conhece 
matéria tributária, mas não é maioria. Então, realmente, eu acho que é 
interesse divulgar mais.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: O tema central já foi definido?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não está definido. 

Sr. João Dácio Rolim: É. Está definido, mas ele comporta variações, não é? 
Então, o tema central é esse, é Brics e OCDE e a política tributária como 
desenvolvimento etc., alguma coisa assim. Mas comporta variações? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Dentro dessa variação, eu, justamente... A minha 
sugestão, seria a seguinte, ao não ser que se faça algum evento separado 
sobre isso. Eu tenho visto, exatamente, internacionalmente, a grande 
preocupação tanto, também, a IFA, do congresso no ano passado, de 
encontrar fórmulas de melhorar a relação entre Fisco e contribuinte, não é?  

Então, até eu teria um titulo provisório: “Relação Fisco e contribuinte: da 
guerra à cooperação”. Então, isso permitiria, exatamente, trabalhar nessa 
linha. Você acaba de referir o Poder Judiciário. Mas seria interessante, porque 
tratando assim, nós poderíamos, praticamente, incluir representantes do 
Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, evidentemente.  

Por exemplo, isso só... Estou falando, assim, de uma forma só exemplificativa: 
na parte legislativa, convidar, por exemplo, o Francisco Dornelles, que tem um 
nome muito grande, vocês sabem muito bem isso, no direito tributário 
internacional, e também é autor de um projeto de reforma tributária, não é?  

No Poder Judiciário, nós temos também a Emag, não é? Escola dos 
Magistrados, que você conhece muito bem, você tem colaborado muito 
também com eles, não é?  

Então, e também em relação ao Fisco, em relação ao Fisco, nós temos o quê? 
Nós temos a Esaf, não é? Então, se fizer um congresso, assim, que 
claramente... Não é um congresso de contribuintes para ver como pagar 
menos impostos, mas, sim, é um congresso para ver a situação, exatamente, 
dessa relação e, naturalmente, a posição, e aí vem o específico, do Brasil como 
o rei do Brics, não é? E esses organismos todos.  

Então, eu acho que, talvez, seria algo que a gente poderia pensar para fazer, 
realmente, um evento completamente diferente. Eu penso que é dentro do 
espírito desse seminário. 

Orador Não Identificado: Inovador.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Inovador. Exatamente. E, por exemplo, você citou 
da França, o presidente da Corte Fiscal da Alemanha falou que ele está à 
disposição e gostaria muito de conhecer o Brasil, e discutir, exatamente, os 
assuntos.  



O presidente do Senado, que estava no mesmo congresso, falou: “Ah, é, 
semana que vem vou decidir um caso do Brasil”, não é? Então, convidar esse 
pessoal que tem a vivência e, também, o presidente da Corte Fiscal, fiscal, e 
também o presidente da Sociedade Alemã de Direito Tributário, não é?  

Então, é pessoal que, realmente, está muito disposto, e um evento desses, 
desse, exatamente, desse nível e, justamente, desassociado de qualquer 
interesse, vamos dizer, advocatício ou... Não é? Assim, eu acho isso aí é 
fantástico. Fica, então, a sugestão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sou muito descrente das 
relações Fisco e contribuinte, aqui, no Brasil. Os anos 70 e poucos, quando o 
ministro era o Delfim Netto, foi criado um programa de relacionamento Fisco e 
contribuinte, com o Fisco Federal e contribuinte que foi produtivo, foi muito 
positivo. Havia muita confiança, muita liberdade. As coisas eram decidas, 
discutidas, antes de serem decidas.  

Muitas contribuições dos especialistas, não do governo, foram ouvidas, e a 
pessoa citada, agora, que atualmente é deputado, era secretário... Não, era 
secretário da Receita Federal, e como ele tinha uma origem de procurador da 
Fazenda Nacional, fazia muita pressão no antigo Conselho do Contribuinte. E, 
quando foi criada a Câmara Superior, não foi uma pessoa nesse particular, 
naquela época, de boa lembrança, não é?  

Hoje, ele está em outro setor político e, realmente, tem uma atuação bem 
diferente. A nossa experiência recente, é essa que estamos tendo com a 
minuta sigilosa de medida provisória. Sigilosa, mas foi distribuída para todo 
mundo, não é? Assim, eu não me comprometo, eu não digo que a minuta é 
minha. Eu, Fisco. Não é minha. E começo ouvir opiniões e discussões de todo 
lado e está cheio de gente se movimentando, acha que tem penetração na 
Receita, vai lá, fala e acabam, eles, se precavendo, porque eles usam essa 
colaboração só que no interessa para se precaverem, não é?  

Foi assim, inclusive, com a lei que está aí, a 2.715, não é transparente, não é 
sincera, não. Não é sincera. Em todo caso, esse evento, realmente, poderia ter 
a finalidade de tentar mudar esse quadro.  

Muito obrigado pela presença. Rolim muito obrigado também. Jeferson, 
obrigado pela ajuda, e semana que vem nos reunimos novamente. Eu estarei 
ausente, estarei viajando, mas... A semana não tem?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É feriado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu não estarei ausente. Eu 
não estarei ausente. 

[risos] 

Orador não identificado: Todos estaremos.  

[falas sobrepostas] 

 

 



 

FIM 

Eu, Nathália Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas 

maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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