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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Muito bom dia. Vamos dar início a mais essa Mesa 
de Debates. O Professor Ricardo pediu que eu assumisse a Presidência dos 
trabalhos, hoje, porque ele está fora de São Paulo. Vamos ao Pequeno 
Expediente: algum comunicado? Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria trazer aqui a notícia de que no dia 
08 de março passado foi votada, no Parlamento Europeu, a implantação de um 
imposto sobre movimentação financeira. Essa notícia vem com certa surpresa, 
mas de alguma forma esse tributo vem sendo estudado na Europa há algum 
tempo, defendido pela Alemanha como uma forma indutora de regular o mercado 
financeiro e evitar os malefícios do fluxo financeiro para o mercado comum. 
Chama a atenção que esse tributo venha a ser votado no Parlamento Europeu 
sob essa argumentação, essa retórica indutora, em um momento em que a 
Europa atravessa um problema grave de déficit público em diversos países e que 
a conta desse déficit público, no euro, tem sido cara. Também para os países 
mais ricos, como a Alemanha, esse déficit público dos países em problemas 
econômicos tem sido muito preocupante e, não é por acaso, que a Chanceler 
Angela Merkel defendeu a implantação deste imposto, na última reunião do G20. 
É interessante notar que esse imposto tem um efeito regressivo muito grande e 
vai afetar, de certa forma, o mercado financeiro europeu, em termos de 
competitividade com outros mercados, porque os agentes econômicos globais vão 
escolher onde trabalhar os seus portfólios de acordo com a melhor tributação, o 
melhor sistema tributário, que afete seus negócios.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um esclarecimento, Fernando, você disse que foi 
votado pelo Parlamento Europeu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que gera alguma primeira espécie, ou seja, seria o 
primeiro caso de tributo internacional, de tributário comunitário, ou seja, não 



limitado a um país. Ou seja, entre o que o Parlamento Europeu possa votar e a 
sua implementação me parece que existe uma avenida a começar pelo Tratado de 
Roma, ou seja, os estados não... Porque até onde eu sei, os estados europeus não 
conferiram tamanho mandato à União Europeia para instituir tributos. Então, 
esse imposto comunitário dependeria, não sei se eu estou errado disso, isso 
dependeria que todos os estados europeus viessem a concordar com o 
aditamento do Tratado de Roma para prever isso. Eu estou achando muito 
estranho, porque tributação tem a ver com soberania e você admitir que um 
organismo internacional tribute, crie um tributo, causa espécie. A não ser que o 
consenso seja outro, o consenso seja que todos os estados se comprometam a, 
dentro dos seus territórios, instituírem um imposto igual, cada um para si e 
depois todos verteriam isso à comunidade europeia, mas seria um imposto 
nacional vertido. Ou seja, existe uma questão formal aqui, claro, Fernando, com 
uma notícia que às vezes a gente tem de jornal, talvez não seja completa, não sei 
se você tem mais informações sobre essa questão formada. Depois eu queria, em 
seguida, discutir o próprio mérito desse tributo enquanto indutor. Mas por 
enquanto eu lhe pergunto,do ponto formal, esse tema já foi resolvido? Como essa 
informação diz...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. A informação que eu tive, até eu twittei 
essa informação, porque eu achei muito interessante, foi da aprovação pelo 
Parlamento Europeu, na terça-feira passada, por 529 votos a favor, contra 127, 
de uma proposta vinda da Parlamentar grega Anni Podimata da criação desse 
tributo. Tem aqui, também, a notícia da discussão sobre a oportunidade desse 
tributo e da defesa da Chanceler Angela Merkel desse tributo, durante as últimas 
reuniões do G20, com o intuito de regular o fluxo financeiro na Comunidade 
Econômica Europeia, que é uma bandeira da Chanceler Angela Merkel desde a 
crise econômica que se abateu, em 2008, no mundo todo. Mas naturalmente 
essas questões formais não estão abordadas aqui. Até pela novidade, acredito 
que não seja ainda o tempo, mas eu concordo com o Schoueri, que chama muito 
a atenção que é um tributo criado pelo Parlamento, que não tem jurisdição sobre 
os estados-membros e que seria uma medida política que depois teria que ser 
votada por cada estado-membro, para a implantação desse imposto em suas 
respectivas jurisdições, quero crer.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, claro, sujeito a um estudo maior, pode ser 
que já tenha havido algum tipo de aditamento ao Tratado de Roma que eu ignore. 
Mas, assim, à primeira vista, essa notícia tem um quê muito mais 
sensacionalista que fundo jurídico. Insisto, não estudei, pode ser que haja 
alguma mudança no Tratado de Roma, algum entendimento, que eu desconheço 
nesse momento, mas vale a provocação, vale até ir atrás desse tema. Quanto 
àquela questão de mérito, que o Fernando trouxe aqui, você tratar a CPMF como 
indutora, ou uma tributação, uma movimentação financeira como indutora, é um 
contrassenso. É um contrassenso para começar, porque assim se é que existe 
algum mérito na CPMF, eu discordo se há, está na sua simplicidade. Se é que 
existe algum mérito, é o fato de que você não teria isenções, não tem favores, não 
tem tratamento diferenciado e que, em qualquer tipo de transação paga, não 



interessa qual é o tipo. Então, nesse sentido, pelo menos a falecida CPMF tinha 
um intuito fortemente arrecadador, mas ver nela uma oportunidade para a 
inserção de normas indutoras é bastante difícil. Porque a norma indutora implica 
em uma diferenciação, implica que você trate algum melhor que o outro e a 
CPMF foi concebida no sentido inverso. Lembro que quando foi criada a CPMF, 
em seguida tiveram já que falar: “Bom, os mercados de capitais têm que isentar”. 
Você começa a criar um monte de outras condições que desnaturam a ideia 
própria dessa tributação sobre mercado financeiro, sobre movimentação 
financeira. Também uma notícia de jornal, possivelmente, nós não sabemos 
sequer qual seria a alíquota, ou seja, qual seria o efeito indutor esperado de um 
tributo sobre esses. Volto a lembrar, quando foi criado o mais que falecido IPMF, 
a alíquota era propositadamente baixa, para que tivesse o efeito arrecadador sem 
que mudasse o comportamento dos contribuintes. A palavra, naquela época, era 
simplicidade, o que vai em contrassenso com esta nova versão, pois parece que 
houve uma mudança no próprio caráter da CPMF. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu estou tomando conhecimento agora, aqui 
da notícia, assim como a maioria dos membros da Mesa aqui, mas eu vou ousar 
dar um palpite aqui. Eu acho que esse projeto visa atingir as movimentações 
internacionais de recursos e não as movimentações dentro dos países, por isso 
que eu acho que ele se afasta bastante da nossa antiga CPMF. Na verdade, ele 
visa coibir a volatilidade do fluxo de recursos financeiros internacionais, ou seja, 
os capitais rapidamente passam de um país a outro ocasionando essa 
insegurança nos mercados financeiros. E é isso que me parece que esse imposto 
visa coibir, por isso que eu acho que ele se afasta da nossa antiga CPMF. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O palpite do Bianco está acertado. Porque ele tem 
informações dessa movimentação política que vem de dois anos para cá se 
acentuando, até esta votação do Parlamento Europeu noticiada pelo Le Monde. O 
que é interessante é que esse tributo se aproxima do Tobin tax, em termos 
programáticos, vamos dizer assim, não que seja efetivamente. Eu não tenho o 
texto, até procurei ontem conhecer o texto dessa medida e não consegui achar, 
acho que ainda está... A gente vai chegar lá. Agora, a questão é realmente essa, é 
uma tentativa de contenção do fluxo financeiro mundial, para fins, 
aparentemente... Por isso, eu digo que a retórica é uma retórica regulatória, uma 
retórica indutora. Eu também não acredito que o efeito seja indutor, eu tenho 
sérias dúvidas que essa seja a real intenção da Europa, de conter o fluxo 
financeiro internacional e, sim, achar um meio de arrecadar mais para financiar 
o déficit público comunitário. Eu acho que isso está por trás dessa medida 
aparentemente regulatória. Mas sem dúvida nenhuma isso gera problemas aos 
tratados internacionais, em vários reflexos sobre os tratados internacionais que 
merecem ser estudados, se isto vier a ser implantado no sistema interno.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto você falava, eu lia aqui uma mensagem, 
uma informação sobre este assunto aqui... Enquanto você falava, eu lia uma 



mensagem aqui no site do Parlamento Europeu, inclusive, em português, 
informando sobre essa votação, mas também falam que seria necessário um... O 
Parlamento debateu o assunto e que seria necessário um consenso mundial para 
a introdução do tributo. Ou seja, pelo menos no site oficial do Parlamento 
Europeu e que eu estou aqui nesse momento navegando, não parece ter sido, 
não parece ter sido ainda a introdução de um imposto como esse. Pelo menos é o 
site oficial em português. Ainda sobre o assunto? Ainda a título de comunicado, 
João Bianco. Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, nós temos o nosso tradicional curso de 
atualização do IBDT, que acontece todos os sábados, há mais de 30 anos, que vai 
ter sua edição de 2011 começando a partir desta próxima semana, com um 
grupo de professores já tradicionais da casa, com professores do IBDT, 
professores da USP, professores da PUC, professores de diversas universidades, e 
também de outros Estados, que vão estar conosco, mais uma vez, brindando o 
Instituto e os alunos com essa atualização. Eu gostaria que todos os presentes 
aqui e todos os sócios do IBDT ajudassem na divulgação desse curso, que já tem 
40 inscritos e deve ter até o final da semana, mais um bocado. A gente acredita 
que vai ter casa cheia para o próximo sábado, em março.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda comunicado? Então, vamos entrar na Ordem 
do Dia, não há temas inscritos. O Dr. Argos Gregório mandou mensagem dizendo 
que teria um tema e o Dr. Brandão também tem. Então, Argos, você quer 
começar com o seu tema?  

Sr. Argos Gregório: Argos. Bom dia a todos. Em verdade, o tema é simples. Pela 
edição do Decreto 6426, de 2008, no seu art. 1º: “Ficariam reduzidas a zero as 
alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda no 
mercado interno e sobre operação de importação de produtos”. Há alguns 
produtos ali descritos, mas especialmente aqueles destinados ao uso em 
hospitais, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Aí cita, ainda, 
campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público, laboratórios de anatomia, 
citológica, análises clínicas, tal e tal. A questão é que as indústrias de artigos e 
equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares e de laboratórios estão 
começando a ser autuadas em razão da fruição de tais reduções pelo Fisco 
Federal. Isso quando elas realizam a venda dos produtos a entidades diversas de 
hospitais, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Eu citei como exemplo, 
aqui, a venda ao próprio Poder Público. Então, só para ficar clara a questão, 
algumas empresas que trabalham com produtos laboratoriais, equipamentos 
médicos e por aí vai, entendendo que possam fruir desta redução a zero das 
alíquotas de PIS/Cofins, realizaram as suas atividades vendendo os seus 
produtos. É claro que produtos, na minha visão inicial, produtos médico-
hospitalares têm uma única destinação, hospitais, laboratórios, clínicas e por aí 
vai. A Receita Federal vem realizando algumas autuações dizendo que elas não 
poderiam ter fruído dessa redução de alíquota, em razão de não terem efetuado a 
venda direta aos hospitais, mas por exemplo a uma Secretaria de Saúde e é claro 
que essa Secretaria vai destinar os produtos aos hospitais, por aí vai. A questão 



que eu coloco para debate aqui, na Mesa, é: o fato de que o inciso III, deste art. 
1º do decreto, nada fala a respeito sobre a venda direta ou não aos hospitais, 
mas, sim, produtos destinados ao uso hospitalar. Então, se estaria correto em 
qual fundamentação este entendimento do Fisco para autuar as empresas e, 
dois, se aquelas que não fruírem dessas reduções poderiam se creditar de tais 
valores. Número do Decreto 6426, de 2008, bem curtinho. No seu art. 1º, eu 
destaquei, aqui, o inciso III: produtos destinados a usos de hospitais, clínicas, 
consultórios e por aí vai. A ideia da Receita é autuar aqueles que efetuem a venda 
que não seja diretamente aos hospitais, clínicas e consultórios, sendo que o texto 
nada fala na venda direta ou não, enfim, mas, sim, à destinação dos produtos. 
Eu gostaria de ouvir a opinião da Mesa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alguém quer falar? En passant, a primeira nota 
sobre o assunto é que é interessante que o tema seja trazido e sequer se faça 
uma nota, pelo fato de uma isenção ser dada por um decreto. Então, eu queria 
apenas registrar que nós temos aqui um absurdo, uma inconstitucionalidade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Alíquota zero.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que seja alíquota zero, isenção, ou o que seja, são 
matéria de lei e o fato do legislador autorizar o Executivo a fixar esta alíquota não 
tem base constitucional. Quem quer que frua desta isenção corre, sim, o risco de 
ver esta isenção frustrada, ou seja, é uma questão de uma medida, uma ação 
popular, ou que seja, porque não há base constitucional. O nosso sistema 
constitucional, eu faço questão de insistir nesse ponto, não prevê a possibilidade 
do legislador delegar ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de fixar 
alíquota, de isentar qualquer tributo. Feita essa premissa. Agora, vamos entrar 
no mérito do tema, ou seja, admitindo que esse decreto-lei fosse o que não é. 
João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Argos, eu queria só esclarecer a situação de fato 
aqui. Porque o decreto, ele reduz a zero a alíquota do PIS e da Cofins, nas vendas 
do mercado interno e nas operações de importação, nas operações com esses 
bens relacionados nas posições da NCM destinados ao uso em hospitais, clínicas 
e consultórios médicos. Qual é a situação, de fato, que você está estranhando a 
não aplicação aqui do decreto?  

Sr. Argos Gregório: A situação é, na verdade, uma empresa que participa de 
licitações por todo o Brasil, ganha esta concorrência e vende os seus produtos 
para a Secretaria de Saúde, ou a Prefeitura de São Paulo, ou a Secretaria de 
Estado. Nesta operação de venda, ela efetivamente é tributada, não estaria ou 
não poderia fruir desta isenção de PIS e Cofins, sob a alegação de que ela não 
está vendendo para um hospital, ela está vendendo, quem sabe, para o Poder 
Público, ela está vendendo para uma terceira pessoa que não um hospital, uma 
clínica, um consultório médico e por aí vai. A alegação da empresa é: “Mas o meu 
produto é médico-hospitalar. É claro que a destinação dele única e só pode ser 
para um hospital, para uma clínica, para um laboratório, ou seja lá que o for”. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou para uma farmácia... 

Sr. Argos Gregório: Ou para uma farmácia, mas produtos médico-hospitalares 
não são vendidos em farmácia, existem algumas restrições e nós estamos falando 
dessas restrições em que o uso é exclusivo de um hospital, é exclusivo de uma 
clínica, ou de um consultório médico e por aí vai.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Baixa o Anexo Três desse decreto. Aí.  

Sr. João Francisco Bianco: Argos, enquanto não abre aqui... Que tipo de 
produto seria esse? Seria produto, seria um remédio ou um aparelho médico?  

Sr. Argos Gregório: Não, não, aparelho. Exemplo, poderia dar o exemplo 
daquelas pequenas buretas, pequenos conta-gotas, que servem para você colocar 
soro, aquelas canículas em que você faz a passagem de sangue quando da 
transfusão, por aí vai e, que efetivamente, isto não é destinado a uma farmácia. 
Então, válvulas que se encaixam a esses aparelhos, enfim, são produtos 
efetivamente médicos-hospitalares ou clínicos, enfim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, a posição 30.02, que é a 
posição... Existem ali produtos que são destinados a hospitais e outros que não o 
são? Ou seja, faz sentido o legislado dizer: “Dentro da posição 30.02, há aqueles 
que sejam destinados a hospital que estão isentos e aqueles que não”. Por que a 
posição pode ser que compreenda, junto com isso, compreenda, só por uma 
hipótese, um paracetamol? Pode ser? 

Sr. Argos Gregório: Pode ser.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o paracetamol estaria na mesma posição? 
Essa é a minha pergunta.  

Sr. Argos Gregório: Eu entendo que não.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, na posição, 30.02. Não na isenção, porque 
como o legislador fala-- 

Sr. Argos Gregório: Na classificação NCM.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Os destinados a uso tal e tal, incluídos na posição 
tal. Então, talvez seja, porque a posição tal inclua tanto aqueles destinados 
quanto os não e, assim, teria sentido o legislador. Agora, se o produto é 
destinado, a isenção está assegurada. Realmente, admitida uma isenção por 
decreto, o que se faz aqui apenas por exercício acadêmico, admitida a isenção 
seria a destinação e não para quem é vendido. Mas, Brandão, a palavra.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aqui, acho que dá... Salvador. Bom, primeiro, 
realmente, agora no momento, eu não me lembro, mas é claro que dentro de um 
certo parâmetro, você pode reduzir, inclusive, a zero e elevar até um certo 
número de pontos a alíquota do IPI por decreto. Do PIS e Cofins, eu não vi ainda 
o fundamento lá, mas me parece que... Como nós temos, inclusive, nas receitas 
financeiras. É um decreto que colocou alíquota zero, em 2004, às receitas 



financeiras. Me parece que isenção fala em lei específica. Agora, alíquota zero 
dentro do que a lei permite, uma variação, eu acho que é possível, mas não é 
essa a questão.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O senhor pode citar qual é o dispositivo 
constitucional que permite que alíquota seja fixada pelo Executivo? Porque eu 
não conheço... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do IPI tem uma... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do IPI, sim, mas nós não estamos falando... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, pois é. Eu não... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, só para esclarecer, assim... Desculpe, 
Brandão, é que é uma questão de posição de Mesa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu faço questão, pelo menos, é minha opinião e eu 
quero insistir, não há dispositivo constitucional autorizando que a alíquota do 
PIS e Cofins seja fixada por decreto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Alíquota... A redução.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nem alíquota zero, nem isenção e nem algo 
parecido. Eu estou sendo muito claro com isso, para depois não dizer... Não, não 
cedo, não cedo. É uma questão de liberdade, eu publiquei um trabalho, inclusive, 
no Direito Tributário Atual, chamado: “Suave Perda da Liberdade”, onde eu já fiz 
questão de firmar essa posição. É liberdade nossa, o nosso direito de que 
isenções e alíquotas sejam fixadas pelo Poder Legislativo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas enquanto ele não fizer, eu acho que a gente 
tem uma isenção, uma alíquota zero, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos com toda a insegurança de que nós 
pensamos que temos a isenção e é facilmente anulado, já que não há qualquer 
base constitucional sobre esse ponto de vista.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: A base... Ah, sim, mas se você for levar assim, 
também uma lei, hoje em dia, para nós não é garantia nenhuma. A Medida 
Provisória revoga uma lei e tem efeito imediato, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. Eu estou obrigado a não apoiar, porque a 
Medida Provisória vai passar pelo Congresso e não passando pelo Congresso... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --ela não produzirá efeitos. Portanto, desculpe-me, 
eu quero insistir nesse ponto, porque é princípio da legalidade, é base do Direito 
Tributário e nós não podemos abrir mão. Desculpe-me, Brandão, eu discordo 
desse ponto.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, que a Medida Provisória pode revogar uma 
isenção e ela tem efeito dentro do próprio exercício, porque não existe o princípio 
da unidade, isso é uma coisa que nós sabemos. Quer dizer, pode. É tão simples 
fazê-lo tanto quanto um decreto, ainda mais com um Parlamento, hoje, 80% 
governo, muito fácil. Mas não é essa a questão. Também essa questão de 
princípio, você tem razão, vamos fixar um princípio e você falou sobre isso, mas 
vamos analisar esse caso particular que é questão prática. Mas seria, mais ou 
menos, assim, na natureza da norma, se ela tem caráter objetivo ou tem caráter 
subjetivo. Essa norma está mais para um caráter objetivo do que subjetivo. 
Porque se ela dissesse as aquisições efetuadas por hospitais, casas de saúde, 
etc., então, seriam elas que teriam direito à redução a alíquota zero nas 
aquisições destes produtos. Mas o decreto fala de maneira diferente: “Os 
produtos classificados nas posições tais e tais, destinados a esse uso”. Então, se 
eles estão nessa posição e são destinados a esse uso hospitalar, a alíquota zero 
se aplica a eles. Nós tivemos um problema semelhante agora, faz dois meses. Me 
desculpe fazer o paralelo, mas o paralelo é válido e quem está ligado a ICMS sabe 
disso. Existe uma regra, desde 1991, e uma outra de 98, que reduz a alíquota do 
ICMS a 12% aos produtos destinados à agricultura e ao uso industrial. Esses, 
destinados ao uso industrial e destinados à agricultura, estavam assim... Tem 
alguns produtos que poderiam estar naquela faixa cinzenta e que poderiam ter 
até um outro uso, como diz o Schoueri, mas aí a Receita soltou um comunicado 
dizendo que tinha que ter uma destinação específica do uso agrícola e industrial. 
Esta resolução da Fazenda não durou 15 dias, eles fizeram uma nova dizendo: “A 
colocação na lista, nesse momento, tem caráter objetivo. Nós vamos fazer um 
estudo aprofundado da legislação, para eventualmente selecionar alguns 
produtos que tenham alguma destinação que não seja industrial ou agrícola”. Eu 
acho que o caso é exatamente esse. O seu industrial, o industrial que produz 
esse produto que está nessa lista não está dizendo que a aquisição é efetuada por 
tal tipo de empresa que estará com alíquota zero. Não, ele nem precisa. O 
produto dele é esse e tem essa destinação é uma alíquota zero objetiva. Eu estou 
falando isenção, que vai... Quanto à segunda sua pergunta é no sentido do 
crédito. Aí é claro, aí a aplicação está na regra da legislação, no sentido que toda 
a saída com alíquota zero há permissão da manutenção do crédito, inclusive, 
utilização para fins de pagamento de outros tributos, caso haja saldo credor 
acumulado. Então, na minha opinião, essa redução a zero, ela tem caráter 
objetivo e se aplica a todos esses produtos, porque eles estão destinados a essas 
entidades, tal como colocadas no decreto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém? Então, antes de entrar em um outro... 
Quer falar ainda, Argos?  

Sr. Argos Gregório: Não, o fato curioso é que este caso é um caso que me foi 
provocado de maneira concreta por um grupo de empresas, em que uma delas se 
creditava desses valores, porque não fazia... Entendia não ser correta essa 
aplicação ou essa fruição de alíquota zero e a outra empresa, do mesmo grupo, 
fazia, vinha fazendo essa prática há dois anos. E entraram neste entrave: qual 
das duas práticas está correta? Porque efetivamente fruir como se tivesse direito 



a essa alíquota zero, correndo-se o risco seja pelo fato da edição por decreto ou 
porque isso não poderia ser reconhecido pelo Fisco, dada a venda indireta ou a 
destinação indireta aos hospitais, corria-se esse primeiro risco de autuação. E a 
outra mais conservadora, sendo que é do mesmo grupo, não fazia uso desta 
fruição, mas creditava esses valores de PIS/Cofins ali dentro dos seus registros 
contábeis. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, o interessante, do ponto de vista prático, seria 
colocar uma tarja no produto escrito: produto destinado exclusivamente ao uso, 
alguma coisa parecida, na própria embalagem e na nota fiscal, contar do mesmo 
modo. Ou seja, se vier uma fiscalização, uma autuação, se você faz constar do 
produto e na nota fiscal consta a destinação, me parece que é meio caminho 
andado para a sua defesa, admitida a isenção por decreto. Sobre esse tema 
ainda? Eu queria só voltar ao tema que o Fernando noticiava há pouco, porque a 
internet permite esse tipo de pesquisa on-line. Então, realmente o Le Monde 
quando põe na sua manchete fala: “Os deputados europeus votam, aprovam um 
tributo sobre transações financeiras”, o que dá todo esse alarde. Depois, quando 
se continua, vejam como o texto é diferente: “Os deputados europeus votaram 
por 529 votos contra 127, no dia 08 de março, um tributo sobre transações 
financeiras”. Agora, continua: “A proposta incluída em uma emenda a um 
relatório apresentado pela bancada socialista, pela Deputada socialista grega 
Anni Podimata, preconiza que a União Europeia encoraje a instauração, em 
escala mundial, de tal tributo e que a França deseja igualmente propor por 
ocasião do G20”. Portanto, trata-se de mero relatório, que teve uma emenda que 
sugere que a União Europeia encoraje a introdução, em âmbito mundial, de um 
tal tributo. Portanto, não existe o tal do imposto, não existe ainda imposto 
comunitário e a proposta, tampouco, é de imposto comunitário e, sim, que seja 
feita uma introdução em âmbito mundial. É uma mera proposta política, própria 
do Parlamento Europeu, cuja função, sabemos, é política, ou seja, não tem uma 
função deliberativa, o que causava espécie, que seria o tal do primeiro tributo 
europeu. Então, está aqui o jornal, que na manchete com uma certa sensação, 
um certo alarde, poderia fazer crer que teríamos um imposto europeu. Agora, eu 
já posso, apenas continuando a leitura, esclarecer que não é o caso. Não haverá, 
ainda esse imposto europeu.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Schoueri, você que... Desculpe.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só porque eu sempre conversei com o 
meu homônimo lá, há muito tempo atrás e ele me dizia que esse não seria o 
primeiro imposto criado pela comunidade europeia, não é? Já teve lá o imposto 
sobre o carvão, que era cobrado na comunidade, o imposto sobre o aço.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho conhecimento disso, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está bom. Mas só para registrar, na biblioteca 
nós...  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É talvez possamos pesquisar, mas este não seria... 
Porque realmente o Fernando foi... Disse que a manchete levava a uma crença e 
quando se vai pesquisar se descobre que não é o caso. Outro tema, está inscrito 
o Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Argos, você teria outro tema? 

Sr. Argos Gregório: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. A gente vai amadurecendo a ideia, 
quando surge uma lei, a gente cria uma expectativa e, evidentemente, que todo 
mundo sabe que a lei sai do Parlamento ou sai de uma reivindicação de algum 
órgão. No caso, foi a reivindicação feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 
que vinha enfrentando a questão do art. 174, inciso I, do Código Tributário 
Nacional, na redação anterior que dizia que interrompia a prescrição a citação do 
devedor. Então, nós ficamos durante muito tempo com essa questão dizendo que 
o art. 174, inciso I, do Código Tributário Nacional tinha a prevalência sobre o art. 
8º da Lei 6.830. E, com razão, porque realmente a Constituição delega ao Código 
Tributário Nacional. Há pessoas que pensam o contrário, que essa será uma 
matéria processual. Mas de qualquer maneira há um consenso nos tribunais, no 
sentido de que o que está no Código é Lei Complementar e isso supera qualquer 
dispositivo de Lei Ordinária. No passado, ou então, até 08 de junho de 2005, a 
regra parecia ser assim: que o contribuinte tinha que ser citado, não bastava o 
simples despacho do Juiz para interromper a prescrição, tal como informava a 
Lei 6.000... Informa ainda, porque ela ainda está em vigor e ela se aplica a outros 
tipos de cobrança, que não seja tributário, da dívida ativa de qualquer Poder 
Público. A mensagem que se quis passar, com a introdução do novo inciso pela 
Lei Complementar 118, foi no sentido de que o simples despacho do Juiz 
interrompia a prescrição. Bom, eu já trouxe esse assunto aqui dias antes da 
entrada em vigor dele, para saber se a questão do efeito do despacho do Juiz 
dado nos processos anteriores à entrada em vigor da lei. Na verdade, ficou o 
consenso da Mesa, na época eu nem participava da Mesa, no sentido de que o 
despacho do Juiz dado não se revigorava. Era necessário que fosse efetuada a 
citação do contribuinte, mesmo após a lei, ou então que a Fazenda fizesse um 
novo requerimento pedindo um novo despacho. Ela não fez isso. Foi a situação 
aos tribunais e até aquela data, lógico, não se sabia o teor da lei, havia um misto, 
não é? O tribunal, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, ele entendia 
que realmente o despacho não interrompia a prescrição e, sim, a citação válida, 
mas eles já aplicavam a regra em conjunto com o art. 219 do CPC. Essa que é a 
parte importante. O que diz as duas regras em conjunto? O art. 174 dizia que 
interrompia a prescrição o despacho do Juiz. E o Tribunal dizia que não, que só a 
citação válida, conforme... Desculpe, o art. 174 dizia isso, que só a citação. Mas 
quando citado qual é o efeito da citação? Qual era o efeito da citação e qual é? É 
o mesmo de lá, antes de 2005, e agora. O efeito da citação, a gente encontra no 
219, do Código de Processo Civil, que diz: “Uma vez efetuada a citação válida, 
seus efeitos retroagem à data da propositura da ação”. Então, o art. 174 dizia 
mais do que isso, ele dizia assim: “A interrupção pela citação produzia o efeito só 



a partir dela?”. Ela não dizia isso, segundo os tribunais. Segundo o tribunal, já 
na jurisprudência da época, você tinha que fazer um casamento entre o tempo 
que demorava para ser citado. Se ultrapassado cinco anos, a partir da 
propositura da ação pela Fazenda e a citação, se ocorresse posteriormente há 
cinco anos, embora tivesse aplicado o art. 219, se tivesse ultrapassado esse 
período de cinto anos, haveria a chamada prescrição intercorrente. Essa era a 
única coisa que havia que beneficiava os devedores nesse sentido. Mas havia, 
parece, um misto, e o pessoal falava: “Não, é só a citação”. Então, quando a 
Fazenda propunha uma ação e a citação se dava no sexto ano, alguns acórdãos 
diziam que estava prescrito o crédito, porque a citação se deu depois de cinco 
anos do fato gerador. Mas os acórdãos que tinham do STJ diziam exatamente, de 
forma quase que incisiva, que não, tem que haver uma combinação entre o art. 
174, inciso I, e o art. 219, do Código de Processo Civil. De lá para cá o próprio 
STJ, depois da Lei Complementar 118, ele vinha decidindo nesse sentido, que 
não tinha efeito retroativo, que é partir da lei a citação ou o despacho do Juiz 
interrompia a prescrição, mas a lei não retroagia. Agora, nós temos um acórdão 
do atual Ministro Luiz Fux, que agora está no Supremo Tribunal Federal. Esse 
acórdão não teve efeito repetitivo, mas ele é um dos últimos que foi julgado e--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O número? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O número é 1.120.295, é 1.120.295, de São 
Paulo, e ele deixa muito claro essa questão. Ele diz que: “O prazo prescricional 
quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito 
tributário consta da data estipulada como vencimento...”. Não, esse aqui é outra 
coisa. No Item 2: “A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim 
regulada pelo art. 174, do CTN. A ação para cobrança do crédito tributário 
prescreve em cinco anos, contados da data da sua posição definitiva. A 
prescrição se interrompe pela citação pessoal... - Não, essa aqui seria a redação 
anterior - pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 
Redação dada pela Lei 118, de 2005”. Aí ele, então, vai tecendo na consequência, 
na ementa e conclui... Nossa, hoje, as ementas são tão longas. Vai seguir o 
acórdão... Pode estar à disposição para ler na íntegra? “Consequentemente - diz 
ele - o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial 
da isenção declarada em caso iniciou-se na data da apresentação do lido 
documento, vale dizer... Não se revelando prescritos os créditos tributários na 
época ajuizada, em 05/03/2002. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo 
Fisco, por intermédio do ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de 
inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo 
do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do 
crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do 
devedor, ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a 
anterior redação do inciso I, do Parágrafo Único, do art. 174”. Aí vem, a 
conclusão: “O Codex Processual, no § 1º, do art. 219, estabelece que a 
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o 
que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 
118, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do 



despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do 
feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional”. Então, o que 
nós temos, anterior e posterior se houver, e não for por culpa do credor, for por 
inação do Poder Judiciário é só a prescrição intercorrente. Então, as ações 
anteriores estão nessa mesma situação, praticamente... Vamos dizer assim, o 
que mudou com a Lei Complementar 118, de 2005?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, então, me desculpe só para esclarecer, 
porque acabou sendo um relatório grande e a gente acaba se perdendo um pouco 
na notícia. Eu lhe pergunto o seguinte: anterior à Lei Complementar 118, eu 
tinha um crédito constituído, definitivamente. Eu ponho - entre aspas - mas 
enfim, eu tive lançamento. Passam os cinco anos. Chegou a... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Passam os cinco anos depois da constituição?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Da constituição. Não houve citação, mas, sim, 
houve o despacho, mas não houve a citação, nós estamos em período anterior à 
Lei Complementar. A minha leitura até agora seria: está extinto o crédito 
tributário. Ou seja, na minha leitura, até esse momento, até o seu relatório, de 
que pelo menos era de que em matéria tributária... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso fazer o risco ali? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em matéria tributária, está extinto o crédito. Uma 
vez extinto esse crédito, a Lei Complementar 118 não teria como ressuscitar algo 
que extinto foi, ou seja, por mais que depois eu tivesse uma mudança, a extinção 
já teria operado, porque operaria a prescrição. Eu quero insistir, em matéria 
tributária, prescrição é causa de extinção da própria obrigação e é algo diferente 
de Direito Privado. Então, é causa de extinção. Se está extinto, não há o que 
retroagir e não há o que voltar, porque morreu. De repente parece que você nos 
noticia, eu queria confirmar isso, que o STJ estaria ressuscitando um crédito que 
já teria sido extinto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, se você está dizendo que isso aqui... 
Desculpa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, no microfone, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Brandão. A sua premissa foi essa aqui?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha premissa é de que passaram-se cinco anos. 
Calma, passaram-se os cinco anos... Então, antes de cinco anos chegou a haver 
a distribuição, mas não houve a citação. Então, por favor, a minha premissa 
seria, sim-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acho que são cinco anos.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. Então, portanto a distribuição foi anterior aos 
cinco anos, mas a citação foi posterior e não existe ainda a Lei Complementar. Na 
minha leitura, passados os cinco anos, como a distribuição até a Lei 
Complementar 118 não produzia qualquer efeito, estaria prescrito o crédito. Uma 
vez prescrito, extinto, extinta a obrigação, eu quero insistir com esse termo, 
extinta, porque o art. 156 fala em extinção, está extinto o próprio crédito. Então, 
a minha leitura seria de que com a Lei Complementar 118 poderia produzir 
muitos efeitos, mas a única ressurreição que eu conheço aconteceu há mais de 
2000 anos e está na Bíblia, fora isso não há. Então, na minha leitura até agora, 
mas pode ser que o STJ tenha outros poderes, na minha leitura está extinto, 
morto o crédito e não há Lei Complementar que faça ressurgir um crédito já 
extinto, operada essa prescrição como forma de extinção. Portanto, na minha 
leitura, que você diz e é o que a Mesa também entendia, a Lei Complementar 118 
não teria o condão de ressuscitar um crédito já extinto por prescrição. Mas 
parece que você noticia que a jurisprudência, o STJ, realmente agora está 
operando esse passo adiante e podemos inserir na Bíblia, porque há outros casos 
de ressurreição, a ressurreição do crédito já extinto. É isso?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. Não é... Desculpe, Salvador. Não se 
trata de ressurreição, porque... Bom, uma que nem existiu, essa que você falou 
na história? Veja de qualquer maneira é o seguinte: nessa situação que você 
disse aqui, a constituição deu nessa data. No quarto ano, a Fazenda distribuiu a 
ação e, dentro de cinco anos, ela fez a citação. O STJ está entendendo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, dentro da citação... Se a citação foi dentro dos 
cinco anos não está aqui quem fala. A minha hipótese foi...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas aqui olha... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, sim. Começa a contar cinco anos a partir da 
distribuição, é isso?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ela retroage. Ele propôs a ação aqui e foi 
distribuída aqui. Não interrompeu... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, deixa eu enxergar. Ano zero, ocorre a 
constituição.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ano quatro, acontece a distribuição.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ano seis, acontece a citação.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Retorna aqui. Retroage aqui à data da... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mesmo antes da Lei Complementar 118, você diz 
que teria retroagido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Teria. O STJ já entendia dessa forma. Agora, se 
a citação se desse aqui em 2010, aí não mais, porque já haveria passado cinco 
anos da prescrição intercorrente. Eu tenho um acórdão aqui... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, que a prescrição intercorrente é um outro 
mérito, você está dizendo... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Era o único que existia. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A sua notícia é de que o STJ já não aplicava o art. 
174, ou seja, que não alterava a prescrição mesmo que não houvesse a citação 
no prazo de cinco anos.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. Olha aqui, o Acórdão 182.429, de 2001, 
quando não se cogitava da Lei Complementar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele diz o seguinte: “Processual civil e execução 
fiscal. Prescrição. Despacho citatório. Lei 6.830, 80, art. 8, § 2º, do CPC, art. 219, 
§ 4º, e CTN, art. 174. No processo da execução fiscal, o despacho ordenando a 
citação ao executado, por si só, não produz o efeito de interromper a prescrição - 
por si só. Persistência do prazo quinquenal. A jurisprudência uniformizadora... - 
como é que é? - estateada em embargos de divergência. Não realizada a 
citação...”. Olha o que ele diz: “Não realizada a citação, por motivo não imputável 
ao Poder Judiciário, mas por negligência do credor, reconhece-se a prescrição 
intercorrente”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas essa é outra. A intercorrência é um plus. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, era a 219, exatamente, que não retroagia. 
Hoje, se você falar no processo civil normal, o credor não dando causa a não 
citação, ele vai... Não há interrupção, como havia no passado, se a Fazenda 
insistisse.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, desculpe. O que você relata, a prescrição 
intercorrente é outra prescrição. Mas o que você está dizendo, que é essa 
afirmação que está me causando alguma estranheza e eu aprendo com você, é 
que mesmo antes da Lei Complementar 118, passados os cinco anos da chamada 
constituição definitiva do crédito, sem que houvesse citação, não haveria 
prescrição.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem que houvesse citação?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem que houvesse citação, passaram cinco anos e 
não houve citação, houve distribuição, mas não houve citação.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se não houve citação, então acabou o processo.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, a proposta que eu fiz foi essa. Então, vamos 
lá. Constituiu o crédito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, fala aqui que constituiu o crédito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Distribuí no quarto ano.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Citei no sexto ano. Na minha leitura, até agora, você 
me corrige, volto, anterior à Lei Complementar 118.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há o que voltar, porque passados os cinco anos, 
sem a citação, haveria prescrição e estaria extinto o crédito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Era o que nos pensávamos, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E você disse que não. Você disse que se a citação 
acontecesse no sexto ano voltaria o quarto ano... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que eu não conhecia era essa jurisprudência, mas 
não é essa que você citou agora.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é outra.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria, então... Desculpe-me, eu não sei se os 
colegas conhecem essa posição do STJ, que uma citação no sexto ano retroagiria 
ao quarto ano. Para mim é um novidade essa posição, então, por isso que eu 
pergunto e, eu insisto, anterior à Lei Complementar 118.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é a decisão, então, que diria isto? João.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o acórdão do STJ, Relator Ministro Milton 
Luiz Pereira, nº. 182.429 PR.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você tem a ementa aí?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tenho.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De novo, só essa palavra. Só essa frase.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, ele fala, cita os artigos. Quer dizer, ele 
combina o art. 174 com o 219, que é uma combinação de uma Lei Ordinária com 
uma Lei Complementar e diz que: “Não realizada a citação por motivo não 
imputável ao Poder Judiciário, mas por negligência do credor reconhece-se a 
prescrição”.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, então, vamos lá. Ele está dando... Eu vou 
insistir, este acórdão apenas reconheceu a prescrição intercorrente, mas ele não 
diz... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é que a prescrição... Não houve a citação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, ele não diz que não teria ocorrido, extinto o 
crédito já pelo quinto ano.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, se for ler, na íntegra, ele vai dizer: “Como 
não houve a citação prescreveu e se houvesse a citação, depois dos cinco anos do 
despacho, também haveria a prescrição”. São dois casos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É. Então, só para esclarecer. Então, o Brandão está 
confirmando aquilo que era o que eu pensava que anterior à Lei Complementar 
118, se não houve a citação após cinco anos, prescrição, está extinto o crédito 
tributário. Após a Lei Complementar 118 é um novo cenário, mas anterior a Lei 
Complementar 118, está extinto. Quer usar da palavra? Por favor, com o 
microfone e identificando o nome, também.  

Sr. Tiago: Tiago. Quanto a essa questão do STJ, eu tenho utilizado a Súmula 
106, do antigo TFR, que fala: “Proposta a ação no prazo para o seu exercício, a 
demora da citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica 
o acolhimento de prescrição ou decadência”. Ainda que seja absurdo, mas eles 
têm utilizado essa Súmula do antigo TFR. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, essa Súmula, eu lhe pergunto, pode ser 
que seja utilizada, eu lhe pergunto. Ela foi concebida na seara tributária, porque 
eu quero insistir com esse ponto, porque uma coisa é a prescrição civil, Código 
do Processo Civil, em que eu endossaria essa Súmula. Agora, em matéria 
tributária, a prescrição e decadência têm regime jurídico próprio, a começar pelo 
fato de que são causas de extinção da obrigação. Então, já é uma situação muito 
diferente de outros campos. Então, uma coisa é o que a Fazenda utiliza, outra 
coisa é aquilo que precisa saber se a jurisprudência vem caindo neste, permitam-
me, neste engano, para usar um termo leve, de utilizar um entendimento que 
pode ter sido concebido em um cenário em outro que não tem a ver; ou seja, a 
Súmula tem uma história. Se você tem a informação de que o STJ vem aplicando 
essa Súmula... 

Sr. Tiago: Eu já vi casos, na seara tributária, com essa Súmula.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do STJ?  

Sr. Tiago: Do STJ. Justamente usando essa posição, ainda que, concordo, em 
um sentido totalmente inconstitucional, uma vez que não se refere ao caso 
tributário. É pontual no que diz respeito à questão da citação válida do devedor, 
mas eles estavam retroagindo. Então, uma execução ajuizada no quarto ano, 
ainda que citado no sexto ano, retroagiria os efeitos.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, isso, assim, eu digo, seria... Aí, sim, o 
Brandão teria razão em dizer que o art. 174 teria sido... A mudança do 174, pela 
Lei Complementar 118, teria sido inócua, já que já seria... Apenas declararia um 
direito preexistente. O que causa alguma espécie, não é? Ou seja, até em 
princípio, antes da Lei Complementar 118, esse entendimento me parece 
bastante equivocado. Brandão, quer continuar?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, exatamente, a perplexidade está 
exatamente nisso da razão. É lógico, a gente pode indagar a razão da existência 
de uma lei, porque a lei, ela é feita com um objetivo e quando vai para o mundo, 
ela toma o sentido que o mundo lhe dá, a interpretação que dá. Se se seguisse 
com a Lei Complementar, da forma como estava, praticamente haveria pouca 
mudança. Eu não sei, o esforço exegético que se fez no sentido de dar a essa 
interpretação, que está sendo firmada agora pelo STJ, e tornando difícil, porque o 
entendimento de que... Praticamente, torna a Fazenda, que  “tem uma inércia 
muito grande”... Mas, se disser que o art. 174, do Código, tinha que se esgotar ali 
mesmo... Ele não poderia ter usado nem anteriormente e nem atualmente um 
complemento do Código Tributário naquilo que ele se esgota. Se ele se esgotava 
com a citação válida, a citação válida tinha que ser ali, ali que interrompia a 
prescrição. No entanto, se houve esse, digamos assim, maquiavelismo 
interpretativo, no sentido de trazer essa palavra citação válida para o art. 219 do 
Código. Não é uma interpretação absurda, realmente não é. Vamos reconhecer 
que não é, mas então por que razão se mudou a lei, não é? Ficamos nessa dúvida 
e estamos com esse problema, porque muitas empresas se julgavam livres para 
sempre de uma cobrança... Não é que estão sendo ressuscitadas, estão sendo - 
entre aspas - colocadas nessa interpretação, não é? Quer dizer, nunca morreram, 
ficaram só em estado de voduísmo, ficaram lá catatônicas e que agora estão 
ressurgindo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tiago.  

Sr. Tiago: É bom lembrar quando o Supremo definiu a Súmula vinculante nº. 8, 
eu estou tentando localizar aqui, mas eu não estou achando. No próprio acórdão, 
se eu não me engano, o Gilmar Mendes colocou bem claro: “Matéria de prescrição 
e decadência, no Tributário, no aspecto tributário tem que ser pelo CTN". Então 
nenhuma norma infraconstitucional, uma norma ordinária, uma lei ordinária, 
não pode nem motivar uma interpretação diferente, que é o que o STJ está 
fazendo, pegando uma lei ordinária e motivando uma interpretação diferente 
para o CTN, que é um absurdo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda sobre o assunto? Um novo assunto. João 
Bianco está inscrito.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu tomei conhecimento, na semana passada, de um 
acórdão do Carf, interpretando aquele dispositivo da Lei 10. 637 que trata do art. 
3º, que trata sobre os créditos de PIS e Cofins que podem ser aproveitados na 
escrita e a questão do conceito de insumo. Então, na semana passada, eu tomei 
conhecimento desse acórdão Eu li só a ementa. Eu não cheguei a ler... Também, 



eu não tenho o número, aqui, mas pela ementa, a gente verifica que o Carf deu, 
naquele acórdão específico, deu uma interpretação bastante ampla do conceito 
de insumo, chegando a sugerir, inclusive, que todas as despesas que fossem 
consideradas operacionais, para efeito de Imposto de Renda, poderiam ser 
alcançadas dentro do conceito de insumos e gerariam direito a crédito. Bruno, eu 
não sei se você chegou a ler a íntegra do acórdão? Maria Teresa, você tem 
conhecimento desse acórdão, ou não? Eu vou... Quem sabe o Bruno, na próxima 
semana, ele pode fazer um relatório, uma exposição sobre o acórdão. Eu não sei 
se essa foi uma decisão unânime da Câmara? 

Sr. Bruno: Foi [ininteligível]. 

Sr. João Francisco Bianco: Foi unânime da Câmara. Ela discrepa um poupo da 
orientação que vem sendo dada pelo Carf, nessa questão. Quem sabe a Maria 
Teresa pode falar um pouquinho sobre... Não. O Bruno pode falar um pouquinho 
sobre a orientação da jurisprudência, do Carf, em geral.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Bruno Fazersztajan. Bom dia. Eu também não li o inteiro 
teor do acórdão, ainda, pois chegou na minha mesa lá na sexta-feira. O 
panorama geral, o que é interessante desse acórdão, é que ele parece que é uma 
resposta ao entendimento do Fisco em soluções de consultas diversas, de 
diversas regiões, justamente que estão... O entendimento do Fisco, nas soluções 
de consulta, está de acordo com o que a instrução normativa, que regulamentou 
o PIS e a Cofins, previa quanto ao conceito de insumo. Quer dizer, para a 
instrução normativa, o que é insumo para fins de PIS e Cofins é aquilo que é 
produto intermediário, material de embalagem, para fins de IPI. Quer dizer, eles 
aplicam, subsidiariamente, a legislação do IPI, a instrução normativa e as 
diversas soluções de consulta. O contribuinte, provavelmente, nos seus 
questionamentos, nessas consultas, tentava fazer aplicar o conceito de despesa 
necessária do Imposto de Renda. Então, eu conheço uma série de soluções de 
consulta dizendo: “Não se aplica o conceito de despesa necessária para fins do 
Imposto de Renda, na apuração da base do cálculo do PIS e Cofins e definição do 
conceito de insumo”. Então, essa decisão, provavelmente, os contribuintes foram 
autuados com base nessa alegação e se defenderam. Esse, de fato, é o primeiro 
acórdão que eu tenho conhecimento que aplicou o conceito de Imposto de Renda 
para fins de definição do conceito de insumo. O que a jurisprudência do Carf já 
vinha, mais ou menos, se manifestando, embora nem todos os acórdãos tenham 
sido publicados, a gente não tem conhecimento de tudo que é proferido lá. Mas o 
que eu tenho conhecimento é que a própria Câmara Superior já deu um conceito 
mais abrangente de insumo, um acórdão que ainda não está formalizado, lavrado 
pelo Conselheiro Henrique. Eu acho que a Maria Teresa está por aqui, pode 
confirmar, dando esse conceito mais abrangente. Mas pelo o que eu tenho de 
conhecimento, esse acórdão da Câmara Superior não tratou, especificamente, da 
questão do Imposto de Renda. Então, a novidade desse acórdão, relatado pelo 
João, é interessante e é isso: aplicou o conceito de despesa necessária do 
Imposto de Renda para definir o que é insumo e, provavelmente, em resposta a 
essa posição do Fisco, que não é o caso.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Bruno vai nos relatar depois, com detalhes, mas 
não deixa de ser interessante, curiosa essa aproximação do PIS e Cofins do 
Imposto de Renda. Ou seja, parece que aquelas fronteiras entre o chamado 
imposto direto e imposto indireto, tributação direta e indireta, estão cada vez 
mais tênues. Ou seja, até que... Quando termina o chamado tributo indireto, o 
tributo sobre consumo e quando começa o Imposto de Renda? Esse tema, que já 
devo dizer, em termos de debates internacionais, já vem ganhando corpo. A 
Universidade de Viena soltou um livro bastante volumoso apenas discutindo 
VAT, exatamente mostrando aquilo que os clássicos separavam: um consumo é 
uma coisa e tributação direta é outra. As legislações estão de tal modo se 
aproximando que essa distinção já começa a perder sentido. Então, este acórdão 
que você relata, Bruno, eu devo dizer, assim à primeira vista, me causa surpresa. 
Ou seja, à primeira vista, eu acho que essa notícia parece, ou melhor, foi adiante 
do que eu ousaria acreditar que o conceito de insumo iria. No entanto, pode 
encontrar até algum tipo de paralelo internacional e pode ser até um caso 
emblemático desta união, dessa aproximação dos tributos. Talvez uma única 
base que a gente venha a ter no futuro. Bruno, com a palavra.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Bruno. Complementando, sem contradizer o que o 
Professor está sustentando, eu conheço a tese dos contribuintes para sustentar a 
aplicação da legislação do Imposto de Renda e eu vou tentar reproduzir aqui. 
Tudo começa pela constituição no sentido de que as contribuições ao PIS e a 
Cofins não têm matriz constitucional. Então, a não cumulatividade do PIS e da 
Cofins não estaria fundamentada na constituição, tanto que a não 
cumulatividade surgiu para essas contribuições, por lei ordinária, antes mesmo 
daquela norma constitucional que previu, tratou de não cumulatividade para PIS 
e Cofins. Portanto, dali já viria uma diferença básica entre a não cumulatividade 
do PIS e da Cofins e da não cumulatividade constitucional do IPI e do ICMS. A 
partir daí, então, com base nessa premissa, o legislador ordinário teria a 
liberdade para estabelecer o regime de não cumulatividade.,Então, é matéria de 
lei ordinária. E a lei ordinária não definiu o conceito de insumo, ela 
simplesmente disse: “Insumos. Geram créditos os insumos utilizados na 
fabricação de bens produzidos e vendidos, bens destinados à venda”. Então, o 
intérprete tem que buscar o conceito de insumo na legislação, em geral, 
integração da legislação. Ele pode buscar o conceito de insumo no IPI ou ele pode 
buscar o conceito de insumo no conceito de custo, que é definido lá pela 
legislação do Imposto de Renda, tem até um parecer normativo que trata dos 
custos por absorção. Então, onde ele vai buscar isso? Se não existe uma não 
cumulatividade constitucional, o que afasta, então, o PIS e Cofins dos outros 
tributos não cumulativos, ele verifica, também, que na legislação ordinária... Por 
aí ele já tem uma primeira separação. Além disso, na legislação ordinária que 
trata do PIS e da Cofins, existem equiparações e solicitações expressas de 
aplicação de conceitos da legislação do IPI, por exemplo, industrialização por 
encomenda. Então, o intérprete, o contribuinte, quando sustenta que se aplica a 
legislação do Imposto de Renda e não a do IPI, ele sustenta que quando o 
legislador do PIS e da Cofins quis aplicar a legislação do IPI, ele fez 



expressamente, por exemplo, o caso da industrialização por encomenda. Então, 
diante dessas duas situações, busca-se o conceito de custo por absorção, que 
está lá na legislação do Imposto de Renda e por aí ele obtém o conceito de 
insumo. Quer dizer, é tudo aquilo que é necessário à produção. E aí, o necessário 
é que puxa para o conceito de despesa necessária da legislação. Agora, o conceito 
de despesa necessária é até mais restrito do que o conceito de custo por 
absorção, porque despesa é uma coisa e custo é outra. Aqui, o insumo está muito 
mais próximo do custo do que da despesa necessária. Então, eu já estou indo 
além dizendo que o custo é sempre necessário, porque ele está vinculado à 
produção. A despesa pode ter despesa que não está na produção, mas ainda 
assim é necessária a obtenção daquela receita, então, ainda assim ela seria 
inerente lá à produção. Eu posso citar o Professor Ricardo Mariz, que tem um 
artigo publicado sobre esse assunto, onde ele diz: “Aplica-se, objetivamente, o 
critério do custo por absorção, mas outras despesas que sejam inerentes à 
produção, necessárias à obtenção da receita que vai gerar a tributação pelo PIS e 
pela Cofins, também, são insumos”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como o Dr. Ricardo não está aqui essa semana, 
como o Bruno nos diz que vai voltar com esse tema a semana que vem, eu sugiro 
aos colegas que não prolonguemos esse debate. Devo dizer que eu sou o primeiro, 
também, a ter dúvidas aqui e semana que vem nós inserimos esse tema na 
pauta. Bruno, por favor, inserir esse tema na pauta, você relata esse acórdão. Se 
possível, Bruno, peço-lhe, também, que informe acerca do citado acórdão do STJ 
e, também, se tiver acesso ao da Câmara Superior, ou seja, que o seu relato 
venha com todo o panorama, para que nós comecemos a próxima reunião com 
esse conceito de súmula. Teresa, você quer falar, também, na próxima semana? 
Você pode falar, ou não? Não. Então, na próxima semana a Teresa, também 
falará Então, fica inscrita, junto com o Bruno, para na medida do possível... Nós 
conhecemos sua posição como Conselheira, ou seja, na medida, relatando 
acórdãos já julgados e entrar, também, nesse mérito no que for possível. Claro, 
Teresa, a gente sabe que você como Conselheira... 

Sra. Teresa: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A decisão do Conselho... Porque a decisão, posto 
que não publicada, ela é pública, ou seja, na medida em que ela se profere 
publicamente eu acho que não há qualquer impedimento que você, enquanto 
testemunha, relate o que você ouviu, porque afinal de contas a decisão é 
proferida publicamente. Sua posição de Conselheira não a impede de relatar, 
também, essa decisão. Então, na semana que vem, nós já temos inscritos Bruno 
e Teresa com o tema: Conceitos de Insumos para PIS e Cofins. Estamos de 
acordo com isso? 

Sr. João Francisco Bianco: A Teresa está sendo convocada. 

Sra. Teresa: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então... Outro tema que nós temos ainda tempo. O 
Salvador Brandão tem mais um tema. 

Sra. Teresa: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quer falar? Eu só queria complementar, então, 
eu prefiro até deixar se ele tem um tema novo eu prefiro passar, porque o tema... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas deixa eu só comentar: O interessante é que 
esse conceito de insumo, já venho pensando nele há pelo menos 40 anos, não é? 
Desde o ICMS e o IPI. Não, é sério, porque eu acho que... Porque eu comecei a 
minha vida funcional com a introdução do novo Sistema Tributário Nacional e 
sempre aleguei, em Juízo, essa tese de que os insumos estavam ligados aos 
custos necessários à produção dos bens sujeitos ao ICMS na saída, sujeitos ao 
IPI na saída. Bom, eu não encontrei eco no Judiciário até hoje. Agora...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas vamos deixar para a semana que vem o tema.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, foi só um parênteses.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi só uma questão de ordem, que esse tema na 
semana que vem vai ser o primeiro tema, já sob a Presidência do Ricardo Mariz 
de Oliveira, que o Bruno relata que, inclusive, tem opinião sobre o assunto... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, foi só... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda mais interessante a reunião. Teresa, gostaria 
que se falasse sobre o tema da repercussão geral. Com a palavra a Teresa. 

Sra. Teresa: Isso é fato. A repercussão geral foi introduzida por uma Emenda 
Constitucional nº. 45, em 2004. O que é? O Supremo Tribunal Federal, com base 
nessa emenda, ele pode... O intuito é de não sobrecarregar o Judiciário, na 
medida em que um tema, uma matéria julgada pelo Supremo Tribunal Federal, 
ele acaba sendo de repercussão geral para todas as instâncias. Com esse 
fundamento, agora, em dezembro do ano passado, veio a Portaria 586, que  
modificou o Regimento Interno do Carf. Estabeleceu pelo art. 62, ,que a matéria 
que está sobrestada pelo Supremo Tribunal Federal, também deverá ser 
sobrestada pleo Carf; há definitividade daquela matéria. O que vem acontecendo, 
de dois meses para cá, é que não estão sendo julgadas essas matérias e existe 
uma possibilidade bem grande de que o regimento seja alterado novamente. 
Então, vamos agora às questões. As normas do PAF, anteriormente a esse 
regimento não havia o sobrestamento. Mas por que não havia? A questão é 
administrativa, não há como sobrestar de forma em que exista uma organização 
de todos os processos pendentes de julgamento. Além de atrasar, haveria uma 
pilha. Abre-se um parênteses aqui. Existe uma lei que manda que os processos 
administrativos sejam julgados, de forma célere, em 360 dias. E se eu colocar o 
sobrestamento, aí é que para, porque 50% das matérias que estão sobre 
sobrestamento, no Judiciário, afetam também o Carf. Então, haveria aqui uma 



incongruência nesse... Se quer celeridade, mas ao mesmo tempo o sobrestamento 
vai ocasionar o quê? É uma parada nisso, não é? Por outro lado interessa, 
porque o Judiciário ficaria bem mais livre dessas matérias. Na medida em que 
decidido, o administrativo acolhe e aplica. Bom, os advogados foram consultados, 
antes de sair o novo regimento, uma boa parte foi contra. “Não, por quê?”. 
“Porque é um administrativo, ele pode julgar por si e não dependeria da decisão 
do Judiciário”. E outra parte entendeu que seria melhor. Agora, nós estamos 
nesse impasse, agora. É possível que o regimento seja mudado novamente de 
forma que não haja o sobrestamento. Então, é uma questão interessante, os que 
concordam com isso e os que não concordam. E é mais uma notícia que tem 
causado um pouco de uma polêmica na questão, uma insegurança, claro. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone.  

Sra. Teresa: Não.  

Sr. João Francisco Bianco: A questão é que esses processos... 

Sra. Teresa: E mais um detalhe, ainda falando, mais um detalhe. Vejam o 
problema, uma matéria que está em repercussão geral é uma matéria, o processo 
pode envolver cinco, seis matérias. Por causa daquela matéria, ele teria que parar 
para que se aguarde aquela matéria ser decidida. São 116 matérias que nos 
afetam. É isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bruno.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu queria ponderar, também, para a nossa reflexão sem 
chegar a nenhuma conclusão. O curioso é que o mesmo regimento do Carf prevê 
que não cabe a declaração de inconstitucionalidade de normas, salvo no caso de 
declaração com efeitos erga omnes. Então, por que esperar o julgamento até... 
Por que suspender o processo até que seja proferida a decisão do Supremo? Se 
supostamente as matérias que estão sendo julgadas lá, pelo Supremo, são 
matérias constitucionais e que o CARF nem poderia declarar a 
inconstitucionalidade. Curioso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Teresa. 

Sra. Teresa: Matérias que já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, por 
exemplo, se aplicam imediatamente. O que não se aplica é a questão da 
repercussão geral. Essas matérias, por exemplo, têm prazo para repetir ou 
compensar, se é de cinco, a contar de quando? Isso, agora, vai ser matéria de 
repercussão geral. O que mais? Enfim, tem uma relação de 116 matérias. Isso é 
que nós teríamos que aguardar por força do regimento, mas a 
inconstitucionalidade, o Carf nunca pôde declarar ali em concreto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bianco.  



Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que, em tese, faz todo o sentido que o 
Carf aguarde mais alguns meses para julgar uma matéria que vai ser decidida 
em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Até por uma questão de 
economia processual. Porque do que adianta o Carf julgar um processo de uma 
forma diferente daquilo que vai se tornar a jurisprudência definitiva do Supremo 
sobre uma matéria, que depois é uma decisão que vai ter que ser revertida nos 
tribunais judiciais, posteriormente? Então, faz todo o sentido que no âmbito de 
repercussão geral, se aguarde mais alguns poucos meses, para se ter uma 
decisão que seja coerente com a decisão do Supremo sobre a matéria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até porque isso seria coerente com a ideia de que o 
Carf não poderia julgar inconstitucional a lei se o Supremo não tivesse falado a 
respeito do assunto. Eu acho que essa é a premissa. Bruno.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Foi, mais ou menos, nesse sentido que eu apontei. Na 
verdade, eu levantei para reflexão que o contribuinte, em tese, no processo 
administrativo não poderia sustentar a inconstitucionalidade antes de vir uma 
decisão do Supremo, já transitada em julgado nesse sentido. Então, por que 
estaria suspensa a matéria se o contribuinte sequer poderia alegar? Quer dizer, o 
Carf teria que declarar de ofício a inconstitucionalidade? Agora, é óbvio que a 
tese dos cinco mais cinco, por exemplo, não é questão de declaração de 
inconstitucionalidade de leis, é uma interpretação do prazo prescricional. Então, 
nem sempre o que está lá em repercussão geral é a declaração de 
inconstitucionalidade. Então, eu acho que está mais ou menos resolvida a minha 
dúvida. Agora, de certa forma, é coerente mesmo aguardar para poder declarar a 
inconstitucionalidade. O que eu levantei foi: mas o contribuinte não pode 
sustentar a inconstitucionalidade. Então, está suspenso com base em uma tese 
que, a rigor, não poderia nem ser declarada pelo Carf.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sobre o assunto? Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria comentar, também, esse art. 62, que traz 
uma determinação, no sentido de que os processos julgados pelo STJ, em sede de 
recurso repetitivo, sejam observados pelos Conselheiros do Carf, no seu 
julgamento. O que também me parece uma orientação salutar. Eu lembro aqui 
que o STJ julgou, em sede de recurso repetitivo, a questão da aplicação do art. 
150, § 4º, do CTN, e a questão do art. 173, do CTN, que trata sobre homologação 
do lançamento, homologação do pagamento, contagem de prazo de prescrição da 
ação de cobrança do crédito tributário. O STJ afirmou o entendimento, em sede 
de recurso repetitivo, de que o art. 150 só se aplica nos casos em que houver 
pagamento do imposto e que, então, a contagem do prazo de cinco anos, para 
efeito de decadência do lançamento, teria que se identificar se o contribuinte 
efetuou o pagamento ou se não efetuou o pagamento. Essa é uma orientação do 
STJ, firme em sede de recurso repetitivo, e que o Carf insistentemente, inclusive 
pela sua Câmara Superior, vinha julgando em sentido contrário, o que me parece 
uma contradição. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão sobre qual 
tribunal que estaria correto. Mas me parece que se o STJ, que é o órgão máximo 



do Poder Judiciário, em matéria de determinação do que diz o Direito, no nível da 
legislação ordinária, firmou uma orientação pacífica, no sentido de que  os 
Tribunais Administrativos têm que seguir essa orientação, porque senão, aqui em 
entre nós, senão vira uma bagunça. Então, eu acho saudável. Eu queria informar 
que existe um movimento, na Câmara Superior, para reverter esse entendimento 
da contagem do prazo decadencial e no sentido de que, então, seja aplicada a 
orientação do STJ.  

Sra. Teresa: A Terceira Turma já mudou, acompanhando, agora, pelos recursos 
repetitivos. É relevante ter ocorrido ou não o pagamento; já mudou. Mas fazendo 
uma observação, eu sou a primeira a defender e seguir a orientação já dos 
Tribunais Superiores, mas a questão é mudada constantemente. A questão do 
prazo, eu, particularmente, já mudei três vezes, porque eu sou antiga lá no 
Carf... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Teresa: Nem tanto, eu entrei era novinha. Já mudei três, até que firmei uma 
posição e não mudei mais, que era a irrelevância do pagamento. Agora, por força 
dos recursos repetitivos, aí sim, acolhi a tese, muito embora eu, particularmente, 
não concorde com essa posição. Para mim era irrelevante ter ou não ocorrido o 
pagamento. Se homologa é a atividade e não o pagamento.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem um ponto, João, só para aproveitar esses 
minutos finais, no fundo. Em primeiro lugar, me parece que o STJ não é 
necessariamente muito firme na sua jurisprudência, tampouco. Ou seja, não é só 
a dona que é móvel, não são só as mulheres que se movem. Também a pluma ao 
vento, parece que vai adiante das próprias mulheres, da própria... 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas que o STJ também tem lá suas mudanças de 
entendimento. Assim, se o STJ decide in pejus do contribuinte, ou seja, 
contrariamente ao que o contribuinte quer e o Carf tem uma posição mais 
favorável, a Fazenda não pode levar essa questão ao STJ. Ou seja, a decisão do 
Carf tem um quê de definitividade. Eu queria inverter, porque vejam o seguinte: 
me faz sentido, me faz todo o sentido, que se o STJ tem uma posição mais 
favorável ao contribuinte, por economia processual, o Carf se dobre ao que diz o 
STJ. Pois, afinal de contas, havendo um posicionamento favorável ao 
contribuinte, o Carf, que está adotando uma posição mais fazendária, apenas 
exigirá esforço e, a menos que o contribuinte durma, o esforço vai levar a uma 
decisão possivelmente favorável ao contribuinte. A recíproca não é verdadeira. Ou 
seja, se o Carf adotar uma posição, Teresa, voltando ao seu entendimento, de que 
é irrelevante o pagamento, e se o Carf se mantém nessa posição, a Fazenda não 
tem como levar esse tema ao Judiciário. 

Sra. Teresa: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não penso, eu acho que esse art. 162 acabou 
trazendo um reflexo além do que deveria. Eu tenho dúvida, dúvida apenas, hein? 
Se uma portaria poderia fazê-lo. Eu tenho dúvida se poderia uma portaria 
determinar como os julgadores do Carf devem decidir. Uma questão de lei aqui. 
Eu estou perguntando se a portaria seria um instrumento suficiente para isso. 
Eu tenho uma dúvida, pois se eu posso chegar a esse ponto, eu não estou tão 
tranquilo com esse posicionamento. Apenas para reflexão. João.  

Sr. João Francisco Bianco: Houve um caso, um precedente, que foi interessante 
no âmbito do Carf. Já, acho, que há uns dois anos atrás, um Conselheiro se 
sentiu coagido porque, nos julgamentos, ele não seguia as Súmulas do Carf e 
houve uma certa pressão política no seu modo de atuar. Acho que, inclusive, ele 
foi objeto... Ele foi cassado. Houve uma tentativa de cassação do mandato dele, 
sob o argumento de que ele não seguia a orientação das Súmulas do Carf. Ele 
impetrou um mandato de segurança e conseguiu uma decisão, que lhe foi 
favorável, no sentido de que o Conselheiro não é obrigado a seguir a Súmula, a 
despeito de no regimento estar previsto... Tanto que houve um movimento para 
cassar o mandato dele, com base nesse argumento. Ele conseguiu uma decisão 
judicial, que transitou em julgado, favorável a ele. Ele prosseguiu no exercício do 
seu mandato livre, leve e solto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, vamos ser claros. O Carf é um órgão do 
Ministério da Fazenda. Existe o princípio hierárquico, é claro, de que o 
Conselheiro deve obedecer ordens do seu chefe, que é o Ministro da Fazenda, e a 
portaria é o instrumento pelo qual o chefe dá ordens ao subordinado. Mas eu 
pergunto se o chefe pode dar, por hipótese, uma ordem contrária à lei, ou seja, 
até que ponto... Uma coisa é dar uma ordem do horário que deve entrar, o 
horário que deve sair, questões disciplinares. Claro, que uma portaria é 
instrumento suficiente para questões disciplinares, eu não ponho isso em mérito. 
A pergunta que eu faço e, não tenho uma posição, apenas indago, é se o Ministro 
da Fazenda pode determinar ao Carf que adote, também, tal entendimento. Se o 
princípio hierárquico chega a este ponto, eu tenho dúvida com relação a isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu acho que não chega, não. Mas veja, o que 
eu sustento aqui: é um contrassenso qualquer tribunal, do Brasil, julgar em 
desacordo com a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do STJ, no 
julgamento que foi proferido em sede de recurso repetitivo. Não tem sentido isso. 
Você dizia da mobilidade da dona e da pluma ao vento, mas eu reconheço, o STJ. 
Ele coloca os julgadores do Brasil todo em maus lençóis. Mas a questão é que se 
for decidido em sede de recurso repetitivo pressupõe-se que o STJ ponderou, 
examinou e aí vale para todos os outros processos igualmente. Quer dizer, o que 
é em sede de recurso repetitivo vale para todos os demais processos que tratem 
daquele assunto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, o meu óbice... 

Sr. João Francisco Bianco: O processo nem sobe mais para o STJ.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: O meu óbice é esse: é para todos os processos que 
possam chegar ao STJ. A minha pergunta foi: e no caso de processo que não 
pode chegar ao STJ? Porque, eu volto, se fosse favorável, o STJ favorável ao 
contribuinte, o seu raciocínio tinha todo o sentido, já que seria uma mera 
economia. É que a situação fica um pouco paradoxal, tendo em vista que 
nenhum processo, favorável ao contribuinte, chegaria ao STJ. Então, o teu 
contrassenso desaparece um pouco enquanto fundamento.  

Sr. João Francisco Bianco: Não.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu insisto, eu estou pondo só em dúvida.  

Sr. João Francisco Bianco: Acontece que nesses casos continua sendo um 
contrassenso um Tribunal Administrativo julgar contrário à orientação do STJ, 
ainda que não chegue lá. Veja, politicamente, vamos falar em termos políticos. 
Politicamente, é uma situação muito difícil, uma situação desconfortável, a 
pressão política é muito forte. Como é que o Tribunal Administrativo está 
julgando em desacordo com a orientação firme do STJ, a favor do contribuinte. 
Não tem sentido isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bruno pede a palavra.  

Sr. Bruno: Bruno. O interessante da ponderação do Schoueri, eu acho que até 
tecnicamente está correto. Uma portaria... A atividade do julgador é judicante, a 
portaria teria que regular o procedimento, o horário de entrar e o horário de sair. 
Dentro desse contexto paradoxal, o próprio Carf, na atividade julgadora, declara 
ilegalidade de decreto, que é editado pelo Presidente, que é acima do Ministro da 
Fazenda. Então, se ele pode declarar a ilegalidade de um decreto, por que ele tem 
que seguir a portaria do Ministro, quando a questão é de atividade judicante, não 
é? Além disso, para suavizar a posição do Bianco, deveria haver uma lei 
determinando. O questionamento dele faz sentido, porque é uma portaria do 
Ministro que obriga a julgar e não uma lei. Deveria ter uma lei, tal como é a Lei 
de Processo Civil, para o STJ, devia ter uma lei para o Carf, para regular a 
atividade judicante e aí estaria mais de acordo. Agora, quanto a essa questão lá 
do la donna est mobile, também queria observar o seguinte: que é fato que o STJ 
muda muito de posição, mas a princípio, pelo menos a princípio, eu não conheço 
nenhuma modificação de decisão em sede repetitivo. Eu acho que isso ainda não 
aconteceu. Muito embora tenha sido levantado aqui, principalmente pelo 
Ricardo, em outras reuniões, que eles, principalmente o Ministro Luiz Fux, tem 
julgado, em sede de repetitivo, matérias que não foram amplamente debatidas na 
Corte. Mas até onde a gente sabe, por enquanto, a despeito dessa crítica, eles 
não mudaram de orientação nenhuma vez.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O meu comentário já foi até um pouco superado, 
mas só para ajudar a empurrar nessa questão de que eu não vejo um paradoxo 
tão grande que um Tribunal Administrativo julgue contrariamente a um Tribunal 
Judicial. Eu acho que até em função do que vem acontecendo, em face de 



recursos repetitivos, há um mau uso dessa ferramenta de uniformização de 
jurisprudência. De uma certa forma, o que a gente teme é que o Tribunal 
Administrativo, com essa portaria, perca a função, que os Juízes estão 
encabrestados, com esse cabresto firme e que eles não podem sequer ter uma 
liberdade de convencimento. Isso é muito ruim para o devido processo legal e tem 
que ser combatido com todas as forças.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vou só fazer uma intervenção, mas aí seria a 
respeito do Tribunal Administrativo aqui, de São Paulo, que está tomado pela 
Procuradoria, a maioria aqui. Então, eles têm o seguinte conceito: quando o 
Judiciário é favorável, o tribunal tem que seguir e quando o tribunal é 
desfavorável, ele tem que ser combatido.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria lembrar, voltando ao que o Fernando 
dizia. Assim, mesmo súmulas, no Ordenamento Brasileiro, podem ser revistas, 
ou seja, o tribunal resolve rever o seu posicionamento e nós não temos aqui a 
força do precedente, como em outros ordenamentos. Então, João, o fato de ter se 
decidido, ou repercussão geral, ou o que seja, ainda assim, você pode ter revisão, 
se for um mau Direito. Então, assim, também esse argumento poderia ser 
contraposto. Enfim, o objetivo, Teresa, era um pouco de reflexão sobre aquilo que 
parecia tão óbvio. O art. 62 deve ser seguido e parece que alguns de nós aqui 
temos dúvida com relação a esse poder do Ministro. Talvez você, hoje à noite, 
quando encostar a cabeça no travesseiro, talvez você pense sobre o seu 
entendimento com relação à questão do pagamento ou não e, talvez, você 
encontre algum conforto se disser: “Perdoa-me, Ministro, mas eu não vou seguir”. 
Então, é uma questão de posicionamento, mas existe fundamentação para tanto. 
De qualquer modo, nós temos... O mandado de segurança que o João citava, 
pode mostrar que... Bom, enfim, por conta do horário, eu gostaria, então, apenas 
de agradecer a presença de todos, convidá-los para a próxima reunião, que já 
sabemos será instigante, já que teremos Bruno e Teresa, com o primeiro tema 
apresentando: PIS/Cofins e o Conceito de Insumos. Muito obrigado e até a 
próxima semana. 

 

 

 

FIM 

Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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