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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. Aviso que existe 
uma lacuna na nossa pauta de hoje, mais um assunto solicitado em 
tempo, secretaria deve ter tido algum problema. A respeito de 
substituição tributária, proposta pelo Camilo. Está aí o Camilo? Queria 
fazer referência, no pequeno expediente, ao congresso e aos dois outros 
eventos de Direito Tributário Internacional, na minha percepção, 
percepção essa formada, inclusive, pelas reações de pessoas que 
participaram do congresso, pessoas do Brasil e de fora, muito 
especialmente pessoas de fora, percepção de que foi uma realização 
realmente excepcional pela qualidade das participações, pela qualidade 
dos debates, a temática foi bastante extensa e as mensagens que nós 
recebemos após os participantes estrangeiros irem para seus países, 
foram mensagens bastante recompensadoras, pessoas que, não só no 
terreno pessoal, dizendo que se sentiram em casa aqui no Brasil, mas 
no terreno assim da finalidade do congresso. Eu acho que em 
quantidade e qualidade nós excedemos, em muito, o 4º Congresso e os 
anteriores, sem nenhum demérito dos anteriores. É importante dizer 
que nós devemos isso, sem dúvida nenhuma, à organização e ao 
empenho do professor Schoueri, professor Bianco, os cabeças desses 
eventos, e também a participação muito efetiva do professor João Dácio 
Rolim, especialmente no evento do prêmio que recebemos da IFA, do 
David Tillinghast. Rolim foi o responsável pelo IBDT ter participado. E, 
dali para frente, foi o projeto apresentado, no qual ele também é uma 
das cabeças, junto com o Bianco, projeto que foi selecionado pela IFA 
como o vencedor. E tão importante foi que o nosso competidor, pelo o 
que eu sei, mais direto, veio para o Brasil para assistir e para aprender 
como se organiza um projeto daquela natureza. Pelo menos é isso que 
chegou para mim. Aprender no sentido, evidentemente, de ganhar 
experiência, de participar e, portanto, se habilitar melhor para eventos 
futuros. Pedir para o Schoueri fazer alguma referência, porque eu acho 
que vale a pena. Aos três eventos, os dois, por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se você permitir, Ricardo, com relação à 
conferência David Tillinghast, eu penso que o João é a pessoa mais 
indicada para falar dos eventos de segunda e terça-feira. Eu posso falar 



da quarta-feira, que nós tivemos a nossa jornada, na verdade se insere 
em uma pesquisa maior, um trabalho de cinco anos que vem se 
desenvolvendo, nós estamos no segundo ano, e que nesse tema, nessa 
vez, nos tratamos do tema da troca automática de informações e a 
questão dos direitos do contribuinte, principalmente do direito de ser 
informado. O tema ali era assim: Bom, então está bom, as autoridades 
trocam informações, mas o contribuinte deve ou não deve saber o que 
está sendo informado? Deve ou não deve saber, antes que seja 
informado, para poder contribuir, esclarecer algum ponto? Porque 
existe o problema da informação incompleta. A gente tratou dos dois 
lados, seja do lado que vai requerer, para que pergunte direito, ou seja, 
o contribuinte dizer: “Olha, já que você vai perguntar isso, pergunte isso 
também, porque, afinal de contas, como eu sou o dono do fato, eu sei 
que essa pergunta pela metade pode trazer uma resposta pela metade e 
me trazer problemas maiores, sendo que, se você perguntar isso nesse 
contexto, a resposta vai vir de outro modo”. Então, o primeiro ponto era 
o controle da própria pergunta, porque... É claro isso, vindo é uma 
resposta, é muito mais difícil conseguir que se faça uma segunda 
pergunta, um segundo pedido de esclarecimento se o primeiro já veio. 
Então, o tema da ida. E também, é claro, a pergunta se o contribuinte 
tem ou não tem o direito de ser intimado, informado de que respostas 
estão sendo dadas e quais são as respostas, qual o seu teor também 
aqui, onde nós tivemos... O que foi interessante nesse painel é que nós 
tivemos também experiência comparada, porque como essa pesquisa é 
feita em vários países, aqui nós tivemos não só o professor Pasquale 
Pistone, que participa do que a gente chama de antena central, como 
nós tivemos experiência argentina, uruguaia e sul-africana discutidas 
ali. E no exemplo uruguaio, na troca de informações, me pareceu 
modelo. O Uruguai, dentro da visão do due process of law, se uma 
autoridade, se existe um requerimento de informação, a autoridade, 
antes de dar a informação, abre um prazo, parece que são cinco dias, 
para que o contribuinte se manifeste sobre aquele pedido, diga quais 
sãos as informações, enfim, traga... Veja, ninguém fala em esconder, 
fala-se em dar a informação por completo para que o contribuinte possa 
dizer: “Olha, não diga só isso, não, põe essa informação a mais porque 
isso pode mudar todo o contexto dessa investigação, e não fique pela 
metade”. Então, esse tema, e como isso vive num contexto de troca 
automática de informações, que é outro tema, é que tipo de informação 
deve ser trocada automaticamente, porque existem informações 
cadastrais. “Fulano, onde ele reside, onde não reside?” É uma 
informação simples. Outro nível de informação é: E tem conta bancária 
ou não tem? Avançamos: Tem conta bancária, e qual é o saldo no final 
do ano? Outra: Transação por transação.  Veja, são vários níveis, e é 
curioso que os tratados que falam em troca automática de informação 
não chegam a essa questão básica de saber qual é o tipo de informação 
que deve ser trocada. Então, só para dar noção, um dia extremamente 
rico de informações, troca, agora, no sentido troca acadêmica de 
informações, o quanto nós aprendemos e quanto isso, certamente, vai 
contribuir, porque nós estamos tentando coletar nessa pesquisa o que 



se chama best practices, ou seja, a partir do final da pesquisa, dizer: 
Olha, esses exemplos devem ser seguidos. E devo dizer até que alguma 
coisa de best practices também deve ser relatada para o bem, no sentido 
nosso, no mecanismo que nós temos no Brasil com relação à 
informática. Hoje, nós temos trocas entre as administrações tributárias, 
mecanismos bastante interessantes, que não deixa de ser um best 
practices também. Nós tivemos muita contribuição, gostaria de 
mencionar também, de pessoas da Receita Federal, que vieram na sua 
capacidade pessoal, é claro, ninguém representando a Receita, mas que 
vinham contribuir mesmo, preocupados com o debate acadêmico, 
preocupados que a academia possa ser um ambiente em que todos 
tenham as suas ideias. E foi bastante bom também isso. Na quinta e na 
sexta-feira, o congresso, eu acho que a maioria aqui já participou, então 
é falar sobre algo evidente, não é? Ou seja, foi não só uma participação 
muita rica, eu não sei o número final da inscritos, mas eu sei que 
passamos de 400 inscritos, 470 inscritos, é um número bastante 
razoável. Não houve momento em que não estivessem presentes menos 
de 250 pessoas, eu acho que dá uma noção, porque, é claro, existe um 
público que varia, mas sempre aquele salão nobre honrando a 
presença, eu agradeço a cada um que esteve ali, porque foi importante 
também. Também importante para nós, como organizadores, saber do 
prestígio quando convidamos os palestrantes que tivemos ali. E aí fica 
muito complicado, Ricardo, dizer quais foram os pontos altos, porque 
eu diria que cada um dos painéis foi um ponto alto. Nós tivemos oito 
pontos altos, certamente houve alguns que você ou eu, cada um de nós 
deve ter falado assim: Puxa, mas aquele momento ali foi marcante para 
nós. Então, eu vou me culpar, Ricardo, e ficar chamando a atenção de 
um ou de outro, dizendo somente que eu, na sexta-feira, no final do dia, 
saí: Puxa, como eu aprendi, como é possível em pouco tempo aprender 
tanto. Esse foi o resultado que eu vi na quinta e sexta-feira. E como 
você diz, eu quero dividir essa experiência, é claro que a gente tem tido 
uma vivência internacional, viajado muito, e tal, e essas pessoas que 
vem aqui, esse trânsito internacional acaba sendo muito bom ver o 
chamado feedback. Ou seja, as mensagens que o Ricardo recebeu, 
certamente, se somam aquelas que eu recebi, pessoas dizendo o quanto 
gostaram de estar aqui, porque havia alguns elementos, quer dizer, é 
claro, tentamos recebê-los dignamente, sim, mas também havia uma 
sensação de que é muito raro tantas pessoas deste calibre reunidas 
num mesmo lugar e podendo trocar ideias. Então, às vezes, para um 
palestrante também é interessante, “Puxa, mas fulano também veio. E 
beltrano e sicrano”. E aquela sensação gostosa que está tanta gente boa 
juntos discutindo direito tributário, pessoas que tem em comum a 
paixão pelo direito tributário. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Outra coisa, antes do João falar, que os 
estrangeiros, vários manifestaram, é uma espécie de uma surpresa e 
uma admiração pela existência do instituto, existência efetiva pelas 
realizações do instituto, quer dizer, em países tão importantes, como os 
que estiveram aqui, nós tivemos pessoas dos cinco continentes... 



Orador não identificado [0:11:55]: Quatro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós tínhamos um australiano que 
reside em Londres. Mas, de qualquer forma, quatro já seria muito, não 
é? E eles surpreendem, muitos disseram: “Nós não temos alguma coisa 
assim”. O instituto, com tantos anos de vida, que realizou mais de 
1.300 reuniões semanais, que publica livros, que distribui livros 
gratuitamente para os seus associados, que dá cursos. Então, a 
existência do instituto, no âmbito internacional, está cada vez mais 
fortalecida. João, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando nós apresentamos o projeto desse 
evento para a IFA, realmente a IFA não tinha nenhum formato pré-
determinado. Esse orçamento, esses recursos que a IFA tem, 
direcionados para esse projeto de pesquisa do David Tillinghast, era 
uma atividade que vinha sendo dada para a publicação de um livro, 
esse dinheiro era dado para pesquisadores isolados que publicavam 
trabalhos e eram coletados no livro. No ano passado, há dois anos, a 
IFA resolveu mudar um pouco o formato desse projeto e resolveu 
financiar um evento num país em desenvolvimento. Então, abriu esse 
concurso internacional, e cinco países se candidataram. A nossa ideia 
foi fazer... nós apresentamos esse projeto com um tema geral, que seria 
o confronto Brics e países da OCDE, e apresentamos um projeto de um 
evento. Mas a IFA não colocou nenhuma condição, ou não tinha 
nenhuma pré-determinação com relação a como fazer esse evento. Eles 
estavam completamente abertos. E aí nós apresentamos, dentro desse 
projeto, apresentamos algumas ideias. Primeiro, a ideia de que todos os 
speakers, todos os palestrantes, apresentassem um texto que pudesse 
ser coletado num livro. Segundo, que fizéssemos uma chamada 
internacional para que alunos, até alunos de graduação, pós-
graduação, até 35 anos, apresentassem trabalhos, e que os speakers de 
cada painel escolhessem, então, os melhores trabalhos, e o melhor 
trabalho de cada painel seria publicado junto com os trabalhos dos 
palestrantes, e que os alunos vencedores desse pequeno concurso 
viessem ao Brasil e pudessem expor o seu trabalho antes do início da 
discussão de cada painel. Essa ideia, a ideia do livro, a ideia de chamar 
esses alunos, realmente eu rendo as minhas homenagens aqui ao 
professor Schoueri, porque foi uma ideia realmente muita boa. Foi o 
diferencial do evento. Quando nós apresentamos à IFA a ideia do livro 
houve uma certa reação assim: “Ah, tudo bem, vamos ver, talvez, quem 
sabe, ótimo se vocês conseguiram”. Quando nós apresentamos a ideia 
dessa chamada para os alunos, o pessoal da IFA foi completamente 
refratário. Eles falaram assim: “Olha, vocês vão ficar loucos, vocês vão 
receber toneladas de papers, vocês vão ter um trabalho monumental, 
isso aí não vai dar certo”. E nós insistimos na ideia, porque achamos 
que era muito importante, justamente porque achamos que era um 
diferencial, não é simplesmente um evento aonde as pessoas vêm, um 
fala, ou outro fala, e vai todo mundo embora. A ideia de chamar os 
alunos realmente foi a ideia no sentido de promover o estudo do direito 
tributário internacional nas novas gerações. E realmente foi um sucesso 



fenomenal, porque nós recebemos 20 trabalhos, ao todo 21 trabalhos, 
vieram vários trabalhos da Índia. A Índia é um país que estuda muito 
tributação internacional. Duas moças da Índia ganharam o prêmio. 
Vieram trabalhos da Noruega, um rapaz da Noruega ganhou; uma moça 
de Portugal; uma moça de Luxemburgo; dois rapazes aqui do Brasil. E 
nós não tivemos nenhuma participação, estou muito à vontade para 
dizer, que nós não tivemos nenhuma participação na escolha dos 
trabalhos. Nós recebíamos os trabalhos, fizemos a classificação dos 
temas, ou seja, a partir do tema do trabalho, a gente direcionava para o 
painel, aí a gente encaminhava os trabalhos todos para os speakers dos 
painéis, e eles, individualmente, isoladamente, eles votaram. Alguns 
speakers foram mais sofisticados, outros menos sofisticados, alguns 
simplesmente escolheram: “Olha, esse aqui é o melhor”. Outros, como o 
Pasquale, fizeram um sistema de pontuação, o tema, desenvolvimento, 
cada um tinha um peso, foi um negócio supersofisticado. No fim, foram 
escolhidos os melhores, nós oferecemos a esses ganhadores, esses 
melhores trabalhadores, nós demos uma ajuda de custo para que eles 
pudessem vir. Teve só uma moça da Índia que não conseguiu vir, mas 
os outros cinco estudantes que ganharam os prêmios vieram, eles 
tiveram a oportunidade de falar durante dez minutos, expor as suas 
conclusões, antes do início do painel. Então, foi algo, foi um diferencial. 
Realmente foi um diferencial. Isso agradou, as pessoas realmente 
ficaram muito satisfeitas. Agora, o interessante é que a IFA não tinha 
nenhuma ideia, não tinha nenhuma pré-determinação da estrutura do 
evento, eles simplesmente deixaram na nossa mão. E o mais 
interessante é que veio o presidente aqui do PSC, que é o Stef Van 
Weeghel, ele veio para acompanhar, chegou no domingo, foi embora 
logo depois, na terça-feira à noite, mas ele veio acompanhar para ver o 
que estava sendo feito com o dinheiro que eles mandaram para nós. 
Veio o diretor acadêmico do IBFD, que é o Pasquale Pistone; veio o 
Jacques Sasseville, que hoje é o chefe da OCDE em matéria de tratado 
internacional. Sasseville é o cara que escreve os comentários da OCDE, 
é o número 1 da OCDE em matéria de tratado internacional. O Franz 
Tomasek, da OCDE, também veio, exatamente. Veio o Sebastian James, 
do Banco Mundial, para falar sobre incentivos fiscais. Realmente, a 
turma que veio foi de altíssimo nível. Eu devo dizer que a gente teve 
uma grande participação na escolha dos nomes, mas justiça seja feita, o 
Jacques Sasseville nos ajudou muito na sintonia fina dos temas e 
também na indicação dos nomes, porque ele conhece realmente muita 
gente, conhece muito mais do que a gente, e ele foi uma peça 
importante na indicação de nomes para compor os painéis. E vieram, 
assim, pessoas realmente de altíssimo nível, da Índia, vieram dois, veio 
um juiz da Índia no painel dos juízes, veio o presidente da IFA, na Índia, 
presidente do próximo congresso na Índia, que é o TP Ostwal. Ele veio 
com muita alegria, ficou a semana inteira aqui. O Philippe Martin, que é 
o presidente, hoje ele é presidente da Seção de Direito Tributário do 
Conselho de Estado da França, ou seja, é uma espécie de Supremo 
Tribunal Federal. Em matéria de direito tributário, a última palavra na 
França é o Conselho de Estado, e ele é o presidente da Seção de Direito 



Tributário do Conselho de Estado. Veio com muita alegria, ficou a 
semana inteira aqui. Veio o Eugene Rossiter, que é o presidente do 
Tribunal do Canadá. Ou seja, vieram pessoas de altíssimo nível e todas 
elas ficaram muito contentes, muito satisfeitas de terem vindo aqui. 
Então, eu acho que, do ponto de vista científico, o evento foi muito bom, 
foi um sucesso. Mas eu queria ressaltar esse diferencial desse evento, 
que foram os alunos e a chamada para esses papers que nós vamos 
publicar num livro. E o interessante é que o comentário do pessoal da 
IFA foi o seguinte: eles não tinham nenhuma ideia do que fazer, e como 
fazer, e nós estabelecemos um padrão agora. Eles acham que os 
próximos eventos - esse projeto é a cada dois anos, vai ter um concurso 
internacional para a escolha de uma outra instituição - e eles acham 
que daqui para frente foi estabelecido um padrão. Então, vai ser 
diferente, vai ser difícil os próximos vencedores desse concurso fazerem 
alguma coisa diferente disso. Eles vão ter que se esforçar para fazer isso 
que nós fizemos, principalmente a chamada dos trabalhos dos alunos. 
Então, realmente, todos ficaram muito satisfeitos, e nós ficamos muito 
satisfeitos também de termos feito um evento desse nível científico. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, João. Nós, para informação, 
nós estamos providenciando a divulgação no nosso site dos slides dos 
palestrantes no congresso. Não sei se ficou também do pessoal da IFA.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tudo junto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vai ser tudo publicado junto. Segunda 
pergunta: o livro que você está se referindo para os trabalhos de evento 
da IFA será um livro nosso ou da IFA? 

Sr. João Francisco Bianco: Então, nós ainda não sabemos, nós 
estamos coletando. A ideia foi que cada speakers tivesse um prazo, 
depois do evento, para, a partir dos debates, das discussões que foram 
desenvolvidas durante o evento, ele pudesse amadurecer a sua ideia e 
apresentar um paper. Então, nós demos um prazo de um mês, um mês 
e meio para que os speakers apresentassem esses trabalhos, e a ideia, 
na verdade, era fazer uma publicação internacional. Por isso, nós 
vamos, com esses trabalhos, nós vamos procurar o IBFD para ver se há 
interesse de publicar esse livro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quando saiu, o Schoueri falou muito 
bem que não se deve apontar nenhum dos participantes, mas, em se 
tratando dos alunos, vamos chamar assim, que participaram, que 
concorreram, eu chamo muita atenção para o rapaz da Noruega, que fez 
um trabalho a respeito de CFC, analisando os cinco países, as decisões 
do Supremo das Cortes de cinco ou seis países, uma delas no Brasil. 
Aquela decisão tão criticada entre nós, do Supremo Tribunal Federal. 
Mas ele fez um trabalho, assim, de análise muito percuciente. Acho que 
é uma análise muito interessante dos votos, apesar de que não estão 
publicados. E, na minha maneira de ver, dentro do modo como o 
Supremo se manifestou, não esgotando a questão, ele fez, ele pôs o 
dedo em cima dos pontos fundamentais, e até assumindo uma posição 



contraditória que a Receita Federal já divulgou a sua interpretação da 
decisão do Supremo. Ele não se referiu à Receita, nem sabe se tem 
conhecimento da Receita, mas a análise dele sobre a nossa decisão é 
muito interessante. Muito interessante mesmo. E dos outros países. 
Essa pesquisa que, afinal de contas, foi, é um elemento para nós, 
assim, de auxílio nos nossos trabalhos e nossos estudos muito 
importante, como a dos demais que apresentaram. No pequeno 
expediente, alguma outra referência? Então, vamos à pauta. O primeiro 
item da pauta nós já discutimos aqui, ele foi solicitado por alguma 
razão de que ele permanecesse para se discutir com um pouco mais de 
profundidade. E, se me permitem, os outros assuntos são importantes, 
também estão esperando em pauta. Como esse já foi discutido, eu vou 
inverter, vou pedir à Raquel, que trata... Raquel? Trate do assunto que 
ela nos trouxe. É um assunto que nós também já começamos a falar, 
mas apenas falamos, não entramos em debate e é muito importante a 
gente levar em conta, a nova regulamentação da Receita Federal por 
processo de consulta, que está na Instrução Normativa 13, de 96. É um 
retorno da Receita ao regime de consultas que vigorou nos anos 70, 
quando nenhuma superintendência respondia consulta sem haver 
previamente parecer normativo. Por isso que nos anos 70, 71, até o fim, 
até o começo dos anos 80, há uma quantidade muito grande de 
pareceres normativos, porque eles eram necessários para a solução de 
consulta. Atualmente, nós estávamos vivendo um regime no qual as 
superintendências respondiam, e, havendo divergência, apenas a 
matéria ia para a Cosit. Também ia para a Cosit quando as próprias 
repartições solicitavam orientação, aí sai essas soluções de consulta 
interna, ou soluções de consulta da Cosit, e as soluções de divergência 
quando havia divergência entre regiões fiscais. A nova ordem, a nova 
instrução normativa mantém a solução de divergência, mas com uma 
tendência a reduzirem com o tempo porque está centralizada a solução. 
Então, por favor, Raquel. 

Sra. Raquel Ramos: Bom dia a todos. Raquel Ramos. Bem, a ideia hoje 
é dar uma passadinha bem rápida no que aconteceu com a IN 1.396, de 
2013. Ela foi publicada agora dia 17 de setembro. Na verdade, assim, 
nós temos, antes já tínhamos o processo de consulta disciplinado na IN 
740, de 2007, ela permanece, tá? Só que nós vamos ver daqui a pouco 
que, assim, a IN 740, ela vai permanecer só referente à classificação de 
mercadorias. O que referir à interpretação da legislação tributária e 
aduaneira passou a ser disciplinada pela IN 1.396, de 2013. E, além 
disso, ela também trouxe a possibilidade de consulta para a 
classificação de serviços em tangíveis, todos aqueles assuntos referentes 
ao Siscoserv. E aí tem essa disciplina também. Bianco, você pode 
passar, por favor? Aí está demonstrando. Então, a 740, ela permaneceu 
classificação de mercadorias, somente, e toda a matéria que ela trata, 
ao invés de revogar, que a gente mencionou até, ao invés dela revogar os 
dispositivos referentes à interpretação legislativa, a IN 1.396, ela fala 
assim: “Referente tributação, eleição tributária aduaneira, permanece o 
que está disciplinado nessa 1.396”, esquece a 740, mas os dispositivos 
todos lá continuam. O processo de consulta, eu só trouxe para vocês, 



assim, hoje, com a IN 1.396, ele trata que todos os processos vão ser 
dirigidos à Cosit, até os formulários dessa nova IN está lá o 
endereçamento já para a Cosit, antes nós tínhamos as regiões fiscais 
pela 740. E é o processo pela doze, setecentos e... Qual era a lei que 
trouxe? Deixa eu só achar aqui. A 788, né? Obrigada, Marisa, é isso 
mesmo. Acho que eu não anotei aqui. Ela trouxe a possibilidade da 
gente fazer o processo de consulta por meio eletrônico, no e-cac, ou 
através de formulário digitalizado no e-processo. Na solução de consulta 
serão observados os atos normativos, soluções de consultas e de 
divergências sobre a matéria consultada, proferida pela Cosit, atos e 
decisões que a legislação atribua efeito vinculante. O efeito vinculante, 
que é o nosso grande ponto-chave agora. O que acontece? A IN, ela fala 
o seguinte: Solução de consulta Cosit e as soluções, divergências, a 
partir da publicação da IN, que foi 17 de setembro, ela respalda o 
sujeito, ou seja, o contribuinte, no que for - que a gente está brincando 
até aqui - o que for para o bem. Então, na verdade, é a assim, a solução 
de consulta, antes, o que ela é? Ela era erga omnes, então aquele 
consulente que fez a consulta à Receita Federal, ele era respaldado 
somente ele, não tinha esse efeito para todo e qualquer contribuinte. 
Agora, pela IN 1.396, esse efeito, ele é passado para qualquer 
contribuinte que queira se utilizar daquela resposta à consulta. Aí a 
gente vai ter a primeira pergunta, que eu até coloquei no final, mas vou 
adiantando, que é assim: A gente não tem acesso ao que o consulente 
fez, a pergunta que o consulente fez. Então ninguém, assim, tem 
acesso, é algo que a Receita Federal guarda com ela, ela não publica. O 
que ela publica no Diário Oficial é a ementa da resposta e a resposta. O 
que seria... Mas a gente não sabe até que ponto que a Receita Federal 
vai poder falar assim: Olha, você contribuinte está se usando dessa 
resposta à consulta, mas a sua questão, o seu ponto não é o mesmo do 
que foi perguntado lá atrás. Então, esse é o primeiro ponto perigoso. E 
outro ponto, ele fala em solução de consulta Cosit. Tudo bem, o que dá 
a entender pela IN 1.396 é que toda e qualquer - como eu falei no início 
- toda e qualquer consulta tem que ser dirigida à Cosit. Mas eu vou 
passar no final, a gente continua ainda com normas que dá a entender 
que continuam ainda as regiões fiscais. Então, assim, de repente uma 
região fiscal ainda responda à alguma consulta que está lá para trás: 
“Não é Cosit”. Eu não vou poder aplicar esse efeito vinculante a essas 
soluções de consulta? Então, esse é um ponto. Bem, aí só para... A 
gente já tinha o efeito vinculante, pelo menos eu acreditava ter, por 
conta do CTN, o art. 100, que já tratava como ato normativo a solução 
de consulta. A Portaria, também, 1.098 de 2013, da Receita Federal, 
tratando como solução de consulta, como ato administrativo, então a 
gente já podia teoricamente já aplicar esse efeito vinculante aos 
processos de consulta. Aí a alteração de entendimento no caso expresso 
em solução consulta, só para ter como também art. 17, ele traz o quê? 
“A nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem 
depois da sua publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do 
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em 
que esta atingirá, também, o período abrangido pela solução 



anteriormente dada”. Então, só para a gente ter uma linha de raciocínio. 
Um ponto a observar, que a gente já tinha na IN 740 uma disciplina que 
vedava o contribuinte a fazer uma consulta de fato que não fosse real, 
fato hipotético, ele não podia fazer isso, e agora foi estendido também, 
colocaram um outro ponto no art. 18, da 1.396, que o contribuinte não 
pode fazer uma consulta, visando a prestação de assessoria jurídica ou 
contábil fiscal pela Receita Federal. Novidade, só para a gente não, 
vamos falar assim, a gente alinhar e não misturar os pontos, a gente 
tem a solução agora de consulta com efeito vinculante, sendo Cosit ou 
de divergência e foi criada também a solução de consulta vinculada. Ou 
seja, a de divergência o que ela tratava? As regiões fiscais, respondendo 
de forma diferente, vinha a solução de consulta divergência e unificava 
o entendimento. Agora, tendo soluções de consultas iguais sobre o 
mesmo tema, mesma legislação, mesma matéria, eles vão criar, vão 
unificar essas soluções em uma solução chamada solução de consulta 
vinculada. Aí vem a minha pergunta de novo: Sendo unificado, como 
que a gente vai ter essas soluções divergentes ou então soluções de 
várias outras regiões fiscais, sendo que, ao meu entender, agora, quem 
vai responder é a Cosit? Aí ficaram quatro espécies, antes nós tínhamos 
só três, solução de consulta, solução de consulta vinculada, solução de 
consulta interna e solução de divergência. E aí volta a pergunta: Efeito 
vinculante é restrito para as soluções de consulta à Cosit? A Lei 9.430 
já tratava, ela não foi alterada, o art. 48 dela não foi alterado, continua 
permitindo a solução de consulta tanto pela unidade central da receita 
ou pela unidade descentralizada. A Portaria do Ministério da Fazenda 
203, ela já apresenta a divisão. Interpretação à legislação tributária 
quem vai resolver é DISIT, no caso da orientação, e quem vai a dirimir a 
dúvida propriamente dita é a Cosit. E os superintendentes da Receita, 
no âmbito da respectiva região fiscal, eles que vão decidir sobre as 
consultas. Então, permanece pela portaria do Ministério da Fazenda, 
também, as superintendências da Receita. Já a Portaria 1.098, de 2013, 
o anexo primeiro dela, ela traz um quadro, quem é responsável, para 
que é responsável, então ali ele traz o quê? Solução de consulta, 
solução de consulta interna e solução de divergência, o órgão 
competente, no caso, se tratando de solução de consulta e solução de 
divergência, será a Cosit. E solução de consulta interna também Cosit. 
A gente não vê aí as superintendências da Receita Federal, a gente não 
vê pela portaria de 2013 essa possibilidade de resposta à consulta pelas 
regiões fiscais. E a IN nova que a gente está tratando, a 1.396, ela vem 
mencionar Disit ainda, para elaborar a solução de consulta ou de 
divergência, e a Cosit para gerenciar os processos. Então é esse que o 
entendimento que eu chego, que a gente só vai ter hoje Cosit. E aí outra 
questão que eu coloco, que eu já antecipei. Como o contribuinte não 
tem acesso à pergunta do consulente, uma vez utilizada determinada 
solução de consulta para embasar o seu processo administrativo, 
poderá a Receita Federal alegar que as dúvidas divergem para 
aplicabilidade do efeito vinculante? E era isso. Bem rapidamente para a 
gente poder discutir. Obrigada, viu?! 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Raquel. Eu acho que deu 
uma visão bastante ampla do sistema e dos pontos, assim, pontos 
conflituosos, de dúvida. Diga-se de passagem, foram as mesmas 
dúvidas que eu fiquei, eu pessoalmente, quando eu li a instrução 
normativa. Antes de abrir os trabalhos e os debates, eu quero apontar 
quatro itens aqui que eu anotei durante a exposição. A ideia do efeito 
vinculante e a ideia do efeito de proteção ao contribuinte. Na minha 
percepção, vinculante é a obrigação de outros órgãos ou funcionários 
agirem de acordo com a orientação dada. Ou seja, uma solução de 
consulta está alçada mesmo a condição dos atos normativos que 
vinculam os funcionários da repartição, inclusive as DRJs. E aí o 
problema que aparece, em função de uma questão que eu trouxe aqui 
na Mesa anterior, é se vinculam também o Carf, que não devem fazer, 
mas, de qualquer forma, é uma grande pretensão da Receita e da 
Procuradoria da Fazenda Nacional. Segundo ponto que ela mencionou e 
que eu acho importante destacar aqui é aquele item... Não me recordo 
bem como é que você escreveu, mas você disse que não haverá 
respostas... São respostas que não... Não são respostas de orientação 
do contribuinte no sentido de uma verdadeira advocacia, assessoria 
jurídica ou contábil. Exatamente. Esta é uma norma que coloca dentro 
do - vou chamar aqui de direito positivo, escrito - aquilo que já era 
prática. Ou seja, a consulta se presta a resolver a interpretação da lei, 
embora seja exigido a indicação de um fato concreto, que pode até não 
ter corrido, pode ser um fato a ocorrer, ela é uma solução em tese. 
Algumas vezes, nós vimos a apresentação de consultas com fatos 
concretos e muitas indagações na consulta sobre aquele fato, sobre a 
forma de contabilizar, e a Receita, pelo menos na superintendência, 
aqui, em São Paulo, várias vezes declarou inépcia da consulta, o que 
significa não produzir efeito nenhum, não é? Muitas vezes, essas 
consultas eram feitas para até antecipar dúvidas em planejamentos 
tributários, por exemplo. Apresentava-se um caso concreto e se 
perguntava se essa interpretação era correta. A Receita sempre disse: 
“Não, isso não é matéria de consulta. Se quiser me perguntar se a lei 
que está envolvida nesse caso se interpreta assim ou assado, aí nós 
respondemos”. Quer dizer, a Receita não avalia o fato e a norma 
aplicada ao fato, ela só interpreta normas, em tese. Com relação às 
respostas regionais e as possibilidades de divergência, eu acho, a gente 
vai ter que esperar a vivência da aplicação da instrução normativa, mas 
eu acho que, uma vez havida solução de consulta à Cosit, as repartições 
regionais poderão continuar respondendo à consulta sem ter que 
mandar para lá os milhares de processos de consulta que ocorrem todo 
ano, só poderão responder com base em soluções de consulta à Cosit, 
que era o sistema de consultas no tempo dos pareceres normativos que 
eu mencionei no início, na abertura. Então é até por isso que poderá 
haver respostas divergentes. Apesar de haver uma orientação central, 
pode acontecer de uma aplicação haver uma interpretação da resposta 
central que deve orientar a solução de consultas regionais e haver 
divergências. Como também pode acontecer de haver divergência entre 
uma solução de consulta à Cosit, agora expedida, e uma solução de 



consulta anterior. E voltando ao primeiro ponto, para antes de passar a 
palavra para vocês. Acho muito importante distinguir o efeito vinculante 
do protetor, e lembrar que a proteção do contribuinte, na verdade, não 
está na instrução normativa, está na Lei 9.430, art. 48/49? 
Provavelmente. Um dos dois, ou os dois juntos. Quarenta e oito. Esse 
dispositivo assegura que o contribuinte não deve nada quando ele age 
de acordo com a solução de consulta que ele fez. Ele fez uma consulta e, 
enquanto ele está seguindo aquela orientação de consulta, mesmo que o 
Fisco mude de ideia, ele não pode ser cobrado do próprio imposto, 
muito menos multas e juros com relação ao período dentro do qual 
vigorou a solução de consulta. A Lei 9.430 exige que o contribuinte seja 
notificado pessoalmente da orientação alterada para que ele possa, 
então, perder o efeito de proteção. Curiosamente, há uns três meses eu 
tive uma sustentação oral no Carf e o recorrente ele estava sob proteção 
de consulta. E eu, um dos pontos lá que estava sendo não provido o 
recurso no mérito, o relator estava aplicando multa e estava propondo 
apenas não aplicar, aliás, ele estava dispensando a multa por uma 
razão qualquer da cabeça dele, estava mantendo a juros. Eu pedi a 
palavra e falei: “Mas e a Lei 9.430?” E ele manifestou surpresa da 
existência do art. 48, da Lei 9.430, em pleno julgamento. Quando, 
inclusive, a matéria tinha sido evidentemente se sustentado desde a 
impugnação. Então, eu estou falando isso para chamar muito a atenção 
para esse dispositivo, que é a base de tudo, que está vigor, está citado 
no preâmbulo da instrução normativa. Então, eu coloco aqui o assunto 
em debate. Essa Mesa quer se manifestar? João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria registrar aqui que, com 
relação a essas dúvidas, sobre o teor da pergunta. A gente tem pedido o 
inteiro teor dessas consultas para a Receita Federal com base na Lei de 
Acesso à Informação. E a Receita Federal tem fornecido. Demora, às 
vezes, demora um pouquinho, mas a Receita Federal tem fornecido. Se 
não me engano, ela risca o nome do consulente e algumas informações, 
assim, de caráter mais pessoal, confidencial assim, são riscadas. Mas o 
inteiro teor traz um relatório relativamente bom sobre a descrição dos 
fatos, objeto da pergunta, e depois traz a resposta. Ou seja, é o inteiro 
teor que fornece muito mais informação, muito mais dados do que a 
simples ementa. Então, eu queria informar que realmente tem 
funcionado, a Receita tem fornecido o inteiro teor para quem pedir. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Primeiro a Fabiana Carsoni. 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Fabiana Carsoni. 
Bom dia. Sobre essa questão do inteiro teor está me parecendo que a 
própria instrução normativa, a nova, ela em tese soluciona o assunto, 
porque em um dos seus dispositivos finais, aparentemente, ela diz que 
o inteiro teor será publicado, mas riscando o nome do contribuinte, ou 
as informações relativas a sua atividade, que seriam sigilosas e que, 
portanto, não se justificaria a publicação. Mas, em uma das partes 
finais, a instrução normativa não é suficientemente clara, mas ela dá a 
entender que vai haver a publicação do inteiro teor das consultas no 
site da Receita Federal. A publicação da ementa continua a ser feita no 



Diário Oficial, mas o inteiro teor aparentemente vai ser divulgado no 
site, como acontece, por exemplo, com as soluções de consultas 
internas, que o inteiro teor já vem no site da Receita Federal. Quanto à 
questão da competência das superintendências, eu também, quando eu 
li essa instrução normativa, eu fiquei com algumas dúvidas, porque em 
alguns dispositivos, aparentemente, haveria uma competência 
concorrente de Cosit e superintendência. Mas o que me pareceu é que a 
superintendência, ela hoje continua com a possibilidade de fazer um 
juízo de admissibilidade da consulta, para saber se ela é eficaz ou não. 
Ela deve fazer esse juízo de admissibilidade se a consulta preencher os 
requisitos legais e da instrução normativa, a consulta, aí sim, é 
remetida para a Cosit para que ela examine um mérito. Sem prejuízo 
também da competência da superintendência, como o Ricardo já 
comentou, de havendo já uma solução da Cosit, por economia 
processual, não remeter essa consulta para a Cosit, mas a própria 
superintendência já aplicar o entendimento da Cosit. E, por fim, e o que 
queria comentar também, quanto à questão do art. 100 e daquele 
dispositivo que a Raquel comentou sobre o efeito vinculante, é verdade 
que já existia essa disposição do art. 48, da 9.430, mas esse dispositivo 
da instrução normativa que a Raquel comentou, ele me parece ser mais 
abrangente do que o 48, porque o 48, na verdade, ele está tratando do 
próprio contribuinte. Então, de fato, o contribuinte consulente, ele tem 
a proteção da consulta por ele formulada, mas a novidade desse 
dispositivo é que os outros contribuintes, que não o próprio consulente, 
também tenha a mesma proteção, não é? Então, é um efeito erga omnes 
que está em linha com toda a instrução normativa que traz esse efeito 
vinculante de um modo geral, das soluções de consulta, então a 
proteção é maior, e aí sim se justifica a aplicação do art. 100, não só 
para o consulente como para todos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É um ponto interessante... Me permite, só 
para completar? 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fabiana, você está mencionando o art. 
100, só que o art. 100, ele somente protege com relação aos acréscimos. 
E, salvo melhor engano, não sei se o João quer falar sobre a IN, parece 
que a IN deu o efeito vinculante do art. 48 a terceiros, e isso não tem 
texto legal algum previsto. Nós estamos falando claramente em 
dispensa de tributo por conta da evocação da segurança jurídica, que 
eu acho meritória. Eu só quero chamar a atenção porque é o seguinte, 
até agora nós tínhamos algumas situações legisladas. Nós tínhamos o 
art. 100, Parágrafo Único, com relação às penalidades. Nós tínhamos 
com relação ao contribuinte, ao próprio contribuinte, duas situações 
interessantes de proteção de segurança jurídica: uma no Código 
Tributário Nacional, art. 146, que falava sobre mudança no critério 
empregado em lançamento. O novo critério jurídico válido dali adiante 
com relação ao próprio contribuinte. Ou seja, se eu contribuinte tive um 
lançamento de certo modo, a administração, portanto, confirmou que 
eu aja desse modo e ela muda de ideia, a introdução de novos critérios 



jurídicos vale dali em diante, mesmo que os primeiros critérios jurídicos 
fossem - permita minha expressão - errados, mal vistos e não interessa 
o novo critério jurídico válido dali em diante, 146. Nós tínhamos já algo 
que não era do código, mas que era da lei, o art. 48, dizendo: Olha, se 
houve uma consulta, não é apenas que eu vou dispensar multa, o 
próprio tributo não vai exigido retroativamente com a introdução de 
novos critérios jurídicos. Base em lei. Agora, nós temos um passo de 
que eu gosto, de que eu gosto, mas eu só estou chamando a atenção 
porque eu não conheço o texto legal que permite, nós estamos falamos 
em dispensa de tributo, por hipótese, devido, em virtude de um efeito 
vinculante dado por uma instrução normativa. Ou seja, por que eu digo 
por hipótese devida? Vamos imaginam hipótese clara que a consulta 
estava - eu detesto usar essa expressão, mas vou usá-la só para efeito 
acadêmico - a primeira consulta, a consulta estava errada, houve um 
engano. A autoridade administrativa, a Cosit, não viu alguma coisa, não 
percebeu alguma coisa e, mais tarde, percebe-se que aquilo era um 
grande engano jurídico. Daí a autoridade muda de opinião, fala: “Não é 
mais isso”. Com relação ao próprio contribuinte, o contribuinte 
invocaria o art. 48, e diria: Olha, ótimo, só que eu tenho aqui um artigo 
de lei, esse artigo de lei, ele resolve um dilema entre de um lado a 
legalidade tributária, que diria “cobre sempre o tributo”, e de outro lado 
a segurança jurídica que diria “prestigie aquela informação que você 
deu”. Então, o art. 48, ele invoca a segurança jurídica num confronto 
segurança jurídica versus legalidade da administração, para dizer: 
“prevalece a segurança jurídica”, mas é uma decisão do legislador. O 
que pode gerar alguma questão interessante é que agora eu tenho uma 
instrução normativa fazendo aquilo que a lei não fez. Você vai me dizer: 
Mas ele está invocando o mesmo princípio, o princípio da segurança 
jurídica, que eu acho meritório, mas está me faltando um texto legal, eu 
tenho um problema aqui em dizer... Não me parece que possa a 
instrução normativa, invocando o princípio da segurança jurídica, 
dispensar tributo previsto em lei. Eu tenho aqui um problema com isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Você terminou? Eu queria falar sobre 
esse aspecto. Plínio, me dá só para não perder a sequência aqui. Eu 
quero falar sobre esse aspecto, que foi um dos pontos que eu relacionei, 
o primeiro. Questão do efeito vinculante e do efeito protetor. A Fabiana 
fez referência aqui à solução de consulta, será publicada na íntegra. Só 
para informar, o art. 27, nas disposições finais, diz que a solução de 
consulta à Cosit e soluções de divergências serão publicadas da 
seguinte forma: No Diário Oficial, número, assunto e ementa, e 
dispositivos legais, como ocorre até hoje. Na internet, com exceção no 
número do e-processo e dados cadastrais do contribuinte. Quer dizer, 
dando a entender que será diferente na internet. Na internet haverá o 
inteiro teor, mas não diz que é inteiro teor. Vamos esperar. E também 
diz que a solução de consulta vinculada será publicada nos termos do 
caput. Quer dizer, não nos dão garantias dos dispositivos da instrução 
normativa que o inteiro teor será publicado. Agora, com relação ao 
ponto efeito vinculante e efeito protetor, o art. 48, conforme o Schoueri 
menciona, ele vai além, vai além do art. 100, com relação ao 



contribuinte, consulente. Não obstante ele ir além, ele está mais ou 
menos dentro do espírito do artigo, acho que 161, que garante ao 
contribuinte, quando apresenta... 

Oradora não identificado [0:54:08]: O art. 146. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, art. 161. É, o art. 146 também. 
Mas, de qualquer forma, o mais importante é que a Cosit... Quando a 
gente fala em Receita Federal e Cosit, a gente sempre tem que falar: 
Quem que está atrás da Cosit e da Receita Federal, porque muda a 
administração, muda as pessoas e muda as orientações. Mas a Cosit, 
então a Cosit atual, duas vezes, recentemente, respondeu consultas 
internas se referindo ao princípio da proibição do “venire contra factum 
proprium”, que é a aquela velha defesa apaixonada do professor Rui 
Barbosa Nogueira, da confiança do administrado na administração. 
Professor Rui Barbosa sempre defendeu que, apesar do art. 100, 
Parágrafo Único, nem o imposto, nem o principal poderia ser cobrado. 
Porque o contribuinte que se vale da orientação do Fisco, confia na 
orientação do Fisco, não pode depois ser surpreendido. 
Surpreendentemente, recentemente a Cosit se manifestou duas vezes, 
não aplicando retroativamente a mudança de orientação para todos os 
efeitos, e invoca o princípio “venire contra factum proprium”. Eu acho 
muito importante. Agora, eu, Fabiana, Raquel, eu gostaria que vocês 
depois me esclarecessem, ou aqui, onde que está - também Schoueri 
que se manifestou - onde que está essa garantia da solução de consulta 
vinculada perante o terceiro não consulente. Eu quero insistir nesse 
ponto. O efeito vinculante é um efeito vinculante dos órgãos da Receita 
Federal. É claro que se o... Que nenhum fiscal pode autuar o 
contribuinte, seja ele quem for, se está vinculado àquela orientação. 
Mas a minha pergunta é: Ele está vinculado apenas com relação ao 
contribuinte consulente ou de uma maneira geral? Acredito, 
pessoalmente, que seja a segunda questão. Mas, de qualquer forma, a 
instrução normativa, ela não chega a dizer que todos os contribuintes 
estão protegidos contra acréscimos, e isso já está no art. 100, Parágrafo 
Único, mas contra o próprio principal. O art. 10... Não, deixa eu só 
terminar a exposição aqui, Raquel, porque senão fica pela metade, e aí 
você esclarece. “A solução de consulta e a solução de divergência, a 
partir da data de sua aplicação - art. 9º, desculpa - têm efeito vinculante 
no âmbito da Receita Federal do Brasil, respaldam - quer dizer, já aquela 
diferença entre vinculante e proteção - respaldam o sujeito passivo que 
as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se 
enquadre na hipótese por elas abrangida”. Minha pergunta se respalda 
no sentido de não... Além, indo além, portanto, da Lei 9.430, se 
respalda no sentido também do principal. Eu não tenho nenhuma 
dúvida que, mesmo no sistema anterior, quem segue solução de 
divergência, pelo menos, ele está protegido no art. 100, está certo? 
Depois eu quero me referir ao art. 17: “Na hipótese de alteração do 
entendimento expresso em solução de consulta - aí geral - sobre 
interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova orientação 
alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da sua 



publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do consulente, exceto 
se a nova orientação lhe for mais favorável, no caso em que esta atingirá, 
também, o período abrangido pela solução anteriormente dada”. Aqui é 
uma extensão bastante grande dos efeitos da consulta. E, por fim, no 
art. 18, § 4º, salvo se tem mais alguma coisa que está me escapando 
agora. “Os efeitos produzidos pela consulta cessarão após 30 dias da 
data de publicação na Imprensa Oficial, posteriormente à apresentação 
da consulta e antes de sua solução, de ato normativo que discipline 
matéria consultada”, que é uma situação muito peculiar. Então, eu, 
consultando aqui rapidamente a IN, eu fico... permaneço com a dúvida. 
Por favor. Nós temos pela ordem aqui, então, a Raquel que tinha pedido, 
o Plínio e o Luiz, Luiz Carlos. 

Sra. Raquel Ramos: Bem, na verdade, Dr. Ricardo, assim, foi pela 
leitura da própria IN mesmo, porque eu concordo com o Schoueri, não 
há base legal que a gente possa se respaldar em relação a efeito 
vinculante. Eu acho que assim, o único respaldo, como eu mencionei, 
seria por conta do art. 100, do CTN, mas com ressalvas. E é o art. 9º 
que quando... Toda a instrução normativa, ele vem falar, quando ele 
solicitou o art. 17, ele vem falar do consulente, consulente. O art. 9º, ele 
fala que ele respalda. Então, na verdade, assim, o efeito, ele respalda o 
sujeito passivo que as aplicar. Então, dá a entender que o sujeito 
passivo é qualquer um que consiga usar daquela solução de consulta, 
“independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na 
hipótese por elas abrangida”. Na verdade, aí que eu entendo que seria o 
terceiro, mas aí é só com base na IN mesmo, eu não vejo outra base 
legal para isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ou seja, você está entendendo o 
respaldo no sentido mais amplo possível, inclusive do principal. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu não 
vejo grandes problemas nessas questões. Primeiramente, quem faz uma 
consulta, evidentemente está buscando uma segurança jurídica. A 
consulta parte, portanto, de uma posição de boa-fé. E quem age de boa-
fé, evidentemente, vai esperar também que essa decisão siga o devido 
processo legal, também no âmbito administrativo, e que vai propiciar 
segurança jurídica, de tal modo que o que resultar da consulta será ou 
não vinculante para essa pessoa consulente, na medida em que, se lhe 
for favorável, evidentemente não há mais o que fazer, vai simplesmente 
seguir a orientação da consulta. Mas, se não lhe for favorável, 
evidentemente não exclui o direito do consulente de questionar 
judicialmente até aquele entendimento do Fisco. A questão da 
vinculação, do efeito vinculante, vamos dizer, na administração pública, 
leva em consideração, talvez, uma questão de economia, vamos chamar 
de economia processual, na via administrativa interna. Tal como temos 
os precedentes judiciais, vamos dizer, Superior Tribunal de Justiça, 
Supremo Tribunal Federal, é claro que, por uma questão até de 
uniformização, os diversos órgãos da administração, vamos dizer, 
quando recebem a consulta, vão se inspirar naquela que tenha sido a 
decisão uniformizadora, e eu não vejo problema nesse particular. Agora, 



realmente, o problema que pode acontecer é naquela situação em que 
eu, não tendo sido consulente, de repente me vejo lá diante de um 
resultado de uma consulta que não me é favorável. É claro que não vou 
aceitar os efeitos dessa consulta e me reservaria o direito de recorrer ao 
Judiciário na busca dos meus direitos também. A outra questão é 
aquela em que a consulta seja o resultado de uma consulta formulada 
por outra e seja favorável, e, evidentemente, eu vou buscar o amparo do 
resultado dessa consulta para, inclusive, evitar de fazer a mesma 
consulta, pois, se já tem um resultado que me é favorável, não há 
necessidade, eu nem teria legitimidade para vir a buscar uma mesma 
solução, quando eu já posso tomar aquela solução emprestada para o 
meu caso. Então, eu não vejo grandes problemas aí, porque, mais do 
que tudo, nós temos que levar em consideração esses critérios e 
princípios, princípio da boa-fé, princípio da segurança jurídica e da 
irretroatividade. É claro que, se houver uma alteração, se eu tiver uma 
situação anterior que não me é mais benéfica, mas vier uma solução 
subsequente que seja mais benéfica, eu vou buscar, então, vamos dizer, 
o resultado que mais me favoreça. É mais ou menos isso que eu poderia 
dizer. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Luiz, Hiromi depois. 
Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Bom dia. Acho que existe uma dúvida que 
pode ser resolvida também com a prática, de qual é a extensão dos 
efeitos vinculantes. E, quando eu li a instrução normativa pela primeira 
vez, me surgiram duas questões que tem bastante a ver com isso, 
também, que qual seria a razão de ser, primeiro, da consulta 
vinculante, porque essa consulta vinculante, esses efeitos vinculantes 
são abrangentes porque o contribuinte precisaria, precisaria não, mas 
qual seria o interesse da fiscalização em responder essa consulta 
vinculada, não é? Eu acho que seria até para reforçar se a consulta, 
realmente, se aplica ou não a outra situação, se a situação reportada 
pelo contribuinte, num segundo momento, é idêntica, é semelhante ou 
não àquela que ensejou a consulta vinculante. Para a consulta 
vinculada, ela teria essa característica e dá um reforço para a 
segurança jurídica. E ela também valeria para... Aí eu não sei se 
esbarra nessa questão da vedação da prestar assessoria jurídica, 
porque é uma linha muito tênue, mas um contribuinte poderia formular 
uma consulta justamente com o objetivo de saber se “Olha, a minha 
situação, ou essa questão peculiar aqui estaria ou não coberta pela 
consulta Cosit?” E uma outra coisa que realmente eu não entendo a 
razão de ser, é o art. 29 da IN - eu acho que é o 29 - que diz que a Cosit 
pode propor ao secretário a expedição de um ato normativo. Porque a 
consulta vinculante da Cosit em si, ela tem efeitos normativos, então 
qual seria a necessidade do secretário expedir um ato normativo, uma 
hierarquia superior? Eu queria... eu só tenho dúvidas sobre quais 
seriam esse efeitos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para agregar. Curiosamente, o ato 
superior estaria no art.100, Parágrafo Único, somente vincularia com 



relação à multa, o que reforça a ideia do Ricardo da leitura mais restrita 
com relação ao respaldo, porque, afinal de contas, é curioso, Luiz 
Carlos, é um artigo a mais do teu argumento, Ricardo, dizendo: Olha, se 
já houvesse o evento vinculante até para o principal, não faria qualquer 
sentido o secretário fazer um ato com um vínculo menor, seria a IN. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu seu insistir que essa distinção 
entre vinculante, protetor e a questão do verbo respaldar, aquele que 
não é consulente, não se pode afastar a ideia de que tudo isso será 
interpretado conforme a lei. E, na lei, nós temos a proteção dos atos 
normativos, atos que estão no art. 100, da legislação complementar, 
apenas contra os acréscimos. E nós temos na Lei 9.430 a proteção do... 
quanto ao principal, apenas o contribuinte consulente. Não estou dando 
interpretação, nem conclusão, mas estou chamando a atenção porque a 
instrução normativa deixa espaço para essa discussão. Hiromi. Gostaria 
de passar para outro assunto que é do Hiromi, que é muito importante. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que em vez de instrução normativa, 
apresenta duas hipóteses. Primeiro, esse negócio de efeito vinculante. 
Deveria ser pela lei. Agora, outra parte que deveria ser por lei é esse 
estoque que existe nas dez superintendências, porque houve duas 
modificações de legislação de consulta: uma na década de 80 e outra 
em 96. E, ambas as leis, trouxe um artigo dizendo que o contribuinte 
interessado deveria reapresentar no prazo de 30 dias. Porque o volume 
de estoque que tem nas dez superintendências ainda vai levar um ano 
ou dois anos e não tem sentido a superintendência continuar decidindo 
consulta, porque a maioria das soluções de consulta da 
superintendência não vai, mesmo que... não vai ter [ininteligível] a 
solução divergente, porque, olha, tem duas consultas respondidas pela 
Superintendência de São Paulo favorável ao contribuinte que deu acho 
que mais de 500 milhões em prejuízo, mas não tem solução de... 
aquele... uma solução de consulta absurda. Então, eu acho que a lei 
deveria conceder um prazo, digamos, de 30 dias, assim, para quem... 
porque tem muitas consultas que já perdeu o interesse, mas está no 
estoque. Então, eu acho que não tem sentido a superintendência 
continuar decidindo a consulta na existência, simplesmente a 
superintendência. Agora, outra questão é esse negócio de vinculação. 
Isso tinha que ser por lei, explicar direitinho. Porque vincula o que não 
é, aquele contribuinte que não é consulente, mas sobre fatos geradores 
ocorridos a partir daquela solução de consulta. Porque, se vincula 
outros contribuintes, então sai a solução de consulta e aí dos outros 
contribuintes, que já o fato gerador ocorreu anterior também, fica 
protegido, não tem sentido. Então, deveria ser por lei, não por instrução 
normativa. Agora, outra questão é que a Cosit não tem pessoal 
suficiente para continuar, e depois... Eu acho que Cosit, além de não 
ter pessoal, a redação da ementa é uma catástrofe. Saiu uma decisão 
de... uma solução de consulta divergente, agora já está, foi publicado 
depois dessa instrução normativa, então já está no regime de 
vinculante, sabe? A solução de consulta, que isso daí tem influência em 
bilhões e bilhões, dezenas de bilhões de reais sobre a indenização 



elétrica. Agora, a solução de consulta diz que aquela indenização, 
porque em todas as concessões públicas, como rodovia, energia elétrica, 
no término do contrato, aquele ativo não depreciado, ele é revertido, 
então, o governo paga aquele em dinheiro, aquele valor. A solução de 
consulta diz que aquilo tem incidência de PIS e Cofins, mas como, 
aquele está adquirindo um ativo, então não tem sentido. Então, eu acho 
que a ementa da solução de consulta sendo bem redigida, eu acho que 
não precisava ter a íntegra da solução. Porque agora, com isso daí, a 
solução de consulta passa a ser tratada como ato normativo. Quer ver? 
Vincula os funcionários da Receita Federal, mas indiretamente vincula 
o contribuinte. Por que vincula o contribuinte indiretamente? Porque, 
se a solução de consulta diz que determinado fato tem incidência de 
tributo, se ele não concordar e não seguir, o fiscal tem que autuar. 
Agora, a dificuldade da Receita Federal, a fiscalização, vai saber 
acompanhar as soluções de consulta, porque então a Receita Federal 
teria que publicar de vez em quando todas as ementas das soluções de 
consulta. Como é que o fiscal vai ficar sabendo que tem determinado... 
Porque aí, se for uma instrução normativa, está conhecendo, mas 
solução de consulta divergente, essas coisas, eu acho que não é 
possível. Então, eu acho que vai ter muito problema. Agora, aquela 
decisão anterior de superintendência decidir solução de consulta foi a 
pior coisa que foi feita. Foi a pior coisa. Agora, a Cosit também, para 
fazer decisão agora de solução de consulta tem que formar uma equipe 
boa, porque da forma que sai a ementa duvidosa. Pela ementa não dá 
para saber o que está dizendo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que esse assunto foi bem 
debatido. Só quero dizer o seguinte, a dúvida que eu levantei com 
relação à extensão do respaldo de terceiros não consulentes, não 
significa uma divergência com relação ao que o Plínio trouxe, que é 
aplicação de princípios constitucionais e do princípio do venire, da 
proibição do “venire contra factum proprium”, de forma que não se 
elimina evidentemente a possibilidade de se sustentar isso. Vamos para 
o outro assunto da pauta, proposto pelo Hiromi Higuchi, definição de 
como commodities para fins de aplicação de PCI e PCEX, com expressa 
referência à IN 1395. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse tema já tem sido debatido algumas 
vezes e minha posição já é conhecida. Instrução normativa não pode 
superar o que está na lei. A lei é clara com relação... A porta de entrada, 
que foi o termo que nós utilizamos aqui várias vezes, são commodities, 
sujeitos à negociação em Bolsa, ou seja, o fato de ter sido publicada por 
qualquer lugar, nem que esteja nos Dez Mandamentos, não é suficiente, 
é necessário que esteja publicada na Bolsa. Quer dizer, desculpa, tem a 
tarifa que seja sujeita à cotação em Bolsa. Existe uma distinção entre 
estar sujeito à cotação na Bolsa e ter uma efetiva cotação. Ou seja, na 
hipótese de um produto sujeito à cotação, mas que não tenha 



negociação no período, aí assim eu posso recorrer a publicações. No 
recurso, a publicação é subsidiária, passada sempre a primeira 
questão, que é produto sujeito à cotação em Bolsa. Portanto, a 
instrução normativa, em certa medida, seria positiva ou é positiva, 
quando lista uma série de produtos, no chamado Anexo 1, só que 
aquela lista, por posições, é muito ampla, ou seja, o exemplo que está 
sendo muito citado é do cacau e seus derivados, que acaba incluindo 
até o chocolate na posição. E é claro que o chocolate não é cotado em 
Bolsa. Então, você ter uma lista que ponha por posição e depois diga, 
além disso, a Bolsa, ou seja, some-se um a outro, ou seja, nem todos 
aqueles que estão naquela posição são commodities. É necessário estar 
na posição e, além disso, estar listado em Bolsa. Até aí é meritório. 
Então, Hiromi, a primeira questão, que é de um produto que esteja na 
lista, mas não esteja sujeita à cotação em Bolsa, parece claramente que 
a instrução normativa extrapolou a lei, e é bom lembrar que isso... fica 
aquele conflito claro entre a situação do contribuinte que quer se valer 
da instrução normativa, discutimos isso há pouco, qual é o efeito da 
instrução normativa, que sabemos que é somente por uma questão de 
penalidade e o tributo seria devido, seria até um exemplo bem claro 
para isso. Talvez, esse contribuinte pensasse em fazer uma consulta 
para aí sim ter o seu efeito vinculante, se lhe convier. Ou seja, se eu 
fosse uma empresa tal a que me conviesse, prestaria uma consulta, 
embora, desculpe-me, pensando melhor, não conseguiria, já que a 
instrução normativa, a consulta seria ineficaz, dado que havia ordem 
expressa da instrução normativa, o contribuinte não conseguiria sequer 
esse efeito vinculante. E, no sentido contrário, aquele contribuinte que 
não queira estar obrigado ao método PCI e PCEX, que a gente tem uma 
tendência, quem não lida todo dia com isso, em achar que é uma opção. 
Não é, é obrigatório, ou seja, é para o bem ou para o mal. Na visão do 
Fisco, você não tem alternativa de usar outro método que não PCI e 
PCEX, no caso de commodities. Então, se eu pegasse uma situação, eu 
não quero dar o produto ‘X’. Eu vou dizer assim: Algum produto - não 
vou ser concreto - que esteja listado no Anexo 1, mas que não esteja 
sujeito à cotação em Bolsa, mas que tenha uma publicação, para mim é 
claro que não poderá utilizar o PCEX. E a instrução normativa extrapola 
a lei. Ponto. Parágrafo. Por outro lado, nada impede que este mesmo 
contribuinte utilize os três métodos tradicionais, entre os quais o PVEx, 
ou o PIC. Agora, sabemos que para o PVEx ou para o PIC eu uso 
produtos idênticos ou similares. Aí veja que situação, o contribuinte 
poderá, por via transversa, chegar numa situação parecida, em que ele 
pega, diria o seguinte: “Olha, o meu produto não está sujeito à cotação 
em Bolsa”. No entanto, existem produtos similares que são negociados 
em Bolsa. Então, eu começo com produto similar. Agora, para poder 
ajustar o preço do produto similar ao meu produto, eu vou fazer 
considerações por pureza, etc. Ou seja, eu vou fazer uma conta para 
dizer como, partindo de uma transação de um produto similar, eu chego 
ao meu produto, o que é perfeitamente admissível. E agora olhem que 
interessante. Existe a lei prevê elementos complementares de prova, e 
aquela publicação que eu acabei de dizer que não serve para fins de 



aplicação do PCI e PCEX, ela serve como elemento complementar de 
prova. Então, não é que o contribuinte não vai aplicar diretamente o 
método das commodities, ele vai aplicar o método PVEx, que é esse 
previsto, vai falar: “Eu estou com um produto similar”, faço um ajuste 
partindo daquele produto similar para o meu produto, e para mostrar 
que o meu ajuste é adequado, como elemento complementar de prova 
para o meu ajuste, eu utilizo a própria publicação. E, neste caminho, eu 
vou ter a situação em que a publicação se torna útil, prevista em lei, 
para um método previsto em lei, para a situação. Então, o caminho foi 
um pouco diverso, mas que aí me parece de acordo com a lei. A 
situação número 2: o Hiromi citou o caso do milho, eu não sou capaz de 
dizer porque eu não sei de cor a lista. Eu vou partir da premissa que o 
Hiromi tem razão e que milho não está na lista do Anexo 1. Sendo 
verdadeira essa premissa, mas sendo milho commodity sujeito à cotação 
em Bolsa, quer me parecer que é obrigatória à aplicação do método. Isso 
é uma questão de legalidade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu concordo com as colocações do 
Schoueri, que está, ao mesmo tempo, principalmente, se lastreando na 
lei e, ao mesmo tempo, levando em conta a instrução normativa. Agora, 
eu quero complicar mais a situação, viu, Schoueri. Dentro da instrução 
normativa, sem extrapolar para a lei, claramente, como foi exposto pelo 
Hiromi e também pelo Schoueri, você entra no PCEX e no PCI em duas 
situações, pela lei, pela instrução normativa: ou você está 
cumulativamente no Anexo 1 e no Anexo 2 ou 3, ou você só está no 
Anexo 2. Quer dizer, pela instrução normativa, não basta estar no 
Anexo 3 sem estar no Anexo 1. O Anexo 2 funciona sozinho. Se o 
produto está listado na Bolsa, portanto está no Anexo 2, e está no 
Anexo 1, não há dúvida. Se ele está só no Anexo 1, não está no Anexo 2, 
não aplica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para, desculpe, você está falando. Você 
tem razão. No caso do milho, se está listado em Bolsa, está no Anexo 2, 
a instrução normativa vai permitir a aplicação do [ininteligível]. Então, 
desculpe, só para corrigir isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, está bom. Agora, o mais absurdo é 
o seguinte, a Solução de Consulta da Cosit nº 12 é do dia 16 de 
setembro, quer dizer, posterior à IN, posterior alguns dias à IN. Essa 
solução de consulta diz que o concentrado de cobre está agora, no ano 
de 2013, obrigatoriamente sujeito ao método PCEX, se refere ao minério 
de cobre e seus concentrados e respectiva nomenclatura comum do 
Mercosul. Acontece que esse produto não está nem no Anexo 1, nem no 
Anexo 2. Quer dizer, é uma extrapolação, em solução de consulta Cosit, 
do que está na própria instrução normativa. Então, lamentavelmente, 
nós vamos ter que enfrentar caso a caso, olhando na lei, olhando na 
instrução normativa, olhando nas soluções de consulta e vendo o que é 
a norma concreta ao caso específico. Algum outro comentário sobre 
isso? Plínio? 



Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Prado Garcia-- 
 
Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, Plínio. Sobre esse assunto 
que eu falei do cobre, você conhece bem, você quer falar alguma coisa? 
Pois não, depois eu te dou a palavra. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu só queria fazer uma breve 
observação. A analogia não pode ser aplicada para tributar, mas não 
pode ser impedida para favorecer. E a outra coisa, a questão de 
situações entre se equivalentes. Ora, se existe situação entre se 
equivalentes, tem que se aplicar também, nesse caso, o princípio da 
isonomia. Eu tenho dito que a isonomia é o princípio da igualdade 
aplicado por classes, situações ou categorias. Então, eu acredito que 
haveria até a possibilidade, por exemplo, daqueles que quiserem o 
tratamento mais favorável, buscarem essa solução. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Podia passar para ela, por favor? 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Fabiana Carsoni. 
Essa solução de consulta, a primeira vez que eu li, eu também tive essa 
sensação de que ela está ampliando à aplicação do PCEX, porque a 
primeira leitura que eu fiz rápida foi que ela trata do concentrado de 
cobre. Mas, na verdade... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ela se refere expressamente ao 
concentrado. 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Depois eu fiz uma 
segunda leitura, me pareceu que ela está... Ela está se referindo à exata 
nomenclatura que está no capítulo da NCM, que foi uma novidade 
introduzida por essa nova Instrução Normativa, a 1395. João, você pode 
baixar, por favor? Lá, para os finais, teve uma alteração no Anexo 1. Um 
pouquinho mais para cima.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Esse aqui é o número 8... 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É 12. É art. 3º, ele 
alterou o Anexo 1. É, então é o inciso VIII, exatamente. Ele fala: 
“Minérios de cobre e seus concentrados”. Foi uma alteração 
considerável do Anexo 1, porque, antes, o inciso VIII falava do capítulo 
72, da NCM, que era o ferro, e aparecia, por exemplo, ferro nióbio aí 
dentro. E hoje não mais, hoje a NCM é 26... Agora, me corrija, Ricardo, 
eu acho que é o 2603 que fala solução de consulta, não é? Não 2601, eu 
estava com 2601 na cabeça.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É o 2603.  

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É 2603. Então... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é que o está ali, não é? 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É, que é o que está 
no VIII. Então, o que acontece é que a ementa da solução de consulta, 
ela só se refere, pela minha leitura, a esse capítulo, ela não está dizendo 



exatamente o produto examinado. Então, o concentrado de cobre, a 
informação que a gente tem é que ele está no Anexo 1, pela nova regra, 
embora não estivesse antes, mas ele não está no 2, nem no 3. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o mesmo caso do chocolate e do cacau.  

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, se a pessoa fala cacau e seus 
derivados, não significa que o chocolate que você compra no 
supermercado está sujeito... vira commodity. 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É. Agora o... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É a mesma coisa, mas aqui tem... Com 
relação ao concentrado de cobre, tem uma solução de consulta, não é? 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Mas o que me parece 
é que não dá para a gente ter certeza se ele está se referindo ao 
concentrado de cobre, porque, dentro da 2603, há uma série de 
produtos que se encaixam nessa classificação. Então, é por isso que o 
inteiro teor dessa solução de consulta é superimportante, porque ele vai 
esclarecer o entendimento da receita, inclusive, se não me engano, na 
fundamentação que aparece logo abaixo da ementa dessa solução de 
consulta, ele faz referência aos Anexos 1,2 e 3 da IN. Não faz? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Faz. 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Então, o que poderia 
ser um indício, mas não dá para saber, só com o inteiro teor mesmo, 
que... pode ser que o produto examinado aí estivesse não só no 1 como 
no 2 ou no 3. Porque agora, pela IN nova, basta estar no 1 e no 3 que o 
e o PCEX e o PCI seriam aplicáveis, o que seria uma ilegalidade da IN 
nova, mas enfim, eu acho que tem que examinar mesmo o inteiro teor 
dessa solução de consulta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Das duas uma: ou o produto objeto da 
consulta não é o concentrado de cobre, está certo, e é uma commodity 
que esteja no Anexo 1. Não, que esteja no Anexo 2, desculpa, ou 3, está 
certo? E aí teria havido aquilo o Hiromi criticou há pouco, a péssima 
redação, o pouco cuidado na redação da ementa, porque, no mínimo, a 
ementa deveria ter feito referência-- 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: A qual produto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A que produto se refere, ou ressalvar, 
desde que esteja nos Anexos 1,2, enfim. Certo? 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Até porque já foi uma 
solução de consulta, como você mencionou, Ricardo, já proferido à luz 
da IN nova, né? Então, com esse vinculante... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Apesar de proferida três dias depois da 
IN, ela se refere à IN. 



Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ela se refere à IN 13 e 12. Os 
anexos da 13 e 12... 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: Na verdade, eu estava 
me referindo à IN das consultas, então essa consulta nova foi uma 
consulta proferida à luz da IN, que trata do novo procedimento das 
soluções de consulta, tanto que ela foi... Ela é uma solução de consulta 
Cosit, ela pode ter sido apresentada por alguma entidade da classe, mas 
ela também pode ter sido já decida pelo, segundo os novos 
procedimentos, porque, quando ela foi preferida, ela já vigia a nova IN 
das consultas. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ela não é vinculante. Ela não se 
declara vinculante, ela é só solução de consulta Cosit. Isso não é muito 
importante para nós sabermos... o mérito da questão. O mérito da 
questão, ela se refere a 13 e 12, Anexos 1, 2 e 3, não diz que é com as 
alterações da nova IN, da 1.395. 

Sra. Fabiana Carsoni Alves Fernandes da Silva: É, mas ela, com 
certeza, foi proferida considerando a 1395, porque o 2603, da NCM, não 
estava no Anexo 1 anterior. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Está bom, esse é um detalhe 
importante. Nós já solicitamos inteiro teor. Podemos voltar a discutir 
esse assunto. Você pode colocar na pauta, por favor, quando tiver a 
solução de consulta inteira, porque aí a gente vai esclarecer.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, o microfone. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, nesse caso aí de cobre é vinculante, porque 
foi decida antes daquilo, mas foi publicado depois da instrução. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso fazer um... Só no finalzinho aqui, só 
para aproveitar, eu queria fazer um resumo do que foi discutido aqui. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre? 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A IN, esse assunto? 

Sr. João Francisco Bianco: É. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, eu acho que a conclusão aqui é a 
seguinte: estar no 1 ou estar no 2 é obrigatório PCI e PCEX, pela lei e 
pela IN. Estar no 2, só no 2 é obrigatório PCI e PCEX, pela lei e pela IN. 
Estar no 1 e estar no 3 é obrigatório PCI e PCEX, pela IN, mas não 
obrigatório pela lei. É isso. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que as pessoas, entre nós aqui 
que tem sido ouvida, todos estão de acordo com esse resumo feito. Eu 
vou encerrar a reunião, está em cima da hora. Agradeço a presença. 
Solicito assuntos para a próxima pauta, que está em branco. Se chegar 
a solução de consulta, por favor, apresente. Desculpa, não está em 
branco, não. O assunto que não apareceu, mas foi solicitado, da 
substituição tributária, crédito acumulado, relação de interdependência 
no ICMS. Vou redigir a sementinha para colocar ali. Muito obrigado pela 
presença. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J. L. 
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