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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom-dia a todos. Vamos dar 
início aos trabalhos. Um pequeno expediente... Eu queria fazer uma 
comunicação bastante triste do falecimento do nosso associado Humberto 
Marques Filgueiras... Não sei se recordam. Foi juiz, foi desembargador federal, 
professor, e, durante muitos anos, frequentou ativamente a nossa Mesa. E era 
muito interessante, porque, nessa época, tanto ele quanto o Dr. Martins eram 
juízes federais em varas que julgavam questões tributárias. Então, a presença 
de ambos na Mesa era muito interessante, porque era uma presença 
constante do Poder Judiciário. E a pessoa do Humberto sempre foi muito 
cordata, muito humana, não é? De forma que nós, aqui, do IBDT, sentimos 
bastante o falecimento dele. Estamos registrando, portanto, esse fato, pedindo 
as orações que cada um achar que deve fazer por ele. Um pequeno 
expediente... Bianco? Um minutinho só. Uma comunicação do Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, interessante que quem se interessa pelo 
assunto, hoje, no Jornal Valor Econômico, saiu um trabalho feito pela Ernst & 
Young, é uma revista, e eles fazem um estudo de tributação em cem países 
sobre os IFRS também. Tem até uma chamada de capa. Mas tem uma revista 
dentro, não é? Quem se interessar...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu queria registrar o julgamento, a 
continuidade do julgamento ontem, no Supremo Tribunal Federal, sobre a 
tributação do lucro das empresas coligadas e controladas no exterior. Eu, 
infelizmente, eu não pude assistir o julgamento, mas eu vou pedir permissão 
aqui para ler um resumo que foi publicado no informe, no site do Supremo 
sobre o assunto. Quem sabe, a partir dessa notícia, a gente possa comentar 
alguma coisa depois. “O Plenário do Supremo fixou a proclamação, na sessão 
dessa quarta-feira, do resultado do julgamento da Ação Direta de 



Inconstitucionalidade 2588. Houve maioria de seis votos para declarar, com 
eficácia erga omnes e efeito vinculante, que a regra prevista no caput, do art. 
74, da Medida Provisória 2158, se aplica às controladas, situadas em países 
considerados paraísos fiscais, mas não às coligadas, localizadas em países 
sem tributação favorecida.” - ou seja, que não são paraísos fiscais. “Também 
por maioria...”. Uai, cadê aqui? “Também, por maioria, o Colegiado declarou 
inconstitucional a retroatividade, prevista no parágrafo único do art. 74. O 
dispositivo prevê que os lucros apurados por controlado e coligada, até 31 de 
dezembro de 2001, serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 
2002. Nesse ponto, os ministros destacaram que a retroatividade fica afastada 
tanto para controladas e coligadas, situadas em paraísos fiscais, quantos para 
aquelas instaladas em países de tributação não favorecida”. Ajuizada pela CNI, 
a Adin questionava a constitucionalidade do art. 74. Na sessão de quarta-
feira, dia 03, o presidente, ministro Joaquim Barbosa, apresentou Voto Vista. 
Bom, isso aqui a gente já conhece, né? Antes do posicionamento... Não, 
acabou aqui a notícia. Acho que acabou.  

Orador Não Identificado [00:04:59]: [ininteligível]. 

Sr. João Francisco Bianco: Não. Mas isso foi na sessão passada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto a gente acha os dois REs... Só um 
primeiro comentário, Ricardo, que eu acho interessante. Que aquilo que 
parece quase tranquilo, que é a questão da retroatividade do parágrafo único, 
essa que foi julgada inconstitucional, eu queria só... A título de nota. O 
conceito de retroatividade que está sendo aplicado. Porque, afinal de contas, a 
lei em si, formalmente, não é retroativa. Ela diz: “Se tiver um lucro 
acumulado, em 31 de dezembro – futuro –, considera-se distribuído”. No 
futuro. Portanto, do ponto de vista estritamente técnico, é uma lei regulando o 
fato futuro. Formalmente, a lei não é retroativa. Agora, existe um conceito que 
o sentimento de justiça nos diz que nos fala sobre a retroatividade imprópria. 
O que é retroatividade imprópria? É quando eu tenho um fato futuro, cuja 
formação se deu no passado, de tal modo que eu já não tenho mais como 
impedir, no futuro, aquilo que houve no passado, que é a situação. Ou seja, os 
lucros já estão lá. O fato... A distribuição é futura, mas os lucros já eram pré-
existentes. E um princípio da segurança jurídica, e é isso que é interessante 
aqui, vem dizer que mesmo a retroatividade imprópria é inconstitucional. Eu 
quero anotar e chamar a atenção, e dizer que a gente tem que começar a 
conversar sobre isso... Até tratei disso no meu livro de Direito Tributário sobre 
essa questão, porque existe uma tradição, no nosso Judiciário, e aqui, se nós 
soubermos trabalhar isso, pode mostrar um sentido contrário, no sentido de 
que, havendo uma regra e retroatividade, não há que se invocar o princípio da 
segurança jurídica. E me parece ser errado. Me parece que... Embora haja 
uma regra positivada e retroatividade, o princípio da segurança jurídica pode 
ser invocado; ou seja, a retroatividade não esgota o princípio da segurança 
jurídica em um caso como esse, que é um caso eloquente. É eloquente, é 
ululante, que essa situação aqui, ela tenha um quê de retroatividade, embora, 
formalmente, não seja. Então, eu gostaria de que esse aspecto, que parece... 
“Não, é assunto só de tributação internacional”, que já não é pouco, que nós 
chamássemos atenção, porque, se bem trabalhado pela doutrina, pode ser um 



precedente bastante interessante para um alargamento da ideia da 
retroatividade, para que se abandone a mera questão formal, fato futuro, e 
para que se examine materialmente a retroatividade imprópria, que foi o caso 
que aconteceu aqui. Então, é um... Só isso, João, já merece alguma anotação 
nossa, independentemente da questão também relevante, que certamente 
agora a gente vai discutir, que é a parte internacional. Não sei se você achou, 
João.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu achei, mas a notícia é...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, deixa eu... Para não 
perder a sequência. Essa questão da retroatividade, eu... O que eu tiro dela é a 
enorme insegurança que o Supremo Tribunal Federal nos passa, porque o 
Supremo sempre declarou, para várias matérias, não só tributárias, que não 
havia direito a regime jurídico; que o regime jurídico é estabelecido no 
momento da ocorrência do fato final determinante na incidência da norma. 
Isso tem base em doutrina muito profunda. Basta citar Pontes de Miranda. Eu 
queria lembrar que, muito próximo, há pouco tempo, o Supremo disse que a 
limitação de prejuízos fiscais a 30% poderia atingir prejuízos formados no 
passado, baseado numa doutrina, não é, no entendimento do conceito de 
retroatividade, completamente diferente do que acaba de ser aplicado. Essa é 
uma questão que eu queria colocar aqui. A segunda observação que eu faço é 
que o Supremo, que sempre se declarou legislador negativo, mas não positivo, 
está, na verdade, fazendo uma norma, ao dizer que paraísos fiscais têm um 
tratamento distinto. Se é justo ou se é injusto, correto ou incorreto, eu não 
estou entrando nessa consideração. O fato é que o ordenamento jurídico tem 
inúmeras normas, e, na semana passada, nós discutimos, ou há duas 
semanas atrás, o problema dos juros, quando estão envolvidos controladores, 
pessoas vinculadas no exterior ou paraísos fiscais. Essas normas seriam 
absolutamente desnecessárias. Se o paraíso fiscal pode passar a ter um 
tratamento distinto das situações onde não estão envolvidos paraísos fiscais, 
só por ser paraíso fiscal, todas essas normas são irrelevantes. Então, o 
Supremo está introduzindo... Evidentemente, essa é uma consideração que 
precisa ser refeita, quando nós lermos o acórdão, mas, pelo o que se ouve, 
pelo que se ouviu aqui, na semana passada - foi comentado o voto do Ministro 
Teori, há um absoluto descaso com o que foi ditado antes, com tudo aquilo 
que era mensagem para a sociedade se direcionar, prever o que pode 
acontecer com as suas decisões de hoje. Isso me preocupa muito, e eu fico até 
me perguntando aqui... Me permito perguntar isso: se o Supremo fez uma 
distinção entre controlada e coligada técnica ou... Será que sabe a distinção de 
definição jurídica entre uma coligada e uma controlada? Supomos que sim, 
né? Mas, da maneira como foi lido, como está redigida a nota, dá para 
suspeitar que não houve distinção entre coligado ou controlada, o que é 
terrível! Não é? Porque aí nós ficamos num terreno movediço, ao sabor da 
maioria que estiver lá no dia que o caso for julgado. E nós sabemos que, como 
nesse, levou 11 ou 12 anos para ser julgado. Então, uma insegurança total.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu acho... Bom, a questão do voto... da 
distinção, feita pela ministra Ellen Gracie, entre coligado e controlada - eu até 
já escrevi sobre isso -, me parece que foi uma distinção infeliz, porque o tema 



não deveria ser controlada e coligada, e se... O exemplo até que eu já dei dizia: 
eu posso ter uma controlada na Arábia Saudita. Ela é minha controlada, mas 
eu tenho restrições enormes a dispor do dinheiro. Vamos ser mais claros. 
Hoje, na Argentina. Ou seja, ela é minha controlada, só que eu não tenho 
acesso ao recurso por questões cambiais da própria Argentina. E outros 
exemplos como esse. Ou seja, a ideia de dizer “tem acesso ou não tem acesso”, 
eu posso até gostar, ter simpatia. O critério controlada e coligada foi de uma 
infelicidade enorme. Então, isso é um ponto em si, e que até mereceria ser 
votado para saber o que o Supremo quis dizer com controlada e coligada. Mas 
vejam como é interessante que um mesmo caso traz tantas questões. O 
Ricardo, agora, está trazendo, na verdade, questionando, pondo em cheque a 
questão do legislador... do dogma do legislador negativo. Ricardo, e aí eu vou 
te falar que eu fico bastante feliz que esse dogma seja afastado. Porque me 
incomodou sempre muito a ideia de que o ministro seja obrigado a extirpar 
um termo pronunciado, dizendo... O esforço gramatical para verificar... “Se eu 
tirar essa vírgula, se eu tirar esse ponto, se eu tirar essa palavrinha, o que 
acontece?”. Numa confusão enorme entre o enunciado e a norma. Ou seja, eu 
posso... O enunciado é um indicativo para a norma, mas a norma eu vou 
descobrir num esforço interpretativo, e, permitam-me, utilizando o enunciado, 
mas não me limitando a ele. O Supremo, que, no começo, sempre procurava 
fazer o esforço gramatical, teve já uma grande evolução, quando passou a 
criar uma estrutura, que, na verdade, já era a quebra do dogma, que 
ninguém(F) queria dizer, que era uma incondicionalidade sem redução do 
texto. Quando falava em “sem redução do texto”, ele já estava dizendo para 
nós que “texto ora texto, vamos à norma”. Ou seja, o texto é o indicativo. Sim, 
isso traz uma insegurança. Sim, isso traz uma insegurança, porque, afinal de 
contas, eu, que acreditava que o Judiciário era... O juiz era a boca da lei, 
dogma da Revolução Francesa, quando havia uma desconfiança enorme com 
relação ao Judiciário, justificado, e, a partir dali, era necessário... Cabia ao 
juiz apenas ser aquele autômato, aquele que reproduz o que está no texto 
legal. Nós temos uma mudança de... Aliás, vamos ser claros, já tivemos há 
muito tempo, já faz séculos que nós tivemos essa mudança da posição do 
Judiciário. Hoje, sabe-se que, do enunciado, eu posso extrair várias normas. 
Hoje, sabe-se que o que eu tenho é uma escolha e que o juiz escolhe. E esta 
insegurança, essa sociedade de risco que a gente vive há algum tempo, pode 
ser diminuída, e é assim que o sistema funciona, quando eu tenho uma 
garantia constitucional do colegiado. Ou seja, como é que funciona o nosso 
sistema? O colegiado... Espera-se que a justiça seja alcançada a partir de um 
colegiado. E nós, advogados, no lugar de ficarmos apenas insistindo: “Este é o 
caminho certo”... Isso eu digo sempre para os meus alunos. “Não diga que seu 
caminho é certo, porque o outro caminho também é certo. E a discussão sobre 
certo ou errado vai ser infeliz e vai terminar logo. O seu argumento: ‘Essa 
interpretação está correta’ não vai ser combatido porque a outra também está 
correta. Diga...”. E sempre insisto para os meus alunos: “Essa interpretação é 
a mais justa. Essa é a melhor interpretação”. O professor Eros Grau - eu me 
refiro ao professor, não ao ministro; ao professor Eros Grau - dizia aos seus 
alunos que nós tínhamos que abandonar a ideia da jurisciência e prezar a 
jurisprudência. Ele dizia que o que o juiz faz é prudência. O que os juízes 
fazem é prudência. Então, é importante, Ricardo, e quer me parecer que é aí 



que nós temos que ir, que nós não nos preocupemos com esse legislador 
negativo. Ele não existe. O Judiciário não é legislador negativo. Esse dogma 
que a gente reproduz é algo próximo... Reproduzir que o Judiciário é um 
legislador negativo é tão velho quanto dizer que existe uma tipicidade cerrada 
no Direito Tributário. E outros dogmas que a gente lê, reproduz, e, quando 
olha a realidade, não é bem assim. Judiciário constrói normas. Cabe-nos 
auxiliá-lo na construção da norma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, sem você... Sem discutir 
a extensão da sua ideia, não querendo adotar uma posição radical, contrária, 
da... Porque, senão, você vai dizer que eu sou positivista e vai dizer que eu sou 
defensor da chamada legalidade absoluta e estrita. Sem querer dizer isso, eu 
só queria dizer que, em caso... Eu estou admitindo o que você está dizendo, 
porque, na verdade, o juiz é que acaba dizendo qual é a norma, né? Agora, é 
muito estranho, na realidade em que nós vivemos, de um direito que cerca 
tantos paraísos fiscais, não é, e que não cercou, nesse caso, quando podia ter 
cercado, não foi a intenção do legislador. O legislador não queria pegar os 
paraísos fiscais. Ele queria era apanhar os lucros de todas as controladas, 
coligadas e quaisquer lucros obtidos no exterior, independentemente de ser 
efetivamente recebidos. Me soa bastante estranho a somatória de coisas a essa 
decisão.  

Sr. João Francisco Bianco: Aproveitando o gancho do Schoueri, eu queria 
fazer só comentário rápido, no seguinte sentido. Eu acho que o Schoueri está 
certíssimo. Eu concordo 100% com essa capacidade, ou essa competência, de 
interpretação e construção da norma. O problema é o seguinte: se os tribunais 
vão admitir... vão seguir essa linha de orientação, que sigam, então, em todos 
os casos. Quem lê o ementário das decisões do Supremo no jornal vê 
facilmente que, semanalmente, no ementário, são publicadas decisões em que 
o Supremo diz assim: “Ah, nesse caso, aqui, eu não posso conceder aquilo que 
está sendo pedido, porque, senão, eu vou ser legislador positivo, e eu vou estar 
colocando na norma coisa que o legislador não quis”. Semanalmente, são 
publicadas duas ou três ementas nesse sentido. Então, ora, dependendo do 
caso, o tribunal constrói ou não constrói? Quer dizer, aí eu acho que é uma 
questão de coerência. Se for para construir, então que se construa em todos 
os casos, mas não em alguns. Por que em alguns e não em outros?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, porque... Em primeiro lugar é o seguinte: 
não querendo defender o Judiciário e concordando que ele deveria ter maior 
coerência. Concordo com você. Agora, existem circunstâncias em que o 
Judiciário... Vamos dizer o seguinte... Eu vou dar um exemplo de um caso... 
Que o judiciário... Desculpe, o exemplo até que me veio agora é curioso, 
porque eu ia dar, dizendo que ele não poderia, e ele faz. A questão do que é 
confiscatório ou não é confiscatório. No meu ponto de vista, essa seria uma 
situação para dizer até quanto eu posso cobrar ou não posso cobrar, e caberia 
ao legislador definir. No entanto, o Judiciário já vem fixando. Já tem situações 
em que ele fala: “Não, até tanto pode; mais do que isso é confisco”. O 
Judiciário... O exemplo que eu ia te dar, num primeiro impulso, de dizer: 
“Olha, aqui é necessário o legislador porque, senão, o Judiciário vai legislar”, 
eu confesso que eu pensei, e é típico de uma Mesa de debates que a gente 



pensa a ideia, e quando(F) fala, vem um pouquinho adiante... O caso que eu te 
citei, que é do Confisco, é um caso que eu posso te citar que o Judiciário já 
pôs os seus limites e disse: “Mais do que isso não é possível”. Ele está 
legislando positivamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, Schoueri, desculpa, eu não 
vou concordar agora, radicalmente, 100%. Existe um dispositivo 
constitucional que proíbe o tributo com efeito confiscatório, que é altamente 
indeterminado e que, portanto, só pode ser aplicado caso a caso. Quando o 
Supremo diz: “Olha, esse caso aqui, essa multa de 300% é confiscatória”, ele 
não está legislando.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas ele diz quanto [ininteligível].  

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quando ele aplica e diz: “É tanto”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele aplica ao caso concreto porque 
ele supõe que, naquele caso, a norma tem incidência, a norma constitucional 
tem incidência. Agora, quando o ordenamento faz distinções inúmeras de 
tratamento, quando existe paraíso fiscal, quando a transação é com... 
residente em paraíso fiscal, e não fez nesse caso, ele está vendo algo que não 
está na norma definitivamente. Eu não estou preocupado se ele pode ou não 
pode ser legislador negativo ou positivo, se é dogma... Eu acho que essa 
competência é do legislador, não é do Poder Judiciário. Está certo? Senão 
como é que fica o princípio da legalidade? O principio da legalidade fica... 
“Olha, vai depender do que o Supremo vai dizer no futuro”. Essa norma se 
aplica a veículos automotores terrestres, mas, futuramente, o Supremo vai 
dizer assim: “Não, por uma questão de isonomia, os não terrestres têm que ter 
mesmo tratamento”. E nós não vamos conseguir mais conviver com o direito e 
com a segurança que nós queremos. Eu estou fazendo uma crítica antecipada, 
sem ter lido, e o que li me deixou cada vez mais confuso. Eu não sei 
exatamente o que foi decidido. Talvez, se tivesse ouvido, estaria tão confuso 
quanto estou nesse momento. Mas eu estou fazendo uma crítica antecipada 
da somatória de infrações que o Supremo, nesse caso, se permitiu a ele 
próprio, dos quais o que mais me chama a atenção são essas duas questões: a 
questão da distinção, conforme a localização da parte envolvida no negócio, 
primeiro, né? E, segundo lugar, essa mudança radical com relação ao regime 
jurídico, à retroatividade. Quer dizer, então, ele devia ter tido que 30% é 
constitucional... A trava de 30% é constitucional, mas, daqui para frente, ele 
não diz isso. Aí ele diz: “Não, o fato vai acontecer”. É a tal da retroatividade 
imprópria. Vai acontecer só no futuro. E eu acho que ele estava certo. Mas, 
agora, sem mais e nem menos, muda? Inventa uma retroatividade distinta?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso só continuar sobre julgamentos? Eu 
acho que é um ponto que o Bianco teve a dúvida. Então, de novo, na Adin, nós 
temos, por enquanto, duas questões resolvidas. É constitucional a cobrança, 
no caso de controlada em paraíso fiscal; é inconstitucional a cobrança no caso 
de coligada, que... É inconstitucional. Desculpe, é constitucional a cobrança, 
no caso de controlada em paraíso. É inconstitucional a cobrança, no caso de 
coligada fora de paraíso. Só isso se decidiu. Agora, houve dois REs, e é 



importante dizer: os dois REs não tinham repercussão geral. E por que isso é 
importante? Porque nós temos que lembrar que haverá um novo ministro, e a 
decisão foi de cinco a quatro. Então, o que nós vamos falar agora sobre os 
demais casos foram relevantes para as partes envolvidas, mas é de se esperar 
que haja algum RE com repercussão geral, que venha a resolver essas outras 
questões. Então, existe um lado pendente, e é importante... Não houve 
repercussão geral. O ministro Gilmar Mendes... Enfim, nós estamos... É uma 
situação cinco a quatro. Então, existe uma possibilidade ainda de uma 
mudança bastante grande, e, nesses casos, aqui, nos dois Resps que houve, 
aí, sim, houve de novo a distinção do paraíso fiscal e não do paraíso fiscal. 
Mas, assim, esses casos não estão decididos. Eu tenho aqui-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para ler esses casos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É importante ter um sujeito com 
máquina na mão.  

Sr. João Francisco Bianco [00:25:55]: Esse aqui é o e-mail do estagiário do 
escritório... 

Orador Não Identificado: Ah, tá, aí é sigiloso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer uma observação a 
latere aqui. Nós temos ouvido falar que fortes candidatos à vaga no Supremo, 
já que o Schoueri aventa a possibilidade de alterações, e eu tenho certeza que 
vai alterar porque nada mais é certo no Supremo, mas... Não sabemos se irá 
um dos dois, mas nós temos ouvido falar isso... Há uma terceira pessoa 
também. Seria muito importante que tivesse um tributarista. Eu não sei se 
eles lá se ouvem, porque, evidentemente, cada ministro deve ter um domínio 
maior de uma área do Direito do que de outras áreas. Eu não sei se eles se 
ouvem, se respeitam, mas, de qualquer forma, seria muito importante que 
tivesse um tributarista capaz de levar a eles esse tipo de debate que a gente vê 
nos nossos meios, né? Porque a gente vê que os julgamentos são 
completamente alheios a tudo aquilo que a gente... Nós vamos fazer congresso, 
aí, sobre preço de transferência. Ótimo, vai ser muito gostoso discutir, mas o 
que a gente produz? Não é? O Schoueri disse... O Schoueri defendeu há pouco 
que cabe a nós ajudar o julgador a construir a norma. Mas será que a gente 
ajuda mesmo? Nós falamos uma coisa completamente diferente do que você lê 
depois, no acórdão. A manifestação do Ministro Teori me deixou apavorado, a 
semana passada.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, aí é que está, né? Fala uma 
coisa, vota e... Por isso que eu acho que precisaria ter pelo menos um 
tributarista de peso, que, desde o Carlos Veloso... Desde o Carlos Veloso que 
nós não temos um tributarista de peso, né? Vamos deixar esse assunto? Esse 
assunto nunca nós vamos conseguir avançar sem conhecer o acórdão. Vamos 
passar para outro assunto da pauta. Alguém quer falar no pequeno 
expediente? Porque ainda é pequeno expediente. Eu tenho duas coisas... Eu 
comecei com uma notícia triste, mas agora tem duas alvissareiras. Nós temos 



dois associados, aqui, costumeiramente presentes, que foram indicados e 
aprovados para compor o Carf, o que é muito bom, não só porque eles 
conhecem a matéria, mas porque esperamos que aqui, sim... Que a gente 
possa ajudar a construir interpretações melhores. A Dra. Mara Caramico, o 
Dr. Jimir Doniak Filho, né? É Júnior? Júnior. Dr. Jimir Doniak. Parabéns aos 
dois. Eu queria dizer o seguinte: o César, há uns três ou quatro anos, formou 
um grupo para tentar criar candidatos potenciais ao Carf, para serem 
indicados pelas confederações... Enfim... Detectamos vários nomes, várias 
pessoas manifestaram interesse, e não conseguimos absolutamente que... Não 
o Carf; que as federações indicassem essas pessoas. Nós sabemos que há 
muita indicação política de pessoas despreparadas, sem experiência para 
julgar, e, nessas duas indicações, como outras que houve, claro, essas duas 
indicações eu acho que estão... Vão contribuir para melhorar o Carf. Parabéns 
aos dois. Eu desejo que, na sua atividade judicante, da qual a Mara já é  
perita, né, antiga...  

[risos]  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, exatamente. Ela não é uma 
anciã ainda, mas ela já tem uma experiência razoável no TIT, de forma que...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tira o adjetivo. Na gravação, está... Solicita-se à 
gravação que se retire o adjetivo.  

[risos]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que ela começou muito cedo. É 
por isso. Ela começou mocinha. Ela estava ainda na faculdade, já era juíza do 
TIT. Então, só para... Está presente. Jimir, você podia levantar? Porque não 
sei se todo mundo te conhece. Conhece, né? Ele está toda semana aqui. A 
outra boa notícia é a do lançamento de dois livros do nosso queridíssimo 
professor Schoueri. Um é de autoria dele, é a terceira edição do livro que já é 
um clássico na matéria: “Preços de Transferência no Direito Tributário 
Brasileiro”. Esse dispensa qualquer explicação, qualquer referência; apenas 
que ele está ficando cada vez mais volumoso. Ele já era grande de conteúdo e 
agora é volumoso fisicamente, porque diz que o conteúdo, portanto, 
aumentou, né? Porque... Eu tenho certeza que, todo ano, a nova experiência, 
captada na vivência dos problemas, é trazida aqui para dentro. Parabéns, 
Schoueri. E ele está doando o livro para a biblioteca, inclusive com autógrafo 
importante. O segundo livro é coordenação do Schoueri. É o quarto volume da 
edição da IOB. É um... Desculpa, da Dialética. “Tributos e Preços de 
Transferência”. É uma coletânea de vários autores. Autores que têm vivência 
nas questões de preço de transferência, e esse livro é relativo ao seminário, 
simpósio, que vai ser realizado sob coordenação do professor Schoueri, 
ocasião em que esse livro de autoria dele será... Ele quer que eu diga; 
[ininteligível] quer que eu fale.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero esclarecer o seguinte: são duas coisas 
separadas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei que são separadas. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Este livro, “Tributos e Preços de Transferência”, 
que está bárbaro, está bárbaro... Eu digo que coordeno, mas os artigos que eu 
li aqui é... É o pessoal do mercado, é gente que conhece o assunto e trabalhos 
muito bons. Este livro vai ser entregue aos que participarem do congresso, no 
dia 25. Então, isso é uma coisa. Então, assim, dia 25, você venha, recebe esse 
livro. Se você folhear aqui os artigos, você vai ver que vale a pena.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou falar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Outra coisa que precisa dizer: este livro aqui não 
vai ser distribuído no dia 25.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que eu não ia 
dizer que o livro ia ser lançado... Ia ser distribuído aos participantes, mas ele 
será, sim, objetivo de uma referência, pelo menos, um lançamento solene, no 
simpósio da Dialética, do qual eu terei a alegria de participar, pelas várias 
razões. O Schoueri estava preocupado em que se desse a notícia de alguns 
artigos só, porque são muitas contribuições. Então, eu vou escolher aqui meio 
a olho. O Bianco... Não estou desmerecendo por ser a olho, mas o Bianco e o 
José Henrique Longo estão enfrentando a questão... O Bianco de um lado, 
junto com o Bruno, o Longo de outro lado, em outro artigo, junto com o 
Osmar Marsili, tratando da questão do PRL 60, que é uma questão do 
passado, mas é que ainda nos impacta muito pelos processos pendentes.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E que o Moisés, que é procurador da Fazenda 
Nacional, apresenta o lado da Fazenda sobre o mesmo tema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. O nosso querido João Dácio 
Rolim, com o Fabrício Costa, vai falar sobre juros, preços... Vai falar não; 
escreveu sobre juros, preços de transferência e regras de subcapitalização, que 
é, salvo engano, é o mesmo assunto tratado pelo Carlos Pelá, e também é o 
meu assunto na próxima edição da revista de Direito Tributário atual, aqui, do 
IBDT, n°. 29. Estou vendo que o Diego Marchant, que está sempre aqui 
conosco, também, trata do PRL 60, o que mostra a importância do tema, né? 
Edson está aí, né? O Edson Fernandes, convergência contábil, com uma 
demonstração das transações arms length. Esse é um tema, realmente, da 
maior importância. E assim por diante, se eu tiver fazendo... A Elidie também 
está tratando de [ininteligível] dos juros, de forma que, se eu tiver fazendo 
omissão de algum trabalho importante, é devido à quantidade de trabalhos 
importantes aqui contidos. Quanto mais eu leio, mais eu descubro 
contribuição sobre o PRL 60, mostrando a relevância do tema. O João falará 
sobre isso... O João falará sobre isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Humberto Ávila não pôde escrever?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o Humberto, nessa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele vai falar, mas ele não pôde escrever. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nessa oportunidade, não tem 
nada escrito aqui, não. Exatamente. Ele vai falar. A Nereida, que é conselheira 
do Carf. Nereida Finamore Horta, que tem estado aqui conosco, também, 
falará sobre... Novamente, também, sobre juros. Então, tem muita coisa 



escrita a esse respeito. E eu estou vendo o livro pela primeira vez. Como eu 
escrevi sobre os juros para a nossa Revista de Direito Tributário Atual, eu vou 
ler agora, correndo, esses artigos, para verificar se já estou vencido nas 
minhas ponderações na nossa revista. Então, ainda há vagas para o 
seminário, para o simpósio, e, evidentemente, o livro estará na... Não sei se já 
está à venda, mas estará à disposição em breve. Então, vamos à pauta? Diego 
Sampaio Souza(F), você está aí? Diego. Então, eu vou... Esse assunto vem 
vindo na pauta há várias semanas, e ele não comparece. Eu passo a palavra 
para o Paulo Akiyo, que vai tratar ainda da guerra fiscal, a respeito da qual eu 
queria dizer o seguinte: mais um livro da série Doutrina Tributária, aqui, do 
IBDT, foi encaminhado ontem para a editora Quartier Latin, e é sobre guerra 
fiscal. É a dissertação... Revisada, evidentemente. Mas a dissertação de 
mestrado do nosso associado e que foi, durante bastante tempo, o nosso 
pesquisador aqui, o Lucas Bevilacqua, que está em Goiânia...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É professor de Brasília(F). Professor da UnB. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor da UnB. E o Lucas 
escreveu sobre isto. Me pediu que fizesse uma apresentação ao prefácio do 
Schoueri... Aliás, um excelente prefácio, que me deu até bastante ânimo para 
fazer a apresentação, porque eu já conhecia o trabalho do Lucas, mas a 
apreciação altamente positiva, cheia de louvor, que o Schoueri fez ao trabalho 
me animou a fazer uma simples apresentação. E o que eu destaquei nessa 
apresentação, que deve ter quatro, cinco parágrafos, é que é uma matéria tão 
antiga... Eu, pessoalmente, acho que é uma matéria ácida, guerra fiscal, em 
que todos perdem... Como em toda guerra, todo mundo perde. Até os 
vencedores perdem, né? E as vítimas são as maiores perdedoras. Nós sabemos 
aqui quem são as vítimas, né? E essa guerra fiscal eu me lembrei que ela 
remonta à primeira metade do século passado, quando era ainda o antigo 
Imposto de Vendas e Consignações. No governo Getúlio Vargas, houve uma 
tentativa, por decreto-lei, que tinha força de lei na época, de disciplinar a 
guerra fiscal, e quantas tentativas já houve, de lá para cá, em todos os 
regimes constitucionais posteriores, e a guerra subexiste cada vez mais forte, 
não é? Eu queria até lembrar o seguinte: quando saiu o ICMS... O Paulo pode 
falar melhor que eu. Quando saiu o ICMS, uma das esperanças era que a não 
cumulatividade fosse um instrumento parcial... A finalidade não era combater 
a guerra fiscal, mas que ele seria um instrumento de arrefecimento da guerra 
fiscal, e se deu exatamente o contrário. Não é? Porque, hoje, se usa os créditos 
para combater a guerra fiscal. Então, é uma guerra realmente infindável. Eu 
acho que vai ser maior do que a Guerra dos Cem Anos. Não é? Que durou 
103, né? Então, a guerra fiscal que nós já falamos aqui será objeto de... 
Terceiro livro que está lá no prelo, que nós temos dois anteriores no prelo. E o 
Paulo está trazendo novamente essa matéria, mas sob uma outra perspectiva. 
Não é bem aquela que nós discutimos algum tempo atrás. Pelo menos eu 
estou entendendo pela proposição que está constando aqui. Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É Paulo Akiyo. Bom dia, professores. Esse tema... 
Trata-se de determinação que o Decreto Estadual Paulista 58918, de 2013, 
com... Editado com base no art. 60-A, da Lei 6.384, de 89, mediante esse 
decreto, querer cobrar a diferença de ICMS de mercadorias adquiridas pelas 



empresas paulistas, de mercadorias adquiridas de outros estados, que gozem 
de incentivo fiscal. E esse imposto... O decreto diz que será correspondente ao 
valor do benefício o incentivo recolhido até o momento da entrada da 
mercadoria no território desse estado. Quer dizer, essa diferença deve ser 
recolhida até o momento da entrada da mercadoria no território do estado de 
São Paulo, por meio de guias especiais. Esse é o ponto básico do decreto. 
Ocorre que esse decreto barra o veículo que traz essa mercadoria na fronteira. 
Ele não apreende a mercadoria; ele barra o caminhão que traz a mercadoria 
na fronteira. E tem que... Ou recolhe ou não passa da fronteira. Daí que estou 
entendendo que esse travamento de mercadoria na fronteira seria 
inconstitucional. Inconstitucional por ferir o art. 150, inciso V, da 
Constituição Federal, que fala do... “Estabelecer limitações ao tráfico de 
pessoas, por meio de tributos interestaduais”, e também feriria ao art. 152, da 
Constituição Federal, que diz que é vedado ao Estado e ao Distrito Federal 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, 
em razão da procedência ou destino. E essa determinação de barrar 
mercadoria na fronteira me parece, também, que implica na sanção política 
imposta a contribuinte do estado de São Paulo, razão pela qual caberia 
impetração do mandado de segurança para livrar esse travamento de 
mercadoria na fronteira. Agora, no aspecto prático, estou vendo dificuldade, se 
essa medida... O mandado de segurança seria mais ideal, ou seria melhor 
para a entidade de classe impetrar Adin, arguindo inconstitucionalidade desse 
Decreto... Daí, quando tem uma dificuldade de Adin contra Decreto, seria... 
Não seria bem possível. Mas estou vendo que esse decreto foi baixado com 
base no art. 60, da Lei 6.374, do... Então, entidade de classe poderia arguir 
inconstitucionalidade da Lei 6.374 e consequentemente do Decreto. E, 
também, impetração do mandado de segurança, nesse caso, aqui, teria 
dificuldade de aproveitar Súmula 323, do Supremo Tribunal, que já 
determinou que apreensão de mercadoria não pode ser feita. E acontece que, 
no caso da apreensão, o Fisco lavra o Auto de Infração. Então, a apreensão 
deveria ser afastada. Lavra o auto e continua cobrando com autoinflação. 
Aqui, no caso, não há propriamente apreensão. Barra mercadoria na fronteira. 
Será que aplicaria Súmula 323? E, no caso do mandado de segurança, se 
cabível, o Fisco poderia argumentar que mandado de segurança impetrado 
contra a lei em tese. São esses pontos que eu trago para reflexão, porque, no 
aspecto prático, eu estou vendo dificuldade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, eu acho que o assunto... O 
assunto é importante, mas ele tem uma abrangência maior... Há dois pedidos, 
aqui, de palavra, do Luís e do Brandão. Você mencionou bem no final. Existe 
uma lei, uma lei que dá respaldo a essa determinação de recolhimento da 
diferença para permitir o crédito, senão não há... Então, a primeira pergunta 
é: essa lei é constitucional? Essa proibição do crédito é constitucional? Há um 
outro problema... Vocês que conhecem melhor podem até me corrigir depois. 
Mas há outro problema, pelo o que eu sei, que o decreto condicionou a tomada 
do crédito à prova de que o remetente não tomou... Não aproveitou o benefício 
fiscal. Isso não tem base legal. Ou ao contrário. Isso não tem base legal. Aí 
seria um problema de ilegalidade do decreto. Então, eu acho que o problema 
tem uma abrangência maior que a simples barreira, retenção do caminhão, 
que é uma questão já tratada. Portanto, peço aos dois que falem de uma 



maneira mais ampla. Agora, o aspecto processual, nós já resolvemos aqui que 
nós não vamos discutir se cabe mandado de segurança preventivo, se... Isso aí 
não... Então, cada advogado sabe o que pode requerer, e isso é muito 
casuístico. Vou dar a palavra para o Brandão e, depois, para o Luiz Carlos.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, Paulo, o Ricardo já fez essa exposição, 
realmente...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ok. A parte material eu vejo da sua 
preocupação, mas eu tenho dificuldade, sinceramente, ainda... Como diz o 
João, a gente precisa meditar um pouquinho, embora esse assunto seja 
bastante velho. Mas de ilegalidade não há, porque o próprio art. 60-A, da Lei 
6.374, de... Ela foi alterada em 2008. Quer dizer, já são... Não foi feita agora; 
são cinco anos já que ela existe. Ela diz exatamente isso. Podia ter dúvidas, 
naquela época, de que o incentivo concedido pelo estado de origem pudesse 
ser cobrado no estado de destino, porque, naquela época, ainda havia uma 
indefinição do Supremo Tribunal Federal. Mas, hoje, nós já temos uma 
definição do Supremo Tribunal Federal, inobstante ele não ter feito ainda a 
modulação dos seus efeitos... Quer dizer, está em preparo a súmula 
vinculante referente à questão da guerra fiscal, mas, que já foram 
considerados inconstitucionais todos os incentivos concedidos sem base em 
governo, já foram. Está certo? Então, essa matéria, ela já está resolvida. 
Então, aquela história que a gente tinha como fundamento nas decisões do 
STJ, dizendo que o estado de São Paulo estava, e estava mesmo, se 
apropriando indevidamente de um imposto que outro estado concedeu ao 
contribuinte, né, porque... Mesmo... Numa situação em o imposto é pago ao 
estado de origem, ele permite o crédito, ele não recebe nada. De outra sorte, 
ele abandonava aquele valor que o estado, lá, resolveu abrir mão e ficava para 
ele. Isso... Vinha a jurisprudência do STJ condenando e permitindo que as 
empresas fizessem o crédito. A partir da decisão do Supremo, isso tudo caiu, 
né? Então, nós estamos falando realmente de que os incentivos concedidos 
pelos Estados, de origem... sem base em convênio, são inconstitucionais. Bom, 
o que acontece com essa situação presente, na chegada do caminhão na 
barreira, como você diz? Olha... É uma questão... É uma questão até 
relativamente simples. Acontece com a substituição tributária também, 
quando a substituição tributária tem que ser recolhida, ou na entrada, ou já 
tem que vir com a guia de recolhimento do estado de origem. Se o caminhão 
para na barreira, a mercadoria está sujeita à substituição tributária porque 
tem protocolos... Nesse caso, evidentemente, de guerra fiscal, não tem 
protocolo, né? Porque o estado, lá, quer [ininteligível]. Mas, no caso de 
substituição tributária, se você comparece com um caminhão na barreira, sem 
o pagamento da substituição tributária, você vai também ser apreendido, vai 
ser autuado... Libera o caminhão e você vai se defender, na situação que lhe 
couber. Nesse caso, eu até diria que nem precisava da lei, porque, uma vez 
ocorrido o fato gerador, que é a entrada no território paulista, você pode, com 
base em qualquer posição legal, decreto, criar um prazo para o recolhimento 
do ICMS da mercadoria. Então, fato gerador: entrada no estabelecimento do 
território paulista. Precisa de lei? Não precisa. Basta dizer... Está antecipando 



um recolhimento, um prazo. Quer dizer, não tem nada de ilegal, muito menos 
inconstitucional, na história. Aquela outra, de dispositivo, é ao contrário. 
Muitas empresas lutavam, e até muitas delas, estabelecidas no Paraná, 
estabelecidas... Não em Santa Catarina, que Santa Catarina foi realmente um 
bombardeio. Mas, no Paraná, que foi os primórdios do incentivo, muitas 
empresas abriam mão do incentivo fiscal concedido pelo Paraná, porque elas 
não foram para lá com esse objetivo, mas o estado dava esse incentivo, para 
poder vender para o estado de São Paulo. O problema é que não havia, assim, 
como comprovar que eles não... Realmente haviam aproveitado desse 
incentivo. E esse dispositivo, o § 4º, ele diz que os recolhimentos previstos 
nesses artigos - quer dizer, o recolhimento que deve ser efetuado por ocasião 
da passagem da barreira - poderão ser dispensados nos casos em que o 
remetente comprovar antecipadamente - isso, então, é uma questão de prova - 
conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, que não utilizou 
os benefícios ou incentivos divulgados na forma do inciso II. Quer dizer, hoje, 
o decreto está dando a chance que antes eles não tinham, de chegar e ter uma 
regra que falava: “Olha, embora o estado do Paraná conceda o incentivo, eu 
não o usufruo”, e prova que faz os recolhimentos lá normais, nos meses 
anteriores etc. E não precisa fazer esse recolhimento que está previsto no 
decreto... art. 426-C, com base na Lei 6.374, art. 60-A. De modo que, Paulo, 
ainda deixando para a questão ainda ser discutida, eu entendo que nada há 
de errado nesse decreto, nessa parte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, por favor, aqui no microfone.  

Sr. Luiz Carlos: Bom dia a todos. Brandão, Paulo, Mesa. Na verdade, eu 
tenho algumas dúvidas - muitas, aliás - sobre esse decreto. A primeira delas é 
até mais simples. Ele já pode ser aplicado? Porque eu estou lendo o art. 426-
C, que foi o artigo que foi introduzido no CTN(F), e a primeira coisa que ele fala 
é o seguinte: que... § 1º: “O imposto correspondente ao valor do benefício ou 
incentivo deverá ser recolhido até o momento da entrada da mercadoria no 
território desse estado, por meio de guia de recolhimentos especiais, conforme 
disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda”. A dúvida é: Disciplina... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é no CTN. 

Sr. Luiz Carlos: Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É no regulamento de [ininteligível 
– 52:43]. Você falou CTN. 

Sr. Luiz Carlos: Ah, perdão, perdão. Então, o... Primeira coisa: disciplina a 
ser estabelecida, não é? Então, essa questão de barrar mercadorias, de 
apreender os caminhões, ainda também não está muito clara. Por quê? Porque 
depende também dessa disciplina, não está dito no regulamento de semestre, 
com todas as letras, que vai h1aver isso. E, até onde eu sei, o estado de São 
Paulo, hoje, não está aparelhado para fazer esse tipo de fiscalização, ao 
contrário de outros estados, em que a apreensão de caminhões em barreira é 
um procedimento corriqueiro. Agora, o segundo ponto... Agora vamos entrar 
na própria legalidade e constitucionalidade. A questão é o seguinte: é uma 
incidência sobre entrada, claramente, e, na Lei Complementar 87, as 
incidências de ICMS sobre entrada, elas têm uma limitação. Fazer uma 



análise dessa lei, o que está dito é que o estado de destino vai poder cobrar 
ICMS em casos de diferencial de alíquota, ativos permanentes e material de 
consumo, em casos de petróleo, gás, energia elétrica, e também o que existe, o 
que é prática comum, é a cobrança de ICMS na entrada de mercadorias no 
estado, em razão de antecipação prevista, então, no art. 150, § 7, da 
Constituição. Nesse caso, parece que não existe nenhuma dessas 
circunstâncias, porque não está sendo... Não está ocorrendo uma antecipação. 
O estado de São Paulo... Pelo contrário, o estado de São Paulo pretende cobrar 
o ICMS sobre o imposto na etapa anterior da cadeia produtiva, imposto que 
não é de sua competência, porque é um imposto do estado de origem. Então, o 
que, na verdade, pode até ter uma substituição tributária, mas uma 
substituição tributária no sentido do seguinte: o estado de São Paulo quer 
substituir a competência tributária do estado de origem, que é quem a detém, 
porque... Também, aqui, a lei complementar exercendo a função de Norma 
Geral de Direito Tributário atribua, delimita essa competência tributária ao 
estado de origem da mercadoria, definindo como regra geral do fato gerador a 
saída, e a entrada como exceção ou como um regime de antecipação. Então 
uma... Aqui vem a minha grande dúvida, quanto ao art. 8º, e, agora, sim, do 
CTN, porque o art. 8º...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é do CTN mais uma vez.  

Sr. Luiz Carlos: Não, art. 8º do CTN.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Lei Complementar 24. 

Sr. Luiz Carlos: Oi? Não, não. Da Lei Complementar 24 eu vou depois, mas o 
art. 8, do CTN, ele diz o seguinte: Que o... Vou conferir... Mas é o seguinte: o 
ente tributário... “Se um ente tributário não exerce a competência que lhe é 
atribuída, o outro não poderia exercer em seu lugar”. A minha questão é a 
seguinte: essa competência, ela está... Obviamente competência de 
[ininteligível] na Constituição, mas quem delimita exatamente, quem diz: 
“Olha, cabe ao estado de origem instituir ICMS na saída de mercadorias” é a 
lei complementar. Então, a minha questão: o art. 8, do CTN, pode ser utilizado 
aqui, nessa situação, como um argumento de defesa? E o outro ponto... Agora, 
sim, o art. 8, da Lei Complementar 24. Ele... Acho que está claro para todo 
mundo... Uma das poucas certezas de guerra fiscal é de que benefício fiscal se 
embase em convênio é contrario à Constituição. A grande questão e a grande 
discussão dizem respeito às sanções. Tá. Então, ele é inconstitucional, e o que 
acontece? E aí vem a Lei Complementar 24 e estabelece as sanções. Então, 
uma dela é a exigibilidade do imposto, que deixou de ser pago, e, depois, a 
desconsideração do crédito pelo destinatário. A questão é a seguinte: o estado 
de São Paulo, na condição de estado de destino, ele estaria autorizado, pela 
Lei Complementar 24, apenas a aplicar a sanção de glosa de créditos. É mais 
uma questão, também, que eu coloco à Mesa. E não cobrar o imposto em 
substituição ao estado de origem. A lei complementar fala, estabelece como 
sanção ao benefício fiscal irregular a cobrança do imposto que deixou de ser 
pago. Mas eu entendo, e gostaria de saber a opinião da Mesa e de todos aqui 
se essa sanção, digamos assim, ela só pode ser exercida pelo estado de origem. 
Porque, afinal de contas, é só o estado de origem que teria essa competência. 
O estado de destino, quando muito, cabe à glosa dos créditos, e essa questão 



também sujeita a chuvas e trovoadas, inclusive com decisão já contrária do 
Supremo, decisão monocrática da ministra Ellen Gracie, dizendo que a glosa 
de créditos só é possível depois da declaração de inconstitucionalidade do 
benefício.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, eu vou acrescentar uma 
pergunta. O Schoueri vai se manifestar, mas eu queria acrescentar uma 
pergunta às duas que você colocou. Primeiro uma pergunta para colocar a 
minha pergunta. O recolhimento antecipado não é obrigatório; ele é condição 
para o crédito. Estou certo ou estou errado?  

Sr. Luiz Carlos: Certo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para entrada, para liberação de mercadoria.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera aí, deixa eu... Eu recebi 
duas respostas distintas. Qual é a verdadeira? Porque, ao que me consta, me 
constava, pelo menos, é que o recolhimento é conditio(F) para o crédito. Não, 
calma, calma, calma... Vamos ver a lei. É que ele começou colocando sobre o 
problema da retenção da mercadoria. Disse que o problema é muito mais 
amplo do que esse.  

Sr. Luiz Carlos: É o artigo... Seria interessante colocar na tela, é o artigo...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Leia para a gente.  

Sr. Luiz Carlos: “O imposto correspondente...”. É o inciso I, né? “O imposto 
correspondente ao valor do benefício ou incentivo deverá ser recolhido até o 
momento da entrada da mercadoria no território deste estado, por guia de 
recolhimentos especiais - aí vem -, conforme disciplina estabelecida pela 
Secretaria da Fazenda”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim.  

Sr. Luiz Carlos: Segundo... “A Secretaria da Fazenda divulgará os benefícios 
ou incentivos, concedidos por outras unidades da Federação, para fins de 
cálculo do valor a ser recolhido”. Inciso III: “Relativamente aos benefícios ou 
incentivos divulgados na forma do inciso II, presume-se que esses foram 
utilizados pelo remetente da mercadoria, acarretando ao adquirente paulista 
obrigação do recolhimento de que trata esse artigo”. Aí vêm os parágrafos. “O 
crédito integral do imposto destacado no documento fiscal, correspondente às 
operações de que trata o caput, § 1°, fica condicionado ao atendimento disposto 
nesse artigo, além das demais normas estabelecidas pela legislação”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o terceiro, § 3º?  

Sr. Luiz Carlos: § 3º: “Uma via do documento de arrecadação, a que se refere o 
inciso I, §§ 2º e 3º, deverá acompanhar a mercadoria durante o seu transporte”. 
A lógica indica que pode barrar, mas não está escrito aqui que a mercadoria 
vai ser barrada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a minha pergunta é: se eu 
não recolher, barrando ou não barrando... Assim, a gente impetra o mandado 
de segurança, que não pode barrar... É o menor dos problemas eu acredito. 



Quer dizer, na prática, é um tremendo de um problema, mas, juridicamente... 
Juridicamente, é o menor dos problemas. A minha pergunta é: na lei, se eu 
não recolher, eu não tenho crédito.  

Sr. Luiz Carlos: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu recolher, eu tenho crédito. 
Se eu não recolher, a sanção, entre aspas, é não ter crédito. É isso?  

Sr. Luiz Carlos: Você não tem crédito... Não, porque... Por exemplo, uma 
situação de uma empresa com crédito acumulado, por exemplo, ela...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero saber o que a lei 
determina. Porque o que eu estou sabendo - estava sabendo; agora estou em 
dúvida se eu estou sabendo certo - é que a consequência do não recolhimento 
é a não tomada de crédito. Eu sei... Agora você quer trazer de novo... Tem o 
problema da retenção da mercadoria. Eu vou fazer a pergunta de outra forma. 
Eu vou fazer a pergunta de outra forma. A mercadoria, por acaso, passou pela 
fronteira, ninguém prendeu, não tem guia acompanhando, a empresa 
receptora não recolhe e não faz crédito. Ela está satisfeita, ela não faz crédito. 
Ela pode ser autuada por falta de pagamento?  

Sr. Luiz Carlos: Sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, a consequência é muito 
mais ampla. É uma coisa curiosa, porque, se ela cumprir a lei, ela toma o 
crédito e se recupera. Coisa estranha, né? Não, só estou dizendo que é 
estranho. Tem funcionamentos estranhos, né? Até no Supremo tem. Queria só 
esclarecer esse ponto, que eu acho que é importante para o debate.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pedi a palavra, na verdade, não para 
responder qualquer questão do Luiz Carlos, por uma razão muito simples: ele 
não fez questões; ele apenas nos deu uma aula. Então, eu só posso endossar 
tudo que ele falou, e aquilo que ele apresentava como questões não eram 
questões; eram afirmações. Ou seja, o crédito realmente... O imposto não é 
devido ao destinatário... O Luiz Carlos nos disse tudo que precisava ter dito. O 
que eu queria chamar a atenção deste tema, que me preocupa... Vocês sabem 
que eu trabalhei algum tempo com a questão da tributação e indução 
econômica, da utilização do tributo como instrumento indutor, e continuo 
tendo um pensamento como esses. Agora, o que me preocupa é que nós 
estamos num passo adiante do mero legislador que induz. Nós estamos num 
passo adiante e que nós temos, agora, medidas de direito econômico, medidas 
de direito concorrencial, passando ao largo do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. Ou seja, guerra fiscal não é assunto que pode ser resolvido por 
Secretaria da Fazenda. Se existe um problema na guerra fiscal, que é o 
concorrencial, e certamente existe... Certamente pode existir. Por que eu disse 
“pode existir”? Porque pode acontecer de, mesmo com o incentivo fiscal, o 
produto ter tamanhos outros encargos que ele não prejudique a concorrência 
em São Paulo. Eu vou pôr, assim, quase caricaturesco, mas você pode 
imaginar aquela situação em que o produto... Em que o incentivo fiscal é dado 
numa situação de produção tão ruim que, mesmo com o incentivo fiscal, o 
produto ainda tenha uma formação de preço que, chegando ao mercado 



paulista, não afete o mercado paulista, não tenha condições de afetar. E esta 
análise, se afeta ou não afeta a concorrência, é feita pelo Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência. Ou seja, existem órgãos próprios para tanto. O que 
me preocupa é a utilização do argumento concorrencial para engordar os 
cofres do estado. Isso não pode acontecer. Ou seja, na minha visão, guerra 
fiscal não é tema que deve ser enfrentado pela fiscalização tributária.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus caros diretores, associados, eu 
queria começar com uma brevíssima visão histórica das barreiras, não é, 
desconhecidas e consagradas como barreiras, que é anterior ao próprio IVC, o 
Imposto de Vendas e Consignações. Porque os estados viviam do imposto de 
exportação. E, por isso mesmo, a maneira mais fácil de cobrar o imposto de 
exportação é cobrar na fronteira. Os estados que tinham portos como São 
Paulo era fácil, principalmente porque o café era o principal produto exportado 
até a grande depressão do ano 1929. Em seguida, nós entramos numa etapa, 
portanto, de grande depressão econômica, em que vem o Imposto de Vendas e 
Consignações com a constituição de 34. Após o ano 35, 36, a economia 
brasileira começa a melhorar um pouco, e o IVC passou a ser cobrado pelos 
estados, e eles já tinham, portanto, a essa época, uma estrutura de barreiras 
fiscais. Já existia, já havia uma cultura da barreira, que se justificava 
plenamente porque o imposto era de exportação. Não tinha como cobrar no 
contribuinte; cobrava-se na estrada. Essa é a verdade. Não havia organização 
fiscal, notas fiscais tão elaboradas como hoje, amparadas por um sistema de 
informática etc., etc. Então, pensem um pouco nisso para ter uma ideia do 
que eu vou dizer, que é o seguinte: para mim, é muito triste ver o estado de 
São Paulo praticar esse retrocesso. Por quê? No final da década de 70 para 80, 
quando começaram a tomar medidas importantes, em termos nacionais, qual 
seria: unificação das notas fiscais, IPI, ICM... Na época, ICM; hoje, ICMS. O 
Sinief, os ajustes entre os estados para melhorar a fiscalização. Portanto, 
houve uma etapa de progresso nisto, e, naquela época, o estado de São Paulo 
festejou o término das barreiras. São Paulo não tinha mais barreira, mesmo 
porque a barreira era um foco de corrupção. Caminhão que parava, dava uma 
gorjeta e ia embora e tal, e pronto. Então, você já pode imaginar. Mas por que 
São Paulo parou também com as barreiras? O movimento, o volume do 
movimento de cargas era muito grande, como é hoje. Então, esse decreto veio 
numa hora muito errada. Está totalmente avesso à toda história fiscal de São 
Paulo, e, além disso, é extremamente ineficaz, porque dá para parar todos os 
caminhões que entram em São Paulo? São Paulo é o foco, no Brasil, do 
comércio e da... De tudo, né? São Paulo é o grande empório do Brasil. Então, 
meus caros, o que há é uma tremenda atitude, a meu ver, extremamente 
infeliz, e um retrocesso que envergonha o estado de São Paulo. Desculpem a 
vibração, quando, aqui, nós estamos para estudar friamente os fatos, mas 
esse caso é típico. As barreiras têm uma história que começa lá para trás e já 
deviam estar liquidadas. Hoje em dia, não há razão nenhuma para parar 
caminhão na estrada.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, considerando que nós 
estamos falando em guerra, eu preferiria, em vez de falar em barreira, falar em 
trincheira.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Perfeito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem o Brandão, o Alexandre e 
Paulo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Paulo, para a sua alegria, o decreto não cria 
barreiras, não. Está lá... Eu viajo sempre para o sul de Minas.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ele quer revigorar a barreira nos 
[ininteligível – 01:10:09]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, professor, o senhor está... Não, o 
senhor... Acho que desse ponto não. O que acontece é o seguinte: a situação é 
igual a qualquer outra. O imposto tem que ser pago antes da entrada do 
estado de São Paulo. Vai parar na estrada, vai parar aqui. Não, mas não tem 
barreira... Mas espera aí. Hoje nós estamos na era eletrônica. O cidadão vai 
receber uma nota fiscal, ele fala assim: “Olha, o primeiro município que 
passou você tem que recolher”. Não é o caso. Já tem que vir com a guia. Pode 
até ser feita pela guia nacional. É na empresa aonde vai se dar a fiscalização. 
A barreira que tinha lá em... Que o senhor falou, que a gente sempre usava no 
sul de Minas, não existe mais, está lá, abandonada, é uma casinha... Não vai 
ser revigorado isso, nem tem sentido. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não vai. Não é assim. Não, o decreto dá 
regra aí, que... Hoje, o que se compra é através de uma fiscalização, e até 
eletrônica. Tudo bem, mas... Não, não está... Aqui está escrito assim: “Ficam 
criadas as barreiras anteriormente existentes...”. Não, não está, isso não 
existe. Não, vai ter isso. Vai ter o seguinte: as empresas vão ter que tomar os 
cuidados que elas tomam normalmente, quando fazem qualquer aquisição, 
inclusive nas importações, né? Alguém fica lá... Claro... Na importação, você 
tem lá o trâmite burocrático, e você... Até para dizer que não é anormal, você 
tem uma empresa que está cheia de crédito acumulado em ICMS, faz uma 
importação, tem que fazer a Gare, recolher e fazer o crédito. Quer dizer, 
funciona dessa forma, salvo se tiver algum regime especial, que possa fazer 
através de conta-corrente(F). A regra geral é que você recolha, mesmo que você 
tenha saldo credor. Quer dizer, não é uma coisa incomum na legislação do 
ICMS que haja uma regra desse tipo. Se ela é boa ou não, se está errada ou 
está certa é outra história. Agora, esse decreto, ele é... Lógico, ele está inserido 
no sistema. O sistema diz o seguinte: se há uma regra dizendo que você tem 
que pagar o imposto em determinado momento, a sanção está prevista no art. 
1528, do regulamento ou da lei, art. 85 da lei, que fala: deixar de pagar 
imposto, tal, tal, a multa de 100% do valor do imposto, tal, 
independentemente do crédito. Se você vai fazer o crédito só do imposto da 
multa, é por sua conta. Não quero me alongar, porque tem muita gente 
pedindo a palavra, e eu acho que...  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, pediria que fosse breve, 
desculpa, mas entramos num assunto que várias pessoas estão interessadas, 
pelo menos em se tratar do tema.  

Sr. Alexandre: Vou tentar ser breve. Eu entendo o seguinte: falou-se hoje, no 
início, né, em notas, e agora, a questão da segurança jurídica, e o Supremo 
Tribunal... Eu vou defender o processo como forma de segurança jurídica e os 
tipos de ações que podem dar essa segurança aos contribuintes. Falou-se de 
manhã... Eu creio que a questão da modulação, prevista em lei federal, para 
alguns casos do Supremo, permita que o Supremo até mitigue a questão da 
retroatividade, deu esse poder enorme ao Supremo Tribunal, de simplesmente 
dizer: “Uma lei vale daqui para frente, ou para trás”, etc., como houve na 
Súmula Vinculante 8, que [ininteligível – 01:13:26] o direito de propriedade, 
quando disse: “É inconstitucional a cobrança de dez anos de INSS”, mas 
impediu a repetição de indébito. Ofendeu diretamente a garantia individual. 
Então, nesse caso, eu defendo o seguinte: enquanto o Supremo Tribunal não 
definir, em uma súmula vinculante ou numa norma com modulação, que essa 
guerra fiscal é inválida... Claro, sabemos que as decisões já são públicas, mas 
não há exatamente os efeitos da modulação- se é ex tunc, ex nunc - que poderá 
sê-lo feito. Então, enquanto isso não é definido, não se pode impedir o crédito, 
como há decisões do Supremo Tribunal. Ou seja, o Supremo Tribunal tem que 
tomar essa decisão rápido; com isso, sepulta a guerra fiscal e define os 
defeitos. E aí, sim, os estados de destino dos... que recebem esses produtos 
com mercadorias incentivadas poderão aplicar as normas. Enquanto isso, é 
muito inseguro, porque, se o Supremo modular que o crédito é possível desde 
quando, essas normas perdem qualquer eficácia. Essa guerra tem que acabar 
nesse ponto. E eu defendo que, nesse momento, os créditos são devidos, e 
que, se há alguma coisa a ser feita, é o Auto de Infração, com direito de defesa 
no devido processo legal. As demais questões... Apesar que, na Rodovia Dutra, 
Dr. Brandão, a fiscalização costuma barrar, e, com essa norma, vai incentivar, 
inclusive, a má fiscalização a revigorar a corrupção. Quer dizer, são normas 
absolutamente incongruentes.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, recomendo prioridade. E 
novamente não vamos entrar no aspecto de processual.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu queria colocar...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Substância do assunto. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Esclarecer a dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Está querendo... Não é esse o ponto. Essa 
mercadoria, que vem do outro estado, eu tenho direito a crédito integral.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos totalmente de 
acordo.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Esse barramento na fronteira, absolutamente 
inconstitucional. Esse é o ponto. Agora, se pagar a diferença de dar crédito, 



isso não interessa. Para mim, eu tenho direito... Aquela mercadoria que recebi 
de Goiás, por exemplo, eu tenho direito a crédito integral.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Mara, rapidinho, por favor.  

Sra. Mara Caramico: Eu só tenho um pouco de dúvida em relação à sua 
pergunta. Porque... Que está dito lá que você tem o direito... Não tem... Que o 
crédito está condicionado ao pagamento. Então, existe claramente uma glosa 
do crédito, se não for pago. Agora, que você vai poder exigir o pagamento, se 
você não fizer este pagamento e também não fizer o crédito, eu não estou de 
acordo. Eu acho que você não pode exigir uma coisa... E aí eu vou pela linha 
dele, que está se criando um imposto na entrada e é um imposto de 
competência de outro estado. Então, neste caso, se o contribuinte não fez o 
crédito e não pagou, ele não ofendeu nenhum tipo de direito do estado, porque 
o art. 36, se não me engano, que dava ao estado de São Paulo o poder de glosa 
dos créditos, ele sempre limitou ao benefício econômico que o outro estado 
estava concedendo. E sempre foi a glosa do crédito. Nunca foi autuação para 
cobrar o imposto. Então, eu não entendo, nessa norma, que a gente possa 
fazer as duas coisas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara... Luiz, eu estive num grupo 
parecido com esse nosso, menos abrangente, no qual a interpretação é que o 
recolhimento era exigência para o crédito. Algumas pessoas que lá estavam 
debatendo são especialistas em ICMS. Por isso que eu... Quando o Luiz 
colocou, eu achei que seria interessante a gente abordar isso. Luiz, rápido, por 
favor.  

Sr. Luiz Carlos: Acho até... Até por essa linha que o recolhimento seria um 
pressuposto para o crédito, eu não sei se essa norma seria necessária, porque, 
pela regra anterior, como a Mara disse, sempre existiu a glosa de créditos, e 
aí, o que caberia ao adquirente, para fugir de uma autuação, era 
simplesmente não escriturar o crédito. Agora, a situação é diferente. Não 
basta... E pior, porque não basta ao contribuinte não escriturar o crédito. O 
contribuinte vai ter que fazer o recolhimento, o que é muito pior porque nós 
sabemos que vários contribuintes têm situação de crédito acumulado. Então, 
pela regra antiga, o contribuinte simplesmente não aproveitava o crédito e 
ficava imune de qualquer risco. Agora não. Então, eu acho que, pelo próprio 
sentido, o porquê da inserção dessa norma, é para ter essa alteração e esse 
encerramento da guerra fiscal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que, agora um 
comentário não de interpretação da lei, dizer quais das posições que estaria 
certa, seria muito audácia o Estado de São Paulo instituir um fato gerador 
puro e simples, que permita autuação, cobrança, execução fiscal nas 
circunstâncias que você tão bem demonstrou que rola todo o sistema e a 
competência dele, seria audacioso demais. Menos audacioso, embora não 
necessariamente condicional, é condicionar o crédito sob o raciocínio de que 
parte do imposto que está na nota na verdade não foi pago sem apoio em 
acordo dos estados, de forma que pelo menos tem uma justificativa para a 
norma, que vai cair exatamente no que você disse, já havia norma proibindo o 



crédito. Bom, agora está dando uma lambuja, você quer o crédito, você paga. 
Porque de repente... Não, de repente não, nunca dá certo.  

Vamos passar o problema do parecer 202, e eu quero fazer algumas 
observações de introdução aqui, nós temos pouco tempo e talvez tenhamos 
que prosseguir na semana que vem, mas nós já discutimos isso aqui algum 
tempo atrás, tivemos uma opinião, acredito, bastante estratificada, de que a 
isenção do imposto de renda seja na fonte, seja na declaração dos 
beneficiários, dos dividendos é sobre o valor do dividendo independentemente 
de se o lucro distribuído foi apurado de acordo com as novas normas 
contábeis ou com as antigas. Nós fizemos uma análise, inclusive do RTT, 
mostrando que, em nossa opinião naquele momento, mostrando que a 
neutralidade é falada, neutralidade das novas normas contábeis não chegava 
ao ponto, até pela literalidade e dos artigos 16 e 17 da 11.941, não chegava ao 
ponto de anular isenções que estão na lei. E que são isenções que não 
dependem das novas normas contábeis. Esse parecer do 202, ele tem uma 
história que é bom a gente levar em conta também. A história é que a Receita 
Federal já está autuando nos termos que estão no parecer, para o parecer, 
sintetizando, a isenção é limitada aos lucros que forem apurados de acordo 
com as normas contábeis até 2007. Caso o dividendo tenha consumido o lucro 
maior do que esse que é o fiscal, esse excedente seria tributado, não entra em 
detalhes como é tributado nem e nada, mas é tributado. A receita sempre 
entendeu isso, e a receita, ao que consta, eu não tenho caso concreto, não 
ouvi falar de caso concreto, mas me disseram que lá está, me disseram, fonte 
da próprio Procuradoria por estar autuando e sentir que o assunto era 
extremamente complexo, não é? Ela solicitou o apoio da Procuradoria, essa é a 
razão da existência do parecer. E essa é a razão pela qual e o parecer está 
divulgado no site da Receita Federal, porque a Receita tem todo interesse 
nesse parecer. Acontece que esse parecer não está publicado no Diário Oficial 
da União até agora e, portanto, ele não tem existência jurídica. E ao que 
consta, também, haveria um esforço na Receita Federal de obter a aprovação 
do ministro para esse parecer, o que daria efeito vinculante no âmbito do 
ministério. Então, esta história que nós devemos levar em conta. Uma parte 
subsidiária da história que eu ouvi de um procurador de Fazenda Nacional, 
bastante bem informado e bastante envolvido com questões de tributação, 
inclusive de Imposto de Renda, que o parecer foi solto mais ou menos como 
aquela minuta de medida provisória, para sentir a reação das pessoas. Quer 
dizer, ele não seria definitivo. E a própria Procuradoria estaria aguardando as 
manifestações do lado de cá da fronteira. Do lado de cá da fronteira, eu não 
falei do lado do inimigo; não é da trincheira, no caso, vai. Bom, então, 
evidentemente que a simples divulgação desse parecer, pela maneira 
imprópria como foi feita, criou um alvoroço, não é, porque faz cinco anos que 
está distribuindo dividendo, e eu não conheço ninguém que tenha pensado 
igual ao parecer na Procuradoria. De forma que há cinco anos que o mercado 
de empresas de capital aberto está operando uma isenção, todos nós sabemos 
que os lucros da nova lei são lucros muito superiores ao anterior, porque eles 
incorporaram lucros ainda não existentes, decorrentes de meras avaliações de 
ativos, principalmente por esta razão. Isso criou esse alvoroço. A Federação 
Nacional das Empresas de Seguros Privados de Capitalização, a Anbima, 
Afavea, Abrasca e a Febraban, também, solicitaram um parecer do professor 



Hugo de Brito Machado, mas solicitaram lá atrás, não de agora a respeito 
deste parecer da Procuradoria. O parecer do professor Hugo, e do Hugo de 
Brito Machado Segundo é de março do ano passado. E eu ainda não tive 
tempo de ler porque são várias perguntas, é bem curto o parecer, mas são 
muitas perguntas, mas há uma conclusão de que a isenção do artigo 10 é 
aplicável independentemente dos novos critérios contábeis, de forma que esse 
é introito que eu quero apresentar aqui. Quem quer falar? Schoeuri. Quer 
falar? Pois, não. O Professor Schoueri falará, depois você. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu tenho sensação de falar o óbvio, 
como até o óbvio deve ser dito: dividendo é uma realidade societária. É o um 
valor que é pago ao acionista e é parte do balanço contábil. O Ricardo pode me 
confirmar porque ele é pouco mais antigo que eu no Imposto de Renda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu e a Mara.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas na minha pequena experiência no Imposto 
de Renda, eu não me lembro de uma única vez ter visto o lucro contábil 
coincidir com a base de cálculo do IR. Jamais. Talvez até coincida, mas eu 
nunca vi. Eu jamais imaginei cogitar a hipótese de dizer que dividendo é 
aquilo que se extraí do lucro real. Ou, do lucro... Ou limitado ao lucro 
tributado, ou de qualquer modo. Ou seja, desculpe-me João, o fato da 
legislação tributária, para efeitos de apuração de base de cálculo do imposto 
de renda congelar uma apuração do lucro, tal como vigente numa certa data 
que o parecer apelida de “lucro fiscal”, o que quer que isso seja, ao qual 
seriam feitas adições, inclusões para chegar ao lucro real, nós estamos 
falando de base de cálculo do imposto de renda, da pessoa jurídica. E nós 
temos dividendos pagos por pessoa jurídica. Contrariamente ao que diz o 
parecer - e João pode me desmentir nisso -, nós não temos na lei hoje em 
vigor o tal do princípio da neutralidade. Chegamos a ter. Chegamos a ter 
expressamente na primeira versão, não me perguntem agora o número da 
medida provisória, enfim. A primeira versão aparecia o princípio da 
neutralidade, que foi revisto e hoje o legislador... A lei em vigor já nem fala em 
neutralidade, fala apenas numa apuração adições, inclusões que serão feitas, 
apuração do lucro. Nem sequer essa dicção, neutralidade, aparece hoje em 
texto legal. Então, por todos os ângulos que eu consiga enxergar essa questão, 
não vejo o mínimo sentido em se manter esta posição do fisco.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, seguramente nós vamos 
voltar a esse assunto na semana que vem porque ele é de grande importância, 
nós estamos, inclusive, na época de dividendo, não existe? E vamos voltar na 
semana que vem, eu tenho uma porção de coisas para acrescentar, o Schoueri 
já falou tudo, mas eu tenho mais alguns pontos importantes, já que você me 
referiu a minha anterioridade arcaica, eu vou me lembrar de normas do 
passado que desmentem, normas e interpretação da Receita que desmentem 
os fundamentos, que eu não chamo de fundamentos, chamo de argumentos. 
Por favor, identifica-se.  

Sra. Raquel Ramos: Bom dia, Raquel Ramos. Bem, a minha única 
preocupação, tem o parecer da própria PGFN 1641 de 2011, que ele determina 
quais são as regras de publicação que apareceram, quer vir a ser nota, enfim, 



nota técnica, emitida pela PGFN(F). E parecer primeiro, esse, o parecer, 
desculpe, a portaria PGFN 1641, ela define o que vem a ser o parecer emitido. 
Então assim, o parecer ele é optativo, na verdade, o que ele fala aqui é, ele traz 
uma opinião do que é questionado, opinativo. Desculpe, opinativo. Então ele 
traz uma opinião do que é questionado à PGFN. E aí vem direto no artigo 18 
que não há obrigatoriedade deste parecer ser publicado em Diário Oficial da 
União, que ele fala que os atos da PGFN podem ser emitidos pela internet, ou 
divulgado pelo Diário Oficial. Aí ele vem num parágrafo dizendo quais são os 
atos obrigatórios. Então essa é a nossa preocupação maior. Uma vez que 
tenho essa portaria, será que já não está realmente, né, em efeito essa--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu esclarecer, eu acho que 
alguns pontos aqui precisam ser colocados. Primeiro lugar: é claro que o 
parecer da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, é meramente 
opinativo. Ele tem o mesmo valor do parecer no sentido assim, formal, mesmo 
valor do parecer do professor Hugo, não é, e de qualquer parecer que algum 
advogado de contribuinte emite, porque a Procuradoria é advogada que 
defende a Fazenda Nacional, de forma que é a opinião da advogada. De uma 
das partes não é lei. Está certo? Se os pareces internos para esse efeito não 
precisam ser divulgados pelo Diário Oficial da União, isso é um problema 
interno, de disciplina interna do órgão. Mas, acima da portaria que você 
menciona existem normas cunho os atos administrativos para terem validade 
precisam ser publicados no Diário Oficial da União. Evidentemente não diz se 
é o Diário eletrônico, se o Diário no papel, mas é o Diário Oficial da União. 
Hoje, nós temos os atos do Poder Judiciário publicados no eletrônico, mas é 
Diário Oficial. Então, para valer fora do âmbito interno da Procuradoria tem 
que ser publicado, sim. Outra coisa é o seguinte: mesmo que sejam 
publicados, e há vários pareceres publicados, eles não vinculam ninguém, não 
obrigam os contribuintes, nem nada. Só vai vincular, não os contribuintes, 
mas todos os órgãos do ministério da Fazenda, eu digo que excluiu o Carf, 
mas os órgãos de aplicação da lei, mais especificamente, portanto, a Receita 
Federal e toda as suas repartições, se forem aprovadas pelo ministro, porque 
aí a Lei Complementar 11, se não me engano, ela declara que esse parecer de 
uma das procuradorias, e entre elas, na verdade, são pareceres da Advocacia 
Geral da União, só que a Procuradoria é um órgão da Advocacia Geral da 
União. Se for aprovado pelo ministro, homologado pelo ministro ele é 
vinculante para as repartições. Portanto, é um degrau um pouquinho mais 
grave. O que nós podemos tirar desse parecer hoje são duas coisas: primeiro, 
está assim, publicizado qual é o pensamento das autoridades fiscais, até 
porque o parecer você viu, começa dizendo que houve consulta que disse isso, 
disse aquilo, e nós estamos sabendo que haja alguns autos de infração, e 
sabemos qual é a linha que eles vão usar em defesa desses autos de infração. 
É claro que se cria preocupação, claro. Agora, eu não fico muito preocupado 
com o aspecto de estar publicado ou não, eu só mencionei porque como um 
procurador importante me disse: “não, nós soltamos para ver qual é a reação”. 
E a cópias que eu vi não estão assinadas, também, está certo?  Então está 
com muito com cara assim de minuta de parecer.  

Sra. Raquel Ramos: É porque a nossa preocupação maior é assim: qual a 
base que o fiscal vai lá autuar já está autuado, né, como o senhor mencionou. 



Porque, na verdade, lógico, ele não vai poder citar o parecer, a portaria, o 
parecer de jeito nenhum, mas assim, ele vai se apear, acredito, né, a esse 
parecer se citar o art. 10, por força ao art. 10 dizendo que é o lucro fiscal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu só queria dizer para você 
que essa posição, essa maneira de interpretar o art. 10 já é conhecida há 
bastante tempo, eu tive oportunidade de participar de um ou dois congressos 
com pessoas da Receita Federal lá de Brasília, e que o assunto foi discutido, a 
questão da neutralidade foi discutida qual é o alcance dela, a posição sempre 
foi muito clara nesse sentido, né? E está clara em outras manifestações 
também, até quando manifestações que favorecem o contribuinte como é caso 
da depreciação, que não é contábil, é a fiscal, então a posição da Fazenda está 
muito clara, o que nós temos que discutir se ela é válida ou não do ponto de 
vista jurídico. Você quer falar, Ivani? Ivani, nós temos dois minutos.  

Sra. Ivani Oliveira: São dois minutos mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá para falar em um, porque tem 
mais duas pessoas querendo falar. Dá para fazer em 30 segundos?  

Sra. Ivani Oliveira: Ivani Oliveira, bom dia a todos. Eu acho que a grande 
questão aqui, o grande debate em relação a esse assunto é, se realmente há 
Receita Federal, o fisco tem fundamento jurídico para exigir um balanço fiscal, 
ou seja, se das normas relativos ao regime tributário de transição, se a 
obrigatoriedade de se emitir um fiscal. A meu ver não. A gente poderia 
entender que a primeira versão da 11.638, ela sim falava no balanço fiscal, 
mas ela foi revogada expressamente pela 11.941. Então não existe. O que a 
gente tem uma instrução normativa, o que diz a lei? Faça o lucro exercício, 
faça adições, exclusões é o que diz a lei. A AIIM que instituiu o FCont que 
disse: “apuro um lucro societário, apure um lucro fiscal e a diferença coloque no 
FCont”. Quer dizer, AIIM trouxe uma exigência de um lucro líquido fiscal que a 
lei não dá amparo, essa é a minha visão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. Vamos ver se dá tempo 
Hiromi, para o [ininteligível], tudo isso mostra que estão todos convidados 
para prosseguir na semana que vem.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, Eu Sou Voto Vencido, Mas Eu... Não, Porque 
sempre a distribuição de dividendo de lucro ficou baseada no resultado fiscal. 
Agora, tem art. 48 da Instrução Normativa 93 de 1997, lá diz que qualquer 
contribuição de dividendo lucro, lucro real, e lucro presumido, se não for, não 
foi abrangida pela base de cálculo, é considerado outro rendimento tributável 
pela tabela. Agora, no lucro presumido, por exemplo, digamos, dez milhões de 
receitas, calcula o lucro contábil, mas se aplica o percentual para a base de 
cálculo, mas aquela receita passou na base de cálculo do imposto. Então, esse 
dividendo que lucro maior do que o percentual, esse pode distribuir com 
isenção, porque serviu de base de cálculo. No lucro real é a mesma coisa. 
Agora, sempre foi lucro fiscal, não é? Então eu acho que esse negócio de 
distribuir lucro além do lucro fiscal, eu... A empresa pode fabricar lucro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Hiromi. Com o maior respeito, 
eu tenho tanta coisa para dizer ao senhor a respeito do que o senhor disse 



aqui, mas eu só posso falar na semana que vem. [ininteligível], desculpe, só na 
próxima reunião que vamos tratar desse assunto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu peço ao conselho dia 25, se possível, até 
porque coincide... Ah, dia 18, a próxima?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dia 25 é o dia que nós já 
anunciamos que não vamos estar presentes aqui, vários aqui da mesa, pelo 
menos, mas nós vamos organizar continuação da mesa de qualquer forma. 
Dia 25, dia do seminário. [ininteligível], você pode estar aqui na semana que 
vem?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dia 18? Está bom. Então, você 
tinha pedido a palavra, terá em primeiro lugar. Professor Ruy Barbosa 
Nogueira estabeleceu uma regra imutável que nem o Supremo Tribunal 
Federal pode construir interpretação em contrário. Às dez horas terminou o 
expediente. 
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