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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
lembrar a todos que amanhã, novamente, amanhã, às10h15 a família 
do professor Alcides Jorge Costa vai estar aqui, nós vamos dedicar o 
auditório a ele e fazer um lançamento oficial do livro “Diálogos Póstumos 
com Alcides Jorge Costa”. Novamente, eu convido a todos que puder 
estar presente para prestigiarmos a memória do professor e também a 
família que aqui vai estar presente. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos, Brandão. É pequeno 
expediente, mas, às vezes, se estende, então, tem que tomar um 
pouquinho de cuidado. Mas a pergunta que eu faria a todos nós, é a 
seguinte, vocês já viram um empresário reclamar de diminuição da 
carga tributária? Bom, parece surrealismo, mas é o que está 
acontecendo, essa Medida Provisória 766 que está se transformando 
num [ininteligível], não é? Ela traz uma redução, uma alíquota de IPI 
que é altíssimo, 40%, de 27%, são dois casos, para 10 e as grandes 
empresas de refrigerante aqui de São Paulo, a gente já sabe os nomes, 
estão reclamando, não pode baixar, por uma razão muito simples: 
quando sai de Manaus, sai a isenção e é o único caso em que é 
permitido o crédito na saída tributada, e o crédito de 40% sobre o valor 
não pago é um tremendo de um subsídio que a nação toda presta a 
essas empresas. Só a... está publicado no jornal, eu vou falar, a Ambev, 
o resultado dela foi acrescido em 2 bilhões e 800 milhões de reais de 
crédito de um valor que não foi pago. Porque o IPI é uma fórmula de… 
Então, se ele faz a venda lá de 100 acaba custando para ele 60, porque 
40 somos todos nós que pagamos, né? E somando todas as empresas, a 
Coca-Cola e etc., o total chega a R$ 9 bilhões. Então, há um lobby 
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grande dessas empresas no sentido de manter a taxação nessa base, 
quer dizer, uma coisa interessante. Outra é o sistema S. Todo mundo 
reclama da carga previdenciária que é muito alta, mas quando se fala 
em mexer no sistema, os empresários somem tudo, o da alta direção 
aqui das indústrias de São Paulo, fazem lobby para que não baixar. 
Sabe qual é o saldo em caixa de todo o sistema S que, na verdade, é 
uma taxa, R$ 15 bilhões eles têm em caixa, R$ 15 bilhões aplicados no 
mercado financeiro e não abrem mão. Tem agora um projeto que está 
rolando lá no Congresso, no sentido de que se extingua isso, não só o S 
do Sebrae, [ininteligível] Rural, mas também, o Sesi e outras entidades, 
não é? Nunca se viu uma defesa de diminuir esses terceiros que está na 
cota da previdência. É engraçado como é que funciona. Isso aí, é só 
uma... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obviamente a questão é política, mas eu, 
pessoalmente, acho que o S, o sistema S é um dinheiro bem empregado 
em relação a outros valores. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Empregado no banco não sei por que, 
não é? Essa foi uma questão. A outra questão que eu vi e gostaria de 
comentar, principalmente quem cuidou de repatriação aqui, nós 
discutimos bastante, então, é só assim, nós são somos criminalistas, 
né, mas há sempre um paralelo. Quanto à questão da prescrição e o 
crime de ocultação e lavagem de dinheiro. O advogado do Maluf, acho 
que é o Nabor, não é? Ele foi fazer a sustentação oral crente que a 
prescrição estava fechada, não ia acontecer nada, e ele ficou surpreso, 
até, que o Fachin deu o primeiro voto no sentido de que crime de 
ocultação de lavagem dinheiro é crime permanente, não há prescrição. 
Mal, então, aquela repatriação, né, tem alguns casos que estão sendo 
revisados aí, então, parece que está no Supremo, que está pegando no 
pé nessa história. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação a isso, eu estava vendo o 
jornal de hoje, porque realmente, eu até onde eu sabia, ocultação, tem 
que ser permanente, porque todo ano você deixa de declarar o do ano, 
mas o que disse o jornal de hoje, falava que portaria a partir de 2009, 
por isso não teria prescrito, isso eu acho estranho, porque 2009 e não 
agora, ou seja, em todo ano que você não declara, é o ano que você teria 
isso, porque 2009, você tem ideia disso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 2009, porque foi o Banco Central 
que introduziu a declaração de bens existentes no exterior. Mas antes, 
no Imposto de Renda você também tinha de declarar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas se é um crime continuado, eu não 
precisaria considerar 2009. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por isso que eu achei estranho, estranha 
essa data que constava aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tanto que o valor foi de 96, né? A 
questão que está sendo julgada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Queria identificar aqui, mas… bom… 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Teria mais um pontinho só? Havendo 
essa, mesmo nessa Medida Provisória 766, uma discussão que estão 
chamando de “jabuti”, tudo é jabuti, tudo que você coloca lá na árvore, 
mas é questão do CARF, para acabar com aquele voto de minerva, não 
é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, posso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estou lendo o editorial do Estadão, é a 
única informação que eu tenho é do editorial do Estadão: “Na 
interpretação de Fachin, o prazo de prescrição para crime de lavagem de 
dinheiro com ocultação só começa a contar a partir da - agora a 
discussão disso daí, - a partir da última data em que houve 
movimentação do dinheiro desviado. Na ação avaliada, essa 
movimentação se deu em 2006, como a denúncia foi parcialmente 
recebida em 2011 o crime só prescreverá em 2019”. Eu achei estranho 
ele começar a contar da última movimentação e não da última não 
declaração, porque se é ocultação, o prazo seria anterior. Então, ou o 
jornal informa de modo errado, pegando apenas o editorial do Estadão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, aí já melhorou, né, porque se há um 
critério de tempo, porque aqui pela notícia, não cabia critério de tempo, 
96 vem para cá e... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, o que faz sentido, porque todo ano 
deixou de declarar, mas aqui ele pôs como termo a última 
movimentação, isso me causou estranheza. Eu só estou relatando o que 
o editorial do Estadão de hoje fala. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, tem que esperar o acórdão. O 
terceiro item que eu gostaria de comentar é essa questão do voto de 
minerva do CARF e que a sugestão do relator da Medida Provisória 766, 
é no sentido de que quando o voto for de qualidade vai ser excluída a 
multa. E a gente está tendo aqui a discussão aqui, que a multa, na 
dúvida, deveria aplicar-se realmente ao acusado, não é? Embora haja 
até uma posição… tem um trabalho, até muito legal, que essa questão, 
né, por que dá três a três? Então, o fisco está sempre errado e os 



contribuintes votam a favor das empresas, porque são representantes 
das empresas e o fisco é sempre representante do contribuinte? Ele faz 
uma questão nesse sentido, porque dá sempre três a três, não dá a 
favor do fisco ou a favor do contribuinte? Mas passando essa questão, 
ele cita dizendo que o Supremo Tribunal Federal, o ex-procurador da 
Fazenda, já decidiu num mandado de segurança, que quando dá 
empate no tributário é a favor do fisco. Eu procurei, nossa, se tem uma 
decisão nesse tipo aí, eu pedi para procurar. Olha, não encontramos. O 
que nós encontramos é que no Regimento Interno do Supremo se diz 
que quando o mandado de segurança dá empate e não tem a 
possibilidade de haver a votação no voto de minerva, o ato impugnado é 
considerado constitucional pela presunção de qualidade da lei. Bom, 
mas isso é outra coisa, não é dizer que no caso… No penal a gente já 
viu que na medida… na ação penal 470, quando deu empate foi 
realmente a favor dos réus, no direito penal. Bom, nós estamos no 
direito penal tributário, que a multa não é tributo é uma punição, 
então, se der empate, tem que ser a favor do contribuinte. E ele diz que 
o Supremo, ele foi além, ele falou que, realmente, falou que a aplicação 
retroativa, “empate não é dúvida”. “Afirma, lembra que o Supremo 
Tribunal Federal (STF), em mandado de segurança, manteve o desempate 
e disse que o paralelo com o direito penal não se aplica, uma vez que o 
direito tributário não tem penas restritivas de liberdade”, quer dizer, ele 
quis dizer que o Supremo, mas não foi o Supremo, foi ele que disse, né? 
E a gente vê no Regimento Interno do Supremo que, realmente, o 
mandato de segurança quando dá empate, o ato é considerado válido, 
no sentido de que a lei tem presunção de constitucionalidade, então, 
isso está certo. Agora, não se chegou a analisar no caso de dar empate 
no caso de multa. Essa medida provisória vai render bastante, mas 
vamos conversar sobre ela depois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jabuti vale? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, com relação ao empate não ser dúvida, 
penso de maneira diversa, eu penso que o empate evidencia que o 
órgão, o julgador, objetivamente falando, teve dúvida. Então, com 
relação à multa, ser mantida a multa no caso de empate, eu já me 
manifestei várias vezes aqui, no sentido de que isso contradiz o 112 do 
CTN. Eu acho que seria positivo se saísse inclusive por lei até porque aí 
teria o efeito retroativo, resolveria o assunto também para questões 
passadas e corrigiria um erro de se manter a multa. Eu tenho uma 
dúvida, Brandão, e isso não se tem discutido tanto, mas dúvida, por 
favor, hein? Com relação ao principal. Eu tenho para mim claro que a 
multa eu tenho claro, agora, com relação ao principal, eu comparo o 
sistema nacional com o sistema estadual, nos dois eu tenho um caso de 
empate uma resolução pelo presidente, só que no caso estadual eu 
tenho afinal de contas um “q” aleatório, da turma par e a turma ímpar, 
de quem é o presidente. Na Receita Federal, eu tenho a certeza com 
relação a qual o resultado no caso de desempate. Eu tenho dúvida se 
essas, só dúvida, se essa certeza com relação à qual será o critério de 



desempate, ou seja, in dubio pró-fisco, se ela é constitucional. E essa é 
a minha pergunta, a minha dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está se referindo ao 
principal? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ao principal, ao principal. O principal hoje 
está in dubio pró-fisco. Se não seria necessário algum critério, que fosse 
o aleatório, como o estadual ou algum tipo de critério, mas o in dubio 
pró-fisco, que é o que hoje o sistema tem, eu tenho dúvidas com relação 
à sua constitucionalidade. Eu queria dividir com a Mesa essa dúvida, se 
o direito convive com a interpretação apriorística in dubio pró-fisco. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso só também especular? No 
sentido o seguinte, realmente precisa tomar muito cuidado com esse 
voto de qualidade, se entender para o fisco, porque pela legislação, se 
for o contrário, o fisco não tem possibilidade de ir ao judiciário e o 
contribuinte pode ir ao judiciário reverter essa questão. Então, parece-
me assim, mais lógico que se desse as partes o mesmo o direito, não é? 
Assim, se o fisco também pudesse ir ao judiciário, no voto de desempate 
a vitória seria do contribuinte, porque daí caberia à Fazenda, se 
quisesse, levar à questão ao judiciário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí é uma questão de pressuposto, o 
mesmo pressuposto. Muita gente acredita que o processo administrativo 
seja um verdadeiro processo. Eu não consigo concordar com isso de 
modo algum, eu acredito que eu tenha garantias do processo a um 
procedimento de revisão administrativa no lançamento, eu acredito que 
a decisão do CARF é uma decisão do executivo, é o executivo revendo a 
sua própria decisão. Ou seja, qualquer tipo de discussão que busque, 
de qualquer modo, a igualdade de direitos entre o fiscal e o contribuinte 
está errada por definição, porque o fiscal apenas representa o estado, 
agora, se o estado, o executivo, um órgão de revisão rever o seu 
posicionamento, não há como levar para juízo, não haverá a mínima 
possibilidade a menos que eu mude e que eu passe a falar em processo, 
não há a mínima possibilidade de se levar essa questão a juízo. E se for 
para ser em processo, que o seja, aí eu que eu tenha juízes 
independentes, que eu tenha outras garantias que hoje eu não tenho no 
processo, então, enquanto eu tiver o contém, o mero procedimento de 
revisão do lançamento, não há como cogitar levar essa questão. Agora, o 
seu raciocínio leva a uma outra questão, que é essa, sim, que você 
poderia me provocar, se é uma mera revisão do lançamento, seria 
errada a presunção in dubio pró-fisco? Ou seja, isso eu ponho como 
dúvida, se eu tive um fiscal que lançou, e o órgão superior não foi capaz 
de encontrar uma razão forte o suficiente para rever o lançamento, aí, 
não em nome da presunção de legalidade geral, assim, presunção de 
legalidade do ato administrativo, se seria possível, no caso de empate, e 
não precisaria do desempate, note, eu poderia dizer que no caso de 



empate, mantem-se o ato administrativo. Essa é a minha dúvida, por 
isso que eu digo a vocês, que é uma dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Mara Caramico: Mara, bom dia. Era justamente esse o meu ponto, 
porque eu acho que o processo administrativo é meramente uma 
revisão do lançamento, até porque, é feito pelo próprio órgão. Muitas 
vezes ela diz assim, é o próprio corpo que revê, então, o coração falando 
para o fígado, é a mesma instituição. Então, nesse caso, o que estaria 
sendo revisto é o lançamento, a correção de um lançamento, e eu 
também sou de…, penso dessa forma, quer dizer, se o ato, deu três a 
três, é uma presunção de que ele está correto, aí seria uma presunção 
mais a favor do fisco do que contra o fisco. Porque a própria instituição 
não viu, vamos dizer assim, motivos muito fortes para rever o próprio 
ato. Tanto é que caberia essa revisão ao judiciário, coisa que não existe 
no caso contrário, porque quando a própria Fazenda revê o ato é porque 
ela própria admite que está errado. Então, aí que eu vejo que é uma 
diferença e também acho que não precisaria nem estar escrito que 
haveria necessidade de voto de qualidade, não vejo uma 
inconstitucionalidade nisso e também não veria se não houvesse 
paridade. A paridade aí, no caso, é irrelevante, até porque, agora nesse 
novo projeto que estão fazendo no TIT, que limitaram a 35 mil… querem 
limitar a 35 mil UFESPS uma revisão por TIT em segunda instância, 
está limitada à própria esfera, é o delegado, não tem nem… é um 
absurdo, tudo bem, mas… 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mara, só para lembrar, desculpe-me, que 
com relação ao direito à segunda instância administrativa a gente 
concorde ou não, o Supremo quando do depósito, dos depósitos se 
manifestou claramente que não haveria como restringir o acesso-- 

Sra. Mara Caramico: Não, não estou discutindo se aquilo é 
constitucional ou não constitucional, se é justo ou não, eu acho um 
absurdo, até haver o limite. Eu estou dizendo o seguinte, a paridade, 
que há necessidade de uma paridade para o julgamento, não é uma 
necessidade, então, estar três a três porque foi contribuinte contra 
fisco, isso é relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Supremo tem duas 
decisões que considero marcantes nessa questão, a primeira, como o 
Schoueri acabou de mencionar, existe o direito ao recurso 
administrativo e a segunda, é que a pessoa que participou do ato 
recorrido não pode participar do julgamento do recurso, ela está 
impedida. Então, você não pode ter recurso com a própria autoridade. 
Como você mencionou agora. São dois pontos que eu considero 
marcantes no Supremo, não vou dizer que é jurisprudência, porque são 
decisões isoladas, mas são importantes. 



Sra. Mara Caramico: Não, mas aí e o delegado que estaria julgando, né, 
nesse… Na esfera administrativa a instância superior para esses 
processos que não iriam para o TIT, seriam o delegado tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outra autoridade. 

Sra. Mara Caramico: Outra autoridade, não é a mesma autoridade, não 
é o fiscal que vai julgar e nem o delegado que está acima do fiscal, é a 
delegacia de julgamento, é um órgão administrativo próprio, mas é 
composto, não é paritário, é composto só de... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é nem aberto. 

Sra. Mara Caramico: Hã? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é nem aberto o julgamento. 

Sra. Mara Caramico: Não, não é nem aberto, entendeu? Então… 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão da pessoa 
participar duas pessoas, apareceu novamente, no caso do CARF, 
quando o presidente vota duas vezes. Você poderia inibir o presidente 
que vota tem o voto ordinário pelo voto de qualidade também? Porque 
aí, ele está desempatando uma decisão anterior. Na verdade, o voto dele 
é um voto solitário, é uma decisão solitária, tem um empate, então, eu 
decido que prevalece um ou outro. Não, o fisco sim, mas ele tem o poder 
de decidir qual lado, ele estaria votando duas vezes. Entendeu? 

Sra. Mara Caramico: Mas ele sempre vai votar duas vezes, né, numa 
Câmara? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, mas isso que eu estou 
dizendo. Se o Supremo diz que ele não pode, no ato revisado ele não 
pode... 

Sra. Mara Caramico: Ah, no ato, vamos dizer assim, seria ele, ele 
estaria na Câmara baixa e depois... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, se ele estiver na 
Câmara Baixa é claro, mas ele está na própria Câmara, você tem duas 
votações, você tem uma votação ordinária na qual ele faz parte, está 
certo? E depois você tem uma outra que é solitária dele. Bom, está em 
aberto. Leonardo. 

Sr. Leonardo Andrade: Leonardo Andrade. Queria fazer só uma 
provocação para o professor Schoueri, em relação à questão da 
aplicação apriorística do princípio in dubio pró-fisco e in dubio pró-
contribuinte porque a notícia veio à tona no final do ano passado a 
respeito dessa aplicação do art. 112 para o principal, veio num processo 



da Justiça Federal de Guarulhos veio até relatada pelo Bruno 
Fajersztajn aqui na... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Guarulhos ou Campinas? 

Sr. Leonardo Andrade: Campinas, desculpa. Que lá, o entendimento 
do juiz foi no sentido de que, por se tratar de um fato, não havia dúvida 
sobre a tese em si, mas tinha dúvida sobre a ocorrência ou não do fato, 
ou seja, o fisco teria descumprido a obrigação que ele tem do 142 do 
CTN, e naquele sentido, já que não arcou com ônus probatório, de 
comprovar o fato, ele aplicou o 112. Então, a provocação que eu faço 
para o professor Schoueri é no sentido de que caberia nessa discussão 
fazer um corte no sentido de: olha, eu reconheço que eu vou aplicar, 
não posso ter uma interpretação apriorística, mas, nos casos em que eu 
tenho dúvida sobre o fato, ou seja, o fisco comprovou ou não o fato, 
necessariamente, eu teria que ter o resultado de in dubio pró-
contribuinte. Esse foi o racional que foi utilizado naquela decisão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Leonardo. Bom, eu jamais 
invocaria o 112 para sustentar a sua tese, o 112 não foi chamado. O 
112 está falando de pena, um problema a parte e ele está lá para multa. 
Agora, vamos tirar o 112, a questão jurídica interessante é: existe um 
ônus de prova da parte de fiscalização, e se ele não conseguiu 
convencer a maioria dos julgadores, então, ele não cumpriu o seu, ele 
não cumpriu o seu ônus de prova. A tese é boa, a tese é bastante boa, 
mas eu tenho dúvida se, realmente, existe esse dever de prova da parte 
da fiscalização, ou se valerá aqui aquela presunção de validade do ato 
administrativo, essa é minha… Não sei qual dos... Em regra, quem 
alega prova, mas o direito reconhece isso, mas o direito também 
conhece a presunção como inversão do ônus da prova. Então, se eu 
tenho uma autoridade informando alguma coisa, eu pergunto se cabe à 
essa autoridade comprovar ou se a autoridade, se à autoridade basta 
lhe dizer por que entendeu assim, cabendo ao contribuinte provar o 
contrário. Eu quero crer, nós temos dentro do Direito Administrativo, 
mas eu quero crer que cabe ao contribuinte a prova contrária... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não Schoueri, você vai me 
desculpar, agora... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu estou, eu vou te desculpar, não, eu 
vou querer aprender com você, Ricardo, eu estou com essa dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria… queria fazer, eu 
acho interessante você estar levantando isso, mas eu também estou 
pensando pela primeira vez, então estamos em igualdade de condições 
aqui, embora você tenha muito mais cultura do que eu... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, realmente não. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos lembrar que a 
presunção de legitimidade do ato administrativo em geral e do jurídico 
tributário em particular, pressupõe a regularidade dele. A presunção só 
se estabelece se o ato for regular, aí sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas o pressuposto foi isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas faz parte da atividade 
administrativa de lançamento verificar a ocorrência do fato gerador, 
verificar não é simplesmente afirmar. É demonstrar a ocorrência do fato 
gerador. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, deixa eu deixar ser bem claro, 
estou imaginando um fiscal sem apresentar documentos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para terminar aqui, nos 
próprios casos de presunção juris tantum, que vem adicionando a prova, 
a presunção só se estabelece se a autoridade prova ocorrência do 
pressuposto que desencadeia a presunção. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gostaria muito de ouvir o professor Paulo 
Bonilha, porque a final de contas, o doutorado dele foi sobre a prova em 
processo tributário. Então, eu queria saber um pouco do professor 
Paulo o quê que interessa. A situação: o fiscal trouxe os elementos de 
evidencia e que lhe deram convencimento. A partir desse momento, 
corre a presunção de validade desse ato administrativo cabendo, 
portanto, ao contribuinte demonstrar a falsidade daquela alegação ou 
mesmo esse primeiro ato estará sujeito a uma revisão? Qual é, como o 
direito administrativo tributário trata essa matéria? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A presunção aí é de ordem geral, 
em se tratando de atos administrativos, há uma presunção de 
legitimidade, de validade do ato em princípio, portanto, os atos 
praticados pela administração gozam dessa característica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, concretamente, se o fiscal, eu estou 
supondo uma situação que ele foi diligente, ele trouxe documentos que 
lhe deram, que dão base para a sua decisão, então, a sua decisão, nesse 
sentido, foi regular. No entanto, um órgão de revisão desse lançamento, 
metade dos julgadores dizem: essa documentação não é suficiente, 
outra metade diz: essa documentação é suficiente, corre ou não a 
presunção de regularidade do lançamento nesse caso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer chegar aí, né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Aí é um juízo sobre a carga 
probatória do processo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer dizer, caberia… o fiscal teria o dever 
de convencer a maioria ou basta lhe dizer, olha, ao contrário, não houve 
maioria para desautorizar o raciocínio dele? Porque eu tendo, Leonardo, 
eu tendo a acreditar que não houve maioria para desautorizar o 
raciocínio dele, mas eu estou pondo isso como uma... então o 112 eu 
não coloco, a questão me parece essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, o assunto é 
instigante, eu vou colocar na pauta para nós discutirmos melhor, você 
vai ser relator Leonardo? 

Sr. Leonardo Andrade: Eu posso ser, só não pode ser na semana que 
vem por não estarei em São Paulo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então o assunto, eu 
acho que merece ser debatido, nós desviamos bastante do foco original. 
Mais alguma coisa, Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos para a pauta. A 
semana passada nós discutimos com bastante proficiência os 
pressupostos do Recurso Extraordinário 651703. Infelizmente o 
professor Schoueri não estava presente e ficou na Mesa aguardando a 
volta dele, Zilveti também não estava. Ele não teve tempo ainda de ler 
sequer a ementa do recurso, que são cinco ou seis páginas, se não me 
engano, então, eu pedi que ele lesse hoje cedo, mas não deu tempo. 
Então, nós vamos voltar a discutir o mérito dos pressupostos, a escola 
pós-positivista, interpretação econômica, agora, são duas interpretações 
econômicas, uma do Enno Becker, e outra que eu não sei bem de quem 
é, mas foi colocado pelo Fux, então, nós vamos voltar a discutir isso 
futuramente. Mas hoje, em função do Novo Código de Processo Civil nós 
vamos ouvir aqui o Marcos Engel e o Henrique Coutinho de Souza sobre 
qual é a extensão, a repercussão dessas considerações feitas pelo 
Ministro Fux em relação a outros processos. Lembrando duas coisas: 
em primeiro lugar é que a repercussão geral, a repercussão geral se 
reduz a tese expressa ao final do voto da ementa e também, fora da 
repercussão geral, faz parte da coisa julgada em geral, não em nível de 
repercussão, e eu coloco isso, lembrando que no passado nós não 
tínhamos muita discussão a esse respeito porque tudo se considerava 
obter dictum, tudo que não tivesse dentro da parte dispositiva da 
decisão, via de regra, se podia considerar obter dictum, e fazia parte da 
decisão. Aparentemente, eu falo aparentemente, porque vocês dois 
mesmos já expuseram aqui para nós, mas aqui temos uma boa 
oportunidade de rever o que vocês expuseram, o Novo Código de 
Processo Civil mexe com esse cenário que eu acabei de resumir aqui. 
Então, eu deixo a palavra com vocês, vocês não querem vir para frente? 
Como vocês quiserem. E vocês dividirem entre vocês. 



Sr. Marcos Engel: Bom dia a todos. Marcos Engel. Esse tema, 
realmente, é um tema difícil você identificar qual que é o fundamento 
determinante de um acórdão, para que esse fundamento e se esse 
fundamento vai repercutir para outros casos, porque a gente está diante 
de uma repercussão geral. No Código, no art. 927 elegeu esse tipo de 
julgamento como precedente obrigatório... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso? Desculpa, posso adicionar 
pergunta? Para ver se esclarece isso junto. Quando existe uma 
repercussão geral, o próprio ministro informa o que vai na repercussão 
geral, é essa a questão, de repente o julgamento tem ‘n’ outras questões 
além dessa, eu gostaria que seu comentário esclarecesse esse ponto, ou 
seja, certamente não foi para repercussão geral por conta de existir 
interpretação econômica, não foi essa questão, não era a questão, era 
ISS e etc. etc. Eu queria saber qual a relevância do despacho do 
ministro quando leva à repercussão geral que ele diz qual é a questão, 
em relação a isso também? Por favor. 

Sr. Marcos Engel: Então, estamos diante de uma repercussão geral, 
estamos diante de um precedente obrigatório nos termos no art. 927 do 
Código de Processo e essa decisão vai repercutir para outros casos. 
Agora, a questão é como identificar quais fundamentos irão repercutir? 
Seria apenas o fundamento que constou no reconhecimento da 
repercussão geral pelo Plenário virtual? Que [ininteligível], realmente foi 
dito que o que se iria discutir seria o ISS incidente sobre plano de 
saúde, chegou-se a dizer a respeito da obrigação de fazer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, posso complicar a tua 
pergunta? É que eu trazer para muito mais concreto. Vamos dizer que 
eu tenha um caso X em que eu discuta a mesma matéria, mas a minha 
razão é alguma bobagem, o Schoueri inventou uma bobagem, eu, 
certamente, nunca falei em consideração econômica, nunca falei em 
pós-positivismo, acredite ou não eu estava, enfim eu estava em outra 
matéria, em outra argumentação X. Isso repercute, assim, esse 
resultado, sendo que a minha fundamentação é completamente 
diferente embora o mérito no final seja o mesmo, isso eu gostaria só 
para entender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Marcos, eu vou falar outra 
besteira, ele disse que falou uma besteira, eu vou colocar um ponto, o 
Schoueri não esteve aqui a semana passada, não leu o acórdão ainda. 
Eu queria fazer uma distinção, junta um pouquinho, acho que você 
estava encaminhando, eu só quero destacar isso para ver se eu estou 
entendendo bem. E me permitir também, fazer uma solicitação 
preliminar. A solicitação preliminar é que nós projetemos aí na tela os 
artigos do Código de Processo Civil que podem ser importantes, 
inclusive, na questão dos pressupostos. Segundo lugar, Schoueri, existe 
sim, um pressuposto que parece que é fundamental. A questão da 
interpretação econômica é uma questão. E outra, que é sim, 



diretamente ligada com a decisão, é se o ISS, ou seja, o serviço sujeito 
ao ISS é um serviço que, necessariamente, tem que ser obrigação de 
fazer ou não. Isso está muito discutido no acórdão. Então, esse 
pressuposto, me parece, muito mais determinante para a decisão ou 
integrado na decisão do que a interpretação econômica, ou ele poderia 
ter falado na interpretação filológica, então, não sei se está claro esse 
ponto, foi esse o objetivo que nós tivemos quando colocamos o assunto 
em pauta e convidamos vocês a se manifestarem. 

Sr. Marcos Engel: Realmente, essa questão é uma questão 
extremamente controvertida, já era controvertida na common law lá não 
conseguiu solucionar essa dificuldade, e muito menos aqui no direito 
brasileiro com as particularidades existentes. Não existe um método, o 
legislador não disse como que se extrai o ratio decidendi de um julgado. 
Até porque o julgado, respondendo já, a pergunta do professor 
Schoueri, pode ter mais de uma ratio decidendi, é uma questão de 
interpretação, não seria um ato mecânico para se identificar o que seria 
a ratio decidendi. É uma questão de hermenêutica. E fazendo essa 
análise do acórdão, partindo pela parte do relatório, da fundamentação 
e também a parte do dispositivo, se consegue extrair os fundamentos 
determinantes necessários e suficientes do acórdão, para que ele possa 
repercutir para outros casos, essa sim seria a ratio decidendi capaz de 
ser fixada. Agora, outros fundamentos que também poderiam ser 
relevantes e são relevantes para a solução da questão, analisar o 
acórdão como na sua integralidade não poderiam ser compreendidos 
como uma ratio decidendi que vincularia as futuras decisões. Até 
porque, quando se fala em precedente obrigatório, não basta se 
interpretar apenas o art. 927 e tentar extrair dali uma vinculação aos 
juízos dos tribunais. Você tem que entender também, que o Código 
estruturou todo um sistema da formação dos precedentes e para a 
formação dos precedentes, primeiro, é necessário uma fundamentação 
adequada que está no 489 § 1º. Isso é o básico de formação de 
precedentes. Os ministros precisam se manifestar a respeito de todos os 
fundamentos levados pelas partes e por terceiros, amicus curiae, 
comunidade jurídica, audiências públicas. Esse é a origem do 
precedente, vamos dizer assim. O segundo fundamento é dar 
oportunidade para as partes, para a comunidade jurídica se manifestar 
sobre as questões debatidas no julgamento. Essa discussão prévia que 
fortalece o precedente e dá a ele a força para repercutir em outros 
casos.  

Enfim, podemos então, na minha cabeça, existe a possibilidade de se 
extrair do julgado mais de uma ratio decidendi, mas, por mais estranho 
que possa parecer, existe a possibilidade de não se extrair nenhuma 
ratio decidendi, apesar de se tratar de um recurso repetitivo. Não é 
porque a gente está diante de uma repercussão geral que, 
necessariamente, deverá haver uma ratio decidendi capaz de repercutir. 
É possível que, pelos votos dos ministros, haja uma dispersão tal, que 



não se pode extrair ali o fundamento determinante e necessário para 
repercussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O voto do relator, em si não 
é suficiente? 

Sr. Marcos Engel: Não, não é suficiente. Certamente, no julgamento 
haverá um resultado, depois de vários fundamentos pode-se chegar a 
um resultado. Agora, para se extrair uma razão de decidir do acórdão é 
necessário que haja uma substância e tal que facilmente identificável 
para que haja um mínimo de segurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou te provocar, você 
identifica algum ratio decidendi que repercute? 

Sr. Marcos Engel: No julgado sim e não está relacionada com a 
interpretação do Fux do art.109 e 110. O que se decidiu foi que incide o 
ISS nos planos de saúde. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas isso é essa é 
decisão. 

Sr. Marcos Engel: Essa é a decisão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o que se decidiu também que não é 
necessária a obrigação de fazer conta disso. 

Sr. Marcos Engel: Essa questão da obrigação de fazer já não fica tão 
clara no julgado. Existe um professor Fredie Didier que diz... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que virá ao nosso 
Congresso. 

Sr. Marcos Engel: Que virá ao nosso Congresso e ele participou da 
construção do projeto do novo CPC, diz que, nesse caso, você tem que 
extrair da fundamentação uma norma jurídica abstrata, em geral, capaz 
de poder ser replicada para os outros casos, né? Existe a norma jurídica 
individual, que é a solução no caso concreto que está no dispositivo e 
uma norma jurídica geral. É possível se extrair mais de uma norma 
jurídica, mas analisando o caso específico, eu não consegui, não 
enxergo o acórdão da forma que o Supremo tenha definido essa questão 
da obrigação de fazer e obrigação de dar ou a interpretação econômica, 
não. Então, na minha presunção foi um acórdão, a interpretação tem 
que ser um pouco mais restritiva, lógico, é importante, vai influenciar 
os futuros casos? Sem dúvida, vai movimentar a jurisprudência, mas 
não vai vincular. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não faz coisa julgada. 



Sr. Marcos Engel: A coisa julgada acontece com a parte que foi 
discutido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também para ela, não faz 
coisa julgada os pressupostos. 

Sr. Marcos Engel: A coisa julgada no novo CPC, para que ela ocorra, 
tem que haver uma discussão a respeito da questão debatida, questão 
discutida, essa questão tem que ser, tem que ocorrer alguns dos 
pressupostos para que a coisa julgada ocorra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, isso aqui é uma lista, 
que continua no verso, de pressupostos, eu fui lendo o acórdão e fui 
digitando, isso aqui é o meu banco de dados, fugindo das partes mais 
polêmicas de interpretação econômica, uma que está mais ligada à 
questão, ele diz que a interpretação da Constituição conforme a lei, a lei 
que está referindo é a lei ordinária, é possível, mas não pode ser 
absoluta, só tomando isso como exemplo. Esse que é um… integra a 
ratio decidendi? 

Sr. Marcos Engel: É a fundamentação do acórdão, mas, analisado 
isoladamente, pode-se extrair daí uma ratio decidendi. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria insistir com a minha pergunta, 
mas vamos admitir que um despacho que mandou esse nesse período, o 
ministro tenha dito: olha, precisamos nos manifestar sobre se… Como é 
que era a questão? Se… 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se a Constituição, quando 
se refere a um conceito que está na lei ordinária, ela está se vinculando 
ao conceito da lei ordinária? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa, esse é o pressuposto dele, que a 
gente vê na decisão. Agora, no despacho que admitiu não foi isso. 
Deveria só, eu queria insistir no meu ponto. Agora, acontece que no 
município de Piraporinha, tem um advogado, um juiz que tinha uma 
questão muito parecida, e ele invocou tudo menos essa questão. Eu 
queria saber se isso se torna… qual o efeito do despacho de 
admissibilidade que tenha sido no plenário virtual, com relação ao que 
dá repercussão da repercussão geral? Porque você está procurando um 
fundamento do acórdão, estou lhe provocando, eu devo buscar no 
acórdão ou devo buscar no despacho de admissibilidade aquilo que será 
matéria de repercussão geral? Essa é minha pergunta. 

Sr. Marcos Engel: Despacho de admissibilidade, ele é importante para 
um ato formal que reconhece a repercussão geral, mas ele não tem uma 
relevância para a identificação da ratio decidendi que irá repercutir. Na 
minha opinião, não tem relevância essa decisão que orienta, vamos 
dizer assim, o que será julgado. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para ser no inverso, se o despacho falasse 
que era essa a questão, vai para o Plenário, agora não é virtual, 
concreto, o relator traz essa questão e traz outras dez questões, 
pasmem, os outros dez ministros concordam com o relator nas outras 
dez questões, mas nessa tese específica, o relator perdeu. Para efeito de 
repercussão geral, o que interessa são as dez outras questões, essa 
questão ou vamos dizer, não houve repercussão geral já que a única 
questão que havia repercussão geral não foi julgada, como é que fica 
isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, a repercussão geral 
devia ser dos outros dez. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não é porque o despacho, a minha 
hipótese é que o despacho de admissibilidade falava, precisamos nos 
manifestar sobre esse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E esse assunto… os demais nem tratam do 
assunto. 

Sr. Marcos Engel: Pensando em teses, existe uma repercussão geral 
suscitada para uma questão específica, a comunidade jurídica como um 
todo, vai debruçar sobre aquilo, vai se preparar para auxiliar o Supremo 
naquela decisão. Eu acho muito complicado você suscitar repercussão 
geral para uma questão específica e o Supremo, no momento do 
julgamento, por outros fundamentos julga uma outra questão... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, portanto, trazendo o seu caso 
concreto, se o despacho discutir apenas planos de saúde ou coisa 
parecida e se o despacho não disser por que razão, Ricardo, todas as 
razões, sob todas as razões, a única repercussão geral é no resultado, 
ou seja, plano de saúde estão sujeitos ao ISS e não a razão do porque 
isso. 

Sr. Marcos Engel: No caso específico, a repercussão geral é sobre a 
incidência de ISS nos planos de saúde e ponto. Chega até no despacho 
chega até falar da questão da questão da obrigação de fazer e obrigação 
de dar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Portanto, se uma parte, agora, doravante 
uma parte, voltando a Piraporinha. Piraporinha tinha uma 
argumentação completamente diferente, nada a ver com isso, portanto, 
se ela, se esse… o advogado do caso concreto nem poderia trazer essa 
argumentação, já que nós temos uma fase do processo, e ela está lá no 
TRF esperando, só que, de repente, sai a repercussão geral. A 
repercussão geral atinge aquele processo que jamais invocou essas 
questões? 



Sr. Marcos Engel: Não, se o caso de Piraporinha... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No caso de Piraporinha o mérito é o 
mesmo, a razão é diversa, mas o mérito é: incide ISS no plano de saúde, 
é idêntico o mérito, mas o advogado de Piraporinha nunca pensou 
nessa argumentação toda, era outra discussão. O quê que produziu? 
Portanto, a repercussão geral é no resultado ou na fundamentação? 
Essa é a minha pergunta. 

Sr. Marcos Engel: No caso de Piraporinha vai ficar aguardando a 
solução do Supremo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas no caso de Piraporinha, só 
lembrando, eram outras fundamentações, era um caso… é um 
advogado de Piraporinha. 

Sr. Marcos Engel: Tem que ver os fundamentos do advogado de 
Piraporinha. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Exatamente, só que se o advogado de 
Piraporinha quisesse, se não houvesse repercussão geral e ele soubesse 
da decisão do Supremo e quisesse, agora, trazer essa argumentação, a 
parte contrária diria não, você não pode inovar agora no processo, essa 
argumentação não veio no inicial. Mas o que você está me dizendo é o 
seguinte, vê se está certo o que eu estou dizendo, nessa situação ímpar, 
o processo de Piraporinha, o que se discutiu em Piraporinha, as razões 
e tudo mais se tornam irrelevantes, relevante apenas o pedido 
Piraporinha e a resposta, é essa é a sua posição? 

Sr. Marcos Engel: O relevante, no caso, seria o que o Supremo decidiu, 
o quê que ele fixou para repercutir. Agora o advogado de Piraporinha 
pode querer fundamentar com base na decisão do Supremo ou se a 
decisão do Supremo for contrária aos interesses do advogado de 
Piraporinha, ele pode tentar fazer a superação do precedente ou invocar 
um novo argumento, por exemplo, os argumentos do advogado de 
Piraporinha, como foi dito aqui, não estariam no processo da 
repercussão geral. E por esse fundamento e o código traz os 
mecanismos para isso, ele pode fazer, não tendo sido analisado o meu 
argumento, eu quero que o meu processo prossiga, entendeu? É o 
distinguish que tem que ser feito porque o precedente do Supremo não é 
forte o suficiente, não analisou todos os pontos e não é insuperável, é 
possível se superar esse precedente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Henrique. 

Sr. Henrique Coutinho: Bom dia, Henrique Coutinho. Bom, no fundo, 
o que a gente está discutindo é se essa tese firmada pelo STF de que as 
operadoras de planos privados de assistência à saúde realizam 
prestação de serviço ao ISS, se isso aqui se estende ou se também as 



fundamentações para que se chegasse a essa conclusão, também são 
extensíveis para outros casos, não é? Gostaria de fazer algumas 
considerações teóricas sobre o tema, a primeira delas é que isso não é 
uma discussão propriamente nova, na jurisprudência do STF isso já foi 
enfrentado em outras ocasiões, eu dou como exemplo, casos em que o 
controle concentrado de constitucionalidade, se discutiu se apenas a 
conclusão daquele julgado era extensível a outros casos ou se também 
as fundamentações daquelas decisões eram extensíveis a outros casos. 
O ministro Gilmar Mendes, ele tinha uma posição quando ele… que 
ficou intitulada na hermenêutica constitucional como “transcendência 
dos motivos determinantes”. Isso significa que, uma vez que o Supremo 
Tribunal Federal tomasse uma decisão em controle concentrado de 
constitucionalidade, não apenas o que se decidiu, ou seja, expurgar ou 
não uma norma do ordenamento jurídico, mas também, as razões que 
levaram a decidir se aquilo seria extensível a outros casos análogos. 
Então, a gente podia ter uma lei de um ente, um ente federado e uma 
outra lei, de um outro ente federado rigorosamente, materialmente 
iguais, então, se seria extensível a decisão tomada em um caso para o 
outro caso. O ministro Gilmar Mendes tinha essa tese mais ampliativa, 
mas ela acabou sendo rechaçada na posição do Supremo, muito 
embora, o Supremo tenha se curvado a essa tese ampliativa da teoria 
dos motivos determinantes em algumas decisões no ano de 2005, 2006 
e 2007. A partir do ano de 2008, o Supremo começa a adotar uma 
posição mais restritiva e ele começa a entender que apenas a conclusão 
do julgado seria extensível para casos idênticos. Agora com o novo CPC 
a gente tem essa discussão reavivada e, ao meu ver, ela é reavivada por 
dois motivos: um, é por um motivo sistêmico, porque o próprio novo 
CPC traz alguns dispositivos que parecem sinalizar essa maior 
amplitude da vinculação aos fundamentos da decisão e a outra, é por 
uma falsa percepção de que a gente teria adotado um sistema de 
precedentes, o que levou muitos doutrinadores processuais a querer 
incorporar do sistema americano certas concepções do sistema de 
precedentes da common law. Quanto à questão sistêmica, eu gostaria 
de destacar alguns dispositivos aqui, que indicam essa possível 
orientação do legislador no sentido de conferir uma maior amplitude à 
motivação da decisão. Acho que nem vale a pena projetar, mas eu vou 
apenas passar rapidamente, o 489, § 1º, inciso V menciona que uma 
decisão não se considera fundamentada, se ela apenas invocar um 
precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, nem 
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aqueles fundamentos. 
O 927, § 2º fala que, “A alteração da tese jurídica adotada em enunciado 
de súmula ou julgamento de casos repetitivos. O 979, § 2º fala que, 
“Para a possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela 
decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas”. O 988, § 
4º fala, em matéria de reclamação trabalhista, fala que, “Para fins de 
cabimento de reclamação ou não as hipóteses do inciso III e IV 
compreendem a aplicação indevida da tese jurídica”. Então, assim, esses 
dispositivos que estão positivados aqui no novo CPC, eles parecem 



identificar que o legislador, ele quis conferir uma maior amplitude para 
a tese jurídica e não apenas para a conclusão do julgado.  

Agora, isso vai levar a uma aparente contradição, se a gente entender 
que o STF, lá naquele caso de controle concentrado de 
constitucionalidade, entendeu que o que vincularia seria a conclusão do 
julgado, e agora, o que vincula seriam as razões de decidir? O segundo 
ponto, o próprio STF já me parece sinalizar que o que vai, efetivamente, 
vincular outros julgamentos será a conclusão do julgado, porque todas 
as decisões recentes do STF em matéria de repercussão geral, elas vêm 
com uma tese fixada. Eu mesmo aqui, mencionei a tese que foi fixada 
nesse caso, de que as operadoras de planos privados de saúde realizam 
prestação de serviços e estão sujeitas ao ISS. Então assim, isso já me 
parece sinalizar uma interpretação do próprio STF de que quando o 
legislador remeteu à “tese jurídica”, ele está expressamente 
mencionando a conclusão do julgado, tanto que o STF vem firmando 
teses jurídicas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode 
desconsiderar que esse elemento que eu estou trazendo aqui, sistêmico, 
foi recentemente abordada numa decisão do Barroso de junho de 2006, 
em que o ministro Gilmar Mendes, novamente, voltou a sustentar essa 
teoria da transcendência dos motivos determinantes e… ou perdão, o 
Ministro Gilmar Mendes suscitou e o Barroso falou: não, mas com o 
novo CPC, a gente tem a adoção dessa maior amplitude da extensão dos 
efeitos vinculantes da decisão. O fato é que isso assim, ainda vai ser 
debatido a partir, enfim, dessas próprias disposições, aqui, do novo 
CPC, que eu trouxe. Agora, um outro elemento também, que fez 
reavivar essa discussão sobre qual o elemento da decisão que se 
estende a casos, a outros casos ou casos análogos, é uma percepção, ao 
meu ver, errônea, de que o novo CPC teria adotado um sistema de 
precedentes tal qual como o da common law. E eu digo que ela é 
errônea por vários motivos, assim, porque primeiro, o sistema da 
common law autêntico, num sistema de precedentes e não como o 
nosso, a ratio decidendi e a obter dictum, é isso isso que vai levar a 
comunidade jurídica a identificar o que se, o que é, efetivamente, o 
precedente. Eu vou dar um exemplo, o caso Marbury v. Madison nunca 
nenhum ministro da Suprema Corte Americana virou e falou: olha, aqui 
estamos criando um precedente. As próprias razões de decidir foram tão 
persuasivas para comunidade jurídica que isso levou à replicação para 
outros casos. Aqui no Brasil, não, aqui, primeiro, como o professor 
Schoueri colocou, você afeta o recurso a um julgamento repetitivo, 
primeiro o STF e o STJ falam: vamos decidir um precedente que vai ser 
aplicado para outros casos por força do art. 927. Eu acho que isso é 
uma primeira diferença substancial. O Marcos colocou essa questão 
que lá mesmo, no sistema da commom law, a identificação da ratio 
decidendi e da obter dictum é muito conflituosa, porque para eles, eles 
estão num ambiente pouco legiferante, então, é necessário razões 
mínimas de segurança jurídica, então eu vou buscar a partir de 
precedentes construir uma forma de me orientar na sociedade. E ao 
identificar a ratio decidendi, para eles é extremamente relevante, porque 



a partir dali eu consigo replicar aquilo para outros casos idênticos, e no 
nosso caso é um pouco diferente. Eu acho que quando o Supremo ou o 
STJ afetam uma decisão a um recurso repetitivo, eles já estão 
oferecendo para a comunidade jurídica uma maneira de se orientar, e a 
maneira de se orientar a partir da conclusão daquela própria decisão.  

Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, essa percepção de que o juiz 
tem o livre convencimento e, consequentemente, ele não vai estar 
obrigado a todos os argumentos de uma discussão jurídica. Isso, hoje 
em dia, supostamente, deveria ter sido afastado pelo 489 que traz 
critérios objetivos sobre como se pode considerar uma decisão 
fundamentada e ao mesmo tempo ele não vem sendo aplicado pelos 
Tribunais. Então, a gente querer incorporar um sistema da common law 
para o Brasil, ao meu ver, é extremamente perigoso, porque lá 
identificar ratio decidendi e obter dictum é necessário até para que eu 
possa identificar o quê que é um precedente e o quê que não é um 
precedente. Um caso recente, por exemplo, na jurisprudência da 
Suprema Corte Americana, eles decidiram sobre a possibilidade da 
união civil entre casais, enfim, casal do mesmo sexo. E curiosamente, o 
que virou precedente não foi essa conclusão do julgado, o que virou 
precedente foi: até que ponto uma decisão da Suprema Corte poderia 
irradiar efeitos para outros entes da federação? Então, se uma coisa que 
supostamente seria acessória à decisão, acabou se tornando precedente 
para vincular em outras questões que vinculam diretamente no pacto 
federativo. Aqui no Brasil não, ao que me parece, quando o Supremo 
fixa uma tese, ele está analisando um caso concreto que é o da 
operadora de saúde, está analisando as leis que se aplicam àquele caso 
concreto, está interpretando essas leis e está, a partir daí, extraindo 
uma conclusão. Ao meu ver, o que vai vincular os outros julgamentos é 
a conclusão que a própria tese que o STF fixa, até porque, incorporar 
esses elementos da common law me parece, extremamente, 
problemático, considerando essas diferenças existentes entre o nosso 
sistema e o sistema americano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Muito 
esclarecedor. Quer fazer alguma pergunta para o Henrique? Acho que 
não precisa desafiar com pergunta nenhuma, porque nós já desafiamos 
o Marcos. Você está subscrevendo as respostas dele, pelo que eu 
entendi, não é? Pela ordem aqui, a Mara, Sílvio e depois você. 

Sra. Mara Caramico: Justamente no sentido de que ele estava falando, 
é importante a gente notar o § 2º do 926 que fala, justamente, da edição 
das súmulas, que elas têm que se ater a circunstâncias fáticas dos 
precedentes que estiverem… que forem relativos à sua criação. E o § 2º 
do 927 se refere… do artigo seguinte, fala que a revisão dos casos 
repetitivos, do julgamento, essa alteração da tese jurídica, então, eu 
vejo que quando se trata de uma súmula de um julgamento de um 
repetitivo, pela descrição que a legislação faz da alteração desses casos 
que podem ser levados como vinculantes, vamos dizer assim, para 



novos julgamentos, realmente, se estaria atendo à tese que foi decidida 
naquele caso, e então, simplesmente, a conclusão seria, vamos dizer 
assim, limitar demais o efeito desse caso repetitivo, quer diz, seria 
adotar esse caso repetitivo em todos os casos, porque se você não tem 
motivo por quê que você está julgando daquela forma, e esse motivo não 
é importante, não teria razão para ter uma alteração de tese jurídica 
que levasse a uma modificação daquele julgamento. Então, eu acho que 
os casos repetitivos, vamos dizer assim, eles só são vinculantes no 
momento em que eles definem qual é a tese que eles adotaram para 
chegar aquela conclusão, porque se não tiver uma ratio nessa decisão, 
fica difícil só aplicar a conclusão. Porque senão, não teria nunca uma 
alteração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sílvio. 

Sr. Sílvio: Sílvio, bom dia. Com relação à repercussão da tese, eu 
gostaria de tentar ajudar um pouco com a análise pragmática do caso 
do ISS mesmo. Se a gente lembrar, na tentativa de mostrar que a 
repercussão vai ficar muito mais vinculada, embora o novo CPC tenha 
tentado traçar diretrizes para a aplicação da tese reconhecida em 
repercussão geral, a aplicação dela propriamente dita, vai ficar muito 
mais adstrita ao processo de cognição dos aplicadores do direito daqui 
para frente. Tento trazer para esclarecer esse ponto, se a gente analisar 
no passado remoto aqui no STF, em 2000 houve o julgamento lá do 
leasing, da locação, em que se definiu que era necessário uma 
obrigação de fazer. Em 2009, em março de 2009, o ministro Joaquim 
Barbosa encaminhou a proposta de Súmula Vinculante 35, 
posteriormente, a Súmula Vinculante 31, de que é inconstitucional a 
incidência do ISS sobre a locação de bens móveis. Só que vejam, em 
dezembro daquele mesmo ano, o STF também analisou em repercussão 
geral, a questão do leasing, ISS sobre o leasing. E no fundamento de 
afetação à repercussão geral, naquele caso lá do leasing, ele falou, 
ainda que de uma forma meio indireta, que aqui nesse caso do leasing 
vamos estar analisando a questão se é necessário uma obrigação de 
fazer para determinar a incidência do ISS. Então, em março de 2009 
encaminha-se uma proposta de súmula vinculante com base no 
fundamento do RE 116121. Em dezembro de 2009 julga-se o caso do 
leasing, e nesse caso do leasing há pelo menos quatro ou cinco 
manifestações contundentes de ministros, dizendo que a obrigação de 
fazer não era tão necessária assim. Essa discussão que está agora no 
plano de saúde é muito semelhante ao que aconteceu no leasing. Os 
votos, as manifestações, até mesmo as transcrições, o fundamento 
desse novo julgamento agora de 2016 se reporta muito aquele 
julgamento de 2009. Então, lá em 2009 eles decidem que incide ISS 
sobre o leasing. Em dezembro de 2009 o aplicador de direito fica com 
receio de que essa seja a nova tese jurídica do STF sobre obrigações de 
fazer ou sobre a incidência do ISS mesmo. Só que em fevereiro de 2010 
aprova-se a Súmula Vinculante 31, que não pode incidir ISS sobre a 
locação. Então, o quê que a gente tem? A gente estava com uma dúvida 



lá em dezembro de 2009 de como o STF ia se portar sobre isso, em 
fevereiro de 2010 ele aprova a Súmula Vinculante 31. E para aprovar 
uma súmula vinculante você abre manifestação para as partes, você 
publica um edital para os interessados manifestarem se concordam ou 
não com o verbete da súmula vinculante. E para deixar claro que lá 
para a Súmula Vinculante 31, várias pessoas se manifestaram, o 
próprio Ministério Público se manifestou, e lá ficava claro que todo 
mundo estava extraindo da edição da súmula que era necessário uma 
obrigação de fazer. Então, em fevereiro de 2010 a gente teve uma 
posição, dezembro de 2009 a gente tem outra. Isso daí, agora tentar 
passar um uma visão pragmática do que acontece. O julgamento da 
repercussão geral do leasing poderia, sim, ter sido desde 2009 até 
agora, 2016, um elemento de convencimento muito forte para aqueles 
que sustentam, para municípios ou para pessoas interessadas que 
sustentam que não é necessário uma obrigação de fazer. Só que o que 
se costuma ver nos votos mais recente sobre essa questão? É que 
justamente quando o STF editou a Súmula Vinculante 31, ele reiterou o 
posicionamento que era necessário uma obrigação de fazer. O quê que 
me parece isso? Que da repercussão geral no caso do leasing se extraiu 
que incide ISS sobre leasing, e incide ISS sobre leasing porque leasing 
tem obrigação de fazer, porque o voto, embora tenha manifestações 
questionando se incide, se o ISS é devido por existir ou não uma 
obrigação de fazer, ou melhor, se é necessária a existência de uma 
obrigação de fazer para incidir o ISS, o que parece que a comunidade 
jurídica extraiu desse julgamento é que o leasing é uma obrigação de 
fazer, então, por isso, incide ISS. Tanto é que nos votos mais recentes 
do Tribunais sempre…, não é sempre mas é bem comum que venha 
uma referência com o STF tem posicionamento que precisa ter uma 
obrigação de fazer, , tanto é que editou a Súmula Vinculante nº 31. E o 
mais interessante de ver também, é que após a edição de Súmula 31 
muitos dos ministros que votaram contra a tese, votaram pela 
incidência do leasing em 2009, manifestaram que não necessariamente 
é necessário uma obrigação de fazer, eles aplicaram a tese nesses 
últimos oito anos aí, indistintamente, aplicaram a Súmula Vinculante 
31 nos mais diversos casos. Então, o que me parece é que embora um 
novo CPC tente trazer diretrizes para fixar como essa tese deve ser 
repercutida por outros juízes, por instâncias inferiores, muito vai 
decorrer também do próprio processo de hermenêutica e cognição dos 
aplicadores do direito quanto ao posicionamento do STF 
especificamente sobre esse tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Sílvio, só para lembrar 
aqui, para informação geral e eu até tinha separado para trazer, mas eu 
acho que na confusão ficou na minha mesa, acho que num desses 
casos, você que mencionou isso, num desses casos que você está se 
referindo de leasing, o Luiz Fux se contradisse em relação a esse 
acórdão aqui, quando ele diz que o art. 110 praticamente não existe e 
não vincula nada. Só uma explicação rápida sobre o… 



Sr. Sílvio: Tá. A gente está falando do julgamento da incidência do 
ICMS sobre o leasing e na tese da incidência na importação sobre bens 
do exterior. E lá nessa tese, se argui que o 110 é um argumento de 
reforço, porque a competência tributária para exigir do ICMS estaria 
restrita à transferência da propriedade do bem, no caso do leasing, do 
conceito do leasing e tudo mais. Na repercussão geral do ICMS leasing o 
Luiz Fux que foi escolhido para redator do acórdão em 2014, setembro 
de 2014, ele transcreve lá na ementa do voto da repercussão geral, que 
o STF também analisando o 110, ele entende que o 110 é relevante sim, 
inclusive para fins do julgamento constitucional, porque a lei 
complementar, a lei estadual a exigir ICMS sobre o leasing estaria 
ferindo o 110, estaria ferindo o instituto do direito privado. Embora 
conste isso só da ementa, não consta do voto propriamente dito, consta 
da ementa, eu acho que desarazoado pensar que uma pessoa põe 
alguma coisa na ementa, ainda mais quando é designado o relator do 
acórdão, se ele não tivesse a intenção de passar uma mensagem com 
esse dispositivo. O que me estranha muito agora, é ele vir em 2016, 
final do ano passado, contradizer tudo isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Nada é desarazoável, 
né? 

Sr. Fernando Lima: Com licença, Fernando Lima. Eu gostaria de fazer 
uma pergunta à Mesa e aos expositores acerca de um trecho do acórdão 
que me causou um certo incômodo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Incômodo ou pânico? 

Sr. Fernando Lima: Entre o incômodo e o pânico, Professor. Num 
determinado momento, na página 25 do inteiro teor, o Ministro Fux, ele 
diz que os tributos sobre o consumo, eles são baseados pelo próprio 
direito tributário, no conceito tecnológico de recursos caracterizados por 
grande fluidez e mutação por sua natureza jurídica. Por si só, essa fala 
já me deixou um pouco preocupado, já que essa fluidez e mutação em 
qual momento que elas iam se concretizar, não é? E há uma fala do 
Ministro Barroso em outro caso que ele diz que, para ele, Barroso, a 
norma é a norma interpretada, você tem um livro que diz… é um caso 
abstrato e você tem um Tribunal que diz o sentido de aplicação concreta 
dessa norma e que essa é a verdadeira norma. Enquanto eu ouvia os 
expositores falando e trazendo os requisitos para a formação do 
precedente, eu me pergunto e eu pergunto a Mesa, se essa posição do 
STF de que esses conceitos são fluidos e que, pelo que eu entendi, no 
caso concreto, quem traz para a realidade esses conceitos é o Tribunal, 
se há mudança da composição do Tribunal ou a própria especificidade 
do caso concreto pode prejudicar a formação de precedente causando 
insegurança jurídica para a comunidade? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer que ele repita a 
pergunta que ele se estendeu? Deve ser mais objetivo na colocação. Eu 
entendi, você quis explicar, mas, reduz a pergunta. 

Sr. Fernando Lima: A minha pergunta, ela é a seguinte, diante desse 
posicionamento do STF de que o STF ele considera que esses conceitos 
são fluidos, se há possibilidade de prejuízo à segurança jurídica na 
aplicação desses conceitos fluido ao caso concreto e na formação de 
precedentes, a prejudicialidade na formação de precedentes. 

Sr. Marcos Engel: Esse trecho do voto do Luiz Fux, ele reflete bem o 
pensamento do próprio relator a respeito desse conceito de ISS, mas é 
uma fundamentação adotada pelo relator. Certamente esse voto irá 
influenciar a jurisprudência que já se formou, existe súmula vinculante, 
diversos julgados, o próprio plenário do STF enfrentou essa questão, 
mas eu não daria uma relevância muito maior ao voto do Ministro Fux 
no que tange a essas questões relativos ao conceito de ISS. Questões 
aqui que foram colocando no voto, tem que ser combatidas e não se 
deve dar uma atenção maior a isso. Agora, o voto é importante porque, 
certamente, ele irá influenciar os Tribunais de Segunda Instância e os 
próprios ministros do STF passarão a adotar posicionamento que, até 
então, não adotavam, mas essa, esse trecho que você citou, é mais por 
uma questão de fundamentação. 

Sr. Henrique Coutinho: Bom, eu acho que assim, também na linha do 
que o Marcos colocou eu acho que a gente não pode encarar isso como 
algo além do fundamento do que foi adotado nesse caso específico, até 
se a gente fosse pensar numa concepção da common law, eles têm 
várias técnicas para a identificação da ratio decidendi, e uma delas é: 
quando você tem vários argumentos que justificam uma determinada 
conclusão, você não pode tomá-los isoladamente para a aplicação em 
outro caso, então assim, aqui, no caso concreto, a gente tinha esse, a 
gente desde argumentos, como eu posso dizer, como epistêmicos, 
quanto ao pós-positivismo exegético, até argumentos concretos, 
específicos, aplicáveis apenas para operadoras de planos de saúde, 
quando eles fazem uma distinção com operadora de planos de seguros, 
enfim, então os argumentos, eles não podem ser tomados de forma 
individualizada para querer, a partir daí, aplicar para outros casos 
supostamente idênticos, né? Então, eu acho que quanto à questão da 
insegurança jurídica, eu acho que esse problema existe até nos países 
que adotam a common law, é curioso porque até pela dificuldade que 
eles têm de identificar a ratio decidendi, essa insegurança jurídica 
existe, mesmo num contexto pouco legiferante, a identificação do 
precedente não é tão simples também no sistema da common law. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. Interpretação 
autêntica. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como sabem, eu não li ainda este acórdão, 
mas eu estou lendo uma página do acórdão que me cita. Mas, 
realmente, tem um posicionamento muito claro de que o constituinte 
não se valeu de conceitos na repartição de competências tributárias e 
sim, de tipos. Mas também tenho um posicionamento muito claro no 
sentido de que esses tipos são conceituados pela lei complementar e 
que é papel da lei complementar tomar os tipos constitucionais e 
transformá-los em conceito, justamente, para ser possível a subsunção. 
Como eu disse, e é o que isso diz, os tipos se descrevem, então os tipos 
não permitem, pela sua natureza, a sua própria subsunção. Eu não 
posso dizer subsunção é esse ou aquele, mas a subsunção, categoria 
lógica implica que eu tenha conceitos que se comparam. Eu tomo da… 
eu extraio da norma um conceito, eu extraio do fato um conceito e esses 
conceitos, na medida que se identificam, permitem a subsunção. O 
processo de subsunção somente cabe no conceito e não o tipo, por isso, 
o papel da lei complementar para conceituar aquilo que na Constituição 
é apenas um tipo. Essa passagem parece ter sido omitida ou deixada de 
lado, no que eu vejo nessa página da decisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, olha, com relação a 
parte processual, eu queria agradecer a vocês dois, a participação dos 
demais. 

Orador Não Identificado: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Parece que ficou bastante 
claro, não é? O que não elimina os problemas. Eu vou manter esse 
assunto na pauta para que o professor Schoueri possa ler o acórdão e 
discutir aqui na próxima semana, vocês discutirem porque eu não vou 
estar aqui na próxima semana, mas o assunto, voltando à origem, não 
interessa a conclusão, é justamente os pressupostos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Zilveti não estava na semana passada 
também? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também não estava. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, se eu pudesse sugerir, Ricardo, até 
para evitar que tenha tantas repetições, vamos deixar para alguma vez 
que já esteja aqueles à Mesa que não participaram. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E sejamos vários e discutamos isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Está na pauta. Ok. 
Vamos para o próximo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não será semana que vem, portanto? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Vamos passar 
para o assunto seguinte que foi provocado em função de uma decisão 
do TRF 3, a respeito da incidência PIS/Cofins ou a imunidade de 
PIS/Cofins nas operações back to back. A Fabiana Carsoni se 
prontificou a relatar o assunto e depois ele está aberto para a discussão 
de todos. Nós aqui falamos sobre isso no passado e eu não me recordo 
exatamente o que... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, foi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão tem mais 
memória do que eu do que foi discutido, não me lembro da conclusão 
que nós chegamos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Mesa chegou a uma conclusão que 
haveria incidência de PIS e Cofins e só tem aquela dúvida sobre o preço 
de transferência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas pode falar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, foi, realmente, no ápice, em 2010, 
até saiu um ato declaratório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O quê que a Mesa… a 
conclusão da Mesa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, a conclusão da Mesa é que não 
se trata de exportação e, portanto, havia incidência de PIS e Cofins. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso foi a conclusão. E a outra 
conclusão da Mesa foi que também que se aplicava o preço de 
transferência, então havia um conflito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É muito interessante essa 
questão, já que você trouxe antecipadamente a questão, não sei se você 
vai abordar preço de transferência, preço de transferência exige uma 
exportação. Quando nós falamos de PIS e Cofins a Constituição se 
refere às contribuições sociais na exportação de bens e serviços. Agora, 
em preço de transferência precisa haver uma exportação no sentido 
estrito da palavra? 

Sra. Fabiana Carsoni: Bom, bom dia, Fabiana Carsoni. Eu acho que já 
foi muito bem encaminhado o tema porque a ideia era mencionar o 
acórdão no TRF, que não é o primeiro acórdão sobre o tema, já há 
outros acórdãos do TRF da Terceira Região no mesmo sentido, o 
acórdão trata, especificamente, da imunidade de PIS e Cofins, mas esse 
tema, também, ele é muito interessante no âmbito do preço de 



transferência. Qual que é a discussão especificamente de PIS e Cofins? 
A imunidade do art. 149 relativo às receitas decorrentes de exportação, 
ela tem aplicação nas operações back to back? Diz o TRF da Terceira 
Região que não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fabiana, posso pedir uma coisa, só para 
lembrar que nem todos... 

Sra. Fabiana Carsoni: O que é back to back? É isso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É. 

Sra. Fabiana Carsoni: O que é back to back? Back to back é uma 
operação em que não há o trânsito físico da mercadoria no país. Então, 
eu, pessoa jurídica brasileira, contrato uma compra com alguma pessoa 
jurídica no exterior e eu determino que essa pessoa jurídica no exterior 
entregue a mercadoria para outra pessoa jurídica, também situada no 
exterior, que é o comprador da mercadoria. Ou seja, eu compro de uma 
pessoa jurídica e eu revendo para outra pessoa jurídica. Essas duas 
pessoas jurídicas estão localizadas no exterior, logo não há trânsito 
físico da mercadoria aqui no país, não há uma saída física da 
mercadoria no país. É evidente que esse tipo de operação, ela acontece 
por questões de uma eficiência tributária, mas também, muito mais até, 
acredito, logística de rapidez e de custos envolvidos nessa transação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parece, isso é muito comum em 
multinacionais que tenham o chamado procurement, ou seja, eu tenho, 
eu teria um grande empresa que tem um local de compra para toda a 
América Latina, ela consegue fazer um pedido muito maior, em 
condições muito melhores, então, feito aquele grande pedido, ela fala, 
bom, essa parte entrega para o Brasil, mas aquela outra vai para a 
Argentina, Peru, então, ninguém está falando de simulações, que back 
to back pode parecer, não é essa situação, situação de uma compra 
centralizada e entregas nas diversas unidades da empresa no país, no 
mundo. 

Sra. Fabiana Carsoni: Perfeito. O que essas decisões que analisam o 
tema no âmbito do PIS e da Cofins, elas buscam definir? Se essas 
operações back to back, elas consistem em exportações, porque a 
imunidade, ela se aplica, ela abrange as receitas decorrentes de 
exportação. E essas decisões têm sido todas no sentido de que não, não 
há no back to back uma exportação. Porque semanticamente, 
exportação envolve essa saída, é tirar de um local e levar até outro, e 
não é de qualquer local, então, não basta eu ter uma saída no exterior, 
eu tenho que sair do território nacional e entregar em outra localidade. 
É isso que essas decisões têm dito, que semanticamente, o back to 
back, ele não pode ser considerado na exportação. Num primeiro 
momento, isso me pareceu uma interpretação literal, embora alinhada 
ao conteúdo semântico da palavra exportação, me pareceu uma 



interpretação literal da norma da imunidade. E é interessante notar que 
o STF tem reiteradamente dito que a interpretação das normas de 
imunidade, ela tem que ser teleológica. O que isso significa dizer? Que 
essa teleologia, ela pode implicar uma ampliação da norma, assim como 
ela pode implicar uma restrição da norma. A interpretação teleológica 
da norma de imunidade das receitas de exportação, ela pode implicar 
uma ampliação para eu entender que estão imunes as receitas 
decorrentes desse tipo de operação, em que não há uma saída física do 
Brasil para o exterior e que, portanto, ainda que na literalidade eu não 
tenha uma exportação, a finalidade, sim, é fomentar essas operações 
fora do país, fomentar o resultado da pessoa jurídica brasileira? Aí a 
resposta que eu vou dar a essa pergunta que eu formulei, é que eu acho 
que a partir de decisões do STF, eu entendo que não, que essa 
interpretação teleológica, ela não pode ter essa amplitude. Por quê? O 
que o STF já falou sobre essa imunidade das receitas decorrentes de 
exportação? Não é qualquer receita de exportação, até um pouco mais, 
a Rosa Weber falou quando julgou as variações cambiais das receitas 
decorrentes da exportação. Ela diz o seguinte: não é só receita de 
exportação, é receita decorrente de exportação, o “decorrente de” não foi 
empregado na Constituição aleatoriamente, sem nenhuma razão, pelo 
contrário, essa expressão, ela deixa claro que a norma constitucional, 
ela tem uma abrangência muito grande. Mas qual que é a finalidade, 
qual que é a teleologia dessa norma constitucional? É desenvolver o 
mercado nacional. Então, tudo, e aí ela diz que há uma série de normas 
o professor Schoueri balançou a cabeça. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, ele balança assim. 

Sra. Fabiana Carsoni: Na segunda-feira, na aula de mestrado também 
balançou muito a cabeça para mim, agora, na quinta-feira de novo 
balançou. Bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele balança para mim 
também. 

Sra. Fabiana Carsoni: Então não é pessoal. Bom, mas voltando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O erro de sempre, porque 
ele balança sempre. 

Sra. Fabiana Carsoni: Então, essa decisão, o quê que ela fala? Ela fala 
que dentro da Constituição há uma série de normas que fomentam, que 
privilegiam a exportação e não só essa norma do 149, mas também, tem 
norma de imunidade para outros tributos: ISS, ICMS, e o quê que ela 
diz? Que essas normas buscam o desenvolvimento do mercado 
nacional, o que está em linha com um dos propósitos da República 
Federativa do Brasil, no art. 3º, em algum dos incisos, se eu não estou 
enganada. E eu o quê que eu entendo? Que dentro desse contexto e 
considerando essa como a finalidade da norma constitucional, e não 



esquecendo que a norma constitucional também privilegia o princípio 
do destino… Sabia que o professor Schoueri estava pensando no 
princípio do destino. Mas penso que as coisas se complementam e não 
são contraditórias, eu posso estar enganada. Mas o que me parece é 
que eu não tenho esse desenvolvimento do mercado nacional quando eu 
não tenho a mercadoria que não sai do território nacional. Eu faço a 
compra e venda no exterior, eu não estou dizendo que não tenha uma 
atividade no Brasil, há uma atividade no Brasil, só não é uma atividade 
de compra e venda no Brasil. Eu acho até que essa situação, ela acaba 
criando algo um pouco esdrúxulo, porque alguém que fizesse só uma 
intermediação, que prestasse um serviço, não pagaria PIS e Cofins 
sobre essa operação. Por quê? Porque além de haver a imunidade das 
receitas decorrentes de exportação, inclusive, para o serviço, a Lei 
10.833, ela diz que não incide PIS/Cofins nas receitas de prestação de 
serviços quando houver ingresso de divisa. E nesses casos, geralmente, 
há um ingresso de divisa, então, se eu não fizesse propriamente o back 
to back, mas eu fizesse uma intermediação pura e simples eu teria a 
imunidade, eu teria uma isenção, mas se eu faço back to back eu não 
tenho a imunidade, eu crio uma situação, na prática, talvez 
contraditória, esdrúxula, mas o que me parece, dentro desse contexto e 
o que eu considero ser a finalidade da norma constitucional, acho que 
essas operações não estão inseridas na regra de imunidade. E, aí, 
complementando, até para dar tempo dos outros se pronunciarem, não 
vou me estender sobre isso. Há uma série de soluções de consulta nesse 
sentido, de que back to back não envolve exportação, e há solução de 
consulta da COSIT mais de uma, no sentido de que não, não há 
exportação mesmo, mas há aplicação das normas de preço de 
transferência, porque as normas de preço de transferência, elas não, 
elas não analisam importações ou exportações, elas analisam operações 
com partes vinculadas ou com paraísos fiscais. E nesse aspecto eu não 
concordo, porque não me parece que a Lei 9.430, ela emprega as 
palavras à toa. Acho até, que o objetivo das normas de preço de 
transferência, realmente, é controlar operações, mesmo que não 
envolvam no seu conteúdo semântico verdadeiras importações ou 
exportações. Agora, o legislador não disse isso, então, por coerência, se 
eu não tenho uma exportação, eu não posso aplicar as normas de preço 
de transferência. E acho até que em relação às importações tem uma… 
talvez, uma dificuldade prática, porque, se não me engano, o art. 18 da 
9.430 menciona em documentos de importação e não tem esses 
documentos de importação, porque não tem importação no back to 
back, a compra acontece lá fora e depois a venda também acontece lá 
fora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Está bem exposto. O 
Schoueri vai falar. Eu só queria, já que foi mencionado a teleologia, o 
objetivo da imunidade, pode pensar em mais de uma, né? Vamos 
pensar o objetivo é favorecer a balança cambial ou que é o que está na 
norma de isenção ou favorecer o produto, o produto nacional, a 



competitividade do produto nacional pela neutralização dos tributos 
brasileiros. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, para começar falar em mercado 
nacional [ininteligível], já tem uma contradição, estou buscando 
proteger o mercado nacional. Eu tenho imunidades que trazem valores, 
imunidades que estão aí, de algum modo, trazendo algo que para o 
constituinte… que ao constituinte pareceu importante para proteger um 
valor. Tem situação de imunidades que revelam, na verdade, a busca 
por um reconhecimento constitucional da falta de capacidade 
contributiva. Mas eu tenho imunidades que são técnicas, são técnicas 
de que o constituinte se valeu para construir um sistema tributário, ou 
seja, tendo em vista que eu tenho tributos federais, estaduais e 
municipais, e que eu preciso criar um sistema tributário nacional, que é 
necessário que o constituinte pusesse algumas balizas, para que o 
sistema não fosse, enquanto tal, contraditório. Então, o constituinte 
toma algumas decisões do sistema tributário. Uma decisão fundamental 
dele é o princípio do destino, ou seja, tributam-se as importações, não 
se tributam as exportações, não se oneram as exportações brasileiras 
com tributo sobre consumo. Nesse sentido que a gente deve entender 
que as importações são tributadas e as exportações não o são. Haveria 
uma discussão que eu vou passar direto, embora mereça discussão, 
para saber se PIS e Cofins se classificam como tributos sobre consumo. 
Algumas vozes respeitáveis, eu vou citar Everardo Maciel, vale afirmar 
que PIS e Cofins não são tributos sobre consumo e sim são tributos 
pessoais. O que é um tributo pessoal ou não, é algo que não é muito 
bem resolvido. E cuja definição, se você buscar no âmbito da OMC, 
acaba por uma via indireta, eu posso chegar à conclusão de que para 
OMC, PIS e Cofins carregariam as características de tributos sobre 
consumo, tanto é, que eu poderia isentá-las nas exportações sem que 
eu tivesse um problema com relação à o OMS. Então, adotada a 
premissa de que eu posso isentar sem problema com do OMS, que o PIS 
e Cofins estejam na tributação sobre consumo, o que eu tenho é apenas 
um regime de destino. Sim, Ricardo, voltado a fomentar a economia 
nacional, princípio de destino, uma decisão técnica do constituinte. 
Então, a pergunta que deve ser feita, me parece, é: se eu tributar a back 
to back, eu estou adotando o princípio do destino? Ou seja, as 
exportações brasileiras, os produtos estão onerados por um imposto 
que não seja no destino? Sim, está onerado com um tributo brasileiro. 
Portanto, me parece qualquer outra discussão descabida diante da 
opção constitucional pelo princípio do destino. Mas o fato é que o 
produto estará onerado pelo tributo brasileiro, então o princípio, essa 
escolha do constitucional, escolha constitucional do princípio do 
destino estará maculada, porque esse produto quando chegar no seu 
mercado de destino terá, além dos tributos locais, mais um tributo, o 
tributo brasileiro, o Brasil como um exportador de tributos, que é a 
única coisa que nós estamos exportando, para mim, é tributos. Essa me 
parece uma questão bastante importante. Segunda, com relação a se 
existe importação e exportação, não é física, importação e exportação é 



incorporada à economia nacional ou não incorporada à economia 
nacional. Na medida em que houver agregação de valor no país ao 
produto, houve agregação de valor, ela ainda que fisicamente não tenha 
entrado, por um segundo, foi parte da economia nacional, tanto é que 
no Brasil conseguiu reagregar valor.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto eu acho que 
merece ficar na pauta, porque houve tempo de discutir preço de 
transferência. Então, vai ficar na pauta também. Fabiana, se você 
puder continuar relatando. Para encerrar aqui, eu queria lembrar a 
todos, novamente, os que não estavam aqui quando começamos a 
reunião, que amanhã, às 10h15, nesse local, haverá a dedicação do 
auditório ao professor Alcides Jorge Costa e o lançamento do livro dele, 
“Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E os associados recebem o livro já naquele 
dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A presença da família, da 
viúva, os filhos, então seria muito interessante que tivesse um maior 
número de associados possível para a justa homenagem à memória do 
professor Alcides e a sua família. E também quero lembrar, já que não 
terei mais oportunidade, que nós estamos nos aproximando 
rapidamente do Congresso. Nós precisamos de inscrições para o 
Congresso, então, por favor, divulguem o máximo que puderem e 
compareçam todos que puderem ao Congresso, mencionar o professor 
Didier que é um processualista de primeira linha e vários outros na 
parte do processo civil aplicado ao processo tributário e também, a Lei 
12.973 onde nós vamos ter interessantíssimos debates. Ah, o Brandão 
queria falar sobre o assunto. Então, nós vamos prosseguir na semana 
que vem também com esse assunto, acrescentando a presunção de 
validade do ato administrativo, Leonardo, e mantemos na pauta os dois 
assuntos que ainda não estão esgotados. O ato ilícito e a questão dos 
conceitos jurídicos, não é? Terminada a Sessão. Obrigado pela 
presença. 
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