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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. É 1.350, a reunião hoje? 
Ou foi a semana passada? 

Orador não Identificado [01:00:28]: Foi a semana passada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos hoje na reunião 
número 1.351. Semana passada, nós realizamos 1.350. É um número 
redondo que chama a atenção. Coincidentemente, no ano em que nós temos 
dez anos de ausência do professor Rui Barbosa, que morreu em abril ou maio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Julho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Julho? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi julho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E de modo que a vida que ele, 
para o Instituto que ele imaginava continua, não é? Não sei se notaram, nós 
incluímos, por sugestão do nosso conselheiro Mauro... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Incluímos um pequeno texto 
bibliográfico sobre o professor Rui Barbosa no site do Instituto, que era 
realmente uma coisa que estava faltando, e algumas informações sobre a vida 
dele. Muita gente não conhece, não sabe, eu acho que é importante isso, de 
uma homenagem singela, que seja, que nós fazemos a ele. Estamos muito 
satisfeitos também com a... Finalmente chega ao público o volume 9 da nossa 
Série Doutrina Tributária, dessa vez com o trabalho do Lucas Bevilacqua: 
Incentivos Fiscais de ICMS e Desenvolvimento Regional. É o mestrado dele sob 
orientação do professor Schoueri. É um livro de interesse para quem trabalha 
especialmente com ICMS, e ele será distribuído aos associados a partir dessa 
semana. Chegou ontem, aqui, no Instituto, de modo que nós estamos muito 
satisfeitos de termos mais esse lançamento. Temos mais um, que ainda está 
lá, já está lá na Quartier Latin, em via de ser terminado; é do Hugo Funaro. E 
vamos agora dar lançamento ao número... Dar lançamento não, dar início ao 
lançamento do volume 11, do Miguel Gutierrez. Trabalho muito interessante 
também. Vou pedir ao professor Schoueri que nos faça uma referência sobre o 
evento do dia 27, né, de agosto, e um convite à participação de todos. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, bom. No dia 27 de agosto, no salão nobre da 
Faculdade de Direito, às 19h30 - deve ser o horário marcado, isso eu não 
tenho certeza, mas vai ser divulgado para todos nós, mas seria bom vocês 
reservarem. Nós temos... A faculdade de Direito participa, junto com outras 
universidades, nós somos oito universidades que fazemos uma pesquisa 
financiada pelo governo da Noruega, sobre transparência fiscal, globalização e 
desenvolvimento. E essa pesquisa de cinco anos de duração prevê-se que 
sejam feitos, por ano, seis seminários que são feitos em paralelos entre as 
antenas. As antenas são justamente São Paulo, Bogotá, Montevidéu, Cidade 
do Cabo, na África do Sul, e também na Uganda, não me pergunte a cidade, 
mas também na Uganda. São cinco antenas que, em paralelo, fazem os 
mesmos eventos sobre esse tema. E um desses eventos vai ser agora, no dia 
27, e nós vamos trabalhar com a retroatividade e troca de informações. Ou 
seja, em síntese, quando se celebra um acordo de bitributação, por exemplo, 
ou tratado internacional, e se acerta que as autoridades tributárias podem 
trocar informações, se isso pode atingir informações relativas a fatos ocorridos 
antes da própria celebração do tratado. Nós já temos confirmados para 
participar, e devo dizer que a forma será, apresentado o questionário, porque o 
questionário é feito de modo central, existe uma... Como expliquei, a forma é, 
o questionário tem que ser enfrentado pelas antenas; já confirmaram para 
participar, no dia 27, dois professores que eu respeito muito. Um deles, o 
nosso professor Humberto Ávila, que sabemos, é professor titular no Rio 
Grande do Sul e já venceu o concurso para titularidade aqui, em São Paulo; e 
o professor Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 
Ainda haverá um terceiro palestrante, que não posso confirmar ainda o nome, 
mas na área de direito internacional, que é o tema dos tratados. Então, dada a 
grandeza do evento, a grandeza dos participantes, eu recomendo que 
marquem na sua agenda agora, dia 27, terça-feira, vai ser mais ou menos 
7h30, vai ser divulgado; mas, como a divulgação vai ser um pouco em cima da 
hora, é bom já saber, o salão nobre tem espaço para todos nós, a entrada é 
aberta. Então, quem quiser vir será muito bem-vindo. Só para curiosidade, já 
que eu estou falando dessa pesquisa também, no dia... Por conta da nossa 
semana de tributação internacional... Eu falo semana de tributação 
internacional, a semana do dia 30 de setembro a 04 de outubro, em que todos, 
eu acho que toda a comunidade jurídica tributária internacional vai estar 
presente, aqui, em São Paulo. Nós temos bastante orgulho, não é, João? Eu 
diria que os que nós queremos estarão todos aqui. Nós estamos falando em 
coisa de quase duas dezenas de professores estrangeiros. E, dentro dessa 
pesquisa, só para informação, na quarta-feira dessa semana, nós vamos ter 
também seminários relativos à mesma pesquisa, aí são outros dois temas, um 
dos quais já está confirmado, que é a troca automática de informações e 
direitos dos contribuintes, ou seja... porque uma coisa, um tema é quando 
uma autoridade tributária pede à outra autoridade informação relativa a um 
contribuinte em virtude de um processo aberto. O tema que vai ser enfrentado 
é um pouco diverso, são os tratados que se estão celebrando em que as 
autoridades se comprometem a uma troca automática de informações. Ou 
seja, se eu tiver uma informação relativa ao seu contribuinte, eu lhe mando 
informação mesmo que você não peça, mesmo que você não tenha sequer 
informação de que poderia ser útil ou não. Então, você vai recebendo uma 



série de informações. E também esse é um dos temas da quarta-feira nessa 
nossa jornada. Mas isso eu estou falando para um evento de outubro, que eu 
acho que semana passada nós já dissemos, Ricardo, já pedimos a todos que 
pegasse a semana de 30 de setembro a 04 de outubro e pusesse uma marca, e 
quem trabalha em escritório pusesse férias, porque, afinal de contas, não se 
joga fora uma oportunidade como essas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria dizer que nós temos 
ausência do nosso diretor Brandão, Salvador, por razões pessoais não pode 
estar hoje aqui. Professor Gerd está já se dirigindo ao congresso da IFA. 
Bianco está atrasado, portanto, para a viagem para o congresso da IFA. Gerd 
chegará antes. Eu não sei se o Fernando está indo também... A mesa está com 
ausência desses diretores. Eu vou apresentar um assunto aqui, pedir para o 
João projetar só o início da Lei 12.846, e vou propor um assunto aqui e pedir 
para alguém, livremente, se dispor a relatar esse tema aqui, na próxima 
reunião, ou na outra, de acordo com a sua possibilidade. Essa é a lei que 
todos sabem, saiu recentemente. Você pode pôr o art. 1º, João? 
“Responsabilidade objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira”. Uma 
primeira visão desta lei é que ela nada ter a ver com práticas tributárias, 
ainda que lesivas ao patrimônio. Mas, insistentemente, algumas pessoas 
têm... Várias pessoas têm indagado: isso se estende a ilícitos tributários 
praticados? Evidentemente isso preocupa muito quem faz planejamento 
tributário, as empresas que evidentemente fazem planejamento tributário. E 
no art. 5º - agora sim, João. O art. 5º define quais são os atos lesivos à 
administração pública. Verificam aí que são aqueles atos que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estrangeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Contra os princípios da 
administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil, assim definidos. O que tem chamado atenção é o inciso III, 
comprovado a utilização de uma interposta pessoa, para dissimular os 
interesses reais ou a identidade de beneficiários nos atos praticados. Mas 
sabemos que a ideia que está atrás da lei é a corrupção, não é? A corrupção 
ativa e passiva da administração pública. Mas, como muita gente tem 
indagado, se o planejamento tributário, evidentemente planejamento tributário 
abusivo, não é, que possa de alguma forma ser caracterizado como lesivo à 
administração pública, estaria aí atingido. Como a responsabilidade objetiva 
basta comprovar o dano à administração pública, a pergunta é: Esta é uma 
alternativa de penalização? Não vou nem entrar no tipo de penalidade que 
cabe, de procedimento. Mas é uma alternativa de penalização das práticas 
tributárias indevidas? A segunda pergunta: Quem responde objetivamente por 
esta prática é a pessoa jurídica? Vamos imaginar uma pessoa jurídica. Ou 
seus diretores? E aí vem até mais uma pergunta: E os assessores? Nós temos 
lido aí, mais de uma vez, recentemente, que a Receita Federal pretende 
responsabilizar os autores de ideias de planejamento tributário contra a 
Fazenda Pública Nacional, não é? Que prejudica a Fazenda Pública Nacional. 
Então, eu queria trazer esse tema aqui só para discussão futuramente. E 



alguém quer se candidatar a estudar e relatar? Por favor, alguém levanta a 
mão. Sem prazo. Ninguém quer. Ótimo! 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Argos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Argos vai se encarregar. 
Argos, por favor, assim que você tiver condições, você manda um e-mail e a 
gente coloca na pauta. Sem prazo. Eu acho que esse assunto vale a pena uma 
investigação. Talvez, ele não avance muito. Uma leitura - primeiro a minha - 
da lei, sem nenhuma preocupação, com as que eu trouxe agora, a lei não me 
preocupou, mas como outras pessoas estão se preocupando pelo prisma das 
obrigações tributárias, e mais especificamente do planejamento tributário, eu 
acho que vale a pena a gente... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do planejamento ou da sonegação, Ricardo? 
Porque são coisas bastante diversas no conceito que a gente tem-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, são coisas muito diversas, 
exatamente. Planejamento tributário, embora em alguns setores seja 
considerada uma prática por si ilícita, obviamente que não o é. Mas nós 
verificamos que muitos planejamentos tributários são catalogados como 
crimes contra a ordem tributária, que são considerados autos fraudulentos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. Então, bom nem chamar de planejamento. 
Porque a gente começa a chamar uma coisa de outra, vira o apelido, e daqui a 
pouco aquele apelido vai de tal modo colando que a gente começa a achar que 
uma coisa é outra coisa sem que a seja. Eu me lembro muito, o Quiroga 
quando dava palestra, conhecida, uma aula dele sobre o IOF, e vai falar do 
apelido que se dá ao IOF, a gente começa a achar que o IOF é sobre operações 
financeiras, quando não existe o IOF no sistema brasileiro, ele sempre cita um 
colega dele, que era o Bafinho, e ele conta a história do Bafinho; depois a 
gente começa a lembrar... Teve colega que já lembrou do Bafinho do Quiroga. 
Então, cuidado com o Bafinho, cuidado para chamar de planejamento 
tributário o que é uma prática ilícita. Então, vamos chamar de planejamento 
tributário o que é planejamento tributário, e vamos chamar de prática ilícita o 
que é prática ilícita. E vamos, na hora, Argos, que se tratar de um e de outro, 
evitar usar um pelo outro. Vamos deixar o Bafinho de lado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu fiz referência aos 
planejamentos tributários abusivos. Talvez, a palavra planejamento tributário 
nem seja o caso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É melhor. Essa é a minha proposta. Então, 
vamos... Nós temos que ser os primeiros a nos policiar. Bafinho não é Bafinho; 
IOF não é IOF; e planejamento tributário abusivo não é planejamento 
tributário. Vamos falar claramente as coisas como são. Nós estamos falando 
de sonegação, estamos falando de evasão. Vamos dar o nome aos bois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Ok. Só vamos estender a 
discussão aqui. Mas, evidentemente, Argos, já que você que ficou relator, nós 
estamos tratando daquelas situações, eu não estou falando da pessoa que 
emite nota fiscal calçada, porque isso aí não é planejamento tributário, isso aí 
é prática... É uma prática criminosa consciente, a pessoa sabe que está 



fazendo errado. Nós temos que pensar naquelas hipóteses limítrofes em que, 
na visão do Fisco, você praticou um ilícito; na visão do contribuinte, você se 
organizou e adotou uma brecha da legislação. Enfim, são aquelas questões 
que levam a administração com alguma razão, também há muito abuso 
também, uma penalização abusiva também, hoje em dia, na Receita Federal, 
de planejamentos tributários verdadeiros. Então, vamos imaginar aquelas 
situações razoavelmente limítrofes, porque aquelas que são claramente, que o 
Schoueri mencionou, nem deveriam ser chamadas de planejamento tributário, 
aí não tem discussão nenhuma. Mas até podíamos pensar sobre esse ponto de 
vista, né? Eu acho que devemos pensar também nisso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que seria interessante perguntar: Num 
caso de uma evidente sonegação, a nota calçada aplica-se a essa lei, ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos chegar. Através disso, 
nós vamos chegar à outra situação em que as características vão dizer se é ou 
não é ilícito. Está certo? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, na verdade, eu estou lendo a lei aqui agora e 
especificamente esse inciso que o Ricardo mencionou, que é o inciso III, do art. 
5º, ele fala de interposição de pessoa, não é? E eu acho que ele é muito 
específico para casos de simulação, na verdade. Simulação por interposição de 
pessoa. Então, não sei se ele teria essa legislação, teria esse alcance que a 
gente está imaginando aqui. Agora, ficaria uma dupla penalização, uma dupla 
penalidade, quer dizer, o sujeito que... Digamos, ele simulou um ato, e aí ele 
cairia num ilícito tributário e num ilícito administrativo, e seria duplamente 
apenado aqui? Acho que essa que é a questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que o João tem razão, 
não sabemos qual... Se for possível estender as situações tributárias de ilícitos 
tributários, quais seriam as situações? Essa de interposição é que nos chama 
a atenção, porque sabemos que, muitas vezes, a empresa deixa de vender, 
passa o bem para a pessoa física dos sócios, porque a tributação da pessoa 
física num ganho de capital é melhor do que se fosse feita na pessoa jurídica, 
e, muitas vezes, o Fisco a acusa: Não, isso foi uma mera simulação, na 
verdade o bem pertence à pessoa jurídica; a transferência para a pessoa física 
é meramente fictícia, é uma interposição. Nós temos problemas de empresas 
veículos... Mas eu não estou preocupado em analisar o caso concreto, não é, é 
só analisar a abrangência da lei ao direito tributário. Claro? Então, vamos à 
pauta? Pois não. Pois não? 

Oradora não Identificada [00:18:00]: Não sei se interessa a todos, mas como 
a gente está com o PEP em relação ao ICMS, que acaba agora, dia 30 de 
agosto, foi publicado agora no dia 9, no Diário Oficial do dia 9 de agosto, um 
outro benefício em relação a esse parcelamento, porque o primeiro 
parcelamento, ele proibia o parcelamento de crédito, de débitos, vamos dizer 
assim, decorrentes de substituição tributária e débitos decorrentes de 
importação que fossem bens destinados à industrialização ou a 
comercialização. Esses débitos deviam ser pagos à vista, não poderiam ser 
parcelados em até 120 meses, como os demais débitos. E, agora, foram 
revogados os itens do artigo que proibiam esse parcelamento. Então, quem 



tem interesse em parcelar esses débitos, hoje, há essa possibilidade. Então, 
temos 15 dias aí, basicamente, pela frente. A única, uma situação a notar é 
que, em relação aos débitos provenientes de auto de infração, antigamente, 
quando você fazia... porque isso tudo é eletrônico, você faz pelo site. E, 
antigamente, quando os débitos de auto de infração eram parcelados, muitos 
contribuintes, sem perceber, ou sem saber que esses débitos eram proibidos 
de serem parcelados, eles entravam no site e parcelavam. E esses débitos 
eram aceitos pelo sistema, porque não existia uma trava no sistema que 
impedia de ser parcelado. Então, muitos contribuintes parcelaram esses 
créditos sem saber. E agora o que se pergunta é: Isso estaria convalidado ou 
não? Porque lá, no final da linha, está: “Esta lei entra em vigor nesta data”. 
Então, esses débitos deveriam ser cancelados e reparcelados, ou, 
eventualmente, se houvesse uma fiscalização em vista desta nova 
possibilidade, da revogação dessa proibição, se essa prorrogação teria o 
cunho, vamos dizer assim, de sanar esse problema. Só. Quer o número do 
decreto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Oradora não Identificada [00:20:38]: Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, 
espera aí... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está colocando assunto em 
debate, quer colocar na pauta que vem? 

Oradora não Identificada [00:20:46]: Não, como quiser. Era só uma 
curiosidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só comunicação, né? 

Oradora não Identificada [00:20:50]: É. É o Decreto 59.413. Saiu no Diário 
Oficial do dia 9. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque, na medida em que você ia 
falando, eu já fiquei pensando: Ah, eu faria isso! Mas será que estaria certo? 
Quer dizer, a minha cabeça já processou um debate. Por isso que poderia ser 
matéria de pauta, eventualmente. Não? Então, apenas por esse caso concreto, 
né, essas questões intertemporais de retroatividade, um pouco entre aspas aí, 
são tão importantes a ponto de ser objeto de um tema que foi anunciado há 
pouco? Seria uma oportunidade. O pequeno expediente ainda alguém... 
Vamos à pauta. Luis Carlos, aguardamos a sua vinda, a semana passada. O 
assunto estava na pauta, você não estava aí. Ficamos na espera da sua vinda. 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Bom dia a todos. Eu acho que o assunto, ele já foi 
discutido, mas é interessante voltar ao tema de tempos em tempos. É sobre a 
necessidade de convênio para aprovação de diferimentos. Isso está na questão 
da guerra fiscal como um todo. A Lei Complementar 24, ela, quando relaciona 
os benefícios fiscais que devem ser aprovados por convênio, benefícios de 
ICMS, ela tem definições bastante amplas, ela tem um... menciona: crédito 
presumido, isenção, redução de base de cálculo. E, num último inciso, que é 
uma vala comum, fala “qualquer incentivo que acarrete direta ou 
indiretamente uma desoneração”. Esse dispositivo, ele não menciona 
expressamente o diferimento nem a suspensão de ICMS. Então, eles ficariam, 



teoricamente, numa zona cinzenta. E o caso mais específico é de uma situação 
em que existe uma grande indústria num determinado Estado, uma indústria 
exportadora, e para atrair fornecedores, ou seja, empresas satélites, esse 
Estado concede um diferimento, tanto na importação de insumos quanto na 
operação, quanto na venda seguinte para essa exportadora. E aí o que 
acontece? Se houvesse a tributação normal, o ICMS seria pago na importação, 
depois em crédito, na operação seguinte, na saída seguinte, e isso indo para o 
exportador, esse exportador, ele teria direito, não obviamente seria imune, e 
teria direito à recuperação desse crédito. Ou seja, o imposto, ele seria pago 
para o Estado, e o Estado teria que, depois, devolver isso como crédito 
acumulado; e nós sabemos como é difícil esse trâmite e o quanto demora o 
ressarcimento de créditos acumulados, mesmo na exportação. Então, nesse 
caso, o diferimento o que acontece? Ele, de certa forma, facilita a vida desse 
exportador, e ele não causa, analisado nessa cadeia específica, ele não causa 
nenhuma - pela cadeia -, não causa nenhuma desoneração. Se você analisar o 
impacto financeiro da cadeia com ou sem diferimento, ele deveria ser neutro. 
Então a questão é: isso configura um incentivo fiscal irregular por falta de 
convênio? Isso está inserido na guerra fiscal, ou seria uma exceção? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, se puder, por favor, lei 
complementar... É o art. 1º que você está se referindo? 

Sr. João Francisco Bianco: Da lei-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da Lei Complementar 24. 

Sr. João Francisco Bianco: [ininteligível - 00:24:59]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou antecipando aqui. O art. 
1º: “as isenções de ICMS serão concedidas ou revogadas no sistema dessa lei”. 
Parágrafo Único, disposto nesse artigo, também se aplica. Aí tem várias 
hipóteses, a redução na base de cálculo, a devolução total ou parcial, 
concessão de créditos presumidos, quaisquer outros incentivos ou favores 
fiscais, que é onde o Luis está se fincando, prorrogações e extensões das 
isenções vigentes nesta data. A primeira indagação que se coloca, assim, antes 
de entrar no termo concreto, se esta lista aqui, ela é taxativa ou 
exemplificativa, até por amor ao debate, porque, na verdade, quaisquer outros 
incentivos se tornariam, de certa forma, não taxativa. Ou por outra maneira 
de ver, é taxativa, mas precisa ser incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal? Ou 
financeiro fiscal? Desculpa, só para terminar. “Incentivo fiscal ou financeiro 
fiscal, concedido com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação 
direta ou indireta do respectivo ônus”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Queria lembrar sobre esse tema, e, ao mesmo 
tempo que o Supremo vem endurecendo com relação ao tema da guerra fiscal, 
confirmando a constitucionalidade da Lei Complementar 24, houve um 
precedente, e nós já debatemos aqui, que foi sobre uma isenção dada a 
templos de qualquer culto, também sem convênio, em que o Supremo - não 
me pergunte o número, mas com certeza debatemos aqui - em que o Supremo 
entendeu que, no caso de templo, não seria necessário um convênio, já que 
não se afetaria o mercado, era energia elétrica para templo de qualquer culto e 
disse: “Como não se afeta o mercado, não há razão para exigência do convênio”. 



Que não há prejuízo, nós estamos falando do templo. Nós estamos fazendo 
uma atuação fora do mercado, não afeta a concorrência nesse caso da energia 
elétrica fornecida para o próprio templo, que está naquele local, admitida a 
premissa que templo ainda... Ou seja, caso o templo não fosse um mercado, 
ou coisa parecida, o que dá uma condicionante que, aliás, é explorada 
também pelo Lucas, uma coincidência a pergunta do Luis Carlos, aqui, o tema 
do livro, que vai ser distribuído a todos nós, até dá vontade de ler um pouco 
mais o livro do Lucas, porque dá uma condicionante que não está expressa no 
texto. Quer dizer, não é qualquer incentivo fiscal que exige o convênio, e sim, 
dado esse precedente, o incentivo fiscal que possa implicar numa guerra 
fiscal, que possa implicar algum tipo de competição desastrosa entre os entes 
da Federação. Na verdade, o que nós temos aqui, a fundamentação da Lei 
Complementar 24, é o mercado nacional, é a preservação de um mercado 
nacional quando tem impostos estaduais. Isso é o que estaria aqui. Então, 
quando vamos construir a norma a partir desse texto, e é esse o desafio, me 
perguntaram a todo o momento: “Este incentivo fiscal implica de qualquer modo 
um risco, posto que mínimo à unidade nacional?” E se nós olharmos agora sob 
essa perspectiva e sob essa situação concreta que o Luis Carlos propõe, em 
que eu tenho uma importação de um bem que vai ser industrializado, 
exportado e o imposto vai ser restituído, fica difícil imaginar um prejuízo. 
Vamos tentar enxergar e comparar com outras situações. Pergunta básica: E 
se o bem fosse produzido em outro estado e levado daquele estado? 
Certamente não teria o diferimento. Eu não teria o diferimento porque o outro 
estado, estado produtor da matéria-prima cobraria o imposto na venda 
interestadual. E caberia ao Estado que recebe matéria-prima e exporta 
restituir um imposto que ele se quer recebeu que é uma das grandes 
distorções do nosso ICMS que trouxe... Que a Lei Kandir tenta de algum modo 
sanar, tenta de algum modo sanar, eu diria muito mal. A Lei Kandir, hoje em 
dia, não tem conseguido resolver isso. Então, sob tal perspectiva, Luis Carlos, 
eu provoco para dizer que este caso até conserta uma distorção do nosso 
ICMS interestadual, preservando, agora sim, o princípio do destino do ICMS. 
Deixa eu explicar um pouquinho isso. Quando numa venda interestadual 
existe uma cobrança de imposto e o estado beneficiário... o estado que recebe 
matéria-prima exporta... Vamos ser claros os modelos? O Mato Grosso vende 
madeira para o Espírito Santo, no Espírito Santo é produzida a celulose, a 
celulose é exportada. O Espírito Santo deve restituir o imposto que incidiu 
sobre a madeira. Só que o Espírito Santo não recebeu esse imposto, quem 
recebeu foi o Mato Grosso, porque a venda foi interestadual. Então, o Espírito 
Santo é obrigado a devolver algo que ele jamais cobrou, porque quem cobrou 
foi o Mato Grosso. O que acontece? Num primeiro momento, o Espírito Santo 
tenta devolver. Num segundo momento, como essa empresa de celulose vai 
crescendo, o crédito é tão grande que ultrapassa o próprio orçamento do 
estado do Espírito Santo. Resultado: o estado do Espírito Santo é obrigado a 
dizer ao contribuinte local: “Olha, eu gostaria muito de lhe devolver, acontece 
que eu jamais recebi esse imposto, e eu não tenho como lhe devolver”. E o efeito 
prático que eu tenho é que esta empresa do Espírito Santo, essa exportadora 
de celulose não consegue ver restituído o imposto que incidiu sobre a madeira. 
A consequência é que essa celulose exportada por essa empresa no estado do 
Espírito Santo acaba sendo onerada pelo imposto sobre a madeira, porque é 



claro, isso entra no seu custo. Resultado: o princípio do destino que foi 
consagrado pela Constituição se vê frustrado diante desta falha que eu tenho 
que a Lei Kandir não foi capaz de resolver. Então, Luis Carlos, no seu caso, 
neste caso concreto, eu vejo com simpatia a argumentação para dizer que a 
medida: 1) não incentiva a guerra fiscal; 2) promove o princípio do destino 
consagrado pela Constituição. Então, nessa... Assim, neste debate aqui, eu 
diria que, na construção da norma, eu agregaria a este dispositivo que nós 
lemos na Lei Complementar 24, eu agregaria o componente da guerra fiscal, o 
componente do princípio do destino, para restringir, para fazer uma redução 
teleológica ao texto que aparece aqui, e para dizer que nesse caso não exigiria 
o convênio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está em aberto. Sem redução 
teleológica, qual a sua opinião...? Depois de toda essa... 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Eu acho que além dessa outra forma de ver a 
questão, é se atentar principalmente no inciso IV, do art. 1º, quando se fala 
em... Acho que redução ou eliminação do ônus fiscal. E aí tem uma diferença. 
Se analisar a operação em si, claro que há uma redução ou eliminação, mas 
na cadeia não há essa redução ou eliminação, porque não teria nenhum ônus 
aí. Então, defendendo que este diferimento, ele não causa nenhuma redução e 
eliminação no ônus fiscal da cadeia, acho que também por outra linha de 
raciocínio, se poderia chegar até essa conclusão, de que não haveria 
necessidade de convênio. E os diferimentos em geral, aí ampliando um pouco, 
muitas vezes, eles têm diferimentos que... Existem diferimentos que 
proporcionam uma efetiva desoneração e diferimentos, digamos assim, puros, 
que realmente só posterga a cobrança do tributo. Então, essa seria uma 
diferença, uma diferenciação que teria que ser feita caso a caso, quando se 
analisa, não os casos específicos que eu trouxe, mas o diferimento de ICMS ou 
a suspensão de ICMS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Eu queria só... Alguém 
mais quer falar, parece. Só colocar mais um ponto aqui para meditação. 
Admitindo a hipótese de diferimento e uma hipótese como o Luis está 
colocando, em que afinal de contas, não existe uma redução nem direta nem 
indireta do ônus. A lei fala do respectivo ônus, o ônus do ICMS. Que ônus é 
esse? É um ônus econômico ou financeiro também? Porque, financeiramente, 
o diferimento sempre acarreta um ganho. Eu vou pagar um pouco mais tarde, 
logo eu tenho uma disponibilidade dos recursos em algum lugar da cadeia, 
uma disponibilidade dos recursos que se destinam ao estado, mas eu vou usar 
esses recursos durante um tempo para outras finalidades, o mínimo para 
deixar em banco rendendo algum juros, está certo? E o estado, por sua vez, 
tem o ônus de não receber e não dispor dos recursos num momento anterior. 
Então, para meditação, esse ônus deve ser entendido no sentido econômico ou 
no sentido financeiro também? Lembrando que essa lei foi feita num período 
de alta inflação, em que os planejamentos tributários se fincavam muito na 
postergação do momento de incidência. Pode falar, Luis. 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Trabalhar com essa questão de fluxo de caixa em 
ICMS é sempre um pouco complicado porque você tem a situação de... Por 
exemplo, você tem as incidências, não é, na cadeia, mas, muitas vezes, a 



situação do contribuinte, mesmo o contribuinte sendo onerado, ele pode não 
vir a pagar o imposto, porque ele tem créditos. Então, assim, não dá para fazer 
um raciocínio tão imediato: Ah não, você tem um diferimento, ele vai ter um 
benefício de caixa. Pode ter, como pode não ter. Porque, muitas vezes, ele 
pode, inclusive, estar carregando créditos acumulados e o diferimento não ser 
interessante. Então eu acho que assim, para várias questões, raciocinar ICMS 
com fluxo de caixa, acaba gerando distorções por essa peculiaridade dos 
pagamentos não coincidirem com o lançamento do imposto, por conta dos 
créditos e débitos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, numa visão como a 
que você está encaminhando, seria o ônus econômico. 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Sim. 

Sra. Valdirene: Bom dia. Valdirene. Só completando o raciocínio. A própria 
Constituição, quando imuniza a exportação, ela também garante a 
manutenção do crédito. E a lei complementar, fazendo o raciocínio do outro 
lado, também garante a cessão de crédito a terceiro. Então, o próprio 
ordenamento cria um mecanismo de devolver esse crédito. Então, esse ônus, 
se a gente analisar esse ônus, quando eu crio esse diferimento, na verdade, eu 
facilito, partindo da premissa que se ele não tivesse esse regime especial, eu 
facilito não ter que criar esse mecanismo para depois devolver, sob pena de 
tornar inócua a própria regra imunitória. Talvez um raciocínio, embora seja 
outro tributo e tudo mais, recentemente o Supremo declarou inconstitucional 
a incidência do PIS/Cofins no recebimento da cessão de crédito. Quando foi 
feito o julgamento, é óbvio que ali estava se analisando o conceito de Receita. 
Mas nos votos, não é, eu tive a oportunidade de assistir o julgamento, embora 
ainda não tivesse sido formalizado, essa questão do ônus foi tratado. Então, o 
mecanismo do crédito presumido a devolver, pra facilitar a cessão e tudo mais, 
é o mecanismo que a própria lei complementar... Só uma colocação, eu acho 
que depois eu gostaria de ouvir de vocês, é uma forma também de devolver, 
até porque a intenção da Constituição é tornar imune toda a cadeia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Alguém quer falar 
sobre o tema? Está satisfeito, Luis? Vamos ao próximo tema, então. O 
Ministro recentemente baixou uma portaria, o Ministro da Fazenda, sobre o 
spread na apuração de preço de transferência nas operações financeiras. 
Portaria 427/2013. O "mercado" (F), uma coisa aparentemente tão simples, a 
lei prevê que ele estabeleceria esse porcentual, aparentemente uma coisa tão 
simples, o "mercado" já suscitou uma série de indagações, o professor 
Schoueri vai falar sobre o tema. É bom, Schoueri, você me permite, só para 
colocar, onde entra essa... Voltando à lei, ao art. 22 da lei, onde é que entra 
essa porcentagem? Que a redação do art. 22 também, a gente tem que ler com 
vagar e com muita atenção.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, enquanto o João põe os textos legais aqui, 
eu já os tenho, eu vou lê-los. João seria interessante não só a Portaria, a 
Portaria ela é-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 427. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: 427 de 2013. Mas seria interessante, João, se 
pudesse pôr numa outra janela, por favor, o art. 22 da lei 9.430. E numa 
terceira janela, se não for muito abusivo, João, o art. 38 da instrução 
normativa 1312, na redação da instrução normativa 1322. Porque nós 
teríamos o cenário, nós podemos trabalhar com as três janelas e entender, 
pensar um pouco sobre isso. Nós temos aqui o art. 22. Isto. E numa terceira 
janela, por favor, instrução normativa 1312, na redação da IN 1322.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A 1312 é a consolidada, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o art. 38. Porque assim nós temos um cenário, 
podemos passear com a legislação e trabalhar com todos os textos e tentar 
construir. O Ricardo perguntava, então, a moldura em que se insere essa 
Portaria. Então nós temos que certamente começar com o art. 22, já citado. Os 
juros pagos ou creditados à pessoa vinculada somente serão dedutíveis para 
fins de determinação do lucro real até montante que não exceda ao valor 
calculado com base em taxa determinada conforme esse artigo. Então, em 
primeiro lugar, é o termo taxa, acrescida de margem percentual a título de 
spread. Então são dois elementos que eu terei uma equação, uma taxa e uma 
margem percentual que se soma à taxa a título de spread. A ser definida, no 
singular, por ato do Ministro do Estado da Fazenda, com base na média de 
mercado. E agora, proporcionalizados, eu quero chamar atenção desse detalhe 
aqui, em função do período a que se referem os juros. Portanto, nós temos, eu 
chamei a atenção da língua portuguesa para nós vermos questões diferentes. 
Haverá uma proporcionalização de ambos os elementos, ambas as parcelas, 
então não só o valor calculado com base na taxa, conforme esse artigo, que é o 
masculino, como a taxa de spread que é feminino, ambos aparecem 
proporcionalizados. Então já temos uma informação, o que for publicado, a 
taxa a ser publicada, ou que foi publicada agora, ela é uma taxa de spread, ela 
é uma taxa com base no mercado, portanto, ela não é aleatória. E terceiro, a 
taxa será fixada em termos anuais, mas deverá ser proporcional assim como 
os próprios juros, em função do período a que se referem os juros. Essa é a 
matriz legal do art. 22.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para completar que a taxa está no 
§ 6º.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então vamos lá.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A taxa está-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A taxa de juros para as três situações estão 
previstas no § 6º. Então, nós temos operações de renda fixa em dólares nos 
Estados Unidos, nós temos operações pré-fixadas em reais, nós temos 
operações nos demais casos, inciso III, mas nós temos um caso aparte, que 
não está no § 6º, que são operações pós-fixadas em reais. Eu estou me 
referindo ao § 7º. Esta situação é a única de todas em que a taxa de juros não 
foi prevista na lei, ela é excepcionada (F-00:44:58), e deveria ser informada 
pelo Ministro da Fazenda. Até agora não foi informada. Ou seja, já temos um 
pequeno primeiro problema, que no caso das operações pós-fixadas em reais, 
não há notícia de qual seria a taxa a ser aplicada, não há informação com 
relação a isso. Começa as suas especulações, mas falta o ato do Ministro da 



Fazenda. Portanto, o que nós estamos falando agora, a Portaria que nós vamos 
conhecer esse momento, ela se refere apenas ao spread e não a outro. Eu não 
sei se é o caso, nesse momento, de nós percorrermos a IN 1312, eu quero crer 
que não, eu acho que nós poderíamos agora conhecer diretamente o texto da 
Portaria 427, em que nós vemos em dois artigos, duas situações com 
tratamentos com taxas de spread diversas, o que está correto, e depois vamos 
verificar uma questão temporal também diversa. Eu disse estar correto o 
tratamento diferenciado, o art. 1º está tratando das operações inbound, ou 
seja, em que, nós estamos falando qual é o risco Brasil, porque na verdade o 
Brasil é o mutuante, desculpa, mutuário, o brasileiro é o mutuário, então o 
spread deveria buscar, qual é o risco que se deve ter, se acrescer aos juros, 
quando se faz um empréstimo no mercado brasileiro. E o art. 2º trata de 
operação outbound, que já fica bastante curiosa porque se coloca no mesmo 
caminho, qualquer outro mercado, qualquer outro risco e se fixa uma única 
taxa. Isso dá uma certa espécie aqui, eu diria, principalmente, com relação ao 
art. 2º. Uma outra nota que eu faço aqui, ainda dessa leitura, bom já 
sabemos, então nesse período já [ininteligível] todos devem ter lido, que o art. 
1º, quando fala das operações inbound, adota um percentual de spread de 
13,5% a ser acrescida à taxa de juros, e na operação outbound, 2,5%. Chamo 
atenção agora para uma questão temporal. O art. 1º é aplicado a todo ano, 
portanto, operações que já foram contratadas admitem-se juros nos termos 
daquele § 6º, do art. 22, acrescidos de 3,5%. Para as operações outbound, 
apenas daqui em diante. Isso claramente protege o contribuinte, porque é bom 
lembrar que no caso da operação outbound, eu estou falando de uma Receita, 
um mínimo de Receita, e seria algo, geraria uma certa comoção se eu fosse 
exigir retroativamente uma cobrança de juros além das taxas já fixadas pela 
lei no § 6º. Então, notem, embora se previsse o spread, e embora, no meu 
ponto de vista formal, sendo que o legislador já disse, o spread é de mercado, 
uma eventual retroatividade do ato de Ministro dizendo: “Olhe, eu levantei o 
mercado e constatei que nesse período o spread é de 1%, eu estaria meramente 
cumprindo a lei. Se você não cobrou o spread que é o spread de mercado, eu 
Ministro, estarei cumprindo a lei”. No entanto, houve bom senso, ao não se 
exigir do contribuinte que ele conhecesse essa taxa de mercado antes disso.  

Se eu for, Ricardo, me permitir, fazer uma construção um pouco mais jurídica 
para dizer que esse bom senso, além de bom senso, tem uma fundamentação 
jurídica, eu quero lembrar a todos que nós estamos falando, em princípio, não 
da taxa de mercado do Brasil, mas da taxa de mercado de outros tantos 
mercados que não o brasileiro. Então, haveria sim, no caso de uma 
retroatividade, haveria sim espaço para um questionamento em que um 
contribuinte poderia dizer: “Como eu posso saber que em outros mercados o 
spread é de 2,5%? Como você, estado brasileiro, pode exigir de mim que eu 
conheça os spreads em terceiros mercados, se você não me informou disso?” 
Então, seria uma norma, seria um argumento jurídico interessante para se 
dizer que, enquanto não divulgado o spread, o spread seria zero, porque não 
se poderia exigir do contribuinte que ele acrescentasse um spread que ele não 
tinha conhecimento. Uma vez tendo conhecimento, este argumento baseado 
no estado de direito desaparece. Porque que eu faço essa construção. Faço-a 
para dizer que uma vez divulgado, hoje, o spread, ele vale a partir de hoje, não 
há que cogitar irretroatividade, anterioridade, ou que tais. Notem, não é uma 



nova lei, a lei já foi publicada no ano passado na sua inteireza. A lei do ano 
passado já dizia: “Juros de mercado”. O problema é que não havia 
possibilidade de se aplicar esta lei, já publicada, porque não se conheciam os 
juros de mercado. Então, era um requisito de aplicação da lei e não de 
validade da lei, a lei era válida, mas não se conhecia os juros de mercado. 
Uma vez conhecidos os juros de mercado, a lei do ano passado se aplica de 
imediato, porque agora aquela condição que faltava para a sua aplicação está 
preenchida, mas não é uma lei nova, não há que se falar em anterioridade. 
Portanto, no meu ponto de vista, a Portaria acerta ao dar efeitos prospectivos 
no art. 2º, ela acerta ao dar efeitos imediatos no art. 2º, ela se torna 
questionável quando fixa um único spread, 2,5%, qualquer que seja o 
mercado. Ou seja, eu acharia sim, eu veria um espaço sim para que um 
contribuinte no seu caso concreto dissesse: “Olhe, o meu empréstimo é feito 
para um país que jamais teve um default. O meu empréstimo é feito, deixa eu 
pegar um exemplo aqui, para o Reino Unido. Cogitar um spread no caso de 
um empréstimo para o Reino Unido, posto que 2,5%, é exigir algo que já não 
faz sentido. Porque afinal de contas eu estou, o mercado ao qual eu emprestei, 
naquele mercado específico, 2,5% é muito. Então eu vejo espaço, sim, 
invocando o texto legal que fala, o legislador em mercado, eu vejo espaço para 
o questionamento. Agora, obviamente será ônus do contribuinte demonstrar 
que o mercado ao qual se dirigiu a sua operação, convive com o spread 
diferente daquele. Ou seja, esta generalização de 2,5% do Ministro pode ser 
uma zona de conforto, mas eu não veria problema em um contribuinte num 
caso concreto dizer, o meu mercado é outro. Voltando-me agora às operações 
inbound, do art. 1º. Para os operações inbound (F), eu tenho uma 
retroatividade, mas notem que agora, como nós estamos falando em tolerância 
com relação aos juros que serão pagos, esta retroatividade, ou seja, falar já 
desde janeiro, eu vou tolerar os 3,5%, não traz prejuízo ao contribuinte. Ao 
contrário, se o argumento contrário dizendo não haveria como conhecer, 
implicaria zero de spread, o que seria ainda pior. Segundo elemento que nós 
devemos considerar entre um caso e outro. Se é verdadeiro que com relação a 
mercados externos haja uma condição de aplicabilidade da lei, que é conhecer 
a taxa de mercados externos, que o ultrapassa a fronteira, no caso de 
operações outbound, essa condição de aplicabilidade fica bastante difícil. 
Porque, afinal de contas, eu estou falando de operações no meu mercado, eu 
devo saber ou tenho condições de saber, qual é o spread que se pratica aqui 
dentro. Mais uma vez, eu não posso exigir do contribuinte que ele conheça 
uma realidade extrafronteira. Agora, eu posso exigir do contribuinte que ele 
conheça a realidade intrafronteira. Então, também sob esse aspecto, eu quero 
crer que a operação outbound e a operação inbound, é diferenciada. Então 
vejam: 1) não vejo prejuízo ao contribuinte. Porque afinal de contas a 
retroatividade apenas sobe do zero. 2) o contribuinte já poderia conhecer, e 
portanto, também não é questão que falte na lei um requisito para sua 
aplicação. Então, quero crer que o art. 1º, ao ser retroativo, também acerta. 
Vale aqui, claramente, a mesma consideração feita com relação ao art. 2º no 
confronto entre os 3,5% e a taxa efetiva do mercado. Ou seja, isso é uma 
questão que ultrapassa o meu conhecimento, seria muito técnico, ou seja, no 
mercado para se saber se 3,5% é um spread razoável considerando o risco do 
Brasil. Vamos dizer, por hipótese, e não conheço mesmo, que haja evidência 



de que ninguém, ou seja, não se toma um empréstimo inbound com spread 
menor que 5%, ou 8%, eu diria que o contribuinte tem sempre um bom 
argumento baseado na legalidade, já que o legislador falou na taxa do 
mercado. Mas mais uma vez será ônus do contribuinte.  

Ricardo, só para aquecer o motor, porque eu já trouxe algumas teses, eu 
ponho aqui, depois nós podemos continuar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de continuar, João, por 
favor, volta o 22. Abaixo do § 6º. Taxa... O § 9º, Schoueri, faz algumas 
considerações aí a respeito do § 9º. Vou explicar porque que eu estou 
colocando esse ponto a mais. Nós estamos tratando de limite de dedutibilidade 
ou uma Receita mínima para efeitos tributários. Algo a ser apurado no 
encerramento do período base do tributo, no IRPJ e da CSLL. Nós não estamos 
tratando da contratação em si, está certo? Então, essa questão relativa a 
contrato que eu fiz e não sabia qual era a taxa no momento do contrato, ela 
fica um pouquinho toldada pela questão de que eu poderia conhecer, não 
conhecer, porque na verdade a lei vai se aplicar num momento posterior. Não 
obstante, o § 9º disse: “Que a verificação de que trata esse artigo deverá ser 
efetuada na data da contratação da operação, e será aplicado aos contratos”... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aqui a segunda parte, Ricardo, é uma questão 
mais com relação ao Banco--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível - 00:57:40]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Central ou não Banco Central [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, a pergunta é, reforça a sua 
colocação?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho dúvida que o § 9º segue, aliás, não 
é prática só no Brasil, existe assim, o que eu pude verificar no direito 
comparado, que, aliás, consta do meu livro Preço de Transferência, eu fiz um 
levantamento de outros países, a data da contratação mesmo. Ou seja, até 
porque terceiros independentes contratam juros na data da contratação. Ou 
seja, eu não posso exigir do contribuinte que ele tenha um comportamento 
além daquele que um terceiro dependente teria. O próprio princípio 
[ininteligível] leva ao mesmo entendimento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, está em aberta a 
discussão. Quem discorda?  

Sr. João Francisco Bianco: Bom, eu não sei se eu discordo, mas eu acho que 
tem um ponto que a gente poderia discutir um pouco mais, que é a essa 
questão dos efeitos dos contratos unbound. Isso é o reconhecimento da Receita 
dos juros cobrados quando um mutuante é o residente no Brasil. Quer dizer, a 
Portaria está fixando um percentual para ser de uma renda mínima sobre o 
contrato para ser reconhecido, a partir dessa data, a partir da data da 
publicação. E o Schoueri está sustentando aqui que não havia nenhum 
problema de anterioridade na fixação imediata para produção de efeito agora, 
tendo em vista que os critérios já estavam previstos na legislação anterior. Eu 



acho que esse é um ponto que me parece mais discutível aqui, e eu não sei, 
ainda não estou confortável em concordar em 100% com essa linha de 
raciocínio do Schoueri. Não sei, eu acho que eu gostaria de discutir um pouco 
mais essa questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, como eu estou fechado com o 
argumento, e a posição do Schoueri, eu não vejo problema de anterioridade. 
Eu acho que a questão da retroatividade também foi bastante, bem avaliada 
aqui pelo Schoueri, eu não... Nada tenho a acrescentar. Você tem João? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu só estou dizendo que eu ainda estou um 
pouco desconfortável com essa... Com essa linha de raciocínio. Porque, afinal, 
o critério estava na legislação vigente no ano passado, mas é um critério muito 
complicado, não é? Um critério difícil pra se apurar e de se medir. Eu não sei, 
se você fizesse uma pesquisa no mercado, todos os agentes econômicos aqui 
chegariam a esse mesmo percentual. E, de repente, esse percentual começa a 
valer, olha, a partir de amanhã já está valendo este percentual sobre os 
contratos assinados nesse ano aqui. Então, me parece que houve uma certa... 
Há uma certa quebra de segurança, de confiabilidade na fixação desse 
percentual, para valer a partir do dia seguinte.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, só para esclarecer e, eu não sei se estou 
certo, por favor, de novo o art. 2º, não é contratos celebrados esse ano, mas é 
contratos celebrados doravante. Não é isso? Ou seja, eu vou considerar 
operações ocorridas em 1º de janeiro e, a data da publicação da Portaria, eu 
não tenho que aplicar esse Spread, então, não é neste ano, é doravante. Então 
esse é um ponto... O art. 2º, ele é diferente do 1º exatamente nesse ponto. Se 
você diz: Não, eu não estou confortável porque talvez... De novo, o art. 2º, o 
art. 2º, Parágrafo Único, as margens percentuais de que trata o caput será de 
0% para operações ocorridas em 1º de janeiro e data da publicação. Ou seja, 
se eu celebrei um contrato até a véspera, não se exige qualquer Spread, basta 
que eu aplique a taxa de mercado.  

Sr. João Francisco Bianco: Está certo. Mas ainda assim tem uma questão de 
anterioridade, né? Nos mesmos contratos- -  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hoje, vamos celebrar hoje. Então, vamos ao caso. 
Hoje, agora, eu saio daqui e vou celebrar um contrato. Hoje, espera-se que eu 
aplique a taxa prevista no § 6º, desde que não seja uma operação pós-fixada 
em reais. Espera-se que eu aplique a taxa do § 6º, acrescida de 2,5%. E, se eu 
não acrescento os 2,5%? A fiscalização vai exigir que eu acrescente, para fins 
de receita, aquela mesma taxa. Qual será o meu contra-argumento? O João 
diz: “Não, eu não estou confortável, porque afinal 2,5% pode não ser”. Volto ao 
tema. Há todo momento, eu poderei contestar. E o exemplo que eu dei da 
minha operação, no meu mútuo com Londres, talvez seja um exemplo... Eu 
gostaria até de ter algum debate com isso. Se eu tenho uma situação que fala 
assim: Desculpe-me, desde que Londres é Londres jamais houve um 
[ininteligível 01:02:56]. E, se eu aparecer em Londres, numa operação 
bancária exigindo Spread 2,5%, eles vão realmente ficar ofendidos. Sua 
majestade é capaz de aparecer em pessoa e dizer como estará cobrando um 
Spread desse tamanho? E eu terei que explicar a sua majestade que o 



ministro Mantega acha que sua majestade oferece um risco acima da Libor, 
mais de 2,5%. Quer dizer, ou seja, eu quis por numa situação, é claro, 
exagerada, mas que me parece razoável. Me parece razoável que eu possa 
pegar uma operação concreta, que eu traga evidências de mercado, e é uma 
questão agora de... Porque eu quero existir, eu tenho que aplicar a lei, eu não 
tenho que aplicar a Portaria. A Portaria é um instrumento que dá 
posicionamento do Fisco, ou seja, existe uma ordem doravante dada aos 
fiscais, a fiscalização está obrigada a me questionar se eu não cobrar os 2,5%. 
Mas, uma vez questionado, eu vou insistir, vou falar: Desculpe-me, o 
legislador falou em taxa de mercado, eu tenho aqui o mercado, eu tenho aonde 
eu apliquei e esses 2,5% são exagero, e o senhor que se acerte com sua 
majestade. Então, vai ser um caso concreto, naquela situação, entre Mantega 
e sua majestade. E eu trarei sua majestade como minha testemunha, e 
invocarei para dizer que 2,5% é muito. Então, João, eu concordo com você, 
agora trazendo aqui, dizendo que, se o mercado pratica outra taxa, eu não vou 
me obrigar à Portaria. A Portaria tem aqui um efeito declaratório. Por outro 
lado, se eu fizer um empréstimo com qualquer mercado, eu posso fazer um 
cálculo, e provavelmente como contribuinte eu farei, entre o ônus de 
comprovar que sua majestade manteria outra taxa, ou os 2,5%. Eu sei que, 
uma vez cumprido os 2,5%, eu tenho conforto em saber que não será exigida 
outra taxa além dos 2,5%. Se eu fosse orientar o ministro, não me cabe 
orientar o ministro, eu teria sugerido que, no lugar de fixar 2,5% como única 
taxa, ele tivesse feito algum tipo de desdobramento. A partir de um 
levantamento de mercado mesmo. Ou seja, seria muito razoável, muito 
positivo que esse art. 2º tivesse conforme o mercado. Tivesse uma taxa 
diversa. Seria melhor. Houve aqui um excesso de simplificação, que trará, é 
claro, questionamentos que poderiam ser evitados. Mas só nesse sentido, me 
parece.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que § 1º também merece 
a mesma crítica, não é? O desdobramento do 3,5% seria bastante razoável 
perante a lei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até porque a [ininteligível 01:05:21] diversos. 
Mas eu te diria que, pelo menos, como nós estamos falando de mercados e do 
Brasil, existe pelo menos uma melhor argumentação para o art.1º, para dizer 
que o risco Brasil é um. Concordo com você. Veja o seguinte, é claro que o 
título, conforme a empresa, pode ser diverso, o Spread não é o mesmo, não há 
dúvida. Mas, pelo menos, eu tenho um único mercado. No outro, nós estamos 
falando de mercados muito diferentes.  

Sr. Hiromi Higuchi: Será que essa lei aí, não está dando de uma delegação de 
competência? Porque, pela Constituição de 1988, a delegação de competência 
foi eliminada. Agora, porque a Portaria fixa aí valores aleatórios, não é 
aquele... Isso aí, Portaria pode durar um mês, um ano ou dois anos. A taxa de 
Spread muda, mas a Portaria fica. Então, muitas vezes, pela Portaria, há uma 
cobrança superior à aquela prevista na lei. Então, eu acho que há uma 
delegação de competência que foi eliminada com a Constituição de 1988.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, em parte... Eu vou dizer: 
Na minha opinião, salvo melhor juízo, especificamente nessa matéria, não há 



delegação de competência e mera regulamentação, já que os termos, taxa de 
mercado foram fixados pelo legislador. Mas eu compro a sua ideia e endosso 
com relação ao § 7º. Ou seja, eu não encontrei no texto legal qualquer 
indicação de qual será a taxa, no caso de títulos pós-fixados em reais. E a 
informação “o ministro fixará” poderá aí sim levar a uma delegação. Claro que, 
numa construção, eu poderia dizer: Não, mas no todo da norma não é “o 
ministro fixará” como delegação de competência e, sim, “o ministro apurará 
essa taxa”. Ou seja, eu teria que... Vamos mostrar o § 7º do art. 22 mais uma 
vez, João. Eu teria que, fazendo um grande esforço exegético, ler onde o 
ministro do Estado da Fazenda poderá fixar a taxa que trata o caput na 
hipótese de operações em reais no exterior, eu terei que tirar o “poderá fixar a 
taxa” como “deverá apurar a taxa”, porque se torna uma visão diversa. Ou 
seja, sob pena de inconstitucionalidade do § 7º, eu lerei aqui, também, não 
um caso de delegação, mas um caso de apuração, e, como tal, sujeito a todo 
questionamento. Ou seja, assim como eu disse que no Spread, o ministro 
apura, mas apenas traz uma margem de segurança para o contribuinte que 
queira ficar na zona de conforto, nada impedindo que o contribuinte 
questione, também aqui, em títulos pós-fixados em reais, o ministro fixando a 
taxa, eu poderei também questionar... ou seja, duas ou uma, ou eu direi: a lei 
é inconstitucional, porque houve delegação, o que claramente não caberia; ou 
eu direi: cabe ao ministro apenas apurar. E eu terei condições de dizer: 
Desculpe-me, títulos em reais numa operação pós-fixadas tem taxas muito 
diversas dessas, está aqui a minha prova, e eu contestarei esse ato do 
ministro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que o problema é de 
legalidade da Portaria. Melhor, não é nem da Portaria, é da taxa que ele 
estabelecer. A Portaria em si está cumprindo uma função que não se espera 
que o legislador estabeleça a taxa, até porque, como já foi mencionado pelo 
Hiromi mesmo, essa taxa pode mudar de um momento a outro. Seria um... O 
critério legal é que precisa ser observado. Se a Portaria fixou ou não fixou uma 
taxa que corresponda ao critério legal, nós temos um problema de legalidade, 
ilegalidade pura e simplesmente, não é? A respeito do § 7º, já que ele foi 
trazido à tona aqui, nós temos aqui, o Schoueri tem uma série de questões 
formuladas por uma associada nossa, em outro âmbito, por isso eu não vou 
nem citar o nome dela, mas ela trata do § 7º, dizendo que o ministro, afinal, 
não fixou a taxa de Spread. Ela diz assim: Ou seja, o ministro poderá e não 
deverá, com isso, o entendimento é que, enquanto o ministro não publicar 
outra taxa, a taxa a ser publicada é a Libor, para os 
pós-fixados/flutuante/floating. Ou podemos entender que não há taxa, tendo 
em vista o § 7º. O que você acha, Schoueri?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por consistência com que eu acabei de dizer, 
como eu não posso ler no § 7º “uma delegação”, algo a ser feito, eu terei que 
ler aqui neste “poderá fixar” como “poderá apurar”, ou “deverá apurar”. É a 
única leitura possível sobre risco de inconstitucionalidade. E, nesta leitura 
possível, eu responderia, me parece, que caberá ao contribuinte, na falta 
dessa lamentável falta de segurança que seria um ato do ministro, caberá ao 
contribuinte armar-se de documentação suficiente para comprovar que essa é 
a taxa daquele mercado. Ou seja, eu não leria o § 7º descolado do caput, mas 



apenas no sentido, mesmo sentido do caput, com taxa de mercado. Vamos ler 
de novo o caput do art. 22, nós veremos que o caput põe a questão da taxa 
para todas. Ela não separa um de outro, são os parágrafos que vão fazer um e 
outro. O caput, ele é de uma redação infeliz. Ele não fala. Ele fala Spread de 
mercado, mas não falou da taxa nos termos desse artigo, e os termos desse 
artigo, ele pula realmente, ele não deixa esse outro. Então, mais uma vez, o 
texto não é feliz. Não é difícil apontar até uma total inconstitucionalidade, 
respondendo... ou seja, se eu fosse contribuinte, fazendo uma operação pós-
fixada em reais, eu me muniria de documentação suficiente - e o termo 
suficiente no sentido “aquilo” -, eu teria a documentação maior que aquela que 
eu possa esperar que a fiscalização tenha contrária, porque é uma questão de 
prova com a minha documentação e outra. Vamos dizer que eu me imuna de 
uma ou duas operações efetuadas em reais, no mesmo mercado, e eu tenho 
aquelas taxas praticadas em operações pós-fixadas. A fiscalização, na falta do 
§ 7º, restará contestar a minha prova, mostrando outras tantas operações. A 
alternativa que... A alternativa seria dizer que a exigência de qualquer taxa 
seria inconstitucional porque nós estaríamos falando em ato arbitrário, ato 
sem base em lei do ministro. Ou seja, aquele contribuinte que se imune de 
prova suficiente numa operação em reais, ou seja, ele tem pelo menos alguma 
comparação com outra operação, ele fica numa situação suficientemente 
confortável. Porque, ou bem a fiscalização aceita aquela prova, ou trabalha 
aquela prova, ou bem nós estamos diante de uma inconstitucionalidade, em 
que qualquer exigência seria indevida. Em outras palavras, o máximo para a 
fiscalização, o melhor cenário para a fiscalização é discutir e contestar a prova 
trazida pelo contribuinte. Jamais a fiscalização terá como ir à lei, mesmo que 
venha um ato de um ministro depois fixando outra margem, essa outra 
margem poderá ser contestada com base na prova da prática do mercado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas no caso aí da Portaria, o percentual do art. 1º e 2º 
não deveria ser igual? E, outra coisa, então, como a taxa, o Spread muda 
constantemente, então essa Portaria, de vez em quando, teria que ser refeita? 
Se ficar dois, três anos, então, não há ilegalidade?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso responder? Hiromi, a primeira pergunta a 
minha opinião é claramente contrária a sua. Não, não deveria ser igual. Como 
eu disse, o que deveria - até inverso - haver no art. 2º, conforme o mercado em 
questão, até uma taxa adversa (F). Ou seja, eu acho que... Eu esperaria mais 
taxas e não menos taxas. Então, o primeiro ponto, não. Não vejo qualquer 
razão para que o risco Brasil seja equiparado ao risco Londres, ou ao risco 
Namíbia. Penso que são situações diferentes, operações diferentes. Ou seja, se 
uma empresa brasileira da área de petróleo tiver uma operação na Namíbia e 
fizer empréstimos para se subsidiar na Namíbia, a pergunta é: qual é o risco 
Namíbia? E não: qual é o risco Londres? Que são situações bastante 
diferentes, para o bem ou para o mal. Segunda pergunta: essa portaria deveria 
ser revista de tempos em tempos? Sim, seria muito positivo. Eu quero insistir 
que a Portaria não é texto legal, é apenas uma orientação para a fiscalização e 
uma certa segurança ao contribuinte, como zona de conforto, dizendo: se eu 
tiver aqui, eu já estou bem. Mas, certamente... E respondendo nesse mesmo 



sentido, Hiromi, se eu tivesse uma Portaria por mês, uma Portaria a cada 15 
dias, uma Portaria por dia, eu não teria qualquer problema com princípio da 
anterioridade nessas mudanças, nesses levantamentos novos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só arrematando o que o Schoueri 
está dizendo, e na hipótese teórica do ministro não atualizar as taxas, elas 
variam de um período para outro, e ele não atualizar, e ficar essa Portaria em 
vigor, se a taxa para uma operação credora ou devedora da Portaria for 
favorável ao contribuinte em relação ao mercado efetivo, eu penso que ele está 
protegido pela Portaria do ministro. Se for desfavorável, ele pode contestar a 
variação da taxa, ainda que supostamente, nesse momento, aqui, em 2013, 
essas taxas que o ministro baixou sejam, num determinado caso, corretas. O 
material que nós temos aqui, é a pessoa dizendo que as taxas são muito boas. 
Então, poderá se repetir isso com outra situação... Muito boas para a situação 
em que ela está, né? Mas poderá ocorrer em outras situações. Então, eu acho 
que realmente a Portaria protege o contribuinte quando lhe favorecer, mas ele 
pode questionar quando for o inverso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que um problema que o ministro não 
resolveu, se eu pudesse dizer o que está faltando... falta resolver, e isso tem 
um texto do Marcelo Natale, naquela coletânea “Tributo e Preço de 
Transferência”, o volume 4º, é que concretamente nós não temos títulos 
brasileiros. Agora, voltando, um problema que... O § 6º se refere a Títulos 
Soberanos da República Federativa do Brasil. Nós temos problemas com 
relação ao vencimento de título. Ou seja, nem todo título vence no mesmo 
período em que a operação é concretizada. E passa a surgir, e este é um 
problema concreto, que falta uma posição do Fisco, é: qual é a metodologia 
para, dada a disparidade entre os Títulos Soberanos da República e as 
operações em concreto, para se chegar à taxa que será exigida em cada 
operação? Esse é um problema que realmente falta uma solução.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém tem... Alguém tem 
alguma, no assunto ainda, alguém tem alguma consideração?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pronto, agora vem bomba.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que você podia ficar com 
o microfone para ficar mais fácil de pegar.  

Sr. Diego: Schoueri, eu participei de um seminário, e eu conversei com uma 
empresa, que é o Bureau Vandaen (F), eles me mostraram um software que a 
Receita Federal contratou com eles, e que mostra exatamente esses prédios aí 
de onde eles buscaram as operações. Só que eu até consultei os softwares e 
tem operações assim, não olha nada de mercado. Eles pegam, sei lá, eles 
pegaram todas as operações que tem. Qual é a taxa média? Então, foi dessa 
forma que foi feito. E eu acho que, se não me engano, eu acho que o ministro, 
ele é obrigado a fixar anualmente essa taxa, não é? O Spread, no começo, no 
caso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não falei isso.  

Sr. Diego: Não?  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Honestamente, eu não falei.  

Sr. Diego: Talvez na...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Anualmente, você quis dizer, Diego - só 
perguntar - no máximo, anualmente; no mínimo, anualmente; ou 
anualmente?  

Sr. Diego: Não, assim, sei lá, 2013, 2014...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, porque a sua expressão “anualmente” eu 
poderia entender no máximo uma vez por ano, ou seja, não poderia haver 
duas por ano; no mínimo, anualmente, significaria todo ano tem que ter uma 
taxa; ou nenhum dos dois. Eu, no texto, na minha leitura, Diego, eu ponho 
assim, eu não vi qualquer referência ao texto legal no sentido de que tenha 
que ser no mínimo, ou no máximo ou anualmente. E, como eu já disse, eu 
acharia extremamente saudável se fosse até semanalmente. Ou seja, quanto 
mais próximo do mercado seria melhor, mas isso é uma questão de, assim, se 
o ministro me chamasse ao “pé do fogo” para conversar um pouquinho sobre o 
assunto, talvez a gente pudesse conversar sobre isso. Mas eu nunca fui 
chamado, então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, precisaria haver uma 
vigilância constante do ministro para a taxa que ele divulgou. Por isso que eu 
mencionei há pouco que, se a taxa que está na Portaria, última Portaria - 
atualmente é esta -, ela beneficiar o contribuinte, ele estará protegido.  

Sr. Diego: É o que eles chamam de regra de safe harbor, como tudo no Brasil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, seria. Seria um safe harbor, 
porque afinal, o ministro tem uma incumbência de divulgar a taxa e a 
repartição fiscal, todas são obrigadas a seguir essa taxa. Ela não pode chegar 
lá: O Fiscal lá, a minha taxa é outra; diferente da do ministro, contrariando o 
ato do ministro. Agora, se pela variação do mercado a taxa causar prejuízo ao 
contribuinte, eu acho que ele pode questionar. Daí, então, o ministro teria que 
estar sempre atento na atualização dessa taxa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum outro ponto?  

Sr. Diego: Uma outra coisa que eu vi com a... Eu acho que até no seminário lá 
da dialética, o [ininteligível] tem participado disso pela Febraban, ele disse que 
existe uma negociação com a Receita para publicar uma tal de uma tabela que 
mostra os Títulos Soberanos. Isso até, acho que numa das conversas na Fiesp, 
a Receita Federal se mostrou simpática a ideia, mas aí não foi publicada. Mas, 
teoricamente, ia resolver essa questão, porque a gente tem emissões, acho que 
anuais, ou algumas vezes no ano, e com vencimento de dez anos. Então, tem 
um cupom, o último que eu vi era 2,75, foi emitido, agora, em maio de 2013.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, mais aí vem uma questão - permita-me, Diego, 
que eu acho que é a grande questão. Ótimo! Se a receita vier a publicar, ótimo. 
Mas agora... Agora voltamos ao tema, da retroatividade ou não. Uma 
publicação, hoje, em que modo afeta algo que foi feito ontem? Ou seja, esta lei 
- e essa é a pergunta -, esse § 6º do art. 22, ele é autoaplicável, ou ele carece 
de regulamentação? Ou seja, a Portaria apenas diria como a Receita Federal 



entende aplicável a lei, ou a Portaria viria completar a lei? Como eu já sugeri 
no caso das taxas de mercado exterior, a lei sequer seria autoaplicável. Agora, 
aqui, eu tenho, eu tenho os títulos emitidos com prazos diferentes. Existem, 
como eu disse, várias metodologias matemáticas, vários modelos matemáticos, 
diversos, para trazer, para ajustar aquele título de 15 anos, para uma 
operação menor. Se a receita vier a adotar uma metodologia, ótimo! Mas um 
desafio é: e se eu adotei outra? Ou melhor ainda, se quisermos continuar, e se 
eu insistir em adotar outra, porque eu creio que a metodologia da Receita não 
é a melhor? Como ficamos diante da legalidade numa situação que nem 
essas? Quer dizer, eu acho que esse é o ponto a ser enfrentado e, por 
enquanto, Diego, mas isso eu quero insistir no por enquanto. Por enquanto, 
eu ainda não vi um argumento que me convença de que a lei não tem como 
ser aplicada sem que haja o ato do ministro. Ao contrário, o que existe é que a 
lei pode ser aplicada de vários modos, mas não que a lei não possa ser 
aplicada. Se a lei pode ser aplicada de vários modos, e se o contribuinte aplica 
de um dos modos que a lei pode ser aplicada, o contribuinte não pode ser 
punido.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou de acordo.  

Sra. Valdirene: Só complementando o Diego, e indo na linha... Professor 
Ricardo, Valdirene. Só indo na linha do professor Ricardo. O professor Ricardo 
colocou muito bem que o que tem que ser discutido é a legalidade do critério. 
Se, a partir de então, for divulgado o critério, aí a gente pode trabalhar em 
cima dele. É o que o Schoueri está falando. Enquanto ele existe genericamente 
como média de mercado, acho que o contribuinte não pode ser punido. Agora, 
a partir do momento que ele cria o critério, e até fazendo um paralelo, não tem 
muito haver, mas tem. Por exemplo, as taxas do FAP, lá da... contribuição (F) 
previdenciária que o governo publicou lá, determinou, mandou para todo 
mundo que mandou as taxas de FAP e, aos poucos, foi ajustando o critério. 
Salve engano, tem uma decisão no TRF da Primeira Região... Se bem que é um 
assunto bem polêmico, mas dizendo que deveriam ser divulgados os critérios 
utilizados para chegar naquela determinada taxa. Se essa for a linha, eu acho 
que é até uma linha mais justa, né? Até mais democrática, porque para a 
gente questionar o critério, a gente precisa saber que linha ele adotou, senão 
fica muito aberto, não é? Um critério de um, um critério de outro, embora a lei 
dê... a questão aqui é de mercado. Então, eu acho que essa tendência de 
divulgar a taxa, eu acho que seria melhor para todo mundo, até para futura 
discussão. Porque você entra numa zona... Em determinados mercados, em 
determinadas operações, quando você generaliza a taxa, você entra numa 
zona de dizer qual é o melhor critério, aí fica muito inseguro, não é? Para você 
afirmar e encorajar um cliente a adotar determinada taxa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer fazer alguma 
consideração?  

Sra. Valdirene: Não sei se-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria ouvir do Ricardo o seguinte, esse 
ponto. Bom, nós concordamos, eu acho que nós concordamos que, não fixada 



uma interpretação, o contribuinte pode escolher aquilo que lhe convier (sic), 
aquela que ele trabalha. Mas a Valdirene está propondo um passo adiante. Se 
o ministro, dentre as várias interpretações possíveis, escolhe uma, esta 
escolha feita pelo ministro é cogente? Ou seja, no atual estágio do princípio da 
legalidade, que parece ter ultrapassado aquela tipicidade cerrada e etc. Qual é 
o papel da administração? Eu acho que essa pergunta teórica é muito 
importante. Quando o administrador público não vai além da lei, mas ele 
escolhe dentre as interpretações que o legislador permite, que a lei permite? 
Ele faz uma escolha, ele fala: É esta. O contribuinte pode se manter na outra? 
Ou não? Qual é o papel da escolha do administrador? Eu queria ouvir um 
pouco sobre isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eduardo. Já posso falar. Ele está 
dizendo que eu não sou bobo, passei a palavra para o Eduardo. Eduardo, por 
favor, mas eu vou falar a seguir. Fui provocado aqui... 

Sr. Eduardo: É que eu acho que aqui é diferente porque o ministro, ele 
demorou para fazer o papel dele, não é? Aqui, a gente passou seis meses e eu 
não sei qual é a taxa. No caso dos títulos, ele não falou ainda até agora. Então, 
eu acho que tem uma questão de segurança jurídica importante aqui. Porque, 
se eu tenho que usar a taxa da época da contratação e ele demora a dizer qual 
que é a taxa, e aí, quando ele diz e retroage, eu acho que eu tenho uma... Eu 
acho que, se eu escolhi um outro critério no passado, eu estou... O ministro... 
uma coisa é o ministro falar que doravante vai ser um dos critérios, aí eu sou 
obrigado a mudar doravante. Agora, para o passado...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para o passado, eu estou confortável... Nós 
estamos no mesmo pensamento, Eduardo. Com relação ao passado, o meu 
desconforto é que, se eu falar, poxa vida, o ministro não está errado, mas eu 
também não estou. Mas, afinal de contas, o legislador deixou em aberto aqui.  

Sr. Eduardo: Mas aí o Spread de 3,5% do empréstimo em bound (F), se eu 
usei, se eu contratei em fevereiro um empréstimo, e eu escolhi três...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, Eduardo, desculpa. Eu vou ser claro, com 
relação ao Spread, etc. A minha pergunta não foi nem nesse sentido, a minha 
pergunta foi mais singela. Neste momento, hoje.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existe a Portaria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Existe a Portaria com o Spread, o Spread não é 
mais problema. Mas, como foi dito, e pelo Diego confirmado, os Títulos 
Soberanos Brasileiros não serão tais que vencerão junto com a minha 
operação. Eu tenho títulos que foram emitidos há alguns anos para vencer no 
ano que vem. Eu tenho títulos que serão emitidos hoje para vencer daqui 15 
anos. Eu tenho muito... ou seja, existem títulos dos mais diversos. E eu 
preciso ter alguma metodologia para tomar... Esses tantos títulos, decidir... ou 
seja, qual é a relevância, qual é o peso que eu devo dar a títulos que foram 
emitidos há dez anos? De novo, vamos ser bem claros. Eu estou fazendo uma 
operação de seis meses. Ou seja, eu tomo agora... Eu tomo agora em julho, em 
agosto, e vai vencer em fevereiro. Eu tenho títulos que foram emitidos há dez 
anos e que vencerão exatamente em fevereiro. Tenho outros que foram 



emitidos há cinco anos, e também por dez anos, e que vencerão cinco anos 
depois da minha operação. Eu tenho títulos que estão sendo emitidos nesta 
data, também por dez anos, e que vencerão daqui dez anos. Eu tenho títulos 
de 15 anos, de 12 anos, e os títulos mais variados, conforme a época, 
conforme o governo brasileiro conseguir emitir títulos; e os títulos são os mais 
diversos. Eu preciso saber, dado esse meu balaio de títulos, quais eu escolho, 
qual é o peso de cada um, e como eu trago cada um aos meus seis meses. Eu 
devo considerar os juros lineares? Eu devo considerar... Ou seja, a pergunta 
na matemática financeira é muito forte. E a variação é muito grande. Se eu 
fosse rigoroso, não serei, não quero sê-lo, eu diria que essa norma não pode 
ser sequer aplicada. Por quê? Porque deixou um critério aberto demais.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu cairia no inciso III.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Menos rigoroso? Menos rigoroso? Eu diria não. 
Qualquer dos critérios, desde que razoável, é sustentável. Mas se... Se essa 
posição menos rigorosa, primeiro já iria para inconstitucionalidade. Está em 
inconstitucionalidade mesmo, Ricardo. No segundo critério, que é menos 
rigoroso, havendo essas tantas possibilidades, e eu escolho uma, não é de se 
estranhar que eu contribuinte, afinal, de santo não tenho muito; e afinal de 
contas ainda sou uma instituição financeira, provavelmente. Se não sou, 
ainda tenho auxílio de uma instituição financeira. Eu chamo um matemático, 
uma formação em São José dos Campos, peço para que ele me faça todos os 
modelos. Eu tenho certeza de que eu vou chegar a um limite que ainda estará 
no texto da lei e que dará os juros mais confortáveis que eu quero pagar. Mas 
também, tenho certeza de que, se não há santos do lado do contribuinte, 
tampouco os há do ponto de vista do Fisco. E posso imaginar um segundo 
matemático, formado, aliás, colegas de faculdade, só que um prestou concurso 
público, o outro não. Os dois estudavam juntos, naquele mesmo instituto, em 
São José dos Campos, e ele chega exatamente ao sentido inverso. E eu não 
tenho como dizer que ele está errado, nem ele como eu estou errado. Ricardo, 
como fica esta situação?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está claro, né, Eduardo? Nós não 
estamos tratando de Spread, estamos tratando a própria taxa, não é? Sobre a 
qual haverá ou não aplicação do Spread. Eu acho que... eu acho que esse 
verbo achar é o verbo que a gente não deveria usar aqui, nesse recinto, mas... 
Mas na minha opinião, é que seria bastante difícil, dentro do espírito da lei, 
não é? Se eu adotei um critério possível que se adeque ao que está na lei, não 
é? É um critério razoável. Nós estamos constatando um fato, através de um 
perito que diz que esse valor aqui, é o valor que corresponde ao que está ali, 
eu acho que... Ainda que o outro valor seja mais... Seja também justificado, 
mas se ele for mais oneroso para o contribuinte, eu acho que não daria para 
aplicar.  

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, eu acho que a colocação do Schoueri, 
data vênia, não está correta. Porque nós não estamos falando aqui de critério 
de avaliação de um título. Não é se o critério é contábil ou de mercado, não é 
isso. Nós estamos... O que nós estamos tratando aqui, a lei está tratando, é de 
uma realidade de mercado. Qual é a taxa praticada no mercado? Então, não é 
critério de avaliação. Qual é a taxa?  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, João, o mercado dos Títulos Soberanos, ele 
compreende muitos títulos de muitos vencimentos.  

Sr. João Francisco Bianco: Claro, mas e o mercado de uma maneira geral 
avalia... precifica e avalia esses títulos, em função do vencimento. Daqui, de 
hoje, qual é a data do vencimento? Existe... Veja, a taxa Libor de seis meses, 
ninguém tem dúvida, essa é uma só. A taxa dos títulos do Brasil para 
vencimento daqui a seis meses existem diferentes avaliações. Eu até imagino 
que haja uma média de mercado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por que o vencimento para seis meses? De onde 
você tirou isso do texto legal?  

Sr. João Francisco Bianco: Esse é o mercado. Isso é uma realidade de 
mercado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe. Eu estou lendo o inciso I, não fala 
em seis meses. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas todos os títulos brasileiros pré-fixados com 
vencimento daqui a seis meses tem a mesma taxa, mais ou menos. Daqui a 12 
meses, tem outra taxa. Daqui a dois anos, tem outra taxa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ponto é que eu tenho um título de seis meses, 
que vai vencer daqui a seis meses, que foi emitido há dez anos; eu tenho outro 
título que vai vencer daqui a seis meses, que foi emitido há 15 anos...  

Sr. João Francisco Bianco: Isso data... Na minha opinião, não importa. O 
que importa é o vencimento. Quanto daqui para frente... Quanto que o 
dinheiro vai ficar indisponível? Qual é o prazo de maturação do título? Eu 
acho que isso é o que interessa, data vênia, mas sei lá. Agora, a questão é a 
seguinte - e eu não sei -, eu vou fazer uma pergunta: existe uma taxa só de 
juros praticado para os títulos brasileiros, com vencimento daqui a seis 
meses? Isso eu não sei. Existe um organismo, um único organismo respeitado, 
como é a Libor que fixa uma taxa só, ou existem diferentes taxas no mercado? 
Porque aí nós caímos naquela insegurança que a Valdirene está trazendo. Se 
diferentes bancos avaliam o mesmo título de forma diferente, essa lei é 
inaplicável, ela depende da Portaria para ser aplicável. Agora, se existe uma 
certo consenso, uma publicação oficial, como é a Libor, aí não depende da 
Portaria, a lei é autoaplicável.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, nós estamos tratando 
aqui de qualquer problema em que a... De interpretação do que a lei diz e de 
interpretação que, segundo a colocação aqui, teórica, há duas interpretações 
possíveis. Constatando-se o fato do mercado, qual é o fato mais adequado à 
norma legal? Então, a interpretação inicialmente da norma. Agora, precisamos 
lembrar que a lei não fala na taxa dos títulos, ela fala no mercado dos títulos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é o ponto, talvez, interessante, desculpe-me, 
passamos das 10 horas, fica a reflexão, se independentemente da taxa de 
vencimento etc. Importante é qual é a taxa hoje do mercado? Ou seja, não 
interessa o valor de face do título, mas hoje, no mercado, o título brasileiro, 
qual é a taxa que se aplica? Talvez seja esse o caminho para tentar resolver 



isso. Porque... ou seja, eu considerarei os mais variados descontos sobre o 
valor de face a partir do mercado hoje.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passou o horário. Infelizmente, 
Paulo, fica para a próxima semana, mas eu já te digo que é 23 anos, a 
resposta. Muito obrigado pela presença. 
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