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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, vamos dar 
início mais essa sessão, com a presença do professor Renato Becho, 
muito obrigado, professor, pela presença, aceitou o convite prontamente 
e se dispôs a vir aqui, quinta-feira é um dia difícil para o professor 
Becho, por razões de Tribunal, inclusive hoje, mas ele está aqui conosco 
e vai nos brindar com uma pequena palestra e debate a respeito do 
tema. Temos também a presença do nosso conselheiro e amigo, 
professor Roberto Ferraz, que vem de Curitiba para participar, 
inclusive, da reunião conjunta com diretoria e Conselho mais tarde. 
Obrigado, professor Roberto, pela presença, sempre convidado 
permanente, se possível, para estar conosco. Queria fazer referência à 
realização, na próxima semana, no dia 29, o 38º Simpósio Nacional de 
Direito Tributário, do Centro de Extensão Universitária, capitaneado 
pelo professor Ives Gandra da Silva Martins, Centro que está 
completando 40 anos de existência profícua, né? E 38 simpósios, todos 
conhecem e que reúne tributaristas do Brasil inteiro. Este ano, o 
simpósio terá na palestra de abertura, o professor Humberto Ávila, e o 
tema é PIS Cofins. São cinco itens subdivididos, matéria, portanto, de 
grande importância na atualidade. Referência especial que eu quero 
fazer a esse certame, a esse evento, é que durante a sua realização será 
outorgado ao professor Alcides Jorge Costa, o nosso diretor e ex-
presidente, o título de professor emérito do Centro de Extensão 
Universitária e do Instituto Internacional de Ciências Sociais. Essa é 
uma homenagem justíssima ao nosso querido professor Alcides, e, nós 
só podemos nos associar a ela e manifestarmos toda a nossa satisfação, 



pelo que o professor Alcides representa. Professor Renato Becho nos 
trouxe dois livros de sua autoria sobre a matéria a respeito da qual ele 
tem muito trabalhado, que é o Direito das Cooperativas, né? Então, um 
livro é “Elementos de Direito Cooperativo, de acordo com novo Código 
Civil, e o outro é a 3ª edição da “Tributação das Cooperativas”. Muito 
obrigado, se incorpora aqui a nossa biblioteca. Nós temos aí projetado, 
mas o professor Schoueri dará detalhes sobre a... Pode falar, Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri:  Sobre a mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No dia 5 de dezembro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri:  No dia 5 de dezembro vai estar aqui o Dr. 
Ednaldo Silva, pouco conhecido no Brasil, no entanto, Dr. Ednaldo, um 
brasileiro, foi realmente pessoa muito importante no IRS americano, 
quer dizer, alguém que conhece do ponto de vista, ele pensa como o 
fisco americano, e ele vai falar sobre o BEPS- Base Erosion and Profit 
Shifting, que é um tema bastante relevante no âmbito do G 20, assim, é 
um movimento do G 20 junto com a OCDE no sentido da erosão da 
base tributária, eu não vou dizer que, necessariamente, eu concorde 
com as posições assumidas por esse países no BEPS, devo só dizer, 
primeira crítica óbvia, é que é um trabalho feito por Administrações 
Tributárias em que as Administrações Tributária se reúnem, para 
discutir a erosão da base tributária e não existe meia culpa, não existe 
aquela pergunta, por que vem acontecendo isso? Ou seja, é a postura 
do eu vou encontrar o inimigo, eu vou atacar esse inimigo, vou destruir 
esse inimigo, o inimigo da vez agora, é a questão do segredo bancário, 
depois eu terei outro inimigo, outro inimigo e não existe o mínimo 
questionamento desse relatório do que vem acontecendo, por que razão 
as empresas vem adotando medidas para fugir da tributação? A reunião 
é muito... O relatório é muito mais de como evitar a evasão, no sentido 
de combater, no sentido de briga, do que no sentido como conseguir 
uma colaboração, como conseguir uma cooperação. Eu tenho feito uma 
comparação, Ricardo, com a questão, de quando estudamos a história, 
a questão das guerras, de quando você destrói um inimigo, a 
consequência que você tem é plantar uma segunda guerra, porque um 
inimigo destruído é aquele que quer revanche, é aquele que vai 
encontrar um outro caminho para desta vez não ser vencido, ao passo 
que você só consegue uma paz duradoura, quando você não destrói o 
amigo, quando você consegue cooptar e, desse antigo inimigo, se tornar 
alguém que trabalha junto com você por um ideal comum, ou seja, 
quando existe uma compreensão de qual é a medida que deve ser feito. 
Nesse sentido, a minha crítica principal ao BEPS é porque não se 
questiona a culpa do Estado. Ou seja, eu estou muito impressionado, 
Ricardo, e conto para vocês, que é algo que me marcou, este ano eu 
estive na Dinamarca, de férias, e naquele país, enfim, fazendo turismo, 
encontro um senhor que costuma fazer esses roteiros a pé de turismo, 
imagina um senhor já com alguma idade que vai fazer um roteiro a pé, e 
um grupo de turistas que acompanha esse senhor. E, eu estava com a 



minha família, até gostei muito dessa experiência de estar com a minha 
família nesse momento, em que ele falava um pouco sobre a cultura da 
Dinamarca e dizia que naquele país as pessoas gostam de pagar 
imposto. Eu não preciso dizer que pela minha vivência eu e 
provavelmente todo o grupo olhou com uma certa estranheza essa 
afirmação. Ao que ele percebeu, que havia uma certa estranheza. Daí, 
ele falou o seguinte, eu vou mostrar isso para vocês. E de fato nós, 
naquele circuito, ele parou uns quatro ou cinco grupos, mas realmente 
vários grupos, casais, famílias, e ele sempre soltava a mesma pergunta, 
eu estou aqui com um grupo de estrangeiro, estamos falando sobre o 
sistema dinamarquês e sobre a carga tributária. O que você acha da 
tributação aqui na Dinamarca? E curiosamente eu me senti quase como 
se fosse um outro mundo. Porque eu recebi dos grupos exatamente a 
mesma resposta, como se tivessem sido treinados, diziam algo assim, 
não o imposto aqui é alto, mas eu tenho um seguro de saúde invejável, 
mas eu sei que os hospitais são de primeira qualidade, eles sempre 
tinham algo a dizer. Eu pago muito, mas acho isso justo. Ou seja, a 
sociedade se sentindo parte do processo do Estado, o Estado não como 
alguém, que está contra a sociedade, mas alguém que trabalha com a 
sociedade e isto, isto sim seria uma medida adequada para se discutir 
em Base Erosion, ou seja, perguntar por que ocorre a Base Erosion, por 
que ocorre a erosão da base tributária no lugar de medidas de combate. 
Dia 5 nós teremos aqui e, repito um representante da IRS, e a postura 
provavelmente vai ser do combate. Eu trago essa ideia prévia, porque 
assim, nós podemos escutá-lo, questionar um pouco o próprio espírito 
do BEPS, e saber se existe um acerto aqui, nessa medida e se não 
haveria um outro caminho, um caminho dinamarquês, para a questão. 
A transparência, repetindo, terminando, transparência não por 
transparência do contribuinte, a transparência do Estado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas esta, este assunto, este 
assunto BEPS, foi objeto de uma das palestras do nosso último 
congresso, quem esteve presente assistiu. Como chamava mesmo o 
representante? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Rafael. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da OCDE que falou. Ele era 
da OCDE, e nós tivemos, mais ou menos, essa linha assim de postura, 
não é? Quando a apresentação era pelo lado das administrações, as 
manifestações foram para o lado dos contribuintes. Mas essa é a visão 
que nós temos aqui, né? Eu também tive uma experiência parecida com 
essa da Dinamarca, na Suécia, lá o imposto é altíssimo, mas é bem 
distribuído, né? Em benefícios. Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho muito importante essas 
observações que o Schoueri, que, aliás, ele já teve a oportunidade de 
externar no próprio Congresso, porque, realmente, bom, a única 
revelação nova para mim é que o nosso prefeito é dinamarquês. Porque 



ele revelou que ele gosta de pagar imposto com alegria. Então, fora essa 
revelação, eu acho que realmente é muito importante, e é um pouco 
contra toda a tendência dos últimos anos, porque nos últimos 
congressos internacionais, em Paris, em Viena, etc. Eu sempre ouvi o 
quê? A preocupação de melhorar o relacionamento entre fisco e 
contribuinte. O título “Enhanced Relationship” é muito mais simpático 
que o BEPS, né? Ou seja, o que nós temos que fazer é melhorar a 
relação entre fisco e contribuinte, passar da guerra à cooperação e não 
estabelecer uma nova estratégia de guerra, para combater aquele que já 
está devidamente sacrificado pelas... Inclusive, foi em Paris, no 
congresso da IFA, que houve um seminário, onde, vários países 
mostrarem como o fisco está melhorando o esquema. Entre os países, o 
mais avançado foram exatamente os países baixos, onde, por exemplo, 
o fisco tem seis meses para opinar sobre as demonstrações financeiras 
como, se ele não fizer nada, depois de seis meses aquilo lá, está aceito 
automaticamente, ele não tem mais... Então, inclusive eles têm a lista 
branca, as grandes empresas tipo Philips, etc. eles não sofrem 
fiscalização praticamente, porque são conhecidos como cumpridores 
das suas obrigações. Então, é nesse sentido que nós devíamos 
trabalhar, como disse muito bem o Schoueri, e eu acho que vai ser bem 
interessante essa palestra no dia 5, né? Para ver realmente o 
fundamento de tudo aquilo e o desvio desse caminho para a cooperação 
que nós estamos observando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem, na linha disso que 
você acabou de falar, nós temos o canal verde aqui nas importações, 
cuja premissa são empresas em situação irregular. Não obstante, elas, 
durante cinco anos, são incomodadas em suas milhares de 
importações, são incomodadas com a apresentação de certidão 
negativa, neste mês faltava certidão do FGTS- é um inferno. Quer dizer, 
o desrespeito pela própria autoridade fazendária da norma que foi ela 
que criou. Bom, BEPS será no dia 5, vamos receber o Dr. Ednaldo com 
toda cordialidade aqui, e sem nenhuma oposição. Nós temos que ouvi-
lo, não é? É uma experiência importante para nós. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele é um ex-membro da IRS, pode ser que 
tenha mudado de ideia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pequeno expediente, 
alguém tem alguma comunicação mais? Senão, vamos logo para o 
assunto principal da nossa reunião hoje.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só um comunicado rapidinho. 
Que ontem, depois de muito tempo só ouvindo problemas de julgamento 
de ação 470, o Supremo começou a julgar questões tributárias, né? 
Passou quase toda a sessão de ontem julgando, mas também não 
decidindo. Questões de 1989, a diferença de variação monetária de 89, 
eles concluíram que a lei 7.700 é inconstitucional, mas não sabiam 
dizer o que ia acontecer com os índices que deveriam ser aplicados nos 



balanços de 89, para quem, claro, está discutindo. Foi julgado também 
a questão do leasing, que é um assunto caro para o Dr. Siqueira 
Campos, né? Mas também só naqueles casos em que a entrada do 
leasing não tem o compromisso de opções de compra, não é? É ainda 
relativo aos fatos ocorridos anteriormente à emenda constitucional 33. 
Mas foi longa essa discussão, e bom, pelo menos estão começando, né? 
Quer dizer, tem gente aqui que não era nascido quando esses 
problemas começaram, né? Vamos ver no que vai dar tudo isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tinha me pedido, 
ontem, você me mandou, anteontem, um e-mail de um assunto que nós 
tínhamos que tratar aqui num pequeno expediente, mas vamos dar a 
palavra o Dr. Becho, depois nós começamos pelo senhor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade é [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Becho, o tema 
“Questões Atuais no Processo Judicial Tributário”. Foram apresentados 
vários subtemas para ele, foram transmitidos para ele, ainda ontem 
chegou aqui, uma solicitação, mas a liberdade dele em tocar o tema, 
uma experiência de magistrado total, e sempre todos nós lembramos 
que ele tem compromisso com o tribunal e terá que se ausentar antes 
do fim da nossa reunião. Agradeço novamente, professor Becho, sua 
presença e estamos prontos para ouvi-lo. 

Sr. Renato Lopes Becho: Muito obrigado, professor Mariz. Bom dia a 
todos. É uma alegria muito grande para mim estar hoje aqui no IBDT, 
sou membro do IBDT, deveria estar aqui com vocês toda quinta-feira de 
manhã, não tenho conseguido, já estive aqui, me recordo antes de uma 
outra vez, acho que quando do lançamento do “Filosofia do Direito 
Tributário”, do “Lições de Direito Tributário”, enfim... E, hoje o professor 
Mariz conseguiu me laçar lá no Congresso e falou assim: "Antes do final 
do ano, me diga uma data e vá”. Eu falei, então, está bom, nós vamos. E 
é uma alegria realmente, para mim é uma satisfação estar aqui com 
vocês hoje de manhã. Cumprimentando o professor Ricardo Mariz de 
Oliveira, eu cumprimento todos os colegas da Mesa para não ficar 
cansando a audiência, repetindo os nomes de todos que vocês já 
conhecem tanto. É muito bom poder falar sobre Processo Tributário 
aqui no IBDT, principalmente porque sem, hoje, no meu modo de ver, 
sem entendermos bem Processo Tributário, nós não vamos conseguir 
compreender, pelo menos na mesma extensão, a questão do próprio 
Direito Tributário. Em reuniões abertas como esta, nós, quando já 
ouvimos falar de relação fisco-contribuinte, erosão da relação, a minha 
cabeça acaba sempre puxando para questões de processo. Então, só 
para fazermos essa ligação com o que já foi mencionado até agora, né? 
Nós temos processualmente falando uma relação entre fisco e 
contribuinte no Brasil, completamente erodida. E isso, se reflete 
diretamente nas execuções fiscais, né? Eu, por questões relacionadas 
ao TRF, fiquei afastado da jurisdição algum tempo, não me recordo 



exatamente quanto tempo, e não sei se vou voltar hoje a tarde à 
jurisdição ou não, por conta de questões de administração de concurso 
na magistratura, mas eu sei que semana passada, por exemplo, o 
Fórum foi muito, digamos, bombardeado por questões internas, acredito 
que os colegas aqui não fiquem sabendo desses aspectos, mas porque 
saiu há pouco tempo os novos dados da Justiça em números, 
relacionados a 2011, 2012. Até 2011, as execuções fiscais eram 37% de 
todos os processos no Brasil. Agora, está em 40%. E o TRF da 3ª região, 
no TRF, em relação ao campo da sua jurisdição, 60% de todos os 
processos são execuções fiscais. E nós tínhamos, na minha Secretaria, 
uma meta num certo ano, de fecharmos os anos em 10 mil processos. 
Então, lutar, derrubar, terminar, sentenciar, fechar, e tal. E éramos 
surpreendidos por distribuições volumosas. Bom, antes de me afastar 
nós tínhamos 18.600 processos. Eu já falei num seminário na semana 
passada, provavelmente como a minha vara é uma das que tem menos 
processos, nós teremos 20 mil processos no final do ano, porque é uma 
vara boa. E um pouco do que eu vou falar nessa parte inicial, digamos, 
nesses prolegômenos, eu me referi num seminário em que estavam o 
subprocurador-geral da Fazenda Nacional, responsável pelo núcleo lá 
de processos especiais e acompanhamento de repercussão geral e 
recursos repetitivos. E falei com ele assim, nós temos muitos problemas 
muito sérios no Direito Tributário, no Processo Tributário ou na 
Execução Fiscal, primeiro porque no campo do Direito  Público, na 
parte pública do Direito Tributário, Administração Tributária, o 
advogado não conversa com o cliente e os procuradores pedem para que 
os juízes oficiem à Receita, para que a Receita apresente documentação 
e eles pedem vista, ou seja, para o advogado ter acesso a um documento 
do cliente, ele pede para o juiz e pede vista do processo. E aí, eu falei 
isso para os procuradores, falei já junto com os colegas juízes federais, 
estou falando hoje aqui, num grupos de advogados. Vocês imaginem, o 
professor Ricardo Mariz de Oliveira oficiando a mim num processo, 
falando assim: “juiz, pede ao meu cliente para juntar tal documento e me 
dê vista do processo, porque depois eu vou me manifestar”. Talvez, eu 
não precise falar mais nada nesse ponto, né? Segundo aspecto: 
procuradores que não atendem advogados. Os juízes, nós somos 
obrigados a atender os advogados. Quando eu comecei lá no Fórum das 
Execuções, em 1997, a gente já entendia até parte, mas nem sempre 
atendia advogado. Aí um dia veio a OAB, corretamente, oficiando via 
Corregedoria e a Corregedoria pediu informações a nós, eu era muito 
novo na época, eu achava que, digamos, esse “excesso de formalismo” 
de ter advogado, ali não era necessário, por quê? Porque a parte vinha 
trazendo uma guia de pagamento, e como não receber a guia de 
pagamento de um sujeito que recebeu uma carta de citação, foi até o 
endereço ali indicado, e trouxe a guia, não, ele já tinha pago antes, ele 
trouxe a guia, ele falou assim: Não é isso que você está me cobrando? O 
que nós fazíamos? Nós juntávamos mediante uma certidão, dizendo 
assim: “A parte compareceu no balcão e juntou a guia de pagamento e a 
OAB se insurgiu contra isso”. Hoje, já a mais de 10 ou 12 anos, já não 
aceitamos mais essas guias trazidas pela parte, dizemos para ela, o 



senhor tem que procurar um advogado para que a sua guia de 
pagamento venha a ser lida pelo Poder Judiciário. Isso nós fizemos por 
ordem da OAB, está na lei, cumprimos. Pois bem. Eu não atendo 
estagiário desacompanhado de advogado, mas atendo todos os 
advogados, eles nem precisam forçar a barra com oficial de gabinete, 
tanto é que eu já entendi advogado que veio juntar petição de 
subestabelecimento e ele quis despachar. Aí quando ele entrou, ele foi 
rápido, ele falou: doutor, eu estou aqui, vim porque eu queria que o 
senhor me conhecesse para dizer que eu fui contratado por esse cliente 
agora, o senhor vai notar uma diferença na nossa atuação, e o fato é que 
nós vamos resolver a situação desse contribuinte, porque ele quer 
resolver a sua vida fiscal. O advogado tem o direito, no meu modo de 
ver, de chegar na frente do juiz, de olhar para ele e dizer assim: “Sou eu, 
está aqui”. É uma das coisas que mais me incomoda na inscrição do 
CADIN, que eu desenvolvo muito isso com os meus alunos do mestrado. 
No CADIN você não tem acesso àquela autoridade que tem a força da 
caneta, que tem a força de incluir o seu nome ou de retirar o seu nome, 
sempre com subterfúgio, você pode ir ali, pode ir acolá, te dão cinco 
dias, te dão 75 dias, mas esse juiz natural que estava lá antes, e que dá 
o seu nome não literalmente a cara à tapa, dá o seu nome para 
exposição pública, no CADIN nós não temos acesso. Bom, eu tratei 
agora de vários aspectos assim, mas vamos entrar no ponto Processo 
Tributário. Um pouco do que nós já falamos vai acabar refletindo no 
que é o próprio Direito Tributário. Na prova do Mestrado que nós 
aplicamos no mês passado, a minha pergunta foi para os meus alunos: 
Decadência e prescrição, é matéria, é tema de direito material ou de 
direito formal? Quais implicações desse assunto e quais princípios se 
relacionam? Nós não tratamos no mestrado exatamente desse aspecto, 
mas tivemos a aula decadência e prescrição. A resposta talvez de toda a 
turma foi: Decadência e prescrição é matéria de direito, é tema de 
direito  material, é tema de Direito Tributário, e eles colocaram lá, 
inclusive, assim, né? Reserva de lei complementar. Isso só para dizer 
que tratar de processo, às vezes, é tratar de direito  material, de Direito 
Tributário. A minha visão, que depois, quando eu cheguei para fazer a 
correção da prova, eles não gostaram nada do que ouviram de mim, é 
decadência e prescrição é tema de direito formal, é tema processual, 
não é tema de Direito Tributário. É tema também de Direito Tributário. 
Por que isso? Qual a fonte da minha visão? Vou pegar o mais fácil de 
todos, prescrição. Existe prescrição para a execução de cheque? Existe. 
Existe prescrição para ajuizar ação trabalhista? Existe. Existe 
prescrição no campo dos contratos do Direito Administrativo, do Direito 
Penal? Existe. Então, não pode ser um tema de Direito Tributário. É um 
tema de Teoria Geral do Direito ou é um tema processual que, na 
verdade, fica para cada um dos ramos, pequenos aspectos, quase um 
detalhe. E aí, alguém pode me perguntar: mas, Renato, qual é a 
influência do art. 146 da Constituição Federal nessa matéria? Ele diz 
expressamente que esse é um tema de Direito Tributário, normas gerais 
e, portanto, vai ser matéria de lei complementar. Desculpa, eu não vou 
fazer interpretação gramatical, eu vou fazer interpretação sistemática. 



Se eu olho para todo o sistema e vejo prescrição em todo o sistema, o 
núcleo comum ou vai estar na teoria geral, ou vai estar no Direito 
Processual. E que essa distinção se vai estar no Direito  geral ou Direito 
Processual é de só menos importância. O que vai restar para cada um 
dos campos, a fixação dos prazos. Então, do meu modo de ver, a fixação 
do prazo de prescrição em matéria tributária é objeto de Lei 
Complementar, é reservado à Lei Complementar, agora, o que é a 
prescrição não pode ser uma para o Direito Tributário e não pode ser 
outra para o Direito Civil, para o Direito Marítimo, e por aí afora. Então, 
só para demonstrar para vocês, qual o impacto, qual a dimensão do que 
eu vejo do que nós chamamos de Direito Processual Tributário. Do 
ponto de vista filosófico, o que significa um pouco o que estamos 
falando aqui? Como os colegas sabem, eu gosto muito da Filosofia, até 
por conta da minha tese de livre docência na USP, nós vivemos a época 
do pós-positivismo em que aquelas relações estanques que nós 
conhecíamos, principalmente quando o Código Tributário Nacional foi 
escrito, foi proposto e foi aprovado, não existem mais e esses temas 
hoje, repercussão geral, recurso repetitivo, impactam diretamente 
nesses assuntos. Segundo aspecto: Impacto nas fontes do Direito. Vocês 
devem ter a exata dimensão do que significa falar em repercussão geral 
e em recurso repetitivo, por exemplo, num evento do IBDT, para a 
própria formação do Direito Tributário. Isso significa uma mudança na 
visão das fontes do Direito. Nós nos habituamos a ver o Poder 
Judiciário como fonte negativa do Direito, como aquela fonte que pode 
retirar um texto, uma norma legal do sistema, mas não colocar. E hoje, 
a nossa realidade é que o Poder Judiciário coloca normas no sistema. E 
no meu modo de ver, talvez problemático ou com falhas minhas 
internas, a visão que eu tenho é que o Poder Judiciário tem colocado 
normas, textos, onde o legislador se recusou a fazê-lo. Eu aqui, estou 
entrando num campo, estou pisando em ovos, porque eu não gosto 
muito de falar o que eu ainda não escrevi, porque se eu escrevi, eu 
refleti, eu rasguei, eu deletei, eu rabisquei, depois a gente fala não tem 
como a gente simplesmente apagar, né? Posso apagar no registro do 
computador, mas não vou apagar da memória de vocês e nem da 
minha. Então, Schoueri, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas 
eu tenho a impressão que, no campo de planejamento tributário, o que 
não foi aceito pelo Congresso Nacional da medida provisória 66 de 
2002, foi colocado como Direito Positivo, posto pelo Superior Tribunal 
de Justiça. Então, olha que interessante. O Poder Executivo põe um 
texto legal, a Medida Provisória 66, leva ao Congresso Nacional, o 
Congresso Nacional rejeita, isso é uma decisão, isso tem que ser 
reconhecido, no meu modo de ver, na mesma medida que se ele tivesse 
aprovado, eu tenho colocado isso muito para os meus alunos também, 
no Mestrado. Vocês percebem, se isso era Medida Provisória, foi levado 
ao Congresso Nacional, o aceite ou a rejeição é a mesma coisa. Foi lei, 
não é? Bom... E aí eu vejo o Superior Tribunal de Justiça decidindo o 
que é ausência de propósito negocial. Se, ele está fazendo isso, vocês 
percebem como ele é fonte do Direito , assim como o Parlamento? E aí, 
o Poder Executivo coloca um texto à disposição do Parlamento, ele 



rejeita, ele coloca o texto à disposição do Judiciário, ele acolhe. Isso 
para mim é Direito Positivo, é colocar norma. E aí, eu vou num aspecto, 
não é, que esse eu já escrevi, isso aconteceu com interrupção do prazo 
prescricional em Execução Fiscal. E aí, estamos bem dentro do tema, 
não é? Superior Tribunal de Justiça, recurso repetitivo, Ministro Fux, 
Recurso Especial nº 1.120.295, aqui de São Paulo. O que o Fux disse? 
O ajuizamento da execução interrompe a prescrição. O ajuizamento da 
Execução Fiscal interrompe a prescrição. Olha que interessante, ele 
rasgou simultaneamente a Lei de Execução Fiscal, que já era absurda, 
que dizia que o despacho do juiz interrompia a prescrição, o Código 
Tributário Nacional na redação anterior, a única que me parece 
constitucional, ou seja, pós-positivismo, em que sentido? Se eu analisar 
a questão da interrupção da prescrição com olhos constitucionais, 
devido o processo legal, básico, não é? Eu só posso admitir, olha que 
interessante, eu só posso admitir, no meu modo de ver, que a citação 
interrompa a prescrição. Nenhuma outra providência. Nenhuma outra. 
Como poderíamos mudar isso? Se mudássemos todo o Direito . Se 
disséssemos: Todas as ações judiciais terão como marco interruptivo da 
prescrição, o ajuizamento da ação. Direito penal, Direito Civil, etc., 
repetindo, não é tema de Direito Tributário, é tema de Direito 
Processual, ou Constitucional, ou de teoria geral. Bom, e vem o Código 
de Processo Civil no art. 219, que elenca, aliás, ele estrutura um 
subsistema de interrupção da prescrição no campo do ajuizamento da 
ação. O Código diz que, realmente, se a citação ocorrer em até cem dias, 
a interrupção da prescrição retroagirá ao ajuizamento, isso para todas 
as causas, só que ele não diz que o mero ajuizamento interrompe toda a 
prescrição. E olha que interessante, o Ministro Fux, professor de 
Processo, não lê o dispositivo todo. E aí, mais uma vez, os meus alunos 
de Mestrado são obrigados, na segunda aula, a ler a entrevista do Fux 
na Folha de São Paulo, para compreender o que é a formação do Direito  
hoje. Quem não tiver entendido, eu sugiro que procurem ler a entrevista 
do Ministro Fux na Folha de São Paulo. Eu exijo que os alunos do 
Mestrado leiam e entendam o conteúdo daquela entrevista. Por 
exemplo, como estudar crédito prêmio de IPI, sem usar como referência 
aquela entrevista? É impossível. Então, voltando, Direito Tributário, 
desculpa, Poder Judiciário, fonte do Direito, assim como o Parlamento. 
Esse RESP. 1.120.295 São Paulo, ele foi tanto uma fonte originária, 
quanto o Congresso Nacional na Lei complementar 118 de 2005, e foi 
pior. Entretanto, ainda também nesses campos que eu ainda não 
escrevi, mas vou escrever em breve, se Deus quiser, tem um problema 
nessa história, eu tenho chamado de ausência do princípio da 
jurisprudencialidade no Direito Constitucional. É, vou até repetir. 
“Ausência do princípio da jurisdicionalidade no Direito Constitucional.” O 
que eu estou querendo com esse nome tão esdrúxulo? É porque a gente 
estuda o princípio da legalidade, então a lei é a fonte. Hoje, a 
jurisprudência também é a fonte, só que isso não está na Constituição. 
Não estando na Constituição, ela está sujeita à que? À manifestação do 
Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Supremo derrube o RESP. 
1.120.295, pode ser que o Supremo reestabeleça a legalidade em 



relação ao planejamento tributário e pode ser que não. Agora, enquanto 
ele não, o Supremo, não fixar essa posição, quero julgar, não quero 
julgar, tem repercussão geral, não tem repercussão geral, etc., e, 
principalmente, enquanto as composições futuras do Supremo Tribunal 
Federal não acolherem as decisões das composições anteriores do 
Supremo Tribunal Federal, nós não teremos segurança jurídica. Que 
hoje, é essa a nossa realidade, hoje, nós vivemos um momento de crise 
em todo o Direito, que começa com uma crise de constitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal. Por quê? Também, na defesa da livre 
docência, na USP, eu coloquei isso de uma forma muito forte, essa 
importância do Poder Judiciário na caracterização do Direito. Então, eu 
disse com todas as letras, nós só temos norma jurídica, norma jurídica, 
aquela que tem os modais, obrigatório, proibido, permitido e tal, quando 
o último órgão com competência para julgar a causa, diz qual é o 
Direito? E isso, vai ser aplicado posteriormente pelas demais instâncias, 
pelo mesmo órgão, falando francamente, pelos estagiários que dão apoio 
em todos os tribunais. Então, assim, o dia que está pacificado, está 
simulado? Não vai ser mais mudado? Só ali eu tenho norma jurídica, só 
ali eu tenho o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e o que eu 
tenho opção de fazer. E que nós temos até lá? Nós temos um Direito em 
formação. Por que um Direito em formação? Porque se hoje no final de 
novembro de 2013, o Supremo ainda não resolveu uma decisão de 
1989, aquele Direito está em aberto. Aquela decisão judicial dada, 
aquela sentença por hipótese, dada em 1993, não é Direito no sentido, 
digamos, de terminado, a expressão não é boa, consolidado. Não é um 
Direito  consolidado. E quando vai ser? Quando nós vamos ter essa 
segurança jurídica? E hoje o processo, principalmente do mensalão, 
interfere na minha cabeça nesse sentido, quando as próximas 
composições do Supremo Tribunal Federal decidirem não reabrir esses 
temas. Por quê? Porque se eu abro o jornal e vejo o ministro Marco 
Aurélio dizendo: “Não sei como vai ser tal assunto, porque o Supremo 
decidiu numa composição passada dessa forma, agora eu tenho que ver 
se a composição presente vai aceitar, a decisão que a composição 
passada tomou”. Gente, eu vou dizer para vocês, nós não temos 
nenhuma segurança jurídica. E um dia os ministros do Supremo vão 
precisar encarar essa realidade, eu diria, vão precisar ter uma posição 
menos egóica e aceitar o que já foi decidido no passado, e identificar 
que eles vão construir o Direito  do presente e do futuro, mas eles 
precisam respeitar o Direito  do passado. Vocês sabem por que isso 
tudo está acontecendo? Justamente por essa novidade meio esdrúxula 
do Poder Judiciário como fonte do Direito . Por que isso? Porque nós 
estávamos numa estrutura positivista, mas com o sentido não 
positivista, no sentido de legalista, de lei, e nós tradicionalmente 
aprendemos a trabalhar com as inovações do Poder Legislativo. Nós 
temos regras postas a partir da Constituição, que trata do Direito 
legislado. Em outras palavras, não é? O que acontece quando o 
legislador coloca uma lei nova? Para eu responder isso, dá licença, 
professor, eu vou pegar o texto constitucional, vou abrir no art. 5º e vou 
descobrir que o Direito vai respeitar o ato jurídico perfeito, o direito 



adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido 
foi adquirido com base numa lei, então o direito adquirido por força do 
Parlamento vai ser respeitado pela Constituição. A coisa julgada deveria 
também. Agora, aí tem o problema de Rescisória, mas sem entrar na 
Rescisória, se o Supremo não aplica os seus precedentes, ele só confere 
a coisa julgada para o caso concreto, ele diz: Para todos os demais eu 
posso decidir de uma forma nova. Em última análise, o Supremo teria 
que decidir 100% dos processos no Brasil. O que é completamente 
inviável. Mas alguém pode falar: Renato, não, só vai decidir os 
processos com impacto tributário. Eu falei, é claro, tudo bem, vou fazer 
essa restrição. 100% dos processos tributários. Isso significa 100% das 
Execuções Fiscais. A interrupção da prescrição, que é um ato essencial 
na Execução Fiscal, em tese, pode depender das decisões do Supremo, 
que ora pode decidir de uma forma, ora pode decidir de outra. Eu sei 
que eu estou exagerando, o argumento vai às raias do absurdo, mas, 
menos do que o absurdo, o Supremo tem feito isso em várias outras 
matérias, então ele não respeita a sua própria jurisprudência. E, 
falando também da questão da lei e da alteração da visão do legislador, 
se eu abro a lei das normas gerais do Direito brasileiro, a antiga Lei de 
Introdução ao Código Civil, eu sei como trabalhar com a mudança de 
orientação do Parlamento. Então, eu sei quando e em que medida a Lei 
nova derroga ou revoga a Lei anterior. Só que no Poder Judiciário, nós 
não temos isso, e aí, temos essa situação, eu posso decidir de uma 
forma hoje, posso decidir outra amanhã. Se eu sou um juiz de primeiro 
grau, o efeito é menor, não é sem efeito, mas é menor. Supremo 
Tribunal Federal o efeito é desastroso, é catastrófico. Um pouquinho 
para falar de repercussão geral e as suas diferenças com o recurso 
repetitivo. Não vou entrar aqui em minúcias, evidentemente, de falar de 
qual lei, de processamento, óbvio que não, mas eles têm duas distinções 
intrínsecas essenciais, a repercussão geral, como o seu próprio nome 
está dizendo, fala assim, o Supremo Tribunal Federal não vai mais 
decidir furto de galinha. Para o processo ser de atenção dos ministros 
do Supremo, tem que ser fixação de posição de interpretação 
constitucional. Então é isso, a repercussão geral. Em termos 
tributários, praticamente tudo, né? Por um motivo muito simples. Há 
uma expectativa de que todas as relações tributárias vão atingir um 
número indeterminado de pessoas, não é? Tudo bem que alguém vai 
poder falar, mas professor, será que um tema específico da tributação 
na construção de brocas de perfuração marítima abaixo do pré-sal, será 
que eu vou poder dizer que isso tem repercussão geral? Não sei. Mas 
vocês viram que eu tive de ir numa situação muito peculiar? No mais, 
Direito Tributário, por sua própria natureza, tem foro constitucional e 
repercussão geral. Há uma sistematização na repercussão geral que me 
agrada muito mais, que é avisar ao outro previamente que eu, julgador, 
vou dar uma decisão, que dará repercussão geral. Isso dá oportunidade 
para a sociedade se organizar. Então, se sai publicado um processo do 
professor João Bianco em que o ministro do Supremo diz assim, eu 
acho que isso aqui tem repercussão geral. Os demais concordam, vem o 
professor Roberto Ferraz e diz assim: João, esse seu processo vai 



interferir no meu aqui? Você admite que o professor Gerd vá fazer a 
sustentação oral? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas com esse sotaque? 

Sr. Renato Lopes Becho: Sim, com esse sotaque, com certeza vai dar 
mais legitimidade, uma legitimidade germânica no Supremo Tribunal 
Federal. Isso só para falar do sotaque. Então, vocês perceberam? Por 
quê? Porque aquele processo vai interferir na formação de todo o 
Direito, não é? O meu problema maior está no recurso repetitivo. Esse 
RESP. 1.120.295, para mim, foi a maior violência jurídico-tributária, 
que eu identifiquei desde que eu comecei a estudar Direito Tributário, 
em 1986 ou 87, antes da Constituição. Pode não ser, mas foi o que mais 
impactou, foi onde eu vi a dimensão que uma decisão judicial pode 
acarretar. E ela surge do nada, de um processo que se estivesse no 
primeiro grau, ele ia para o arquivo, porque a Procuradoria não ia 
apelar ou agravar, ou fazer nada, porque o valor da causa era de 20 mil 
reais. As datas são extremamente próximas, deixou de prescrever por 
40 dias, assim, não que deixou de prescrever, desculpa, a prescrição 
aconteceu de fato e de direito 40 dias antes da decisão dada pelo STJ, 
pelo o que ele reconheceu, ou seja, pela não prescrição. Só que eu tenho 
um processo, eu sei de um processo, não é meu e eu não de fato 
julguei, mas atuei como juiz, eu recebi os Embargos à Execução, falo 
dele com muita frequência, porque a interrupção da prescrição 
aconteceu no início dos anos 70, o imposto de renda era de... A renda 
foi obtida em 1966, os embargos foram ajuizados em 1998. E sabe 
aquela piadinha, está para nascer o juiz que vai julgar essa causa? Foi 
o fato. O sujeito recebeu o dinheiro em 1966, eu nasci em 67, dou o 
despacho, recebendo os embargos em 1998, e por que isso me chamou 
tanto a atenção? Porque o escritório do professor Ives Gandra da Silva 
Martins, eu era juiz substituto no início de carreira, mineirinho, tinha 
dado aulas em Viçosa, quando eu vejo uma petição do Ives Gandra, eu 
pensei assim, nossa! Já pensou, eu fiquei imaginando, o Ives Gandra 
entrando na minha sala e despachando comigo. Eu falei, é o máximo 
que eu podia chegar na minha existência. Eu não sentenciei o processo, 
quem sentenciou foi o juiz titular. E o que ele fez? Ele não acolheu a 
prescrição. Ele argumentou o seguinte: Aplicando a lei de 1980, o 
despacho determinando a citação, que foi antes da lei de 1980, mas isso 
é um detalhe que a gente não precisa se preocupar com ele, 
interrompeu a prescrição. Então, vocês vejam, em 2000, 2001, quando 
ele julga o processo, ele aplica uma lei de 1980 sobre um caso que 
aconteceu na década de 60. O TRF mantém a decisão, ela está ou 
estava ou esteve no STJ, e ela é impactada por esse RESP. É claro que o 
Ministro Fux podia ter pegado esse processo, mas óbvio que não, ele 
pegou um de 20 mil reais, pediu 40 dias entre o ajuizamento e a efetiva 
citação. Não foram 30 anos, não foram 28 anos e seis meses, só que o 
impacto é para todos os processos. Por isso, que eu gostei de tratar 
desses temas junto com o Procurador, Subprocurador-Geral na 
Procuradoria, que trata desses assuntos, porque, pelo menos para eles 



perceberem, assim, tá, eu identifiquei isso que você fez, você pega um 
processinho pequenininho, dá repercussão, não tem advogado, 
ninguém está atento a ele, e você vai resolver um milhão de feitos com 
aquela mesma referência. E um detalhe, a gente ouviu falar alguma 
coisa de não surpresa? Surpresa de todo mundo. Vocês percebem que o 
Parlamento nos oferece mais segurança jurídica do que o Poder 
Judiciário, hoje em dia? Eu até diria, assim, até, talvez, esse 
Parlamento que está aí, mas por quê? Porque o Poder Judiciário hoje, 
está, e eu posso falar isso principalmente por ser juiz, eu sinto o Poder 
Judiciário hoje completamente desamarrado com algum aspecto do 
direito posto. Isso é um tema muito caro, por quê? Porque no pós-
positivismo, um tema que eu gosto, nós temos que trabalhar com esses 
excessos, que nós estamos vivendo os excessos, não é? Ainda dentro 
dessa questão de repercussão geral e recurso repetitivo. Professor 
Mariz, eu estou falando demais, não sei se as pessoas querem me 
perguntar alguma coisa, enfim. Tem um aspecto que foi levantado pela 
professora Regina Helena Costa, que eu acho que é muito interessante, 
dentro desse campo de repercussão geral, mas principalmente nesse 
campo, mas que reflete talvez no recurso repetitivo, não é? A questão é 
a seguinte, uma matéria de ordem constitucional, levada ao Supremo 
por Recurso Especial, Recurso Extraordinário, que o Supremo não 
reconheça a repercussão geral. O que isso vai acontecer? Vai fazer com 
que a decisão anterior tenha sido a última. Ela vai solucionar o caso 
concreto, e ela vai ser a referência de constitucionalidade. Por quê? 
Porque um RESP. não foi aceito no Supremo por não ter repercussão 
geral, se espera que todos os demais sobre a mesma causa também não 
sejam recebidos e já por uma decisão do próprio relator. Não, o 
Supremo decidiu em tal data que isso não tem repercussão geral, então 
não foi aceito o processamento desse Recurso Especial, desse RE. O 
que, a hoje Ministra Regina Helena Costa, felizmente ministra, já está 
falando para os pares dela no STJ? Pode ser que o STJ tenha dado a 
última palavra, não só sobre a legislação federal, mas sobre a legislação 
constitucional. Então, o STJ precisa, ele e o TST, mas principalmente 
no nosso campo é ele, precisa ter a percepção de que ele tem que julgar 
também a questão constitucional, porque não tem como o Ministro do 
STJ dizer previamente, se aquele processo tem repercussão geral ou se 
ele não tem repercussão geral. Por mais que ele pense que tenha. Mas 
imagina o seguinte, imaginemos que os Ministros do Supremo se 
reúnam e decidam entre eles que eles vão... Desculpa a empolgação. 
Desculpa. Vamos imaginar que os Ministros do Supremo se reúnam e 
decidam entre eles que eles vão receber, eles vão reconhecer 200 
processos com repercussão geral por ano. Se eles decidirem isso, em 
princípio, eles vão abaixar os números de processos que eles têm para 
valores norte-americanos, tá? Isso significa também, que pode ser que 
eles decidam não julgar uma enormidade de processos que, na nossa 
visão, tenha repercussão geral. Mas se eles decidirem 200 processos em 
todas as áreas do Direito , então assim, Direito Tributário é muito 
importante, está bom, 70 processos por ano, nós vamos reconhecer 
repercussão geral. E que eles façam isso num cafezinho, entre eles. Isso 



significa que o STJ, por uma postura futura, vai ser a última instância 
também, por matéria constitucional. Em outros termos, o STJ tem que 
se reconhecer como uma fonte do Direito Constitucional. Agora, quando 
a Regina fala isso, isso me deu um impacto muito grande, 
principalmente por eu ser um juiz de primeiro grau, e olha que 
interessante né? Vocês sabem que eu tenho uma jurisdição 
constitucional superior aos desembargadores federais, que eles não me 
ouçam. Não tem ninguém aqui desembargador federal, não, né? Porque 
senão eles vão ter ojeriza de mim. Mas a brincadeira é pelo seguinte. Eu 
decido nos meus processos a constitucionalidade. Se eu fosse 
desembargador, eu não poderia decidir sozinho, eu teria que provocar a 
sessão, nem a minha turma poderia, eu teria que provocar a sessão. 
Então, nós já falamos, desde Lúcia Valle Figueiredo, que já dizia isso, 
né? Roberto, que o juiz de primeiro grau é a verdadeiro juiz, o juiz do 
tribunal tem a sua jurisdição um pouco mitigada, nesse campo apenas, 
evidentemente. Agora, o STJ, ele não pode mais ter uma postura de que 
assim, isso é um tema constitucional, o Supremo é que vai decidir, 
porque pode ser que o Supremo não queira decidir e os ministros não 
podem decidir isso previamente, então isso eu acho que é uma grande 
inovação, então eu vou dar por encerrada essa parte do que eu tinha 
programado, vieram muitos perguntas já por e-mail, previamente, 
questões de revisão do Poder Judiciário, favoráveis ao contribuinte no 
CARF. Isso é uma coisa, realmente, complicada, o fisco perde no CARF, 
na sua estrutura de jurisdição administrativa, ele não concorda e vai 
para as portas do Judiciário. Como eu nunca li Kafka, eu gosto de ler 
Kant, como eu não sou kafkaniano, eu não tenho como justificar uma 
situação esdrúxula como essa, mas é de um contrassenso absoluto. 
Então, aí, é interessante, eu particularmente gosto muito dos 
julgamentos administrativos, eu gosto da existência dos processos 
administrativos, e digo com muita tranquilidade, já decidi processos 
judiciais com base na decisão administrativa que eu li, entendi, achei 
que era a melhor decisão, e para não ficar feio, simplesmente copiando 
tudo, eu simplesmente coloquei, olha, a decisão dada na esfera 
administrativa, reflete a minha leitura do direito  posto. Então, não vejo 
porque não acolher aquela decisão. Agora, se o Poder Executivo que 
instituiu o setor de julgamento não vai reconhecer, é absurdo, não é? A 
questão de Ação Rescisória pela má aplicação de repetitivo de 
repercussão geral, vocês me desculpem, eu não vou entrar nesse tema 
não, porque ele é nebuloso demais. Eu sei que um professor como 
Nelson Nery conseguiria enfrentar esse tema, com certeza ele 
conseguiria, mas eu não tenho condições. Eu tenho uma verdadeira 
ojeriza ao que tem ocorrido com Ação Rescisória. Essa ampla novidade 
que se tem dado à Ação Rescisória, eu vejo um problema muito sério, 
principalmente no reconhecimento da inconstitucionalidade da coisa 
julgada. A ontologia disso precisa ser muito bem identificada. Imagine o 
seguinte, eu conheço, por exemplo, os pareceres lá do professor 
Humberto Theodoro Júnior, foi meu mestre na graduação, um dos 
meus ídolos acadêmicos, já participamos de uma Mesa há muito tempo, 
de debates envolvendo esse aspecto. E o que eu vejo da declaração de 



inconstitucionalidade da coisa julgada? O argumento é: Se a lei pode 
ser julgada inconstitucional, se o ato administrativo pode ser julgado 
inconstitucional, a decisão judicial pode ser julgada inconstitucional. 
Tudo bem, até aí eu aceito. Então, o início da premissa é boa. Agora, 
tem uma questão de tempo, de oportunidade e de espaço. Eu não sou 
congressista, eu não acompanho as decisões parlamentares, mas sou 
acolhido por elas, então num determinado momento, uma casa 
parlamentar, Câmara Municipal de São Paulo, toma uma decisão, 
publica uma lei, eu leio e falo assim, gente, como ela passou? Isso é 
francamente inconstitucional, isso aqui é um empréstimo compulsório, 
não nomeado, uma coisa do gênero, procuro um advogado, entro com 
uma ação, argumentando pela inconstitucionalidade. Eu tive como 
atuar dentro desse processo? Não, os parlamentares é que decidiram 
entre si com as suas comissões, os seus apoio, etc., o ato 
administrativo. Em algum momento nós falamos no chefe do Poder 
Executivo Municipal, não é? A gente tem, bom, talvez vários de vocês 
tenham, então eu não posso colocar dessa forma, eu não tenho acesso 
ao prefeito municipal, não encontro com ele todos os dias, todas as 
horas, não sei todos os atos que ele assina, ele assina um ato, sei lá, 
desapropriando o prédio onde eu moro, porque vai dar uma destinação 
de utilidade pública, que acredito que não tenha. Eu viro e falo assim, 
gente, isso é um absurdo, a Constituição protege esse meu direito de 
propriedade. Eu vou entrar com uma ação judicial e vou dizer, esse ato 
administrativo é inconstitucional. Eu participei da feitura dele? Não. 
Agora, como fica, qual é a fonte da declaração de inconstitucionalidade 
da decisão judicial transitada em julgado? O caso que me foi relatado 
foi mais ou menos o seguinte: um certo dia, um governador de São 
Paulo, como eu não lembro o ano, eu não lembro o nome, chegou para 
liberar, sei lá, 1,5 bilhões de reais pela desapropriação de uma fazenda 
na Serra do Mar. Ele virou e falou assim: eu não vou assinar de jeito 
nenhum. Mas, governador, decisão judicial transitada em julgado, 
fomos a todas as esferas, perdemos, essa decisão é injusta, o tribunal 
não, aliás, o Governo do Estado jamais poderia pagar 1,5 bilhões de 
reais por essa fazenda, mas isso é uma decisão judicial transitada em 
julgado, nós perdemos em todas as esferas. Ele vira fala assim: Eu não 
vou assinar de jeito nenhum. Devolve para a assessoria. A assessoria 
vira e fala assim, bom, nós temos que resolver o que fazer sob pena de 
darmos azo a uma intervenção federal no Estado de São Paulo por 
descumprimento de ordem judicial. Então, não é pouca coisa. O que 
alguém teve uma ideia brilhante: Ah, isso aí, é inconstitucional. Eles 
buscaram pareceres, inclusive do professor Humberto Theodoro Júnior, 
para dizer, aquela decisão é inconstitucional. Só que para isso eles 
tiveram que fazer o quê? Fragilizar, pela primeira vez, a coisa julgada, e 
falaram: Essa coisa julgada é inconstitucional. Evidentemente, quando 
isso foi feito, eles conseguiram reverter um prejuízo de 1,5 bilhões de 
reais para os cofres do Estado de São Paulo, mas fragilizaram todo o 
restante do direito brasileiro, não é? Por que não pode ser vista da 
mesma forma a decisão judicial, a administrativa e a legislativa? Pela 
sua formação. Por que aquele processo chegou a 1,5 bilhões de reais 



quando talvez a indenização em dinheiro de hoje devia custar uns 200 
mil reais? Porque teve um perito corrupto, teve talvez um advogado de 
honestidade suspeita, ou que foi pela velha escola para dizer, tem que 
levar os interessantes, não os direitos, os interesses do meu cliente à 
última instância, uma Procuradoria, no mínimo, desatenta, e um Poder 
Judiciário ou um juiz, não Poder Judiciário, um juiz que talvez, não 
tenha dimensionado o tamanho da sua decisão. Agora, podemos estar 
falando também, de um juiz corrupto, de um juiz inepto, enfim, 
podemos adjetivar de qualquer forma. Eu quis usar num primeiro lugar 
adjetivos distintos para o perito, para o advogado, para o procurador e 
para o juiz, mas eu admito qualquer inversão dessas adjetivações, tá? 
Não é disso que nós estamos tratando. Até porque, digamos assim, para 
fazer uma defesa desse juiz que eu não conheço, certo dia, eu vou falar 
isso muito rapidamente, atendo o telefone, era um desembargador 
federal falando assim: Renato, você condenou o Poder Público em 4,5 
milhões honorários advocatícios, toma cuidado com a sua assessoria. 
Aliás, o telefonema foi assim: "Renato, toma cuidado com a sua 
assessoria". Eu entrei em pânico, eu falei, o que é isso, o que está 
acontecendo? Você condenou à União em 4,5 milhões de honorários 
advocatícios. Eu falei: Eu? Eu não fiz isso. Ele falou assim: Fez, Renato, 
eu estou com um processo aberto aqui na minha mesa, eu estou te 
ligando porque você toma cuidado com a sua assessoria. Eu falei, gente, 
eu não li o dispositivo da sentença, eu entrei em paranóia, mas eu falei, 
espera aí, desembargador, eventualmente o que está escrito aí, é 
honorários advocatícios em 20%, (Decreto-Lei 1025, de 1969, aplicando 
o princípio da igualdade?), Ele falou, é, a redação é essa. Eu falei: Não, 
então o problema não é com a minha assessoria, o problema é comigo, 
no ajuizamento da execução, a Fazenda Nacional acrescenta 20% com 
base no Decreto-lei 1.025, e eu acho que quando ela paga, ela tem, 
quando ela é condenada em honorários, ela tem que ser condenada na 
mesma medida, igualdade. Bom, nós começamos a discutir, eu não vou 
discutir com um desembargador, evidentemente. É, e ele fez isso. Eu 
falei, desembargador, pode ficar despreocupado, eu vou repensar essa 
minha posição. Então assim, pode até ser que esse juiz da causa não 
tenha feito a conta matemática. Se eu fosse acusado pela mídia de ter 
condenado à União em 4,5 milhões de reais, eu ia ter em minha defesa 
todos os meus livros de sentença, eles talvez não fossem publicar, mas 
eu ia dizer, já aplico isso aqui há 15 anos. Bom, mas o fato foi que esse 
processo teve, aliás, foi um processo dialético do primeiro grau, foi um 
processo, esse lá da desapropriação foi dialético no TJ, no Superior 
Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, quando foram 
executar, ele passou por todas as esferas de novo, e na hora de pagar 
chega um e diz: é inconstitucional. Então, não dá para declarar 
inconstitucional uma coisa que as partes participaram da sua 
concretização, não é? Pois bem, dito isso, eu realmente agradeço a 
atenção de vocês, agradeço esse espaço oportunizado, e devolvo a 
palavra para o professor Ricardo. Muito obrigado. 

[aplausos] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem agradece somos 
todos nós aqui. Falo em meu nome e de todos que aqui estão. Nós 
temos vários outros itens, não sei se você tem um tempinho. Eu vou 
fazer uma interrupção nos debates aqui, para chamar aqui à frente 
nossa equipe vencedora lá em, na Flórida, o Ricardo André Galendi 
Júnior. Ricardo. O Pedro Guilherme Ferreira Bini, Luisa Maffei Costa e 
a Thaís Chanes de Moraes. Vamos dar uma salva de palmas. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eles são 
graduandos, fizeram um trabalho magnífico, lograram segunda 
colocação sobre a condução do Dr. Felipe Toledo de Oliveira que por 
razões profissionais não pode estar aqui presente. Nós já fizemos várias 
vezes menção ao feito de vocês, e estávamos querendo que vocês 
estivessem aqui para, pessoalmente, perante vocês, manifestar a nossa 
alegria e o nosso grande orgulho por vocês terem representado a nossa 
Universidade e o nosso IBDT. Passo a palavra ao Bianco para algumas 
considerações a respeito. 

Sr. João Francisco Bianco: Nós já comentamos bastante aqui nas 
Mesas anteriores, como foi o desenvolvimento lá da competição, foi uma 
competição de altíssimo nível, alunos preparadíssimos e foi com muito 
orgulho que nós vimos o desempenho da nossa equipe, que teve um 
período de preparação muito curto, praticamente em dois meses de 
preparação, são alunos do 4º e do 5º anos da faculdade de Direito e que 
jamais tinham ouvido falar em Direito Tributário Internacional, nunca 
tinham ouvido falar de Tratados para evitar Dupla Tributação, e depois 
de um esforço muito grande, uma dedicação muito grande nesses dois 
meses de reuniões e estudos intensos, tiveram um desempenho 
realmente incrível. Foi sensacional o desempenho da equipe, a forma 
como a equipe se manifestou, se desempenhou lá, discutindo com os 
professores, com os professores que faziam papel de juízes lá no 
tribunal simulado, rebatendo as perguntas, respondendo as colocações 
com muita segurança. Então, realmente foi um desempenho 
sensacional, vocês estão de parabéns, e eu espero que esse gosto pela 
Tributação Internacional, que foi despertado em vocês, nesse momento, 
tenha frutos, frutifique e que vocês continuem se dedicando ao estudo 
dessa matéria, que é uma matéria apaixonante, maravilhosa. Então, 
parabéns mais uma vez. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já que o João falou enquanto o IBDT, eu 
vou usar outro chapéu e falar, enquanto professor de vocês. Porque 
pegar alunos de 4º e 5º ano que, do 4º ano tinha tido Direito Tributário 
I, aquela parte constitucional básica, II já estava pelo menos I e II, 
estavam começando a Parte Especial, e se proporem a ir por conta 
própria, recursos próprios para um Tax Moot Internacional. E, com uma 
pressão bastante grande, porque no ano passado o IBDT tinha sido 
vencedor. E eu não tive problema em dizer para eles, olha, é muito 



pouco provável que o Brasil de novo consiga alguma posição, afinal de 
contas, existem várias universidades. Eles foram com coragem, viu, 
muita ousadia. E fizeram sucesso, deu orgulho, o João está dizendo, 
mas assim, a resposta que eles tinham citando casos, o preparo que 
eles tinham, assim, quando, como é que funciona o Tax Moot, não é 
como uma corte normal, na verdade, os examinadores provocam, ou 
seja, imagine que você está numa sustentação oral, primeira vez que 
você está falando em público, e de repente, e é de propósito, o 
examinador começa a dar uma risadinha, interrompe no meio e 
pergunta, mas e tal coisa? E eles são obrigados a lembrar de que houve 
uma decisão de um determinado tribunal, conhecem e usam aquela 
técnica de não falar tudo naquela hora, porque na hora que o 
examinador pergunta, eles têm a resposta e tiram da algibeira, e falam: 
fulano de tal também diz isso e cita a doutrina, cita a jurisprudência. 
Período de três meses, João, três meses de preparo, todas as semanas, 
o Felipe, realmente, merece todo o apoio, porque era o coach deles. 
Agora, venha a ser o nosso doutorando aqui na faculdade, procurador. 
Foi lá, preparou esse pessoal todo com muita garra, eu, o Gerd também, 
teve essa chance, o João também, nós fomos entrevistados por eles 
algumas vezes, porque nós não íamos formá-los, mas a ideia se eles 
perguntassem a gente poderia falar genericamente, o nível das 
perguntas que eram feitas, era de gente que parecia que conhecia 
muito, aliás, gente que conhecia muito o tema. Então, eu falo com 
grande orgulho como professor de vocês, dizendo que coisa boa 
mencionar que não só essa performance, como permita-me dizer. 

Orador não identificado: Só um minutinho, o Felipe, orientando do 
Gerd, é da Procuradoria da Fazenda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Orador não identificado: É porque o professor de graduação dele foi da 
PUC, fui eu. Brincadeira, viu? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas apesar disso, a Tributação 
Internacional. Mas o, aliás, o professor da PUC também será nosso 
professor daqui a pouco, aqui Largo São Francisco, então nós só temos 
os melhores conosco, como sempre, então esse é o ponto que a gente 
tem falar. Oi? Já é nosso também, então esse é o ponto. Hoje já decidido 
pela Congregação. Mas não é esse mérito aqui. E Ricardo, me permita 
só mencionar que não só essa conquista dos quatro, como também tem 
que falar o lado individual, que nós conseguimos inclusive o melhor 
speaker, que é o Ricardo aqui, que também merece por esse sentido, 
quer dizer, também esse orgulho de um jovem do 4º ano ser o best 
speaker de toda a apresentação, também parabéns por esse ponto a 
mais. Mas eu acho que eles trouxeram alguma coisa para nós. Vocês 
querem falar um pouco sobre isso? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vocês querem falar? O 
microfone está à disposição. Pode falar em inglês mesmo. 

Sr. Ricardo André Galendi Júnior: Queria agradecer primeiramente ao 
IBDT e na pessoa do professor Schoueri, a Universidade de São Paulo, 
foi graças a eles que fomos até lá, e tudo mais, eles falaram que fomos 
por conta própria, mas a gente se cadastrou pelo IBDT, teve toda uma 
ficha. Foram eles que bancaram e tudo mais. Queria deixar aqui, eu 
acredito que vá ficar aqui no IBDT, né? a gente recebeu a placa de 
segundo colocado e também, além do prêmio de melhor orador, teve 
também de melhor memorando, a gente ficou empatado com a equipe 
da Espanha. Então, são esses dois prêmios que vão ficar aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Thaís, fala alguma coisa. 
Tem microfone daqui para lá. 

Sra. Thaís Chanes de Moraes: Foi uma experiência bem gratificante. 
Eu queria até agradecer o IBDT, que prestou todo o apoio, não só em 
relação à taxa, mas que também disponibilizou a biblioteca, a gente teve 
ajuda bastante da Eloíza, que disponibilizou bastante material para a 
gente, a gente sempre contou muito com o apoio da biblioteca do IBDT 
para saber dos casos e dos doutrinadores que o professor Schoueri 
mencionou. E, realmente, uma experiência bastante interessante, 
assim, porque dá um pouco medo, assim, porque você está discutindo 
com os grandes nomes da área, é difícil você fazer uma sustentação oral 
diante de um Yariv Brauner. Que você fica assim, ele começa a fazer 
pergunta, você fala assim, e agora? Então, foi bem, foi bem 
interessante, as equipes também estavam muito qualificadas, a gente 
disputou com gente muito boa lá, a maioria, a grande maioria de alunos 
de graduação, poucos alunos de pós-graduação, mas foi uma 
experiência bem gratificante, apesar do pouco tempo de preparação, a 
gente tentou a fazer o melhor que a gente pode. Em inglês. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luísa. 

Sra. Luisa Maffei Costa: Bom, eu queria agradecer também 
primeiramente ao IBDT por todo o suporte e também a Universidade de 
São Paulo por ter fornecido tanto a estrutura, quanto o Felipe a nossa 
disposição, e eu acho que eles já descreveram a parte intelectual do 
nosso trabalho, e eu queria falar um pouco da amizade construída, no 
relacionamento criado nesse trabalho. Eu acho que mais do que Direito 
Tributário Internacional, a gente aprendeu a trabalhar em equipe, 
respeitando as dificuldades de cada um, e tentando colocar como foco 
as qualidades de cada um. Porque a gente sabia que no tempo exíguo 
que a gente tinha, a gente não ia conseguir melhorar as principais 
dificuldades de cada um. Então, a gente pegou o foco, as qualidades de 
cada um e trabalhou em equipe para tentar melhorar. Então, mais do 
que um trabalho intelectual, foi um trabalho de, assim, para a vida, que 
a gente aprendeu a trabalhar em equipe, foi muito legal. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Parabéns por isso também, 
né? Está faltando o Pedro, Pedro Guilherme. Eu queria dizer para vocês 
que vocês são da minha família, Thaís é uma filha que eu tenho, Luísa é 
uma sobrinha e afilhada, o Pedro Guilherme é um colega de escritório, 
não este, mas outro, e o Ricardo é meu xará. Estamos em família. Vai, 
Pedro. 

Sr. Pedro Guilherme Ferreira Bini: Não tenho muito mais o que falar. 
Mas eu queria agradecer o IBDT tanto pela ajuda, em termos de livros, 
o material fornecido foi realmente muito importante, e ressaltar que 
esse tipo de experiência é extremamente bom, permite conhecer muito e 
a fundo a matéria em pouco tempo, um porque você tem a pressão, 
tanto dos professores e tanto quanto a pressão pessoal de não fazer feio 
lá na frente, e você realmente se dedica e acaba aprendendo bastante. É 
uma experiência válida, que eu acho que tem que ser continuamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria dizer para 
vocês, agora eu pessoalmente, eu não sou professor de vocês, mas 
posso sentir o orgulho que os professores de vocês estão sentindo, 
porque só de vocês falarem aqui, já me deu, me passaram assim, uma 
energia, uma força, uma disposição espiritual e dá para sentir também 
o conhecimento, de modo que vocês certamente são motivo de orgulho, 
não pelo segundo lugar, por best speaker, melhor memorando ou 
memorial, né? mas pelo o que vocês realmente são, e por esta maneira 
como atuaram. Certamente estarão aqui conosco nos debates sempre, 
já estão convidados, sempre que quiserem a Casa está aberta, vocês já 
são nossos, de forma que se forem mesmo continuar Direito Tributário, 
participem aqui dos nossos debates, porque, como diz o professor 
Schoueri, são uma hora e 45, duas horas que toda semana nós 
mesmos, que já estamos de cabelo branco aprendemos continuamente, 
de forma que esperamos que vocês venham não só aprender, mas 
também nos ensinar, porque o aprendizado que nós temos aqui é 
decorrente dessa troca de ideias de todos que aqui estão. Então, 
parabém novamente e muito obrigado, por terem nos representado, 
muito obrigado por terem trazido esse troféu que ficará aqui na sede e, 
para frente, sempre. Obrigado. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Schoueri está 
aos quatro oferecendo uma meia bolsa no Curso de especialização do 
IBDT no Direito Tributário Internacional, que vocês sabem ou não 
sabem, fiquem sabendo, é o Curso hoje, reconhecidamente no Brasil 
mais importante em Direito Tributário Internacional. De forma que é 
uma oportunidade também para vocês continuarem se desenvolvendo. 
Nós vamos prosseguir, nós temos uma pauta com muitos assuntos, 
mas não podemos perder aqui a presença do professor Becho, e eu vou 
então abrir a palavra para vocês proporem questões. Nós temos mais 
dez minutos, pessoal, então, por favor, para quem pediu a palavra seja 



breve para que haja oportunidade das respostas. Plínio. Você quer? 
Plínio, a seguir Brandão. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia, em 
primeiro lugar, meus cumprimentos. Valeu muito estar aqui hoje e 
ouvir o que eu ouvi e aprender o que eu aprendi. Tendo em vista o que 
se falou em prescrição e decadência, eu gostaria de suscitar um outro, 
uma outra figura, que é a da caducidade do lançamento tributário, 
perda de eficácia do lançamento tributário por ter custo e prazo. Há um 
artigo de minha autoria na revista Dialética de Direito Tributário, onde 
eu mostro que essa figura nada tem a ver com a decadência e nada tem 
a ver com a prescrição. Eu não sei se o Dr. Becho já teve a 
oportunidade de ter algum caso em que fosse levantado argumento 
semelhante, porque isso tem a ver com a questão da razoável duração 
do processo, tendo em vista o último inciso do art. 5º da Constituição 
Federal, e essa questão havia suscitado em 2002, na Revista Dialética 
de Direito Tributário e o que veio depois foi em 2004, as alterações. E 
subsequentemente teve, veio em 2007, a Lei 11.457 cujo art. 24 
estabelece, não, 74, estabelece um prazo de, desculpa, eu não sei agora, 
estou na dúvida, 24 ou 74, se não me falha a memória, o art. 24. 
Estabelece lá um prazo de 360 dias para que seja decididos os 
processos administrativos. Isso significa o quê? Quando se está diante 
de uma impugnação ou de um recurso, todos nós sabemos que há 
suspensão do curso da prescrição contra a Fazenda, mas isso não 
significa que a Fazenda deva ficar eternamente, vamos dizer, inerte para 
decidir aquele recurso ou aquela impugnação, aquele recurso, e daí que 
entra então essa figura da caducidade do lançamento tributário por 
decurso de prazo. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência a 
respeito. 

Sr. Renato Lopes Becho: Muito obrigado. Bom, talvez a minha opinião 
não seja a mesma do senhor, né? Eu reconheço esse assunto, tem a 
previsão legal dos 360 dias de julgamento administrativo, mas eu não 
sei se o Poder Judiciário vai dar essa força de dizer se não foi utilizado 
esse tempo, que o crédito tributário está caduco, né? Isso pode vir a 
acontecer? Pode vir a acontecer. É a nossa realidade hoje? Não é a 
nossa realidade hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O tema, realmente, a prescrição e 
decadência é um tema muito caro para nós aqui, e gostaria que 
eventualmente o senhor tecesse mais considerações, porque nós temos 
no Direito Tributário uma diferenciação básica no instituto de 
prescrição e decadência, que não é comum aos demais ramos do 
Direito. Porque a questão da prescrição e decadência é formada pela 
doutrina, os institutos que não podem interromper a decadência e, nós 
temos interrupção da decadência até no Código de Processo Civil, né? 
No art. 220, e especialmente no Código Tributário Nacional, esses dois 



institutos eles têm características realmente de direito material, na 
medida, em que eles extinguem o crédito tributário, dando feição 
diferente, inclusive, ao efeito do pagamento que o Dr. Schoueri levantou 
na outra semana, de que o pagamento efetuado após a prescrição 
ocorrida enseja ao credor, ao pagador, a possibilidade de ele restituir. 
Então, não é só, não tanto quanto ao direito formal, processual, eu acho 
que o Código Tributário Nacional e a jurisprudência dessa questão do 
art. 174 parece que mostrou isso, né? Que nós estamos mesmo diante 
de um instituto de do direito material. 

Sr. Renato Lopes Becho: Eu realmente acho que esse ponto merece 
uma, digamos, um tratamento bem mais pormenorizado, eu 
propositadamente não abordei quando da minha fala a questão da 
caracterização da decadência. Porque a decadência em Direito 
Tributário tem um aspecto mais específico, não é? Tanto é que se 
questiona a própria necessidade da existência da decadência em Direito 
Tributário, até que ponto essa constituição do crédito tributário se 
distingue da própria obrigação tributária, que ocorreu quando o 
contribuinte, por exemplo, adquiriu renda. Então, esse é um campo, eu 
diria que está em aberto para novos estudos. Agora, a questão da 
prescrição como um instrumento propriamente de Direito Tributário, o 
que mais me incomoda é que esse argumento é utilizado contra o 
contribuinte. Porque se eu reconheço que o Direito Tributário, desculpa, 
se eu reconheço que a prescrição é um instituto de direito material 
tributário, nós podemos chegar à conclusão de que numa mesma 
relação jurídica, a interrupção da prescrição vai se dar pelo ajuizamento 
da fiscal ou da citação do Estado numa repetição de indébito. Então, 
vejam: a mesma relação jurídica pode ter um instrumento, uma regra 
de interrupção para um lado e uma regra de interrupção para o outro 
lado. E eu acho que se eu reconhecer como esse aspecto, um aspecto de 
Direito Processual isso não é possível, porque o princípio da igualdade 
no Direito Processual vai ser diferente do princípio da igualdade no 
Direito Tributário. Agora, são campos, são assuntos que eu estou 
completamente abertos, para repensar, para discutir, sei que acima de 
tudo eu sou um provocador quando eu trago essas visões um pouco 
distintas do habitual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, o tempo, Alexandre, 
desculpa, o tempo é muito curto, realmente. Eu passei os olhos 
rapidamente, na sua fala praticamente foram cobertos de uma maneira 
implícita que tenha sido todos os itens que os nossos associados 
propuseram, só um que não, e eu gostaria de dois minutos da sua 
palavra, porque como juiz de execução isso é muito importante, é um 
tema que atormenta advogados e atormenta pessoas. E eu estou me 
referindo à pessoas, não necessariamente a pessoas que se tenham 
transformado contribuintes, é o problema do redirecionamento, e eu 
não preciso falar nada, nós temos situações dramáticas de indivíduos 
em fins de vida, que veem as suas poupanças bloqueadas, se veem, na 
verdade, veem a sua aposentadoria prejudicada, porque algum tempo lá 



atrás, 20 anos atrás, aí, volta à questão da prescrição, da morosidade, 
20 anos atrás trabalharam numa empresa que foi executada, empresa 
desapareceu, eles eram empregados. Dois minutos Becho. Direitos 
humanos e tributação, diz o Schoueri. 

Sr. Renato Lopes Becho: É, nós vivenciamos, realmente, esse 
problema no Fórum de uma maneira muito intensa, os colegas sabem 
que eu também nesse assunto tenho uma visão muito particular, eu 
lamento profundamente o Poder Judiciário não ler mais o núcleo 
central do art. 135 do CTN, obrigações tributárias resultantes de. Essa 
parte que é essencial num dispositivo legal, simplesmente não tem sido 
lida. A questão de responsabilidade tributária nesse assunto, né? É um 
absurdo esse tipo de redirecionamento que eu tenho julgado com muita 
frequência, tive um, só para exemplificar, a senhora trouxe, a viúva 
trouxe a carteira de trabalho do marido, ela tem 84 anos, o marido 
trabalhou como empregado na empresa por 30 anos foi diretor por um 
ano e depois saiu. Esse um ano de diretor fez com que ela tivesse essa 
viúva, todo o patrimônio bloqueado, que é um absurdo, que eu acabei 
realmente desfazendo com base nas provas ali. E outro grande 
problema que agora eu me recordo que teve também numa questão, é o 
ponto do redirecionamento logo na autuação, então quando o Fisco vai 
fiscalizar a empresa, ele já coloca no auto de infração o nome dos 
corresponsáveis e fazem com que eles assinem. Só que existem 
pressupostos legais para esse redirecionamento, então um desses 
pressupostos se é do art. 134 é impossibilidade do contribuinte solver o 
débito, então no 134 o sócio ou a esposa do sócio não pode ser incluída 
ali, porque você não sabe se ele vai pagar, ou se não vai pagar, e no 
135, se a responsabilidade é pessoal, a segunda parte do dispositivo 
não lido, é engraçado a gente aplica um texto legal sem o caput, você só 
aplica o inciso, você só pega o que lhe convém, se a responsabilidade é 
pessoal você tem que retirar da pessoa jurídica. Então, só o sócio ou o 
administrador ou o empregado é que poderia responder e aí repito o que 
nós já falamos, nós nos afastamos no princípio da legalidade, nós não 
usamos o texto legal para resolver um problema fático. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma outra 
pergunta que está na minha cabeça que não quer calar, mas eu vou 
calar a minha pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, terminou. 
E você também tem o seu compromisso, aliás, já se prontificou a ficar 
até o fim, novamente mais um motivo de agradecimento. Pessoal, muito 
obrigado pela presença de todos, nos encontramos na semana que vem. 
Na semana que vem, eu não estarei presente, mas a pauta fica 
deslocada para lá. Muito obrigado. 

[aplausos] 
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