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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início a essa mesa de 
debates, nosso presidente está em Gramado e pediu que eu então 
assumisse a presidência da mesa e eu começo primeiro informando que 
mais um volume saiu agora da nossa série Doutrina Tributária, volume 
XIII, o livro da Mônica Pereira Coelho de Vasconcellos intitulado: ICMS - 
Distorções e Medidas de Reforma, todos os associados vão receber. 
Também informo que recebemos em doação, a sétima edição do livro: 
Direito Processual Tributário Brasileiro - Administrativo e Judicial, do 
Professor James Marins, vai pra nossa biblioteca. Eu então começo o 
pequeno expediente, alguma informação? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade é um pequeno expediente 
que seria talvez com um pouquinho mais, que é uma questão nova né? 
Nova assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal, Schoueri, que 
agora fixou de vez, que realmente o instituto da redução da base de 
cálculo, que é um mau instituto para o ICMS, porque ele tanto quanto o 
IPI, hoje ele pode fazer alíquotas seletivas então, mas ele continua 



fazendo a redução da base de cálculo e apesar do art. 153 que diz que 
ia ser uma lei específica para isenção, redução da base de cálculo. 

Orador não identificado: art. 150, § 6º. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, obrigado. Ele, ele, o Supremo por 
maioria mesmo, por esmagadora maioria, definitivamente em 
repercussão geral, decidiu que a redução da base de cálculo ela, ela 
realmente permite que os estados possam exigir o estorno proporcional 
das entradas das matérias primas ou dos materiais que entram na 
composição do produto. Mas mais do que isso, a tese que foi colocada 
talvez seja um pouco cara pro Schoueri, pra você, Schoueri, porque um 
ex-ministro fez uma defesa oral, eu acho que é o Maurício Correia 
porque não apareceu o nome lá, eu estava tentando pegar e, ele 
defendeu que o convênio, ele tem a força impositiva e esse convênio 
especialmente falava só, expressamente, ficam autorizados, então tirar 
dessa palavra autorizados uma força não, porque os estados ficam 
autorizados, porque a própria Constituição quando diz que a isenção, 
salvo disposição em contrário, permite que no caso dos estados, se eles 
derem o crédito total, né, eles podem dar, não há proibição, mas no 
caso o estado não deu e aí todos eles reforçaram a ideia de que o 150, § 
3º ele,  o convênio por si só não produz efeitos que se espera, precisa da 
lei estadual pra produzir um efeito e Lei Estadual não tinha, não, eu 
digo isso pra você porque na doutrina há essa discussão, se é preciso lei 
ou não preciso lei pra validar os convênios né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O chamado convênio autorizativo ou não, 
essa discussão no STJ já parecia tranquila no sentido de que o convênio 
seria meramente autorizativo. Eu vou lhe dizer Salvador que, 
pessoalmente, não acreditava, eu não pensava assim, eu não, continuo 
não pensando assim, inclusive entendi, entendia que quando a 
Constituição diz que cabe a regulamentar, regular a forma como 
mediante deliberação dos estados isenções serão concedidas, parecia-
me claro que mediante deliberação dos estados isenções são 
concedidas, ou seja, seria uma ordem constitucional para que a 
deliberação do estado concedesse isenção, não autorizasse, concedesse, 
mas já era algo pacífico no STJ e agora o Supremo vem ratificar, eu 
aprendi que quando você tem uma jurisprudência mansa num certo 
sentido, você precisa desdobrar ela e entender sim que hoje no direito 
brasileiro contrariamente a minha leitura, devo dizer, os convênios são 
autorizativos portanto há isenção apenas por lei, o que gera assim um 
efeito curioso que alguns estados consideram isenção, outros não, 
assim, ou seja, aquela ideia do: “então está combinado vamos dar 
isenção”, já não é tão verdadeira porque está combinado mas não é tão 
combinado assim, veja os estados poderiam não acolher o governo, ter 
oportunidade de dizer: eu não concordo, agora eles dizem: eu concordo, 
está combinado, mas depois não vem a lei dando isenção. Pessoalmente 
eu digo, acho essa lei inócua, desnecessária já houve uma ratificação, 
mas isso me parece essa opinião do A ou do B diante de um plenário do 



STJ, agora plenário do Supremo, acho que não há que discutir mais em 
[ininteligível] que os convênios são autorizativos. Bom, a outra questão, 
Salvador, que você mencionou que precisa de julgamento, realmente 
tem dois pontos importantes, a outra é essa questão do crédito parcial, 
já havia uma tendência nesse sentido de dizer que a redução de base de 
cálculo seria uma isenção parcial, implicando crédito parcial. Eu só 
quero lembrar que também essa questão do ponto de vista teórico não é 
pacífica, ou seja, há doutrina de peso como se dá claramente, por 
exemplo, Paulo de Barros Carvalho, que vai dizer exatamente o inverso, 
que vai dizer que a isenção parcial é, uma reserva de cálculo não é uma 
isenção parcial é uma incidência, nega a própria figura de uma isenção 
parcial, diz é uma incidência com uma base reduzida mas há uma 
incidência e se há uma incidência não há preceito constitucional para 
reduzir a base, reduzir o crédito se o tributo incidiu, ou seja, a condição 
para compensação que é a incidência operou plenamente, mais um caso 
em que nós temos uma posição doutrinária e temos uma jurisprudência 
no sentido inverso, ou seja, mais um caso daqueles que a gente fala, 
bom, então já sabemos que a posição do Plenário e do Supremo, 
confirmada agora, a redução de base de cálculo é aquela isenção parcial 
que implica também com constrição parcial do próprio crédito do ICMS. 
Veja, eu tenho tido essa postura de concordar ou não concordar com a 
jurisprudência, dizer olha aqui houve me parece um exagero, me parece 
que talvez não tenha sido pensado, mas quando é a jurisprudência, 
quando é algo pacificado, eu prefiro uma má jurisprudência consolidada 
as mudanças na jurisprudência, ou seja, acho que o pior nós temos. 
Por isso cabe-nos, uma vez que há a posição do plenário respeitá-la, 
entendê-la e torcer para que boa ou ruim que ela pelo menos seja 
aplicada em todos os casos consistentemente. Que não seja aquela, que 
não sejam aquelas idas e vindas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É porque, realmente a posição anterior 
na qual eu mesmo, pessoalmente, em todos os casos do passado 
defendia que a redução parcial era uma, era uma isenção, uma redução 
na base de cálculo era uma isenção parcial, não fui acolhido pelo 
Supremo Tribunal Federal, eu defendia em vários casos que havia uma 
lei que dizia que quando houvesse isenção do imposto de importação ou 
do IPI na importação de equipamentos, igual isenção se aplicava pro 
ICMS. Aí depois eles passaram a dar pro BFF apenas a redução de 90%, 
era bastante né, no imposto de importação e no IPI, uma redução de 
90% na base de cálculo era bastante coisa, então se alegou que se a 
redução da base de cálculo era uma isenção parcial, o ICMS também 
haveria de ser reduzido em 90%, o Supremo Tribunal Federal não 
aceitou a tese de jeito nenhum, quem a defendeu com bastante vigor foi 
o nosso associado aqui, Hamilton Dias de Souza né, e, mas, e 
logicamente, outros advogados, não conseguimos comover o Supremo 
de que a redução do imposto de importação e a redução do IPI era uma 
redução, era uma isenção parcial como fala o Souto Maior Borges. Isso 
durou mais de 20 anos e agora houve a, já havia uns 4 anos que houve 
um primeiro julgado e agora consolidado nesse recurso especial de 



repercussão geral, né? Uma outra coisa Schoueri, que ontem saiu uma 
notícia que o Carf está, deu no caso da Petrobrás, ele cancelou auto de 
infração de 2 bilhões de reais da Petrobrás, acolhendo a tese de que o 
lucro auferido nos países em que o Brasil tenha tratado, não são 
tributados no Brasil tal como decidiu o STJ, mas manteve a 
contribuição social sobre o lucro sob o argumento de que isso não 
consta do tratado, porque alguns tratados mais recentes, acho que dois 
ou três, consta contribuição social, mas ela nem precisava constar né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não é minha opinião. Salvador, eu 
penso que com relação, veja, nós temos que separar acordos celebrados 
antes de 88 e após 88. Com relação a acordos antes de 88, por exemplo, 
o caso da Argentina que é um dos acordos aqui, me parece que o Carf 
andou mal. O Carf andou mal porque não percebeu que o acordo 
Brasil/Argentina como, aliás, todos os acordos que o Brasil assina, 
incluem um parágrafo dizendo que se depois da assinatura desse 
acordo, vier a ser criado outro, o termo em português é imposto, mas 
você pode saber que isso ‘tax’ na verdade é mais, eu chamaria mais 
uma exação para evitar algum problema como esses. Substancialmente 
semelhante aos impostos arrolados então também estes, também esses 
tributos estarão incluídos. Então no caso da Argentina, concordo com 
você me parece que houve um grande erro da parte do Carf ao não 
perceber isso, contraditório inclusive com outra decisão do próprio Carf 
no caso do acordo Brasil/Áustria, em que o Carf reconheceu que a 
contribuição social estaria compreendida no acordo, reconheceu 
acertadamente porque também Brasil/Áustria era anterior a 88. Mas a 
notícia, estamos com uma notícia de jornal, então a notícia tem que ser 
tomada todo cuidado, a notícia que haveria também o caso no 
Brasil/Holanda. Brasil/Holanda temos uma diferença, afinal de contas 
o acordo Brasil/Holanda foi celebrado se não me engano em 90 ou 91, 
portanto já existia contribuição social. Existe um rol com os tributos 
que estão compreendidos no acordo, e nesse rol não consta a 
contribuição social sobre o lucro, portanto não foi objeto da própria 
negociação. Pretender uma extensão de um acordo a algo que não foi 
previsto, não me parece boa prática, ou seja, existem alguns, alguns 
preceitos do direito internacional público, um dos quais no sentido de 
que você não pode presumir que o Estado abriu mão de sua soberania 
além daquilo que está no próprio acordo. Essa integração, esse 
crescimento, você está colocando em risco uma soberania de um 
estado, então eu insisto, eu não li as peças, eu não li a argumentação, 
aliás, eu não tenho sequer o acordo Brasil/Holanda agora, porque 
alguns acordos no âmbito da OCDE tem uma redação um pouco 
duvidosa, porque incluem a palavra especialmente, ou seja, quando fala 
quais são os tributos, aparece especialmente tais tributos. E quando 
vem a palavra especialmente você tem um argumento para dizer: bom, 
se é especialmente, pode haver um caminho para algum outro. Mas, 
Salvador, fazendo ressalva de quem está falando agora sem ter olhado o 
acordo. Talvez se pudesse tomar o acordo Brasil/Holanda, acordo de 
bitributação Brasil/Holanda, porque pelo menos de regra, o Brasil, na 



sua política de acordos, não inclui a palavra especialmente. E sim, 
apenas diz quais são os tributos cobertos, sem o especialmente, o que 
indica, de regra, não estou mencionando esse acordo ainda, enquanto 
ela está procurando o acordo Brasil/Holanda, mas, se existe no modelo 
da OCDE a sugestão do especialmente, se o acordo em concreto não põe 
a palavra especialmente, parece-me uma intenção de quem subscreve 
esse acordo a dizer: olhe, dos tributos que existem, estes estão dentro, e 
não outros. Diego, você tem essa informação, com relação ao Brasil 
Holanda? 

Sr. Diego Aubin Miguita:  Não tenho de cabeça. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos olhar aqui. Desculpem. Eu sei que 
estamos em pequeno expediente, mas acho que essa informação pode, 
pelo menos para a gente ter uma opinião sobre o assunto. Países 
baixos. Por favor, vamos ler o art. 2º. Essa convenção aplica, vejam, o 
art. 2º dois não utiliza a expressão especialmente, se nós confrontarmos 
e se ela procurar aqui o modelo do OCDE nós encontraremos ali a 
palavra especialmente, então vejam parece-me bastante forte o 
argumento ao dizer que se o modelo da OCDE inclui a palavra 
especialmente, se o Brasil quando celebra seus acordos, e aqui é um 
caso desses, não concorda com a expressão especialmente e põe o rol 
dos tributos que ali são incluídos. Veja, Brasil/Argentina, o caso 
Brasil/Argentina, como é anterior a 88 parece-me plenamente aplicável 
o dispositivo que diz que tributos posteriormente criados, 
substancialmente semelhantes estão incluídos, portanto me parece no 
caso Brasil/Argentina pela notícia do jornal, que o Carf andou mal. 
Ainda pela notícia do jornal, e só por ela, no caso Brasil/Holanda não 
me parece que a contribuição social esteja coberta porque não existe 
aqui qualquer menção que autorize essa extensão, vejam, sugiro que 
comparem com o modelo da OCDE, tanto de, na época desse acordo 
vejam, a OCDE passou do tal modelo folha solta muito, num momento 
muito próximo deste acordo. Eu tenho um palpite que esse foi 
negociado ainda no modelo de 77, por questão de, existe uma diferença 
entre o período que é negociado e o período que é aprovado, mas 
confrontem com 77, confrontem o atual, vão verificar que havia 
especialmente que o Brasil não adota. O Brasil por sua política lhes são 
esses os tributos, nós divergimos da OCDE aqui. Então por essa razão 
só Salvador, eu aplaudo a decisão do Carf na parte em que reconhece 
que lucros no exterior, estão compreendidos no art. 7º e portanto não 
podem ser tributados no Brasil e aquele argumento a dizer quem é 
tributado a empresa brasileira ignora que o art. 7º é uma proteção 
objetiva aos lucros, os lucros da empresa estrangeira que não são 
tributados, então, aplaudo esse ponto, aplaudo o fato de o Carf ter 
seguido aquela excelente decisão do STJ e não consigo acompanhar o 
jornal na crítica absoluta ao fato de ter feito uma restrição para 
contribuição social, pelo menos, insisto, só pela notícia do jornal, sem 
ouvir outros argumentos, sem ouvir onde eu poderia estar errado a 



minha tendência é dizer, parece-me que na Argentina, andou mal, no 
caso da Holanda, parece-me que andou bem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sr. Schoueri, a notícia de jornal, a 
separação, no caso da Argentina a contribuição social sobre o lucro foi 
aceita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, foi aceita? Então perfeito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi aceita, só foi negada pra Holanda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se for, sendo assim então, mais uma razão 
pra eu me, para me parecer, então desculpa, se é essa a notícia? Eu 
não tinha visto isso, ainda mais uma razão para me parecer que o Carf 
acertou nesse caso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Perfeito. Posso dar mais uma notícia? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu agradeço todas as notícias, claro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vi ontem o julgamento de uma coisa 
que me é muito cara, mas claro que não foi concedido de forma 
definitiva, porque claro né, foi numa situação em que os contribuintes 
tiveram julgamento favorável, mas poderá ocorrer o contrário. Eu sei 
que eu não posso falar essa palavra aqui que causa arrepio, que é a 
relativização da coisa julgada né? Mas de qualquer maneira ontem foi 
julgada uma ação rescisória que a fazenda propôs contra o contribuinte, 
mas só que ela propôs, não tenho certeza se ela propôs a ação rescisória 
dentro dos dois anos ou com base nos novos dispositivos do Código de 
Processo Civil que permite que ela rescinda uma coisa julgada desde 
que haja uma jurisprudência nova pelo Tribunal Federal naquelas 
condições. Bom, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do 
Tribunal da Quarta Região em que o contribuinte ganhou o direito ao 
crédito do IPI nas entradas isentas e cuja jurisprudência do Supremo 
em 2004 era dessa forma, que ele mudou depois em 2007, a partir de 
2007 então as empresas não puderam, quer dizer, aquelas que 
entraram ou que não entraram e tiveram esse julgamento, não podem 
mais fazer o crédito com IPI nas entradas isentas, entradas com 
alíquota zero. Fica a questão, prevaleceu o princípio da segurança 
jurídica contra o princípio da isonomia né? Porque nós teremos aí 550 
empresas no Brasil que tiveram trânsito em julgado sem que a Fazenda 
ou qualquer, inclusive esse recurso extraordinário, às vezes eu fico 
imaginando, como é que a Fazenda perde prazo né? Porque ela, o prazo, 
o recurso que ela entrou ontem estava perempto, estava fora do prazo, 
que coisa, né. Mas de qualquer maneira aconteceu isso com vários 
casos aqui na vida né, o caso da contribuição social sobre o lucro teve 
muitos casos de perda de prazo e ela se consolidou como coisa julgada 
no Tribunal inferior, quando o Supremo mudou dizendo que 
inconstitucional era a ação 89, ano base 88, essas empresas estão 



lutando até hoje para manter a coisa julgada tal como eles obtiveram 
né, na [ininteligível]. Mas nesse caso específico, nós temos aí, claro, eu 
estou favorável ao contribuinte? São 550 empresas que têm um CNPJ 
maravilhoso né, porque ela está diante da concorrência muito mais bem 
estruturada do que as outras, porque ela tem um crédito que pouca 
gente tem, mas e se for o inverso hein? Que o contribuinte venha 
perdendo como já aconteceu, vou dizer, pessoalmente comigo nos 
primórdios do PIS e COFINS do decreto 2445 em que não havia 
jurisprudência formada, eu perdi aqui no Tribunal. Ah, o Supremo 
estava indeciso, dando contra, o contribuinte falou: eu não vou recorrer, 
aí depois mudou, ele ficou com uma coisa julgada contra ele, quando 
todo mundo depois passou até a administrativo. Então fica uma 
situação realmente: ah, é bom? É bom que seja essa a segurança 
jurídica? Por um lado é bom, mas do outro lado também, quando 
houver uma situação contrária, realmente precisamos-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador, sua pergunta é extremamente 
importante não para esse caso, mas em geral porque sem dúvida se 
você perguntar assim: é bom que haja segurança jurídica? Eu acho que 
todos nós aqui falaremos: claro, segurança jurídica. Mas o ponto que 
você está mencionando é: é possível que eu tenha uma 
inconstitucionalidade decorrente de uma decisão de um Tribunal 
Superior? Ou seja, que surge por conta da decisão? Deixa eu explicar o 
que quero dizer, em virtude desta decisão, eu tenho como você aponta, 
um ataque direto ao princípio da livre concorrência. Que não surgia, 
vejam, o ataque não surgia antes da decisão. Foi a decisão que colocou 
esse contribuinte em condição desfavorável, então a pergunta não seria 
sobre a coisa julgada, seria uma outra questão. Eu tenho uma norma, 
vou usar o termo individual e concreto, odeio, não gosto desse termo, 
mas é um modelo, eu tenho uma decisão, eu tenho uma decisão, em 
virtude desta decisão uma condição concorrencial desfavorável surge, 
que não existia antes, eu penso que o ataque não seria, não seria uma 
questão mais de coisa julgada ‘versus’ não coisa julgada, de segurança 
jurídica ou não, mas de inconstitucionalidade decorrente de uma 
decisão do Supremo. Onde, e olhe que coisa curiosa, estou especulando 
por favor, não seria o caso de uma rescisória porque não é uma decisão 
errada que eu vá discutir o mérito da decisão e sim uma nova medida 
judicial em que eu discutiria o efeito surgido daquela decisão. Eu não 
digo esta decisão é errada, eu não digo essa decisão foi mal feita, algo 
não foi arguido. Eu digo essa decisão pode ter sido correta, mas ela 
gerou uma desigualdade que antes não existia e talvez, é uma, eu tenho 
ver, por favor eu quero deixar claro, eu estou especulando para ouvir os 
colegas e de modo algum aqui uma posição doutrinária fechada sobre o 
assunto, mas gostaria de ouvi-los se seria possível um questionamento 
que já, uma outra linha, ou seja, não discutir mais rescisória, não 
discutir erro da decisão. É dizer ao contrário, essa decisão, no caso 
concreto, foi correta, mas ela vai produzir efeitos doravante que afetam 
a concorrência e aquele concorrente, aquele prejudicado poderia 
discutir este mérito, de dizer: olha, não é aceitável que ele tenha um 



tratamento diferenciado do meu. E aí a gente começa a perguntar qual 
seria a via processual, quem teria legitimidade e qual o pedido, mas é 
uma outra discussão. Eu ponho esse, eu sei que é estamos em pequeno 
expediente, mas parece uma questão, se concordarem, mereceria até 
um pouco de discussão aqui, agora. Vocês concordam com isso? Porque 
não está na pauta, ou preferem que eu deixe pra pauta de um tema 
próximo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, deixa correr. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Podemos explorar um pouco agora? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dá tempo porque a nossa pauta é 
Ricardo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, de fato esse sistema surge 
frequentemente nos debates sobre direito tributário, mas como o 
Schoueri captou corretamente, por uma via pouco aconselhável, né? 
Então, toda vez que isso aparece vem alguém e fala, não isso aqui é 
coisa julgada não pode ferir a coisa julgada, não é possível sequer 
discutir a relativização da coisa julgada. Em matéria de direito 
tributário, em matéria de direito constitucional, tudo pode ser 
rediscutido. O que não pode e isso realmente afeta a segurança jurídica, 
é a mesma tese, a mesma questão envolvendo o contribuinte que foi 
explorada com duplo grau de jurisdição com o devido processo legal, 
chegou ao final com uma decisão de Tribunal Superior e encerrou a 
questão sob esse argumento. Eu não vi no seu relato, Brandão, que 
prevaleceu a segurança jurídica sobre outro princípio qualquer, acho 
que, sim, existe uma segurança jurídica a ser observada, mas quando 
você percebe que na decisão não foi explorado com aspecto 
constitucional relevante, ainda que existente na época ou superveniente 
o contribuinte pode acionar o judiciário sentindo se prejudicado pela 
decisão que normalmente gera em matéria de discussão no sistema, é, o 
sistema não concentrado, o sistema difuso de constitucionalidade, é 
comum que você tenha decisões que geram problemas concorrenciais. 
Você tem no sistema difuso, o mal de você ter mesmos contribuintes, 
mesmos cidadãos sendo tratados de formas diversas em função do 
próprio sistema. Como nós temos sistema híbrido, nós temos o 
concentrado e o difuso, você gera essa distorção e quando essa 
distorção é gerada você pode acionar o judiciário novamente. Aí você 
esbarra num problema que o Schoueri já apontou, que é um problema 
processual, falta o meio processual legal adequado e quando você 
aciona, o juiz fala: não, eu não aceito porque nós estamos diante da 
coisa julgada, esse assunto já foi discutido. Mas não foi, e aí você não 
tem o instrumento jurídico então é mais um problema processual, um 
problema que nós enfrentamos pelo nosso sistema processual, e o 
Humberto Ávila disse isso na segunda-feira, que nossas leis impedem 



que os direitos fundamentais sejam corretamente apreciados, nós temos 
um sistema legislativo ruim que engessa o judiciário e também nós 
temos um judiciário muito formalista, muito afeto à questões 
processuais, a dogmas processuais da década de 40, do século passado, 
que continuam fazendo com que os juízes se prendam a estes preceitos 
e que não atendam ao problema que é de natureza constitucional que 
precisa ser discutido e aí não pode se prender a princípios processuais 
pra desatender a uma questão como a igualdade daquilo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, Fernando agora está endossando 
a ideia de que, no caso, o que o Brandão disse que ele seria o 
prejudicado porque a decisão dele foi negando um direito que outros 
tantos tiveram, eu tenho até, pelo menos eu sei quem iria entrar em 
Juízo. Eu gostaria de perguntar o inverso. A situação em que meus 
concorrentes tem uma vantagem porque conseguiram uma decisão 
baseada em argumentos que depois o Tribunal disse estavam errados. 
Eu tenho legitimidade processual para pedir uma extensão de um 
direito que o Tribunal disse descabido em virtude da liberdade da livre 
concorrência ou eu devo pedir que o Supremo anule o favor deles, eu 
tenho legitimidade para dizer: tire dele o que eles têm de vantagem, ou 
essa questão já não é mais neste ponto, é uma questão meramente 
concorrencial, que deve ir ao CADE, ou que, também difícil, porque não 
existe uma ilegalidade na atitude? Eu gostaria de saber dos colegas o 
que que eu faço se eu vejo que uma meia dúzia de contribuintes, em 
certo momento, por meios próprios, tiveram uma decisão que hoje a 
jurisprudência jamais estenderia a mim. De fato, não estendeu a mim, a 
ninguém mais, mas aquela meia dúzia continua não pagando aquele 
tributo, não precisava dizer concretamente, uma contribuição social 
sobre o lucro. Eles têm 9% de vantagem em qualquer negócio. O 
Brandão até usou uma expressão, permitam-me dizer, porque é mesmo, 
o CNPJ deles vale muito, porque enquanto a contribuição social existir, 
aquela empresa tem uma carga tributária menor que o resto das 
empresas. Ganharam um valor muito grande. Eu me vejo aqui, eu e 
toda, todo o resto da coletividade, pagando tributos que aqueles 
privilegiados não pagam. Como agir num caso desses? Vejam, duas 
questões são: uma é imaterial. A parte material eu propus e não me 
parece ter havido uma grande oposição, no sentido de que haveria uma 
inconstitucionalidade decorrente de tratamento diferenciado. Ou seja, 
desculpe, o mérito seria: esta decisão está gerando uma desigualdade. E 
a primeira pergunta foi: concordamos que seria possível eu dizer que 
em virtude de uma decisão do Tribunal surgiu uma 
inconstitucionalidade e o meu pedido seria não mais o mérito da 
decisão e sim o seu efeito? Parece-me uma tese bastante interessante. 
Parece-me que no caso que o Brandão tinha primeiro em que ele foi 
prejudicado como o único que paga o que os demais não pagam, ele tem 
uma legitimidade e tem o mérito. Então, você tem o que fazer, Brandão. 
Mas o meu desafio é o inverso, meu desafio é que eu tenho o 
privilegiado e eu não sou, eu quero, eu gostaria de participar da festa. 
Mas eu não posso participar da festa, porque o meu pedido, para pedir 



que se estenda a mim uma decisão que é inconstitucional, que é 
descabida, eu não consigo fazê-lo. O Judiciário dirá: não posso legislar 
positivamente. Quem pode pedir o quê? Essa é a pergunta que eu lanço 
aos colegas que querem se arriscar sobre isso. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu lembro de um, de um debate, 
que, teve alguns anos atrás, que o tema era muito parecido, e o 
debatedor era o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que 
conhece muito do Direito Constitucional. E ele lembrou de duas 
distorções geradas pelo controle difuso de constitucionalidade. Uma 
para os contribuintes sujeitos à questão, que tem problemas com 
aposentadoria, ou que debatem direitos de aposentadoria, e outros para 
aqueles contribuintes que também debateram no Supremo a questão do 
Plano Collor. Então, porque você teria em determinadas regiões do 
Brasil, contribuintes que acionaram o Judiciário e tiveram um direito 
diferente daqueles outros contribuintes em outros locais do Brasil. 
Dizendo a questão do controle difuso, um aposentado do Rio de Janeiro 
recebe um benefício que outros aposentados, de São Paulo, no Rio, em 
Brasília, em outros Estados, não recebem. Porque, pelo controle difuso 
ele teve o duplo grau de jurisdição, ele teve análise da questão 
constitucional, e para aquele caso concreto, para aqueles casos 
concretos, se decidiu que o contribuinte não estaria sujeito ao limite de 
idade para ter acesso à aposentadoria. Muito bem. Existe uma 
distorção? Existe um CPF que vale mais no Rio do que em outros 
estados? Sim, mas este é um problema sistêmico. Não há aí uma 
condição de eu forçar a Corte Constitucional a analisar novamente o 
caso dizendo: olha, eu tenho uma condição de cidadania, eu sou um 
cidadão menor do que o cidadão carioca porque eu estou sujeito a uma 
decisão que valeu para outros estados, porque outros estados também 
apreciaram, só que a posição da Corte foi diferente para aqueles 
estados. Chegou até as Cortes Superiores, só que já tinham mudado o 
entendimento, ou o entendimento era outro quando foi discutida a 
questão. Então você tem hipóteses de direitos iguais, sendo analisados 
constitucionalmente com decisões distintas. Essa é uma distorção do 
sistema difuso de constitucionalidade, que ele também, só para 
concluir, ele também analisou na questão do Plano Collor. 
Determinados contribuintes tiveram ganho de causa em relação à 
correção monetária, propondo ações contra a Caixa, contra a União 
Federal, e outros não, no mesmo Estado de Direito, na mesma questão 
constitucional, no mesmo sistema difuso de constitucionalidade. Gera 
uma distorção? Sim, mas eu não posso revogar a decisão daqueles que 
tiveram um tratamento melhor, comparativamente, ou forçar uma 
revisão da questão para todos em função de uma, de uma distorção 
sistêmica. Porque, aí sim, existe a coisa julgada, que protege 
determinados cidadãos e que, sim, tem um problema concorrencial. 
Existe a aplicação da igualdade de forma, vamos dizer, um pouco 
crítica, se a gente pode usar esse termo, mas, na visão do Gilmar 
Mendes, que eu me lembre, esse seria um dos problemas do controle 
difuso. Lógico, ele não achou isso engraçado, não achou isso correto, 



nem nada, mas havia, há um problema do nosso sistema que gera esta 
distorção. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, eu lhe pergunto o seguinte, 
veja, às vezes, discutimos ainda ontem, conforme o problema é 
apresentado, às vezes as pessoas falam: bom, por esse aspecto, eu não 
tinha pensado. Então veja, se eu falar, do princípio da igualdade, afinal 
de contas, ou de iguais oportunidades, uns se valeram, outros não, não 
se feriu a igualdade, o raciocínio do Gilmar estaria perfeito, ou está 
perfeito. Agora, vamos admitir que eu desse para ele uma variável que 
eu não dei, que você não deu, por exemplo, que em virtude disto, a vida 
de um cidadão se tornou insuportável, ou seja, veja, quero por palavra 
nova, insuportável, não é uma mera fatalidade, tornou-se insuportável a 
vida deste cidadão porque ele não teve o tal do Plano Collor.  Eu quero 
exagerar porque algo parecido, e agora veio, com a questão da livre 
concorrência. O problema é quando, não é, veja, não é só uma questão 
de igualdade, todos temos direitos. É que, doravante, eu não posso mais 
fazer negócios. Doravante a minha empresa não tem condições de 
concorrer porque 9% de diferença impede que eu concorra. Por isso que 
eu quis dizer uma vida insuportável. Ou seja, parece-me que o 
raciocínio que o Ministro teria apresentado, teria sido: olha, todos 
tiveram chance. Não feriu a igualdade porque quem quis, aproveitou, e 
correu seus riscos e outros não, então, não me venha com igualdade, 
porque você não correu, vocês não estão em situações iguais, porque ele 
correu risco que você não correu, enfim, eu tenho ‘n’ argumentos com 
base na igualdade, para dizer, não são iguais. E não são mesmo. Eu 
acho mesmo, assim, eu consigo conviver com a ideia de que não são 
iguais. Mas, quando eu vejo, no caso da pessoa física, uma hipótese 
extrema, em que eu falo assim: tornou insuportável, esta decisão torna 
minha vida insuportável, tira minha condição mínima de sobrevivência? 
Porque aí sim, seria o paralelo com a pessoa jurídica que diz: essa 
decisão torna a minha sobrevivência enquanto agente econômico 
insuportável, não me parece mais um tema apenas baseado na 
igualdade de oportunidades. Tenho um passo adiante. Ou seja, eu não 
tenho mais a oportunidade e não terei a oportunidade. Eu estou 
condenado a jamais poder atuar neste mercado. Eu não terei essa 
oportunidade. Este argumento não teria se, do que você descreve, não 
foi enfrentado. E eu não consigo conviver com a ideia de que seja algo, 
ah! É do sistema! Não pode ser do sistema que um empresário não 
possa atuar nunca mais. Que ele não tenha condições de começar um 
negócio novo. Que qualquer um de nós que começar um negócio 
pagaremos 34%. Já, sendo que aquele mercado está dominado por 
pessoas que pagam 25%. Quer dizer, você e eu, que nunca entramos em 
juízo, que nem existíamos naquela época, nem pensávamos em 
negociar, temos um bloqueio em virtude de uma decisão que foi, que 
assegurou um privilégio a alguns. Eu não consigo achar que a 
igualdade seja suficiente para dizer: olha, sinto muito. Eu não consigo 
conviver com o sinto muito. Eu continuo convidando os colegas a dizer 
este novo empresário, este que chega agora no mercado, e que descobre 



que naquele mercado, dois ou três, duas ou três empresas, já pagam 
25%, e ele diz eu não entrei em Juízo porque eu não existia naquela 
época, eu não tinha a mínima condição. Não é possível que não haja 
algo a invocar no direito de concorrência. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Olha, eu concordo com o argumento que 
a Justiça não pode ser, a justiça fiscal principalmente, não pode ser um 
argumento, um princípio, para ser utilizado de maneira conservadora. 
Então, a doutrina já, alguma doutrina, sustentou que a justiça fiscal e 
alguns princípios, como a igualdade na tributação, capacidade 
contributiva, livre concorrência, são tipicamente conservadores e que 
não estariam afetos à nova sistemática do mundo e do novo debate do 
sistema tributário. Mas, claro, eu não me filio a essa corrente, eu me 
filio à corrente contrária, que é uma corrente atual, que a gente vem 
discutindo sobre a coerência do Direito Tributário, e um dos 
argumentos desse princípio da coerência do Direito Tributário é que 
você sempre possa rever a igualdade da tributação. Então, o que nós 
estamos falando, assim, eu tive um direito, foi apreciado, perdi e o meu 
vizinho ganhou. Sob esta lógica, eu não posso dizer: olha, eu perdi, ele 
ganhou, o tema é idêntico. Eu quero então que ele tenha a decisão 
revista e perca, como eu perdi, ou que eu ganhe como ele ganhou. 
Então, este, isto gera um problema, isto é um tema que, aí foi análise, a 
meu ver, adequada, do Ministro Gilmar Mendes, a gente está em um 
cheque. Eu não posso simplesmente alegar, olha, ele teve o direito, eu 
não tive. É um pouco delicado. Porém, se nós temos novos argumentos 
que precisem ser analisados, que não foram analisados, mesmo que o 
tema seja o mesmo, que exista uma evolução, uma revisão, ou até que 
na questão que o meu vizinho de Estado ganhou foi utilizado um 
argumento convincente que mudou o destino dela, e que não foi visto 
no meu caso, eu tenho aí uma condição de acionar sim a Justiça e eu 
tenho que convencer que é uma questão válida, eu tenho que achar o 
meio processual, esse é outro problema, mas eu vejo que a revisão é 
uma questão de justiça fiscal. A justiça fiscal precisa estar sempre 
combinada com a igualdade, ela é um pressuposto da igualdade, ela é 
um corolário da igualdade. E eu tenho sim que forçar o Judiciário a 
rever não a minha questão, não o meu caso em concreto, mas a questão 
como um todo e, tangencialmente, com o meu caso, porque, claro, eu 
estou falando da minha questão tributária e não de todas as questões 
tributárias. Quando eu vou para todas as questões tributárias eu me 
enfraqueço. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não vou endossar esse seu último 
ponto. A questão de que o Judiciário não viu um argumento ou não viu 
outro argumento, aí sim me parece que abrir esta porta é retirar o 
mínimo da segurança jurídica, eu tenho um prazo para dizer uma 
questão processual, o processo correu, o devido processo legal, eu não 
iria, eu não me satisfaria com o argumento de dizer: olha, mas tal 
argumento não foi visto, tivesse visto seria outra decisão. Aí houve 
preclusão, aí é uma questão processual, que me parece que eu tenho 



que, eu tenho sim que prestigiar a coisa julgada. A minha proposta não 
é de não prestigiar a coisa julgada. A minha proposta é discutir o efeito 
da coisa julgada sobre a livre concorrência, onde eu não, eu insisto, eu 
não direi: a sua decisão foi errada ali, ou certa aqui. Esse mérito, não 
me parece cabível. A minha proposta é um pouco diferente, quer dizer, 
certa ou errada a sua decisão, existe um efeito que não convive com o 
sistema jurídico. O princípio da livre concorrência é um princípio 
constitucional. A Constituição, e veja qual seria a minha argumentação 
material, eu insisto, eu não sei a parte processual. A parte material 
seria, a Constituição obriga o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os 
princípios da ordem jurídica não são apenas a serem observados pelo 
Legislativo quando ele edita uma lei. Devem ser observados também 
pelo Judiciário quando toma uma decisão. Se, da decisão judicial surge 
um ataque, uma ofensa direta ao princípio da livre concorrência, eu não 
atacaria, a minha discussão seria: esta decisão, ela gera uma 
inconstitucionalidade. Por isso eu disse que o mérito seria a própria 
decisão. Solto o desafio, que eu não sei mesmo. Quer dizer, como eu 
disse, no caso, num caso em que eu sou prejudicado porque a decisão 
me põe numa situação pior que o resto da coletividade, eu sei o que 
fazer. Eu tenho legitimidade e iria discutir exatamente, iria atacar 
aquela decisão por esse efeito. Agora, como eu disse, eu não sei o 
mérito, não sei a legitimidade e trouxe para debate, seria a situação 
inversa, em que não me agrada o fato de que ele tem um privilégio que 
ele consegue ter uma vantagem que eu não tenho e eu não consigo 
entrar no mercado. Eu não sei, aí é uma questão processual mais difícil 
pra mim. Mas, eu insisto, me desculpe em dizer com isso. Eu fico 
preocupado que a sua argumentação possa colocar em risco toda a 
coisa julgada, toda a segurança jurídica. A relativização da coisa 
julgada vira plena. Eu de modo algum quero ser interpretado como 
alguém que endossa esse tipo de raciocínio. Do meu ponto de vista, a 
coisa julgada deve ser prestigiada, o ordenamento jurídico tem o valor 
da segurança jurídica e aqui nós temos prazos e meios para discutir, 
inclusive rescisória. E houve prazo para isso. Então não, minha 
postura, minha proposta não é, eu insisto, relativização da coisa 
julgada. É discussão dos seus efeitos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu também não prego a relativização da 
coisa julgada. Não seria jurista se pregasse uma insegurança jurídica. 
Mas nós temos que passar por isso. Porque nós temos que enfrentar, 
até para avançar. Se nós não entrarmos no debate da coisa julgada, a 
gente não sai do lugar. Em termos de direito material, perfeito. Só que o 
direito material, ele tem um lugar para ser discutido, que é o Judiciário. 
Então eu tenho que chegar ao Judiciário e eu tenho contra mim uma 
parede, que se chama coisa julgada. E eu tenho que vencer esta parede 
para que o meu direito material seja reanalisado. Quando eu penso que 
a preclusão, a prescrição, a decadência, são instrumentos temporais, 
desculpe, que militam em favor da segurança jurídica, eu também 
tenho que lembrar que esses mesmos instrumentos militam também 
contra a segurança jurídica. Então há um momento de ruptura aí que 



precisa ser observado. Quando eu vou discutir um tema tão importante 
como a questão concorrencial, eu estou num ponto de sufocamento, eu 
como empresário, tenho uma diferença concorrencial de 10% com o 
meu concorrente que mata o meu negócio, ele mata o meu negócio, ele 
faz com que eu não tenha condições de sobrevivência, assim como 
nesse caso do Plano Collor, foi discutido nessa ocasião, você vai ter 
determinados contribuintes que vão morrer, literalmente morrer, eles 
vão ter, não vão ter condições de subsistência. E na aposentadoria mais 
ainda, imagine só, alguém que não pode se aposentar e não tem o meio 
de subsistência e não tem o mínimo que o Estado poderia lhe 
proporcionar por uma questão de decisão, uma decisão. Então, eu 
entendo sim que essas questões foram discutidas, existe a preclusão, 
existe a prescrição, existe a decadência, só que estes instrumentos para 
fins tributários, exclusivamente tributários, foram criados no século 19, 
por gente que entende deste basquete, no direito alemão, no direito 
americano, no final do século XIX, para dar segurança jurídica, 
justamente para evitar o abuso fiscalista do Estado. Só que isso não 
pode se voltar contra o contribuinte. Então quando você vê que tem 
uma decisão que gera esse impacto e você tem contra você uma parede 
da coisa julgada, você tem que ir para cima da parede, e você tem que 
achar um meio de enfrentar essa parede e vencer essa parede que passe 
por uma relativização da coisa julgada, porque não há outra, se 
acharem, por favor, me digam, eu gostaria de entender, não há outra. 
Mas não para jogar por terra tudo aquilo que se construiu com a coisa 
julgada. Nós estamos olhando a igualdade da tributação, a livre 
concorrência, que são perfuratrizes desta parede, para que, vencida a 
parede, possam ser novamente objeto de apreciação e ponderação do 
Judiciário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Pensando sobre isso, talvez não seja a 
questão de levar essa questão. Eu penso se não seria a questão de 
discutir isso junto ao CADE porque afeta realmente a concorrência, 
então talvez levar para esse aspecto da concorrência entre os agentes do 
mercado, né? Agora não sei qual seria o instrumento para levar isso ao 
CADE, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Miguel eu pergunto o seguinte, pergunto 
com ignorância. Para levar ao CADE eu não teria que ter uma prática 
ilícita do agente? E o agente dirá: estou seguindo aquilo que uma 
decisão judicial me assegurou. Por isso que sem que eu anule a decisão, 
me parece que o CADE fica ali de mãos amarradas, como é ilícito se ele 
está utilizando aquilo que tem uma decisão concreta? Eu cheguei a 
pensar no CADE e fiquei, em seguida falei isso não vai funcionar. 
Enquanto eu não conseguir anular a decisão judicial o CADE também 
não tem o que falar, afinal de contas não há ilícitos se eu cumpro uma 
decisão judicial. 



Sr. Miguel Delgado Gutierrez: É, essa é a questão né, e na parte 
processual eu também não vejo instrumentos, porque se já foi perdido 
prazo pra rescisória-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, o Cade tem esse problema e tem outro 
problema, aqui Zilveti falando, o Cade é um órgão do Executivo e como 
órgão do Executivo, ele vai investigar, ele pode apreciar, ele pode até 
julgar questões que não tenham sido decididas no judiciário. Ele não 
pode rever decisões do judiciário, o contrário sim, aquilo que é discutido 
no Cade, que o caso Garoto que é o caso que foi decidido no CADE e foi 
revisto no judiciário, então o contrário sim, eu tenho uma questão que 
está discutida? Está. Decidida, se tem coisa julgada no ambiente 
judiciário, eu acho que o Cade, ele pode analisar a questão mas ele não 
pode rever e não pode falar: olha você que está com uma decisão, 
transitada em julgado, a sua decisão não vale porque gera um problema 
concorrencial. Ele pode entender que existe o problema concorrencial, 
ele pode até tentar regular a questão concorrencial trazendo no limite 
uma nova posição pro mercado, mas eu acho pouco provável que ele dê 
então àquele que não teve o direito garantido, a mesma condição 
daquele que teve o direito garantido. Eu acho que seria até curioso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer um ponto aqui, o 
pressuposto de todo o meu raciocínio, foi de que a questão 
concorrencial não foi discutida em juízo, ela surgiu em virtude da 
decisão. Então o CADE não iria rever algo que foi discutido em juízo 
iria, um pouco diferente entendeu? Ou seja, seria uma questão do efeito 
concorrencial enquanto tal. Agora não sei, ainda assim eu não sei o que 
o Cade poderia fazer, mas não é, não seria uma revisão o CADE não iria 
rever o que o Judiciário examinou, o pressuposto é o Judiciário não 
teria examinado a questão judicial. Pediram a palavra ali antes. Nome 
completo. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Diego Miguita, em linha com o que o Miguel 
ia perguntar, perguntou sobre o CADE, eu queria colocar um ponto que 
é o seguinte, quando há atos de concentração e a análise pelo CADE é 
feito uma série de análises sobre mercado relevante, ‘market share’ e 
em qual medida determinada conduta de um agente econômico interfere 
na concorrência. Será que em eventual discussão judicial que disputa a 
livre concorrência, necessitaria de um estudo ou algo que realmente 
demonstrasse que o fato de um ou dois ou meia dúzia de contribuintes 
tenham uma decisão contrária a jurisprudência atual, implica de fato 
uma quebra da livre concorrência? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Diego, eu precisava responder isso porque 
isso é importante, eu estou plenamente convencido de que sim. Ou seja, 
eu até escrevi um trabalho sobre isso, que aquela questão da Ellen 
Gracie dos cigarros, eu dizia, me pareceu extremamente meritório o fato 
do Judiciário enfrentar a questão concorrencial, na verdade naquela 
época eu fiz questão de dizer: “mas os instrumentos próprios do direito 



concorrencial não foram utilizados”, ou seja, faltou uma evidência de 
que a concorrência havia sido afetada. Sim, eu pressuponho 
construindo agora nossa tese, ainda não sabemos nem qual seria o 
meio processual, mas me parece que qualquer que seja o meio 
processual, haveria uma fase de instrução em que se demonstrasse que 
existe, a concorrência é afetada em virtude daquela decisão. Isso me, 
sob pena de virar um achismo, infelizmente a livre concorrência e essa 
decisão é um caso, ela vem entrando um direito com base no achismo, 
eu sinto que prejudica a concorrência e eu não tenho notícia de que se 
discute se de fato foi prejudicado, qual era o mercado relevante, quanto 
se afetou, eu concordo com você, quer dizer, seria muito salutar ao 
admitirmos em darmos as boas-vindas ao princípio da livre 
concorrência como limitação à tributação, que ele venha com suas 
armas próprias, inclusive com a disfunção de mercado relevante, sim, 
endosso integralmente a sua ideia. Mara. 

Sra. Mara: Ainda quanto ao Cade [ininteligível] não seria a questão, 
tudo bem que existe, que deveria se existir um ato ilícito pra que a 
questão fosse levada ao Cade, né? Mas aí não existiria um princípio 
constitucional maior que seria o próprio desequilíbrio do mercado, 
quando por exemplo existem aquisições relevantes do mercado que o 
CADE, embora tenham sido praticados atos lícitos pelas partes 
envolvidas, ele revê e verifica porque existe um ato de concentração de 
mercado, então se houvesse essa situação onde a discussão é, existe 
um grande ‘player’ de mercado que tem uma vantagem econômica lícita, 
concedida e etc., porém esta vantagem está causando um mal maior 
que é o desequilíbrio da concorrência aí, com estudos, tudo por quê? 
Porque ele é um grande ‘player’ do mercado e ele limita todos os 
pequenos, quer dizer, toda, ele desequilibra o mercado em relação a 
isso, então seria muito mais um ataque a uma situação de livre 
concorrência e aí o CADE estaria talvez legitimado a analisar essa 
questão do que simplesmente dizer ele está praticando um ato ilícito. 
Na verdade não é um ato ilícito que ele tem na mão, mas aquele, aquela 
decisão está tornando o mercado com o efeito necessário de ser 
regulado, então será que não poderia ser por aí, com estudos 
econômicos e etc.? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Valdirene Franhani. Sem perder de 
vista o CADE, e ainda tentando achar alguma coisa processual, 
segundo o que o Schoueri falou. Qual é o momento que surge o direito? 
Não é simplesmente o momento em que a empresa ‘X’ conseguiu o seu 
direito ou acabou o prazo de rescisória. Surgiu o momento em que me 
parece, quando todo o mercado foi atingido, não aquele concorrente 
isolado, sozinho no seu mundo, se sentiu prejudicado. É uma ação de 
âmbito, no âmbito judicial, é uma ação com mais cara coletiva, com um 
grupo de empresas, da associação daquele ramo. E surge em que 
momento? No momento em que o Supremo pacificou a jurisprudência 
contrariando aquela eventual rescisória, ainda que já tivesse passado 
pelos dois anos. Nós tivemos o julgamento aí da, paralelamente falando, 



e isso tem sido cogitado no mercado, o julgamento dos planos 
econômicos, correção monetária de balanço. Correção monetária de 
balanço é uma data de 20 anos aí. As discussões vieram, começaram, 
nos anos 90. O Supremo só terminou o julgamento, na verdade o STJ, 
chegou a dar um ganho de causa, depois mudou de ideia, depois disse 
que não era matéria dele, foi, enfim, o Supremo trouxe isso à tona no 
final do ano passado, ainda não definiu o índice, mas muita gente 
ganhou, muita gente perdeu. E aquele que perdeu? Fazendo um 
paralelo. Então, em que momento que surge? Surge no momento em 
que o Supremo pacificou. Então, ainda tentando achar um instrumento 
processual. É nesse momento que surge o meu direito. Bom, eu tenho o 
momento que começa, então aquele prazo de rescisória a gente pode 
abandonar. Lógico que tem que se elaborar uma preliminar, tem que 
explicar que eu não estou tratando, não estou relativizando a coisa 
julgada, que eu não estou querendo me valer, querendo ignorar a 
existência daqueles dois anos daquela decisão, mas sim, um novo 
momento processual surge com a decisão ‘versus’ com o relato estudado 
e demonstrado numa ação que segue o rito ordinário que pode ser uma 
ação coletiva, uma ação rescisória, comum, a gente não tá trabalhando 
isso de cabeça. Mas ela surge nesse momento. Então, ainda que a 
questão da preclusão, ela nasce com um novo pedido, uma nova causa 
de pedido, com outra legitimidade. Qual é a dificuldade? Qual é o 
pedido? Fazer com que o Supremo mude de ideia por causa daquilo? Ou 
desconstituir aquilo? E, por fim, a gente também tem o mecanismo 
legislativo, de olhar a coisa julgada, se de repente ela for em cima de 
uma lei, mudar a lei e aquela coisa julgada só vale para aquele-- 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Aí tá fácil. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí tá fácil. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Aí tá fácil, mas, mas as entidades têm 
o poder de também fazer isso. Não é o fim do mundo também. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas fica no segundo exemplo. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: [ininteligível] agora temos o Marcelo e o 
Rodrigo. Pode ser? Não? Nome completo. 

Sr. Marcelo Miranda: Marcelo Miranda. Na linha do que o Zilveti 
comentou, eu também não consigo visualizar uma ação judicial para 
discutir esse trânsito em julgado que foi favorável ao outro contribuinte. 
Acredito que hoje não temos um meio processual adequado, apesar de 
eu concordar do ponto de vista do mérito, da existência de violação à 
livre concorrência, mas eu não consigo visualizar, eu tenho dificuldade 
principalmente de verificar quem figuraria no polo passivo dessa ação. 
O Judiciário? 



Sr. Luis Eduardo Schoueri: Me diz uma coisa, desculpe. Só perguntar 
pra você, já que você falou isso. Me diz uma coisa. Reclamação? Não 
existe um meio, uma reclamação, quando... que a todo direito 
corresponde uma ação. Eu tenho na minha cabeça que, pergunto a 
vocês que entendem de processo. A reclamação não cabe quando você 
examina todo o restante, não tem nada, você bate na porta do Supremo 
para reclamar? 

Sr. Marcelo Miranda: Eu cheguei a pensar aqui mais nessa linha, que 
é mais fácil, da mudança legislativa. Não, mas, tentando transportar 
isso para o meio processual, até pensei aqui, eventualmente, algum tipo 
de Mandado de Injunção para dizer que o Congresso deveria alterar a 
legislação, porque esse trânsito em julgado para alguns, ele prejudicaria 
de tal sorte a livre concorrência, que surgiria uma necessidade do 
Congresso efetivamente alterar a legislação. Não sei assim, pensando 
agora, rápido, na questão. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Rodrigo Caramori Petry. Eu, 
particularmente, penso nessa situação, nós temos aí um prejuízo a um 
princípio constitucional, que é o princípio da livre concorrência, art. 
170, do Estado brasileiro. Também vou na mesma linha que o Marcelo. 
Complementando no seguinte sentido, o Estado brasileiro precisa 
promover a livre concorrência, um objetivo do Estado brasileiro, tanto o 
Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Pensando no caso da 
contribuição social sobre o lucro, que foi declarada inconstitucional 
para certos contribuintes e não para outros. No caso, eu penso que há 
possibilidade sim de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por 
omissão legislativa, uma vez que o Poder Executivo e o Poder Legislativo 
precisam legislar para acertar um problema de desrespeito a um 
princípio constitucional, ou seja, para fazer efetivo um direito 
constitucional dos contribuintes à livre concorrência é necessário que o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo atuem, ou seja, não se omitem 
diante, não se omitam diante de uma inconstitucionalidade desta 
natureza. Então me parece que talvez o caminho judicial, o caminho 
processual seria ação declaratória de inconstitucionalidade por 
omissão, e teria então por objetivo fazer legislar no sentido de editar, 
por exemplo, a nova legislação sobre a contribuição social sobre o lucro, 
para então resolver o ponto de vista para todos os contribuintes, não é? 

Sr. Giampaolo Riccio Marzulli: Giampaolo Marzulli. Assim, olhando 
essa questão, acho que a gente tem duas soluções, dois caminhos que 
você tem que chegar. Um, é, verificando o exemplo da CSSL, para ficar 
mais fácil, mais concreto. Um é, ninguém mais paga CSSL, ou, dois, 
todo mundo começa a pagar CSSL. Você não tem um meio termo. Qual 
que é o problema que eu vejo que acontece com a CSSL e que deve ter 
acontecido com outros exemplos que não me vem à mente? O problema 
foi de construção e análise da matéria. Então, teve, os julgados foram 



acontecendo, teve, foi julgado no TRF, foi chegando no Supremo e, teve 
gente que ganhou e teve gente que perdeu. Se, no começo, tivesse 
chegado a questão e já tivesse tido uma repercussão geral, por exemplo, 
a questão teria sido analisada como um todo e você não teria essa 
disparidade, essa ofensa clara à livre concorrência. Isso também acho 
que é dado do problema. Então, mas assim, pensando hoje, um remédio 
que a gente tenha para resolver essa solução, eu acho que você não 
consegue sair da questão da reforma legislativa, de trocar o 
contribuição e falar, olha, vamos começar do zero, vamos analisar do 
zero e ver o que a gente poderia fazer. Porque a gente ficar construindo 
uma ação declaratória por omissão, um mandado de injunção, uma 
reclamação no STF, são mecanismos que a gente tem para tentar achar 
um meio termo ou uma saída para um problema que aparentemente 
não tem uma solução, não tem um remédio propriamente dito para 
isso. Então eu não sei se se aplica. Estou até jogando mais pimenta na 
discussão. Se teria um mecanismo que conseguiria conjugar todos os 
remédios, todas as ações que a gente tem hoje, para suprir uma, na 
verdade, uma falta de ação, porque você não tem um remédio claro. Isso 
você consegue ver em razão de todas as posições, de todos os 
posicionamentos que saíram daqui. Então, eu não sei, até volto para a 
Mesa com, considerações de vocês sobre. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Zilveti. Novamente, eu ficaria nesses dois 
pontos. Então vamos lá: nós temos uma questão sobre correção 
monetária de balanço e questão sobre CSSL. A questão da correção 
monetária do balanço é emblemática porque o, pelo que eu entendi, 
pelo que eu tenho de experiência prática, eu fui ao Judiciário. O 
Supremo ainda não tinha um posicionamento bem definido sobre o 
assunto, eu fui ao Judiciário, bati e tive o meu direito negado, transitou 
em julgado, eu fui pra casa e fiquei com esse problema. Passaram-se os 
anos, o Supremo revisitou a questão ou visitou pela primeira vez no 
sistema difuso e deu o direito para os contribuintes. Eu tenho o direito 
diferente daqueles que tiveram a sorte de acionar o Judiciário mais 
tarde. Aí eu concordo com um remédio processual simples, você tem 
uma nova posição, uma posição definitiva do Supremo sobre a questão 
que muda o direito como um todo. Só não muda pra mim? Então eu 
teria uma ação e aí seria uma ação declaratória, porque entenda, eu 
teria mudado alguns dos elementos processuais, não é, então eu posso 
dizer que mudou a causa do pedido? Mudou o pedido? Não, o pedido 
não mudou mas a causa de pedido, existe interesse processual? Sim. 
Eu teria que construir esta ação nesse sentido, mas eu não tenho 
dúvida que mudou o direito, o direito é outro, o direito pra mim não é 
diferente porque pra mim eu já tive a coisa julgada, então a segurança 
jurídica não pode passar por aí sem enfrentar a coisa julgada. Eu tenho 
que romper com a coisa julgada porque a coisa julgada não pode me 



prejudicar desta forma e o judiciário tem que entender que a questão foi 
revista. No caso da contribuição social sobre o lucro, eu teria que ter 
um remédio processual, mas aí falta realmente, posso trazer vários 
remédios, ainda tem a questão da ação do descumprimento de preceito 
constitucional que talvez fosse mais próprio porque eu estou lidando 
com a questão concorrencial que não foi, não foi pensada porque nem 
existia, quando veio a decisão diversa daquela que eu tive, deu o direito 
pra uns e não deu o direito pra outros, eu tenho um rompimento, 
desculpe, uma ruptura com um preceito constitucional, ou seja, eu 
tenho um preceito constitucional que não foi levado em consideração e 
eu teria aí uma, uma condição, aí vem a dificuldade processual, eu 
tenho que acionar o Ministério Público, a OAB, entidades clássicas com 
representação nacional, mas isso é um problema, outro. Mas eu tenho o 
remédio então eu não me convenço, e aí um pouco da nossa teimosia, 
eu não me convenço com a questão: “você não tem o direito porque 
existe coisa julgada, seu direito foi julgado, o direito está completo”. 
Não, eu não me convenço. Se você tem uma quebra concorrencial e você 
tem uma quebra de direitos, ainda que não seja concorrencial, seja de 
pessoa física, você precisa rever a questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: ADPF não [ininteligível]. Edmir. 

Sr. Edmir Manoel: Edmir Manoel [ininteligível], eu como não tenho 
opinião formada mas compartilho da preocupação, o que eu venho 
imaginando de uma determinada solução é ação de reclamação, como 
[ininteligível] Sr. Schoueri, ela está prevista na própria constituição que 
fala que o cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal em razão de 
usurpação de sua competência só para garantir a autoridade das suas 
decisões. Isso no regimento do Supremo daí também está, dizendo que 
caberá reclamação do Procurador Geral da República ou do interessado 
na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir 
autoridade de suas decisões. Essa segunda parte que eu fico pensando 
se não caberia, para garantir a autoridade da decisão do Supremo, o 
Supremo veio e definiu uma determinada situação que deveria ser 
aplicado para, inicialmente para todos e não está sendo feito assim, 
então para garantir a autoridade da decisão do Supremo, você entraria 
com uma ação no próprio Supremo. Acho que faz um certo sentido 
também do que uma ação no judicial que começasse desde o início para 
como que, ir contra uma decisão de um Tribunal Superior que já 
decidiu definitivamente para uma determinada pessoa em particular. Aí 
não, seria uma decisão do próprio Supremo que daí iria contra uma 
decisão de um Tribunal Regional ou o TJ, tá, e daí teria competência, 
teria posição superior para reverter aquilo que foi decidido. Eu fico 
imaginando, o processo também está longe de ser minha especialidade, 
mas se o caso não seria de reclamação no Supremo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Todas as soluções propostas aqui 
esbarraram realmente em uma grande dificuldade, né? Inclusive essa 
da representação, quem que vai representar o que no Supremo? Porque 
se o Supremo exatamente deu o contrário, você vai reclamar que o 
outro teve uma decisão favorável? Não, porque você, não você vai querer 
que aplique a decisão do Supremo ela é contrária aos seus interesses, 
você, você não tem uma decisão, como diz o Schoueri, eu abri a 
empresa depois, ou eu tenho uma decisão contrária a mim, você vai 
reclamar no Supremo que é para ele aplicar a jurisprudência que ele dá 
contra? Então não tem como reclamar, não é? 

Sr. Edmir Manoel: Compreendi bem, o que eu estava imaginando é 
que-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, você reclama o seguinte, quando 
você tem no Supremo uma decisão que não é cumprida pelos Tribunais 
inferiores, então por exemplo, a Fazenda entra com muita reclamação, o 
contribuinte entra com reclamação, quando há uma jurisprudência 
favorável ao contribuinte e no caso não está sendo aplicada a você ou é 
favorável a Fazenda e judiciário, os, os demais órgãos não estão 
obedecendo então você apresenta uma reclamação, mas desse caso, 
você vai reclamar da decisão do Supremo, que é contrária? Quer dizer 
ele nega que é inconstitucional a CSSL, ele nega o direito do crédito do 
IPI nas entradas isentas, quem não teve esse direito vai reclamar por 
quê? Por que o outro ganhou? Não tem como. 

Sr. Edmir Manoel: Eu imaginei que eventualmente poderia ser um 
caminho como uma parte interessada porque está sofrendo as 
consequências daquela decisão, mas é apenas uma ideia que se 
discutiu. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim, nós estamos em pequeno 
expediente, trouxemos pontuação de pauta, discutimos bastante o tema 
que me parece importantíssimo, acho que nós saímos daqui melhor que 
entramos no tema, mas certamente não chegamos a uma conclusão, até 
porque não nos preparamos. Não vou manter o tema em pauta, mas 
nada impede que algum dos colegas caso queira contribuir proponha a 
reinserção do tema e aí traga um avanço sobre isso. Seria muito bem 
vinda uma reinserção do tema, só não vou manter em pauta porque não 
sei quem seria o relator nesse momento. Vamos entrar então na ordem 
do dia? O primeiro tema Ricardo Mariz não está presente, o segundo 
Fernando Zilveti diz que pediu que adiasse, o Ricardo teria pedido ao 
Fernando que discutissem quando ele, Ricardo, estivesse presente. 
Terceiro tema, tributação sobre atos ilícitos, Salvador Cândido Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, esse tema foi colocado pelo Sr. 
Ricardo também, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer adiar? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu gostaria de adiar, com a presença, 
é um aliado que eu tenho, porque eu vou ter dois contras aqui, né? Eu 
estou preparado para relatar, não é, mas... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri:  Então nós, daí nós temos do Ricardo 
Alexandre também não está presente. Marília está aqui? Então vamos 
lá. Marília, trata-se de parecer da PGFN nº 1247 por meio do qual a 
Procuradoria passou a aceitar o prazo de 10 anos para os contribuintes 
que ingressarem na esfera administrativa antes de 2005, para pedir a 
restituição ou compensação de tributos pagos a mais. Fique à vontade. 
Agora para Marília de Prince Rasi Faustino. 

Sra. Marília de Prince Rasi Faustino: Bom dia, tudo bem? Na verdade 
é um tema que a gente conversou bastante lá no escritório e eu acho 
que tem muita relação com o que vocês estavam conversando até agora. 
Antes da lei complementar, o judiciário não permitia que se discutisse 
quando as pessoas entravam com ação depois da lei complementar a 
questão da tese de cinco mais cinco. Agora a Procuradoria acabou 
entendendo do sentido contrário, falando assim: “a gente entende, de 
fato, que antes da lei complementar quem entrasse com um pedido 
administrativo teria os dez anos garantidos, mas se você entrasse com 
uma ação judicial para discutir essa questão dos dez anos passados, 
você também poderia”. Então como ficaria a questão de quem entrou na 
época, depois da lei complementar, discutindo pedidos administrativos 
antes e com relação a esse parecer de agora? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você não queria dizer, eu cheguei a ver 
esse parecer, mas então, o que a Procuradoria está pedindo que não se 
recorra é exatamente daqueles pedidos administrativos que foram 
protocolizados anteriormente a Lei 118 e que a Receita nunca teve 
posição favorável aos dez anos, pelo contrário, ela tinha atos 
administrativos que diziam que o pedido só abrangeria cinco anos, pra 
você conseguir os dez anos você tinha que necessariamente ao 
judiciário. A discussão que tem é assim, os pedidos que estavam 
pendentes em 2005, pedindo os dez anos, eles são aceitos agora? Pelo 
parecer da Procuradoria sim, a partir de agora sim. Você diz assim: 
“olha, eu sai do administrativo porque eu perdi e vou ao judiciário”, eu 
não sei se esse parecer abrange isso, mas pela jurisprudência sim. Na 
verdade há uma quantidade, no momento que você entrou com o pedido 
administrativo você interrompeu todos os institutos da eventual 
prescrição ou decadência, não é, da discussão e você só não foi ao 
judiciário porque você tivesse ido ao judiciário você perderia o direito de 
continuar no administrativo. Então, está discutido, não há uma decisão 
administrativa depois de 2005, quer dizer, não é que não há. A decisão 
administrativa foi depois de 2005 e você foi ao judiciário para contestar 
essa decisão até dentro daquele prazo, vai, vamos dizer que aquele 
prazo de dois anos como fala a lei, você continua com o mesmo direito 
que tinha anteriormente porque não interrompeu, então você passa a 
ter direito aos dez anos mesmo que você proponha uma ação agora, não 



é? Depois da Lei 118 mas cuja origem é uma contestação de um pedido 
administrativo anterior a 2005. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Valdirene, microfone. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está com a Marília. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Na verdade-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Valdirene.  

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Valdirene Franhani. Marília, é o 
seguinte. Na verdade, esse parecer, ele decorre de repercussão geral. 
Então, naturalmente, o CARF, já aceitaria, aí, os pedidos, naturalmente 
aceitaria. O parecer, até, se eu não me engano, acho que até está na Lei 
12.844, que mudou lá o art. 543 e já trouxe algumas matérias em que a 
Procuradoria estava autorizada a não recorrer. Então você tem vários 
argumentos ao seu favor. Você tem, primeiro que a própria decisão 
administrativa poder ser revista em dois anos, então é um prazo que 
você tem, é, a Procuradoria não vai recorrer. Você tem também o 
argumento de que os atos podem ser revistos. A questão é que se não 
houve interrupção, se essa, se o indeferimento faz muito tempo ou não, 
e aí a gente vai voltar para a questão da CNB. Quando surgiu o teu 
direito? Surgiu no dia em que o assunto foi levado para o Supremo e 
saiu a repercussão geral, saiu o repetitivo? Surgiu quando? Nesse dia já 
havia perdido seu prazo de discutir no Judiciário? Você correu para o 
Judiciário imediatamente? Se você continua com essa discussão, 
consequência lógica de pedir para o Juízo te dar ganho de causa. Até 
porque a Procuradoria está proibida de recorrer. O parecer reforça isso. 
E, se não, aí você vai ter que entrar com uma medida contando da data 
da decisão do Supremo, ou pode usar esse parecer. Mas eu acho mais 
conveniente da data do Supremo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão. Só uma dúvida. 
Valdirene, essa questão da ‘actio nata’, ela já foi superada, não é? Não 
tem mais essa questão de contar prazo de decadência, etc., e tal. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Tem uma rescisória da decisão do 
Supremo, existe, que não foi julgada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas eu estou dizendo. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Desse parecer, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá, ok. Eu quero dizer o seguinte. Toda 
aquela questão de discussão, de prescrição e decadência, se era cinco 
mais cinco e quando contava, acabou, certo? Não tem mais aquela 
história de ‘actio nata’, de decisão do Supremo, porque havia de tudo há 
dez anos atrás-- 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim, mas existe uma rescisão contra, 
uma rescisória-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não desculpe, sem microfone, sem 
microfone ninguém escuta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, eu queria dizer o seguinte, 
acabou toda aquela discussão anteriormente existente de prazo de 
quando contava. Realmente até 2005 era uma “bagunça”. Porque havia 
decisão que dizia que era da decisão do Supremo, quando se propôs a 
ação, era o cinco mais cinco, e, bom, veio a Lei 118 e colocou um ponto 
final em tudo isso. Veio dispondo sobre o pagamento indevido, e dando 
ponto final. Então, na situação anterior, você falou dessa questão do 
Supremo, não é possível que 20 anos depois, no caso de uma empresa 
que não entrou, e ela entrou, então passado já dez anos ou aquelas que 
não entraram, porque o Supremo decidiu agora, a questão da correção 
monetária, vá agora dizer que o direito da ação dela nasceu agora. Não, 
já decaiu o direito dela, não é? Não tem mais o que ela discutir. 

Orador Não Identificado: Esse é o ponto. Esse não decaiu. Esse é o-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Se ela continua, essa é a questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, se ela continua sim, mas se ela já 
acabou, não entrou com ação. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ah, sim, ela tem que ter. Só. Vou 
pegar o microfone. Valdirene Franhani. Primeiro, você foi dizer a 
questão da ‘actio nata’, também não quero me estender nisso. A própria 
decisão que foi dada no Supremo tem uma rescisória pendente de 
julgamento. Se ela vai ter ganho não sei, mas do ponto de vista 
processual não terminou porque tem uma rescisória. Mas o que temos 
é, quem entrou com ação até a Lei 118 tem os débitos. Quem não tem 
pode ter uma luz no fim do túnel se essa rescisória vingar. Porque 
propõe uma revisão, tá, da posição. É, a questão que eu coloquei da 
prescrição e decadência, porque, os efeitos de suspensão, se você fez o 
pedido de restituição e ele se mantém vivo aí, seja no CARF, que vai ter 
que acatar, ou no Judiciário, você está bem tranquilo. A questão é, e 
ainda que, você tenha perdido, o pedido administrativo interrompeu, e 
se ela falou “ah, eu não vou entrar no Judiciário porque eu vou perder”, 
agora se dentro desse tempo, dessa interrupção não foi os cinco, não é, 
são vários pontos que tem que ser considerados. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, exatamente, é o que eu 
estou dizendo pra você, o direito não nasce da decisão do Supremo, 
nasce da sua atitude. Se você está dentro do prazo, sorte sua. Mas se 
passados os cinco anos, não vá dizer que foi da decisão do Supremo que 
nasceu o seu direito e que você pode voltar novamente, não é? 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Pode ter acontecido dela ter desistido 
da ação lá atrás, Brandão, é esse que é o ponto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Marcelo Miranda. 

Sr. Marcelo Miranda: Marcelo Miranda. Eu só queria colocar que 
depende também da atitude do contribuinte, qual foi a ação que ele 
ajuizou, porque tem alguns contribuintes que fazem o pedido 
administrativo e que, sem dúvida, se ele for feito antes de oito de, da 
vigência da Lei Complementar 118, de 8 de julho de 2005, você faria jus 
aos dez anos. Só que tem contribuinte que, ao invés de ajuizar ação de 
anulação da decisão desfavorável quanto à restituição no prazo de dois 
anos do art. 169 do CTN, ele abandona isso e ajuiza uma ação normal 
de restituição, e aí a gente tem o STJ com vários julgados dizendo que o 
pedido administrativo não interrompe a prescrição. Então tem que 
tomar cuidado para ver se você ajuizou com fundamento no 169 
mencionando a decisão e anulando o mérito da decisão administrativa 
ou se você entrou com uma nova ação nos termos do 165 do CTN 
pedindo... Tá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém? Não temos mais assunto 
inscrito na pauta. Alguém quer trazer algum tema? Professor Paulo 
Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Schoueri, meus 
prezados companheiros de Mesa, associados. Eu, praticamente, 
professor Schoueri, eu vou aditar alguma coisa aos comunicados. Ou 
seja, há poucos dias, o jornal O Estado de São Paulo fez uma 
reportagem sobre uma posição adotada recentemente pelos fiscos de 
Minas Gerais e de São Paulo para cobrar dos bancos IPVA, [ininteligível] 
por pessoas que adquiriram por pagamento parcelado, alienação 
fiduciária e não estão pagando o seu IPVA. Então, me pareceu um 
assunto interessante para ser discutido aqui, que envolve 
responsabilidade de terceiros, não é? Então, o banco é devedor solidário 
ou não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É caso de alienação fiduciária? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É alienação. Então, há um pacto, 
não é, é compra e venda de veículos, automóveis, principalmente 
automóveis, e aumentou de forma expressiva nos últimos tempos, o não 
pagamento do IPVA por esses adquirentes. Então, preocupados, os 
fiscos de São Paulo e Minas trocaram ideias, e tal, e resolveram cobrar 
IPVA do banco, das entidades bancárias, com base no contrato adjeto 
ao contrato de compra e venda que é de alienação fiduciária, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Portanto, eles estão cobrando imposto do 
proprietário do veículo. O banco é o proprietário do veículo. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O banco é o proprietário. É claro 
que os bancos estão reagindo a isso, não, o contrato adjeto de alienação 
fiduciária não tem nada que ver propriamente com solidariedade no 
sentido da lei fiscal, etc., etc. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A questão me parece importantíssima, 
professor Paulo, porque é um daqueles casos em que a gente tenta 
adotar, perguntar-se, o fato gerador do imposto, a hipótese tributária 
aqui é uma situação jurídica, ser proprietário-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posse. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ou a posse. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou ser proprietário, não estou nem 
perguntando o que a lei paulista fala, o que eu pergunto é se a 
tributação é pela situação jurídica, e neste caso eu diria o banco não é 
solidário, ele é proprietário? Ele é juridicamente proprietário? Ou eu 
devo interpretar essa lei dizendo que, embora se utilize a expressão 
propriedade, ela não foi utilizada no sentido de direito privado e sim no 
sentido econômico de ter domínio econômico sobre um bem, uma 
situação econômica. Muitos juristas entendem que o direito tributário é 
um direito de sobreposição. E a eles arrepia a hipótese de imaginar que 
o legislador tributário tenha criado sua figura, sua hipótese tributária. 
Eu não me incluo entre esses. E eu considero que o cível, que o 
legislador se vincule ou não a uma figura de direito privado. Mas eu não 
estou afirmando que neste caso é um ou outro. Eu digo, existe uma 
análise que eu não fiz. Até vejo com o professor Paulo. Para perguntar. 
No contexto. Essa é a pergunta: No contexto da lei do IPVA, a expressão 
propriedade foi utilizada como direito de propriedade ou no contexto da 
lei, insisto, lendo a própria lei, o legislador vinculava ao registro, ou 
vinculava à utilização, ao pleno domínio sobre o automóvel? São 
questões diversas que exigem interpretação da lei. Nós temos que, 
insisto, eu não estou afirmando, nem um nem outro, eu digo, nós temos 
que estar abertos à hipótese de que o legislador não se tenha vinculado 
ao registro formal, que é possível ou não. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A lei do IPVA de São Paulo, em 
geral, de todos os estados, fala em posse, a qualquer título, do veículo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que dá uma ideia de que o legislador não 
se teria, veja, o legislador não se teria vinculado ao título de 
propriedade, e sim, ao efetivo, veja, é curioso, eu quero insistir com isso 
porque a consideração econômica tornou-se um palavrão, é algo 
absurdo, e o que eu estou propondo, e o que eu quero usar esse 
exemplo como outros tantos, é que a consideração econômica não é 
nem a favor nem contra o contribuinte. É apenas um modo de se 



interpretar a lei, de interpretação teleológica, se quiserem, para olhar o 
texto da lei, e olhar de novo, olhar o seu contexto, olhar como foi feita, 
para poder se concluir, afinal de contas, o que será tributado e não 
tributado. É assim. A consideração econômica não deve ser vista nem 
favorável e nem contrário. É apenas saber, afinal de contas, o que é 
tributado. E vamos dizer que avançamos com isso, o professor Paulo 
parece indicar, que como ele usa propriedade e posse a qualquer título, 
que para o legislador ordinário, o vínculo, o vínculo jurídico, o registro, 
não era o relevante. Teve que fazer o segundo passo. E para efeitos 
constitucionais. Afinal de contas, muitos invocarão o art. 110 do CTN 
para dizer “não, propriedade é propriedade, é um instituto de direito 
privado e não pode ser modificado, então se essa lei quiser, a lei da 
propriedade, ela não poderia”. Outros, diremos, já pus diremos, a 
expressão propriedade não necessariamente indica um conceito de 
direito privado. Tenho posição [ininteligível] nesse sentido de que o art. 
110 do CTN chove no molhado quando diz: “se o constituinte utilizar 
um conceito de direito privado, não venha você, legislador ordinário, 
modificá-lo”. O que ele não faz é outra questão, quer dizer, como saber 
se o constituinte utilizou-se de um conceito de direito privado. O nosso 
Código não responde a essa pergunta anterior. Só para comparar: 
Portugal sim. Em Portugal, a lei geral tributária lá diz: “quando o 
legislador tributário utilizar uma expressão que já foi utilizada em outro 
ramo do direito, entende-se que a expressão tem aquele sentido”. O 
nosso Código não tem esse mandamento. O 110 jamais disse “quando o 
constituinte utilizar uma expressão que já foi usada em direito privado, 
então, trata-se de um conceito de direito privado”. O 110 apenas disse: 
“quando o constituinte utilizar-se de um conceito, não o modifique”. 
Então a pergunta, então são duas perguntas temos que enfrentar diante 
do caso que o professor Paulo nos traz: primeiro, saber se o legislador 
ordinário vinculou-se a um conceito de direito privado ou não, porque, 
se se vinculou, a resposta já fica até muito clara: banco, sinto muito, 
você é contribuinte. Hipótese contrária: não, o legislador ordinário não 
se vinculava ao registro, vinculava-se a uma situação, permita-me, a 
uma situação econômica, a um domínio, ao pleno uso do bem, sem 
qualquer restrição, inclusive diante de alienar. Ótimo, então passamos 
da primeira etapa. Vamos à segunda. O legislador ordinário poderia ter 
aberto mão do conceito de direito privado? Somente se o constituinte 
não o utilizou. Então nós temos duas etapas a ultrapassar antes de 
podermos concluir se o banco é ou não contribuinte. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O argumento do precedente que 
existe sobre isso era o seguinte, que era comum, não é, as pessoas 
compravam carros que tinham sido furtados ou não tinham proprietário 
claro etc. e alegavam depois boa-fé, mas aí ele está na posse do veículo, 
usando etc. e o Fisco cobra juros. Então aquele sentido da posse é 
importante para o Fisco. Então, não eu estou vendo esse lado que 
vocês-- 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas você percebe que nós estamos 
adotando a consideração econômica sem preconceito. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exatamente, a consideração 
econômica até agora é que tem mais ou menos dirigido a interpretação 
então, e esse argumento é o dos bancos. Que é o pacto adjeto não teria 
nada que ver propriamente com o uso do carro etc., etc. Ter, né, ter tem 
mas nossos colegas advogados sabem explorar exatamente os pontos 
que interessam. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que é curioso é que esses bancos então, 
talvez aqueles que algum dia tenham dito que o direito tributário é um 
direito de sobreposição, escravo do direito privado e tudo mais agora se 
veem diante de uma situação e dizem: “Não é bem assim, o direito 
privado é um e o direito tributário é outro”. Ou seja, é importante que 
nós entendamos a partir de casos corriqueiros, porque como o professor 
Paulo diz a estória da posse do automóvel é algo antigo, jamais 
discutimos isso e no entanto lemos em manuais e lemos autores 
desrespeitados dizendo que no Brasil não há consideração econômica. 
O direito tributário é o direito de sobreposição e nós corremos o risco de 
repetir isso, sem perceber que nós mesmos não acreditamos que o 
direito tributário seja um direito de sobreposição, e nós mesmos não 
acreditamos que não exista possibilidade na consideração econômica e 
que ela não é nenhum bicho de sete cabeças, simplesmente um modo 
de conhecer afinal de contas, naquele diálogo sincero com o Legislador, 
olhando aquelas palavras e perguntando as palavras empregadas num 
contexto de um todo da lei, indagando: “afinal de contas Sr. Legislador, 
pro senhor era relevante ou não era relevante o negócio jurídico?”. Pegar 
um exemplo: doação. Doação do meu ponto de vista, me parece que o 
negócio jurídico é relevante, parece que aqui é um caso, eu assim, 
olhando o todo, desde a Constituição, olhando a Legislação me parece 
que a doação é um negócio jurídico, mas é bom lembrar o art.116 do 
CTN fala em situação de fato, em situação jurídica: “a hipótese 
tributária pode ser tanto uma situação de fato, como uma situação 
jurídica”, não precisa ser uma situação jurídica. É o caso da posse do 
automóvel aqui como está sendo apresentada, parece muito mais uma 
situação de fato, que a situação jurídica da propriedade. 

Orador não identificado: Paulo, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: De certa forma é entendido assim, 
não é? Quer dizer, cabe ao consumidor pagar o imposto então, esse 
aspecto me parece importantíssimo com uma discussão e se for 
conveniente eu poderei incluir na, pedirei para ser incluído na pauta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho o tema bastante importante. 
Fernando Zilveti pediu a palavra? 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Já fica como uma prévia para 
todos pensarem, a cabecinha de todos vai nos ajudar a chegar a algum 
resultado mais proveitoso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse curto espaço de tempo que nós 
temos para o encerramento ou só queria registrar dois, é, alguns 
aspectos importantes então. Primeiro aspecto que foi dito aqui é a 
questão do efeito sobreposição, é uma teoria que foi trazida para nós no 
começo do século 20 ou século 21 e teve uma razão de ser. Era direito 
de sobreposição porque você tinha o direito administrativo, você tinha o 
direito financeiro e o direito tributário nascia sob uma ordem 
econômica, uma ordem política bastante controvertida, então se 
doutrinou que o direito do tributário seria de sobreposição naquelas 
circunstâncias históricas. O direito de sobreposição, deixou de ser de 
sobreposição e passou a ter uma relevância tão grande para as 
questões [ininteligível] e um pouco se esqueceu desta relevância de 
garantia do contribuinte. O direito tributário, ele nasceu de uma forma 
e se transformou no tempo, hoje o direito tributário é um direito que 
não é autônomo, não é independente, mas ele tem relativa autonomia 
como os demais direitos e ele não é de sobreposição, ele é de integração, 
ele está integrado aos demais ramos do direito. Então pode haver 
integração? Deve haver integração. Pode haver esta 
interdisciplinaridade? Na questão de direito sim, quando nós falamos de 
direito tributário pode haver a integração e pode ver a aplicação de 
conceitos de outros ramos do direito, tanto para o direito tributário, 
como o direito tributário para outros ramos do direito e o Schoueri disse 
muito bem, o art.110 do CTN nunca disse o que querem que ele diga 
mas, se falou tanto disso que parece uma verdade. É como está 
acontecendo ultimamente, você fala, fala, fala uma coisa que acaba 
virando verdade e não é. E é importante, aqui agora eu faço o registro 
que o direito tributário avance e para isso foi importantíssimo não só 
para esse instituto, para Universidade de São Paulo, mas para o direito 
tributário brasileiro a posse do Humberto Ávila na última segunda-feira. 
Por dois motivos: porque o Humberto Ávila, todos conhecemos, é um 
jurista que não se prende unicamente ao direito tributário, é um jurista 
completo e que rompeu com o conservadorismo. Um movimento de 
manutenção de determinados feudos no direito tributário, muito em 
função da luta desse menino aqui do meu lado, que enfrentou uma 
política destrutiva, enfrentou com bastante coragem, como também 
disse o Humberto Ávila, aquilo que nós conhecemos na Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco que é um titular tem a Cátedra e o resto 
é carregador de livro. E se você, só vai ser titular se você carregar bem 
os livros, quando o titular se aposentar e se ele quiser que você passe 
da condição de carregador de livro para titular. Então nós temos muitos 
titulares no Largo São Francisco que são ex-carregadores de livros. 
Quando você rompe com isso e você traz a fraternidade, você fala, olha 
eu vou abrir um espaço para alguém que é jurista, para alguém que vai 
promover o direito tributário, não me importa se ele é mais ou menos do 
que eu, se ele vai ser mais ou menos do que eu. A ciência está acima 



das pessoas e isto foi o resultado que nós vivenciamos na segunda-feira 
e nós temos hoje uma nova geração do direito tributário entrando na 
Universidade de São Paulo e que vocês vão ver daqui alguns anos que 
tanto o Schoueri, quanto o Humberto, unidos, vão trazer a respiração 
de volta para o direito tributário do Brasil. Você não foi no Supremo né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dez e um, então não vou nem responder 
essa questão agora. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de 
todos, até a próxima semana.  
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