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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia, a todos. Vamos começar 
mais uma Mesa.  

Umas comunicações: sobre nossa série Doutrina Tributária, em parceria com a 
Quartier Latin. na semana passada, eu anunciei o volume quinto. O volume 
quarto estava atrasado, na respectiva gráfica, e, hoje, está disponível, será 
encaminhado a todos: “Tributação e Concorrência”, um trabalho do Dr. Rodrigo 
Maito da Silveira. Recebemos, também, da MP Editora, como doação para nossa 
biblioteca, Tributação Internacional: Análise de Casos, coordenado por Dr. 
Leonardo Freitas de Moraes e Castro, prefácio do nosso professor Luís Eduardo 
Schoueri. O outro livro, Planejamento Tributário: Análise de Casos, da MP, 
também, editora, organizado pelo Leonardo, também, e com o prefácio do 
professor Gerd.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, ambos os livros têm grande aplicação prática, 
porque contam os casos. No caso da parte internacional, casos internacionais, 
casos que aconteceram no mundo, que repercutiram, casos que são conhecidos 
pelo nome. E, no planejamento tributário, a mesma coisa, casos que a gente ouve 
falar, que já... 

Assim, o Brasil está começando a adotar uma cultura curiosa, que a gente se 
refere ao caso e dá o nome da empresa, o que não era comum, no Brasil, mas a 
gente adotou isso. Só que muita gente conhece o caso, ouve falar do caso e não 
conhece. Aqui, existe relatório do caso e uma análise jurídica de cada um deles. 
E os autores, aqui, foram muito bem-selecionados pelo Leonardo, são pessoas 
que, realmente, mostram que conhecem aqueles casos. Não é assim: “Vou 
estudar o caso para escrever artigo”. Dá uma impressão inversa: “Conheço o caso 
e, portanto, eu gostaria de escrever um artigo”, o que faz uma grande diferença 
para o leitor. Então, eu acho que quem milita na área tributária, ambos os 



volumes merecem atenção. 

Também quero falar, obviamente, da nossa série Direito Tributário, da Quartier 
Latin, que o Ricardo mencionou. Esses livros são, necessariamente, dissertações 
ou teses aprovadas na faculdade, não é? Mas é requisito dessas séries. São 
distribuídas para todos os associados. E, enfim, é indispensável que tenhamos 
na biblioteca. Isso é sempre... Quando a gente solta um livro como esse, cabe, na 
oportunidade, que eu devo lembrar que, embora o instituto não exija filiação, é 
bom ser filiado ao instituto, porque você recebe Direito Tributário Atual, dois 
volumes. Agora, são dois livros como esses, todos como associado. 

Então, às vezes, você pode comentar isso no seu escritório, você que já é 
associado, comentar, dizendo: “Olha, faz sentido, é bom...”. Não... Assim, vale a 
pena ser associado só porque você acredita na causa do instituto? Vale. Mas 
também vale a pena porque, afinal de contas, o intuito não só retorna com as 
mesas, com a sua pesquisa etc., mas existem como coisas como essas. Quer 
dizer, obras deste calibre, na sua biblioteca, certamente, valem a pena.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também não podemos deixar de 
começar a reunião falando do congresso, agora, que vocês participaram.  

Eu acho que o congresso revela algumas coisas que precisam ser ditas. Primeira 
coisa, é que ele se estratificou já como um evento internacional com tradição, 
isso eu ouvi de professores que vieram de fora. É muito importante para nós... 
Nós sentirmos que esses professores importantes, que por aqui vieram, estavam 
muito satisfeitos de estar aqui. E satisfeitos sob dois pontos de vista: o ponto de 
vista de estar no Brasil, que é uma coisa que, para nós, que aqui vivemos, com 
todos os problemas, especialmente da nossa cidade, é muito gratificante a gente 
ver pessoas importantes, que viajam pelo mundo inteiro, que vivem em cidades 
de primeiro mundo manifestarem a admiração pelo país e pela cidade de São 
Paulo. E, também, outra manifestação deles é a manifestação de ser importante, 
para eles, participar do nosso congresso. 

Isso revela, portanto, que o congresso tem um conteúdo já muito forte. E isso, 
sem nenhum favor, nós devemos ao professor Schoueri, que é o organizador 
científico do congresso, é a pessoa que traz esses professores para cá. O Bianco 
também tem uma grande participação nisso, sem dúvida nenhuma, mas o 
Schoueri é o organizador científico do congresso, e deu, especialmente a esse 
congresso, um conteúdo de temática importante. Vocês viram que variou desde o 
direito tributário até o direito financeiro, aspectos políticos. 

Então, eu acho que foi realmente... Schoueri, parabéns, foi muito importante e já 
estamos pensando no quinto, não é? E com algumas ideias, talvez, ousadas, mas 
embaladas pelo sucesso do quarto congresso, pela confiança que a repetição do 
evento nos dá. 

Nós temos outros eventos de menor expressão, mas que têm sido também, 
realmente, muito bem-vistos e têm produzidos efeitos. Eu até queria que você 
falasse um pouquinho – infelizmente, ontem, eu não pude vir no Colóquio Brasil-



França – e esclarecer que a ausência do professor Daniel Gutmann, que foi 
divulgado, ontem, no nosso site, que estaria presente, aqui. Também foi meio às 
presas, a divulgação, porque ele aceitou vir aqui no dia anterior, divulgamos 
ontem. Infelizmente, ele teve que... Por razões pessoais, de família, ele está com a 
família toda, filhos, inclusive, não pôde vir. Teria sido uma boa oportunidade 
para... Uma espécie de extensão da palestra dele, que foi magnífica, sobre o 
aspecto criminal do planejamento tributário. Poderia ter sido uma extensão, 
inclusive, em função de que nós temos um tema, aqui, sobre planejamento 
tributário. Se o Miguel Gutierrez puder comparecer... Não houve confirmação da 
presença dele, mas teria sido importante. 

Vamos sentir a falta do professor Daniel, mas essa é a explicação que eu queria 
dar para vocês.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação ao professor Daniel Gutmann, todos 
sabem que é o catedrático da Sorbonne. E, enfim, o professor Daniel, encantado 
com o congresso e com o Brasil, com o que ele tem lido e acompanhado que o 
Brasil... Ontem, participou, também, do Colóquio Brasil-França de Direito 
Financeiro e Direito Tributário. Esse evento foi organizado, em conjunto, pela 
cátedra de direito financeiro e de direito tributário da faculdade, e o nosso 
instituto apoiou o evento, inclusive, com a tradução simultânea, onde nós 
tivemos, mais uma vez, o professor Bouvier, que aqueles que foram no congresso 
viram a lucidez do professor Bouvier e como ele milita bem com questões de 
finanças públicas, direito financeiro, e a discussão que ele fazia, que ele... 

Vamos dizer que, no congresso, ele nos dava, já, como aperitivo. E, ontem, eu 
diria que ele fez a refeição completa, porque ele mostrou o que existe, a 
problemática desta... Eu vou, talvez, resumir a palestra dele, quando ele diz que 
se de uma época em que a relação do imposto era uma... A questão, a 
legitimidade existia apenas porque o imposto foi criado por alguém que é meu 
representante, a legitimidade era basicamente representação, numa segunda 
etapa, em que eu tinha a ideia do controle, ou seja, vamos controlar o estado, o 
professor Bouvier explorava, ontem, com cuidado, aquilo que ele já anunciava: a 
relação do cliente, ou seja, a legitimidade do tributo existe quando o contribuinte 
é visto como um cliente. 

Ele contava, na França, que lá como cá, portanto, você tem uma tendência, em 
vários países, de a administração pública passar a se comportar com alguns 
padrões de qualidade da iniciativa privada, inclusive, com o padrão, com 
certificação de qualidade de serviços. O que eu achei interessante é que ele 
mostrava, inclusive, uma planilha de quais são os itens de qualidade. Nós, aqui, 
estamos acostumados, já, a saber que a Receita Federal se orgulha, como meta e 
valor alcançado... meta e o quanto que foi alcançado, enquanto meta de 
arrecadação e quanto arrecadou. O que, sem dúvida, é um padrão de excelência, 
é um padrão de, vamos dizer, eficiência. Mas, o professor Bouvier mostrava uma 
planilha com todos os critérios para avaliação da administração pública. Coisas 
como prazo de resposta à consulta, tempo que se leva em chamadas telefônicas, 



quando se... Enfim, quando o contribuinte apresenta uma questão, o tempo que 
leva. Questões muito mais indo para o estado prestador de serviço. 

Entrou no mérito da internet, como ajudando etc. Nesse ponto, vou dizer que nós 
não temos muito a dever, ou seja, até que nós... Eu diria que nós também 
podemos dizer que a nossa Receita Federal, na parte da informática, está 
bastante bem. Mas esta relação de itens de qualidade me deixou impressionado, 
isso do primeiro painel. 

O segundo painel, o professor Gutmann trouxe-nos o tema do planejamento 
tributário da experiência francesa, inclusive, do ponto de vista do direito 
comparado, foi extremamente enriquecedor para nós entendermos o quanto é 
perigoso tomarmos uma doutrina estrangeira sem sabermos qual o cenário 
jurídico. Ontem, o professor Daniel Gutmann, ali, com todas as letras, nos 
ensinava que abuso do direito, em matéria tributária, não é o abuso do direito, 
do direito privado, que existe uma legislação própria sobre o assunto que utiliza o 
mesmo signo, o abuso no direito, mas que se refere a um instituto que é, antes, 
ou em boa parte, mero negócio fictício, simulação, para nós, que é o abuso do 
direito, ou seja, essa... 

Foi um grande alerta, porque alguns dos nossos doutrinadores costumam dizer, 
em alta voz: “Na França, o abuso do direito já é reconhecido há muito tempo”. 
Como se o abuso do direito fosse algo que existisse sem lei, como se não 
houvesse uma lei que chamou de abuso de direito uma conduta do contribuinte, 
dando antecedente e consequente. 

Nessa parte, eu participei desse debate, Ricardo, para mencionar que o curioso é 
que, enquanto na França o Congresso disciplinou, deu um nome, abuso do 
direito, com antecedente e consequente, no Brasil, quando se tentou fazer a 
mesma coisa, dando o mesmo nome, vamos lembrar, Medida Provisória 66, o 
Congresso Nacional rejeitou. E é curioso que nós tenhamos vivido uma rejeição 
por parte do Congresso Nacional, a um antecedente e consequente.  

Alguns autores tomem o exemplo do direito comparado para tentar introduzir, no 
sistema jurídico, algo que o Congresso recusou. Esse foi o segundo painel. 

O terceiro painel, finalmente, a professora Cristina Mauro trazia a questão das 
infrações tributárias, mostrando que na França esta cumulação da pena 
administrativa com a pena tributária não é tolerada, ou seja, ela é um ou é outro. 
Entramos bastante, também, no debate... O professor Alcides participava, 
também, era o presidente da Mesa. Mas entramos, também, no debate da 
proporcionalização da pena. Tínhamos o professor Guilherme Mendes, que é de 
Ribeirão Preto, que é do Conselho de Contribuintes, também, que entrava em 
questões dos exageros de penalidade... O professor Guilherme contava situações 
que ele viveu no Conselho, chocantes. Ele dizia que chegou a ver uma situação 
em que o contribuinte havia sido penalizado com 150%, mais 50%, mais 225% 
na mesma infração, ou seja, entramos... Ou seja, no fundo, o tema era da relação 
do direito penal com o direito... do direito penal tributário, direito tributário 



penal, da necessidade de se reconhecer... Esse é um ponto importante da 
professora Cristina Mauro: reconhecer-se que a penalidade administrativa é 
pena, é uma restrição à liberdade, com garantias constitucionais. A professora 
Cristina Mauro, daí trazendo ao cenário francês, dizia: “Na França, a questão 
constitucional é muito recente”. Ela: “Eu não sei se todos sabem, mas somente 
há questão de dois anos que a Corte... a Corte de Cassação passou a...”. Enfim, 
que passou a haver um tribunal constitucional na França. 

Até há dois anos, você não podia trazer questões constitucionais ao judiciário. 
Agora, pode. Então, a jurisprudência tributária, em matéria constitucional, 
tributária é pequena por causa disso. Ela dizia: “Por conta, até disso, na França, 
você consegue encontrar mais casos que são dirigidos à Corte de Direitos, Corte 
Europeia de Direitos Humanos que questões constitucionais, ou seja, como a 
constituição... Como a Corte... Não tínhamos uma Corte constitucional... Então, 
o tema que, em outros países, seria constitucional, na França era levado para a 
questão de direitos humanos, e assim tratado”. 

Ela dizia que nós vamos ter que acompanhar com muita curiosidade essa nova 
jurisprudência que vai se formar na França, agora, sim, que haverá uma Corte 
constitucional, que já existe uma Corte constitucional, e que vai passar a ter 
jurisprudência, inclusive, em matéria penal e penal tributária. Assim, eu resumo 
o colóquio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi ótimo você fazer esse resumo. E 
eu, agora, estou, mais do que nunca, lamentando não ter podido participar, 
ontem. 

Duas coisas que me chamaram a atenção... A importação das ideias do exterior, 
não é? Eu lembro sempre do professor Brandão Machado, não é? Que... Prefácio 
que é uma obra, ele comenta que o art. 42 do Código Tributário da Alemanha, na 
verdade, ele combate o negócio jurídico indireto. Negócio jurídico indireto, que 
seria ilegal para efeitos de planejamento tributário se a Medida Provisória 66 
tivesse passado. E, portanto, não tendo passado, não pode ser ilegal, tanto 
quanto outras ideias que são proclamadas por aí. 

Também queria recordar, aqui, que certo doutrinador, em um evento de grande 
repercussão, devido a... Não sei se vocês estavam presentes. Eu acho que sim, o 
João Bianco, com certeza, devido à fonte de organização e ao nível dos 
participantes, e à quantidade, também, de... Se falando, no seu momento de 
exposição, que o próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil já havia acolhido a 
teoria do abuso de forma. E leu um trecho da decisão em que o Supremo dizia 
que a substância prevalece sobre a forma jurídica. 

Eu fiquei muito surpreendido, porque eu conheço decisões do Supremo no 
sentido contrário, repelindo a aplicação dessa doutrina. Anotei o número do 
Acórdão... do recurso extraordinário, e fui verificar que, realmente, o recurso 
extraordinário, na ementa, dizia isso, mas num contexto de simulação. A 
prevalência da substância em que o Supremo disse o que disse, e que foi isolado 



para efeito de sustentação das suas ideias, do expositor, era um contexto de 
simulação. 

O Supremo julgou sobre o art. 167, do Código Civil. A matéria, inclusive, é uma 
matéria de baixa qualidade, em questão de planejamento tributário, que estava 
em discussão. Não havia nenhuma surpresa que decidisse da maneira como 
decidiu e dissesse o que disse. Então, realmente, precisa-se tomar cuidado 
quando se ouve as coisas, não é? 

E um aspecto importante que eu tenho pensado muito... Inclusive, me pediram 
para fazer um trabalho sobre os entraves tributários ao progresso do Brasil. E 
eu, indo, escrevendo... A gente vai escrevendo, vai... Não sabe... Quando começa 
não sabe aonde vai, e cheguei ao ponto do uso da informática, não é? 

Nós temos que reconhecer, realmente, que a Receita Federal, desde o tempo do 
governo Fernando Henrique... E eu acho que deve ser atribuído isso ao secretário 
da época, Everardo Maciel, a competência e a visão de informar a Receita. E 
estamos, realmente, à frente de grandes países, onde a tributação é desenvolvida 
e os trabalhos de fiscalização também, mas nós estamos à frente, nesse 
particular. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos que os computadores da 
Receita funcionem como deveriam. Nós temos que pedir certidão a todo o 
momento. E, a todo o momento, nós encontramos os computadores da Receita... 
Tenham armazenado débitos que já estão liquidados ou que estão parcelados, e a 
dificuldade de tirar aqueles débitos lá de dentro é enorme, não é? E, por outro 
lado, nós temos computadores diferentes na Receita Federal e na Procuradoria da 
Fazenda Nacional, então, é o um inferno.  

Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti [00:18:11]: Uma interrupção. Eu só queria fazer 
um rápido comentário sobre todo esse esforço científico que o Schoueri vem 
desenvolvendo na organização do congresso, principalmente, no intercâmbio com 
outros professores, que se revela nos professores que aqui vêm para fazer a 
palestra. 
Acho que o maior mérito de tudo isso que vem sendo organizado pelo instituto é 
que nós podemos ter um contato com professores da melhor qualidade, e esses 
professores, quando perguntados, e mesmo nas suas exposições, revelam as 
fragilidades dos seus próprios sistemas jurídicos. 

Eles não são ufanistas, no sentido de dizer que o sistema deles deve ser 
exportado ou o sistema deles é o melhor que existe. Ao contrário, eles expõem os 
sistemas, expõem com clareza e expõem com uma visão crítica e humilde, em 
comparação ao nosso próprio sistema, para verificarmos que nós temos 
problemas, sim, no sistema jurídico, mas os sistemas jurídicos, de modo geral, 
pelo menos aqueles que a gente pode comparar, e aí validade de comparação, não 
é importação, como o Ricardo disse, é uma comparação crítica-- 

[falas sobrepostas] 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esta comparação crítica permite dizer: “Olha, se 
os próprios franceses têm dificuldades em implantar um sistema de clientela – 
que ele(F) revelou –, porque esbarram em problemas do direito administrativo, 
esbarram em problemas do próprio sistema jurídico francês, como nós, aqui, nos 
colocamos a, simplesmente, importar um instituto, como abuso de direito, e não 
verificar como esse abuso de direito é frágil, na sua aplicação, na própria 
jurisdição onde ele foi criado, mesmo que tenha sido criado por meio de lei”, que 
é a exposição do Daniel Gutmann, ou seja, é importante, e, nesse intercâmbio, 
vocês verão os trabalhos que foram produzidos e estão sendo produzidos por 
esses professores, e que serão publicados na Revista Direito Tributário Atual, 
como é interessante esse intercâmbio, e como esse intercâmbio vai gerando 
ciência. 

E, como a cada congresso, a cada revista, os professores que aqui vêm se 
oferecem para escrever, e se oferecem para discutir e, muitas vezes, falar com 
nossos estudantes. E os estudantes devem, então, se sentir estimulado, os 
associados do instituto, também, a manter contato com esses professores, 
porque eles revelam, nas conversas particulares, que eles gostariam de saber 
mais do Brasil, gostariam de conhecer o nosso sistema com mais detalhe. E isso 
seria um estímulo para todos os nossos associados, nossos estudantes entrarem 
em contato com eles.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, só um minutinho. É que você 
falou uma coisa importante, não é? Não é, simplesmente, ignorar o direito 
comparado, mas comparar. Comparar, e não adianta repetir como papagaio, 
precisa, primeiro, ter condições e conhecimentos para saber quais são os 
pressupostos do regime, do regime legal, onde alguma coisa está sendo praticada 
ou sustentada. Isso o Brandão Machado fazia. Acho que o Brandão Machado, 
dentro do direito tributário brasileiro, foi o maior comparatista que nós tivemos. 
Provavelmente, em breve, teremos outro no nível dele, mas ele fazia com maestria 
isso, não é? E, nessa questão específica do abuso de forma, escreveu várias 
vezes, falou várias vezes, aqui, na Mesa, sobre isso. Então, não é esquecer. 

E uma coisa curiosa, também, eu, talvez, por pouca convivência com esses 
professores, mas, nesta oportunidade, algumas chances a mais de conversa, é 
curioso como eles querem saber o que nós pensamos, o que nós escrevemos, e 
querem ler em português mesmo. Alguns que tem... Especialmente os europeus, 
que têm muita facilidade de trocar de língua, não é? Eles... E têm muita 
familiaridade com as línguas latinas, evidentemente. Eles querem ler. E o 
professor Malherbe(F) foi fazer compra na Saraiva, ali, do lado da faculdade, não 
é? 

Eu comentei com ele, na véspera, sobre o livro do Becker(F). Não sei, 
conversando da evolução do direito tributário, ele é da minha geração, e nós 
estávamos falando sobre – na época, não havia, aqui, no Brasil –, sobre literatura 
para nós nos informamos, não havia nem o CTN. E eu comentei sobre o 
Becker(F), que apareceu um ou dois anos antes do CTN, não é? E ele já queria o 



livro. Até o Bianco apareceu com um exemplar do livro para ele levar. Eu 
perguntei: “Você quer que eu mande pelo Correio?”. “Não, eu já vou lendo.”  

Então... E, depois, comentou comigo, algumas horas depois, já vi que ele trata 
disso, disso, disso... Quer dizer, é uma curiosidade científica impressionante, 
voltada para nós. Quer dizer, não existe aquela idéia que eles sabem tudo e nós 
precisamos copiar. É muito interessante isso, nós não podemos esquecer disso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso falar? Fala.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pedi para o João tentar localizar, aqui, mas não 
estamos localizando, a questão do Observatório Latino-Americano de Direito 
Tributário, porque eu acho que já que nós estamos comemorando essa inserção 
do Brasil no... Vamos dizer o seguinte: no circuito de direito tributário 
internacional, esses professores, hoje, já sabem, já contam e já cobram até 
quando será, o que é uma coisa muito positiva... É se nós estamos voltados, 
nesse evento, vamos dizer claramente, para Europa e Estados Unidos. 

A produção latino-americano de direito tributário internacional ainda é pequena. 
Por isso, a importância do Observatório Latino-Americano de Direito Tributário. E 
vamos todos lembrar: no ano passado, nós tivemos um evento, aqui, em São 
Paulo. Depois, houve, já, um evento em Madri. E dias 20 e 21 de outubro haverá 
evento em Quito. E eu insisto para aqueles que puderem, eu, inclusive, já 
reservei minha passagem. Eu vou... Eu, pessoalmente, vou na quarta-feira, à 
tarde, e volto na sexta-feira, à noite. Nós estamos falando em três dias de 
trabalho, para ter contato com os latino-americanos. E a idéia é nós, aqui, 
termos um centro, também, de discussão de direito tributário internacional, ou 
seja, é importante conhecermos, sabermos o que se faz na Colômbia, o que se faz 
no Equador, Argentina, Chile, México.  

Vamos ser claros: embora latino-americano, temos uma boa participação, 
também, dos espanhóis, que vêm discutir isso. Mas nós temos que ter um centro 
de pensamento não no sentido de subordinação, ao contrário, de produção de 
material de qualidade sobre tributação internacional. Isso já está acontecendo 
nesse Observatório. Eu fiquei muito satisfeito nos dois em que participei e, tenho 
certeza, e vou com muita alegria a Quito. 

E aqueles que quiserem sentir, participar desse nascimento de uma comunidade, 
um grande centro de pesquisa que está acontecendo, e que puderem separar três 
dias para ir a Quito... Já vai haver, também, já está agendado, depois, vai ser 
Santiago do Chile. Nós vamos... Ou seja, o IBDT, a idéia é que nós passemos a 
ter delegação. A delegação brasileira. Porque esse Observatório está sendo 
formado. O gerúndio, aqui, cabe, ou seja, está em plena gestação. 

Então, a idéia... Até hoje, nunca houve a idéia de delegação, e eu insisti: “Vamos 
criar delegações, vamos com uma delegação de brasileiros, para que, na medida 
em que nós cheguemos com uma delegação – eu espero que em Santiago haja 



uma delegação de equatorianos ou o que seja –, e que nós vamos criando, com 
isso, um grupo de pensadores latinos, de direito tributário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, a participação no congresso, 
no colóquio de Quito está aberta para quem dizer, hein? Não é o instituto que vai 
escolher convidar. Está aberto para quem quiser se escrever pode falar com a 
Eloiza, aqui, que ela dará... da secretaria, que ela dará indicações.  

Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu só queria como diretor-tesoureiro do 
instituto, eu só queria registrar que, a despeito, além do sucesso de público, 
sucesso da contribuição científica de todos os palestrantes, nosso congresso 
também foi um sucesso financeiro. 

Queria tranqüilizar os associados, então, no sentido de que com o apoio dos 
nossos patrocinadores, já o Banco Bradesco e a Ernst & Young, que são 
empresas que têm nos apoiado nos nossos eventos, com o apoio desses 
patrocinadores e de todos os associados que se inscreveram no congresso, nós 
conseguimos fazer um congresso superavitário. Não fizemos nada de luxuoso, 
mas fizemos algo bastante funcional e pudemos oferecer um congresso 
confortável para os participantes, e tivemos um superávit no congresso, que será 
reservado, não será gasto e será aproveitado para os nossos próximos eventos, 
não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. E só para terminar isso, eu 
acho que também é digno de nota: nós sempre ficamos na dúvida... Ficamos na 
dúvida, não, sempre queremos fazer na faculdade. Mas nosso organizador aí, na 
parte de infra-estrutura, gostaria de fazer em um hotel, por outras razões de 
facilidade que hotéis oferecem, que, evidentemente, o corredor da faculdade não 
oferece. A cozinha era no corredor da faculdade. 

Mas a maravilha do Salão Nobre, a imponência, estar dentro da faculdade 
também é uma coisa que nós sentimos que os professores que vieram de fora, foi 
marcante para eles. Foi marcante para eles. 

Então, realmente, nós temos um evento que coloca... que se coloca no circuito 
internacional, na ponta, e, graças a Deus, o instituto é o organizador.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu sei que você disse que terminaríamos o 
assunto, mas é que, realmente, eu entendo, é um momento de festa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Compreendo, não tem problema.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E eu devo dizer que para a faculdade, também, para 
o departamento é importante esse evento. Nós sabemos, o instituto, por muitos 
anos, ostentou o título de entidade complementar à Universidade de São Paulo. O 
título desapareceu quando o estatuto já não previa essa qualidade. Nós estamos, 
inclusive, trabalhando para voltar a ter algum status equivalente junto à 
universidade. 



Mas o nosso estatuto prevê que nós somos voltados ao departamento. O 
instituto, ele tem uma vocação de ajudar o departamento. E, por sua vez, a 
Universidade de São Paulo tem por... numa das suas metas, a 
internacionalização. Então, um evento deste porte, feito... E é bom que se diga: 
embora nós, instituto, tenhamos organizado, embora nós, instituto, tenhamos 
sustentado, patrocinado, enfim, enfrentando o congresso, o congresso é uma 
organização conjunta do instituto e do departamento de Direito Econômico, 
Financeiro e Tributário da faculdade de direito da Universidade de São Paulo. 
Portanto, existe todo um... Existe, também, essa importância. Nós podemos ficar 
tranqüilos, que demos um passo, também, em favor de nossa querida faculdade 
de direito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A quem devemos, também, a sessão 
da sala, do Salão Nobre, sem custo para nós. Então, realmente, o congresso é um 
elemento forte de união entre o instituto e a universidade.  

 Então, vamos à pauta. Eu vou inverter, com permissão de todos, começar pela 
Solução de Divergência 21, o Hiromi. Não, vamos começar pelo seu?  

Sr. Hiromi Higuchi: Vamos. Primeiro, que eu acho que... Como essa solução de 
divergência da Cosit, acho que vai seguir essa linha, todas as soluções de 
consulta que, agora, saíram, não é? 

Mas eu discordo um pouquinho, porque, primeiro que deveria ter feito distinção 
entre crédito de PIS e Cofins, que é restituível ou compensável com outros 
tributos, aquele que não é restituído nem compensável. Porque, no caso de 
crédito decorrente de exportação ou venda interna sem evidência, esse pode ser 
restituível ou compensável com outros tributos. Então, neste caso, eu acho que é 
razoável ter um prazo prescricional de cinco anos, não é? 

Mas aqueles créditos que não podem nem ser restituídos nem ser compensáveis, 
como é a maioria dos créditos, não é? Nesse caso, eu acho que não pode ter prazo 
prescricional de cinco anos. Isso daí, ICMS também. Acho que o IPI, também, 
acho que é a mesma coisa, não é?  

Porque como é que pode dizer que tem prescrição se não pode ser restituído nem 
compensado? Agora, só que esses aí são em valores menores, porque, 
normalmente, cinco anos, nessas empresas, têm como compensar. Agora, no 
caso de exportação, que o próprio governo segura, que não devolve, não é? Nesse 
caso, eu acho que... Eu acho que tem prescrição... 

Então, por isso que eu sempre faço sugestão para, antes de completar cinco 
anos, entrar com um pedido de restituição, porque aí suspende a prescrição e 
qualquer momento que tiver aquele, pode, se tiver valor a compensar, pode 
transformar restituição em compensação, não é?  

Agora, se a Receita Federal se fixar nesse... Digamos, aqueles que têm direito à 
restituição ou compensação têm prazo prescricional de cinco anos. Então, eu 
acho que a Receita Federal também precisa dizer que têm juros Selic na 



devolução, porque até agora todas as decisões, inclusive, do Cade, não admite 
juros Selic na restituição ou compensação desse crédito de PIS e Cofins. Mas se 
tem prescrição de cinco anos, eu acho que tem que atribuir juros Selic.  

Agora, o segundo ponto é que foi citado... Teve por base o Decreto 20.910, de 
1932, e não citou nada de arquivo de CTN. Só que, em 1982, a Receita Federal 
fez uma consolidação de legislação editada até 1975. E, nessa consolidação, não 
é? Naquela época, eu trabalhava na Receita Federal, recebia um volume, eu 
conservo até hoje. Esse Decreto 20.910 foi considerado, naquela época... Já 
não... Não estava em vigor parecer tributário, porque tinha o Código Tributário 
Nacional, não é? Por isso que criei apenas essas duas observações.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri [00:35:30]: Corretíssimo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer um comentário, aqui, Hiromi, 
especificamente sobre uma diferença entre o crédito e o saldo credor. Não sei se 
essa solução de divergência, ela faz essa distinção: ou ela está se referindo ao 
crédito ou ao saldo credor.  

Porque o crédito, ele pode resultar em um saldo credor ou em um saldo devedor. 
Se o crédito extemporâneo, digamos que o contribuinte fez a apuração do saldo, e 
apurou um saldo devedor e pagou. Aí, ele fez um crédito extemporâneo e 
recalculou o valor do saldo, e apurou um saldo aí, credor. Então, ele pagou a 
maior, nesse caso você tem razão, ele tem direito de... Houve o indébito 
tributário, ele tem direito de requerer a restituição, até com... Adicionar de 
variação de Selic. 

Agora, se for um crédito que resultou em um saldo credor e, depois, esse crédito, 
a mora elevou o saldo credor, e esse saldo credor não é passível de restituição 
nem de compensação, eventualmente, uma variação Selic aí não teria nenhum 
efeito. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa distinção 
entre o crédito extemporâneo e o saldo, e o resultado desse crédito extemporâneo.  

Sr. Hiromi Higuchi: Tá. Não, mas essa solução de divergência está dizendo: 
saldo credor, não é?  

Esse Decreto 20.910, eu acho que a Cosit não estudou direito, porque esse 
decreto já tenha sido citado por uma solução de consulta da 1ª Região, dizendo 
que, em razão de Decreto 20.910, prescreve. 

Mas ele está dizendo o saldo credor, porque essa apuração, digamos, se a 
empresa não contabilizou, digamos, o crédito e passou cinco anos, aí, eu acho 
não que tem direito. Porque o que tem o direito de... Não tem prescrição é aquele 
crédito escriturado, não é? 

Então, eu acho que, nesse caso, aqui, está dizendo saldo. Não é que, depois, 
recalculou e teve um pagamento maior. Aí, está dizendo saldo credor de... a 
questão de insumo normal.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso embargar? Só embargo de declaração, Hiromi: 
por que você disse...? Embargo mesmo, eu estou embargando sua frase. Você 
disse, com toda a tranqüilidade, que, passados cinco anos, a empresa não tem 
direito de escriturar o crédito extemporâneo. Eu queria saber qual o fundamento 
legal para isso.  

Sr. Hiromi Higuchi: Ah, eu acho que isso daí não sou só eu que penso, que isso 
daí isso daí acho que até a Receita Federal, na solução de consulta, se não... Se... 
Digamos que a empresa adquiriu matéria-prima,  e, depois de cinco anos, quiser 
aproveitar isso daí, eu acho... Eu não sei se no ICMS ocorre a mesma coisa, não 
é? Então--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria a fundamentação legal, no caso do PIS e 
Cofins, porque eu não conheço algum dispositivo de lei, eu posso estar errado, 
porque o crédito não é crédito... Ele não é um crédito no sentido financeiro, não é 
algo que eu tenho a receber, é apenas um valor que eu posso deduzir da base de 
cálculo. E, sendo bem claro, PIS e Cofins não é sequer tributo não cumulativo 
imposto a imposto, é base a base, ou seja, o que nós chamamos de crédito é 
apenas uma forma de dedução da base de cálculo.  

Portanto, eu não conheço dispositivo legal, e reconheço, aqui, de público, a 
minha ignorância, e posso aprender, mas eu não conheço um dispositivo legal 
que limite o crédito de PIS e Cofins que, insisto, não tem natureza de crédito. Não 
falei em saldo credor, eu falei o crédito para a composição à base de calculo.  

Então, como o Hiromi Higuchi falou com toda a tranquilidade que não pode, eu 
estou embargando, pedindo que venha base legal para isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, de público, peço a palavra, para 
reservar meu espaço depois do Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não, você pode falar.  

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia. Salvador.  

É, realmente, essa questão é o seguinte, Schoueri, me parece que na própria Lei 
10.833 tem um... Não, não. Tem um dispositivo... Eu não vou procurar agora, 
mas vamos achar. Se não tem, que fala que você... O crédito... Você... Quer 
dizer... Não, cinco anos, acho que alguma referência tem aos cinco anos. Se não 
tiver... Não, se não tiver, tudo bem. O fundamento legal é, efetivamente, o 
Decreto 20.910/32, porque todo o passivo da União, estados e municípios se 
regem por esse decreto, na ausência de outra legislação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, Brandão, minha tese foi muito simples: o 
crédito não é passivo da União. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se fosse... Se nós tivéssemos a não cumulatividade 



imposto e imposto, que é o caso do IPI, que é o caso do ICMS, o crédito é credito, 
e eu concordo com você. O que eu afirmei, aqui, e sujeito a toda crítica, é que o 
crédito, no caso do PIS e Cofins, conquanto utilizemos esse signo terrível 
chamado crédito, e acaba gerando toda a confusão, este crédito não tem tal 
natureza, não é passivo da União, é apenas componente da base de cálculo do 
tributo. Uma vez formado um saldo credor, esse, sim, será crédito. É outra 
história.  

Mas eu disse: “Aquele crédito que eu lanço e que eu pego o valor da minha 
compra, multiplico por um percentual e chamo de crédito, não é tributo que foi 
pago por ninguém, não tem qualquer relação”. A União jamais recebeu aquele 
valor. Ou pode ter recebido, mas é irrelevante. É apenas composição do meu 
cálculo, de quanto eu devo.  

Eu insisto: a não cumulatividade, no caso do PIS e Cofins, não é do tipo imposto 
a imposto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É do tipo base a base. E nós temos todo o cuidado, 
Brandão, de não tomarmos o raciocínio de um crédito, um passivo, como você 
diz, da União, e, por conta do mesmo signo, essa expressão infeliz, crédito, nós 
acharmos que se aplica esse decreto. 

O Decreto 20.910 se aplica, e concordo, para todo o passivo, mas não é o caso. 
Agora, se forem contratar(F) a própria Lei 10.813(F), eu digo: “Realmente, eu não 
tinha percebido”. E venho aqui, fazer um mea culpa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas na falta de base legal, eu não sei qual a razão 
porque eu deveria respeitar o cinco anos, porque eu não poderia descobrir falar: 
“Puxa, eu tenha aquilo”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa tese, viu, Schoueri? Essa tese, já muitos 
doutrinadores, inclusive, o Ives, o Marco Aurélio, definem, inclusive, para o 
ICMS... O ICMS nem sempre... Quer dizer, eles defendem que não tem prazo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não foi isso que eu defendi.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso eu quero deixar bem claro. Eu não entrei no 
mérito do ICMS, porque eu acabei de dizer: “No ICMS é crédito”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o ICMS também não foi crédito. Até a Lei 
Complementar 87 não era considerado como crédito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu... Quem dizia que não era crédito, 
que era o próprio Alcides Jorge Costa, escreveu isso no seu livro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele mudou.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele, depois, publicou um artigo, dizendo: “Errei”-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: “Era crédito, sim”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, e ele afirmou: “Agora, com a Lei 
Complementar 87/96, eu não tenho mais dúvida, é crédito mesmo. Agora... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora... Olha, Schoueri, o crédito que você tem, 
chame lá do que quiser, ele é oponível à União, na medida em que você tem saldo 
credor decorrente de qualquer outra coisa, até para pagar o seu débito de PIS, 
ok? Então, se é oponível, é um passivo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, no dia que se tornar saldo credor, eu 
concordo com você.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas... Ok, mas-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença, um pouquinho, intervir? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tanto é que nós estamos aí--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que vocês radicalizaram. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu não [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, há duas posições claras, aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá. É que eu não cheguei a concluir, ainda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria... Só... Antes de 
concluir, para contribuir-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para contribuir. Vamos dar uma 
lidinha no art. 1º. O que ele trata?  

Ele trata de dívidas passivas, bem assim todo e qualquer direito ou ação. Não é 
só... Não estou concordando com essa discussão por isso. Não é só eu ter um 
crédito, ou ter um débito, ou ter um passivo. Dívidas passivas e todo e qualquer 
direito ou ação. 

Esse dispositivo tem, ao longo de todos esses anos, de 32 para cá, gerado uma 
grande discussão doutrinária, se ele trata de prescrição ou de decadência. E, na 
verdade, se a gente olhar com espírito crítico vai verificar que ele trata de tudo, 
porque ele, ao mesmo tempo, extingue direitos e extingue ações, direitos 
substantivos e direitos de ação. Ele tem uma abrangência enorme, não é? 

Não é por outra razão que a jurisprudência tem aplicado esse 20.910, não em 
matéria de repetição do indébito, porque aí nós disposição específica no CTN, 



mas em todos os outros casos, inclusive, crédito extemporâneo de ICMS, de IPI. E 
eu, pessoalmente, acho que, hoje, não há prazo para compensar prejuízo fiscal, 
como havia de quatro períodos, mas está sujeito a esse positivo. Porque se eu 
tenho um direito de compensar o prejuízo fiscal e não exerço, eu estou sujeito a 
decadência desse direito, a partir do momento... Não a partir do momento que 
forma o prejuízo, mas a partir do momento que eu posso confessar. 

Marcelo tinha pedido a palavra-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu não terminei.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, desculpe, ele vai terminar, 
depois, eu te dou a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, então, mais... Com mais força, ainda, lendo 
o artigo, se entende que se não houver uma lei específica... uma lei específica, se 
aplica o art. 1º, do Decreto 20.910/32.  

Bem, mas na verdade, é o seguinte: essa solução de divergência não está 
cuidando de aproveitamento de aproveitando do... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do crédito oponível ao crédito exportação. Ele 
está cuidando, apenas, simplesmente, de crédito extemporâneo. 

Orador não identificado [00:46:11]: Não, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só. Não, é só o art. 3. É só o exercício do 
crédito, é só aplicação do crédito. 

Aqui ele fala assim: “Fundamento: art. 3º”. É só do art. 3º, não é da lei de--  

Orador não identificado [00:46:22]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas... Não, não. Não é só do apurado, não, 
direitos creditórios. É o direito de você se creditar naquele meio, inclusive, fala, 
não é, como ele é complexivo... 

E essa consulta, essa solução de divergência, no meu entender... Às vezes, é o 
seguinte, vai-se criticar: ela é melhor do que o entendimento anterior que tinha o 
Fisco a respeito da aplicação desse dispositivo. Porque ela... No caso do IPI, se 
você pode... Você lembra do Parecer Normativo 515/71? Ele usa esse dispositivo 
da 20.910, mas dá o prazo de prescricional(F) dia a dia, cada nota do mês. Não é 
assim, como ele falou, que você pode... Você pode ter uma nota do dia primeiro, 
então, ela só vai prescrever a partir do primeiro dia do mês seguinte. Então, ele é 
até mais favorável do que estava o entendimento da Fazenda, anteriormente.  

Como ela só se refere ao art. 3º, o art. 3º só trata de como você exerce o crédito 
com a nota fiscal de aquisição, com depreciação, com essas coisas. Esse é o... Na 
verdade, a ação às consultas que eu tenho lido, que, exatamente, falavam sobre 
isso, de quando você podia exercer o crédito. 



Quer dizer, exercer o crédito sobre as suas aquisições. Não fala nada de 
nenhuma lei que cuida do crédito de exportação, do crédito de entradas 
decorrentes de operações com isenção no mercado. Portanto, eu acho que essa... 
essa... A aplicação do Decreto 20.910/32 está adequada, não é? E ela está... Ela 
está no campo restrito, ele não está cuidado da outra parte, que seria essa, que a 
própria instrução normativa já disse. Se você um crédito decorrente de 
exportação, você faz o pedido de ressarcimento e pode usá-lo depois dos cinco 
anos. Não há nenhuma restrição quanto a isso, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Marcelo.  

Sr. Marcelo Fiorentino: Marcelo Fiorentino. Bom dia a todos. Eu só queria fazer 
algumas observações em relação ao que o Brandão mencionou e o professor 
Schoueri. Primeiro, enfim, a questão da abrangência da não cumulatividade, a 
questão dessa compensação, que o próprio professor Schoueri mencionou, a 
questão da não cumulatividade no IPI, ela é aplicável em relação ao conceito de 
imposto sobre imposto, e ela tem uma abrangência maior, por exemplo, do que a 
não cumulatividade aplicável ao ICMS, que possui algumas restrições na própria 
Constituição e que, por sua vez, e o PIS/Cofins, que possui um regime não 
cumulativo que é completamente diferente do regime não cumulativo ou do 
princípio não cumulativo que é aplicável ao ICMS e aplicável ao IPI. Como o 
professor Schoueri também mencionou, enfim, só achei importante enfatizar.  

No campo específico do PIS e da Cofins essa não cumulatividade, que é pelo 
sistema base sobre base, enfim, na verdade você aufere algumas despesas, enfim, 
que a legislação estipula e essas despesas geram a possibilidade de você 
constituir um crédito presumido e que você pode utilizar esse crédito para 
reduzir a base de cálculo do PIS e da Cofins no âmbito não cumulativo. Mas só 
para mencionar, o professor Schoueri perguntou, a respeito da base legal em que 
existiria essa restrição dos cinco anos. Eu confesso que eu também desconheço a 
ação PIS/Cofins, mas como o senhor mencionou a questão do ICMS, eu gostaria 
de ler, existe uma posição específica do ICMS, que é o art. 23, parágrafo único, 
isso consta expressamente, é o artigo da lei complementar 87/96.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha restrição foi só para PIS e Cofins.  

Sr. Marcelo Fiorentino: Só para PIS e Cofins. E só fazer um último comentário, 
que foi mencionado aqui também, em relação ao ICMS especificamente, existe 
uma distinção em relação a essa possibilidade de utilizar esse crédito, que é o 
seguinte: Se o contribuinte não se utiliza do crédito no âmbito da não 
cumulatividade do ICMS, por um problema pessoal dele, enfim, por uma questão 
de, enfim, perda de prazo, enfim, o Supremo já decidiu que ele, realmente, ele 
perde o direito de usufruir cinco anos. Agora, se esse crédito no âmbito da não 
cumulatividade do ICMS, ele não pode ser utilizado pelo contribuinte por uma 
restrição legal, ou infralegal, aí o Supremo já entendeu que esse prazo de cinco 
anos não seria aplicável em detrimento do contribuinte. Então, existe essa 
distinção quanto à possibilidade do crédito no âmbito do ICMS.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria acrescentar, nessa discussão, e aí 
também discordando da posição do Brandão, que procura aí uma restrição legal 
ao direito desse crédito. É importante que se procure, porque eu não acredito que 
nós vamos encontrar, porque não está se falando de direito, enquanto ainda se 
procura o crédito e a formação desse direito, o Eurico Diniz de Santi tem sempre 
sido mencionado pelos seus livros, suas obras em relação à prescrição e 
decadência, e diversas passagens dos textos que ele publica, ele esclarece que o 
direito tem essa função de determinar a vida dos direitos oponíveis ao fisco, em 
matéria tributária. Então, ele só pode fixar quando há um direito, quando não há 
direito ainda, se não constituiu esse direito, não há o que fixar. Seria muito 
curioso que, em matéria de PIS/Cofins, ele fixasse algo que ainda não foi 
revelado ao mundo jurídico como direito. Seria até curioso de se pesquisar como 
faria o legislador para fixar esse direito. O que não tem absolutamente relação 
com ICMS e IPI, porque aí é como já foi dito, é imposto contra imposto, ou seja, 
naturalmente tributário esse crédito desses dois outros impostos(F).  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu lembrava aqui de outro Brandão, o Brandão 
Machado, o nosso mestre, aqui, que tinha posições muito incisivas e claras, e eu 
quero lembrar quando ele insistia a diferença entre prescrição e decadência e 
como as pessoas tendem a confundir uma coisa com outra, não entendendo que 
prescrição, eu quero insistir, o art. 1º não só utiliza o signo prescrição, como se 
refere a uma prescrição, se refere a direito de crédito, ou seja, o pressuposto é 
que exista um crédito para que eu possa falar em prescrição. As dívidas passivas 
da União é crédito, ou qualquer outro direito, é direito de crédito, que vai levar a 
uma ação para o crédito. Nós não estamos falando de um direito de crédito do 
contribuinte, no momento em que estamos falando apenas da formação. Veja, eu 
poderia sim falar em direito de crédito, se fosse toda uma outra linha de 
argumentação, em que o contribuinte viesse dizer: Como, há oito anos, eu 
poderia ter abatido aquele crédito, e não o fiz naquela época, o imposto que eu 
paguei naquela época foi a maior e eu tenho direito a uma repetição. A discussão 
seria de crédito prescrito há cinco anos. Mas não é essa a discussão, a discussão 
do contribuinte não é como eu podia ter lançado aquela época, a discussão do 
contribuinte é outra, é como eu podia lançar naquela época, como no outro mês e 
no outro mês, agora eu estou lançando, agora eu estou formando a base de 
cálculo deste mês, tomando esse crédito.  

Houvesse um texto legal dizendo: O crédito deve ser lançado no mês da aquisição 
do produto. Eu me calaria. Houvesse algum outro dispositivo nesse sentido, eu 
me calaria. O que eu insisto e eu acho que estou sendo claro com isto, é que nós 
estamos falando não em crédito, não em direito de crédito, nós estamos falando 
em mera formação da base de cálculo na não cumulatividade base a base. E 
quem refutar a minha tese, ou a nossa tese, vai ter que me dizer como eu posso 
chamar de crédito algo, contra a Fazenda, algo que jamais foi recebido pela 



Fazenda? Algo que é irrelevante se o fisco recebeu ou não. Algo que existe, no 
momento em que eu vou formar o meu cálculo e lanço aquele crédito. Aquele 
chamado crédito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Chamado pela lei como crédito, não é, Schoueri? 
Então, a lei chama de crédito, a lei do PIS e Cofins chama de crédito, então o 
direito de crédito--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acaso, eu lhe pergunto, acaso se a rosa não tivesse 
o nome rosa, deixaria de exalar o seu perfume?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só a esposa do João. Olha, aqui, nós estamos 
falando de direito de crédito, o fato de ter sido... O Schoueri insiste muito nessa 
questão da União ter recebido ou não, isso é irrelevante, assim como também vai 
ser irrelevante quando ela começar a pagar os 3% de crédito a título de 
restituição de um eventual imposto que está embutido nos produtos que foram 
exportados, com essa nova Medida Provisória que saiu. Então, se ela diz que é 
um crédito que o contribuinte tem, não é um direito? Aqui na lei, no art. 3º... No 
art. 3º, nós temos aqui vários parágrafos que falam: “O direito de crédito aplica-
se exclusivamente em relação...” Schoueri... Nós estamos aqui no § 3º, do art. 3º: 
“O direito de crédito aplica-se exclusivamente em relação”, aí dá em quais 
circunstâncias se aplica o direito de crédito. A seguir: “O crédito não aproveitado 
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”. Olha, nós estamos 
falando de direito de crédito contra a União, não importa, ela diz o valor, ela, a 
União, pela lei, diz qual é o valor, não importa se tenha sido realmente pago, não 
é? Então, não é um direito de crédito que nós estamos falando? Do que nós 
estamos falando aqui? Estamos falando de algo... Hoje está acostumando dizer: 
Está nas nuvens? Não, está aqui na lei, é um direito que eu posso exercer, e se 
eu não exercê-lo a tempo, perco.  

Onde está, assim, a dificuldade de, se na falta de lei, eu estou lembrado que, 
realmente, é na instituição normativa que fala dos cinco anos, porque ela busca 
no 20.910. Mas aqui, no texto, só se fala em direito de crédito. Na lei fala em 
direito de crédito. Você não reconhece isso como um direito?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Reconheço como direito, direito potestativo, um 
direito que se eu não exercer, eu perco, como você diz, no que se chama 
caducidade, chama-se decadência, não prescrição, e a caducidade tem que ter 
base legal também. Claro, você tem toda a razão, não é direito de crédito, é 
direito de ter um direito, direito formativo, direito potestativo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa... É o Salvador novamente. Essa questão, 
realmente, nós colocarmos a 80 anos atrás, a doutrina não estava assim tão 
avançada, quer dizer, hoje também ainda não está, mas há 80 anos atrás, vamos 
dar um desconto. Semana passada eu vi o ministro Marco Aurélio fazer um 
julgamento, ele falou: “Realmente, o 20.910 não nos dá muita segurança, é por 
isso que [ininteligível][00:58:39] decadência”. Ele falou isso semana passada, mas 



nós estamos falando aqui, no caso do exercício de um direito, é prescrição, certo? 
Se ele não exerce o direito não está extinguindo o direito, é o exercício do direito, 
é a prescrição. Não sei... Continuo com a minha tese, essa solução de 
divergências, ela é restrita a este exercício, não está seguindo para o outro lado 
da questão do aproveitando e da utilização, e a lei toda, no art. 3º, ela está, como 
diz, eivada, ou tem muito, assim... Carregada de expressões que dão direito, não 
é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Eu estou acompanhando 
aqui a discussão e estou chegando, concordando que isso é um direito 
potestativo, direito de exercer um direito. Agora, trazendo a discussão para o art. 
1º aqui, embora ele fale prescreve, talvez o nome e o uso aqui do prescreve não 
esteja adequado, porque embora ele diga prescreve, ele diz direito de crédito, ou 
qualquer outro direito de qualquer natureza. Então, talvez eu possa enquadrar o 
direito potestativo de me creditar no art. 1º aqui. Então, evoluindo na discussão 
que vocês estão tendo, talvez eu concorde que nós estamos num direito 
potestativo, mas ainda assim ele estaria enquadrado no art. 1º.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos encaminhar para o 
encerramento desse debate, do assunto, temos outro importante. Você queria 
fazer uma pergunta?  

Sr. Luiz Carlos de Andrade Júnior: É Luiz Carlos de Andrade Júnior. Uma 
perguntinha rápida, só... Até pura curiosidade. Por que motivo a gente considera 
tão tranquilamente que esse decreto se aplica em matéria tributária? Quer dizer, 
foi, realmente, tranquilamente recepcionado, quando se fala crédito de qualquer 
natureza. Inclusive os créditos, se é crédito, direto potestativo, creio que a regra 
geral deveria ser a regra da lei complementar, não de um decreto, um ato de 
poder executivo, enfim, uma curiosidade. É tranquilo isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu... Tem sido reconhecido 
como aplicável no campo tributário, evidentemente nas matérias não reguladas 
pelo CTN, nós estamos tratando aqui de coisas não reguladas pelo CTN, não 
estão dentro dos dispositivos relativos à repetição do indébito. Todo o direito, de 
qualquer natureza, tem que ser exercido, o não exercício em um tempo oportuno 
faz perecer o direito. Isso é elementar, não existe nenhum direito que se estenda 
para sempre. Eu não vou aqui entrar em discussões teóricas, que--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível][01:01:50] sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que tem repercussões práticas na... 
A distinção entre decadência e prescrição, basta dizer que prescrição eu perco o 
direito de ação, mas não perco o direito substancial, o resultado é praticamente o 
mesmo, depende do devedor querer fazer, perde qualquer força jurídica. Então, 
não queria discutir muito a parte teórica, também não acho que seja, 
pessoalmente não acho que seja tão relevante essa discussão, se é crédito ou não 
é crédito. Estou junto com o Schoueri, acho que o sistema é base contra base. A 



expressão crédito é usada de uma maneira imprecisa, indevida, não é porque 
está na lei que prevalece, mas eu acho que o resultado é o mesmo. Eu acho que 
eu tenho direito de exercer, tenho o direito de calcular a minha obrigação de 
PIS/Cofins, base contra base, eu tenho que exercer esse direito. Ele não nasce e 
aparece em algum lugar, eu tenho que exercer. Então, se eu não exerço dentro de 
um prazo certo, eu posso perder esse direito, a jurisprudência do STJ tem 
aplicado o 20.910 em uma série de questões tributárias, mas esse de créditos 
prêmios, por exemplo. Então, é claro, o Fernando fez uma referência aqui: Bom, 
mas tem um termo inicial que não está no 20.910, o termo inicial está 
dependendo da disciplina jurídica de cada caso. Quando eu tenho o direito? 
Quando aparece? E eventualmente eu tenho o direito a ter, mas só posso exercer 
a partir de um certo momento. Então, depende de saber quando eu posso 
exercer. Mas eu acho que o entendimento é que depois de cinco anos, ele decai, 
se eu não exercer.  

Podemos dar... O Schoueri parece que tem uma discordância comigo. Você 
quer... Com o que eu falei agora. Você quer especificar? Porque eu acho que nós 
estamos falando da mesma coisa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, como nós temos outro assunto na 
pauta, interessante, eu não quero esticar. É só dizer que direitos de crédito 
prescrevem. Mas existem direitos, desculpe, mesmo com... Direitos pessoais, 
direito a meu nome, não tem que falar em prescrição, decadência, não é verdade 
que todo o direito tem um prazo para ser exercido, direitos pessoais eu exerço 
quando eu quiser. Então, é primeiro entender a natureza do direito e falar: Esse 
artigo se aplica se eu tiver um direito de crédito. Não é o caso. Então, nós 
temos... Está faltando base legal para a caducidade desse direito formativo, só 
isso. Eu não concordo com a sua ideia de que todo o direito, todo o direito 
caduca por si, eu preciso de uma lei para isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, os direitos pessoais também, 
sabe? Desculpa. Nós vamos agora começar a discutir outra coisa que não vai 
acrescentar nada. Eu tenho um momento a partir do qual eu tenho que exercer o 
direito de qualquer natureza. É claro que se eu tenho direito a minha 
privacidade, ele se repete todo dia. Todo dia eu tenho direito a privacidade, mas 
se ela for violada hoje, eu tenho um prazo para cobrar a ruptura do meu direito. 
No caso, a minha visão e da jurisprudência, é que se você tem qualquer direito, 
de qualquer natureza, como foi ressaltado aqui pelo Bruno, contra poderes 
públicos em geral, União, estado e município, você tem cinco anos. Você tem o 
direito, mas você tem o direito limitado por lei.  

Vamos mudar de assunto então.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para registrar. Talvez o Código Civil, eu possa 
aplicar o prazo do Código Civil para a decadência, que fique registrado isso, que 
eu posso aceitar que no Código Civil existe um prazo geral de decadência que, na 
falta do dispositivo, poderia ser aplicado.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, Bianco. Bianco, ele está se 
referindo a uma lista de decretos que estão em vigor, mas a receita, ela publicou 
essa lista e publicou outra também, tirando um monte de coisa. Então, essa não 
foi tirada, mas eu acho que não é relevante para nós, 20.910 está em vigor, 
ninguém discute isso.  

Olha, eu vou dizer o seguinte... Posso pedir licença para você para a gente 
encerrar esse assunto. O 20.910 está sendo aplicado pelos tribunais, vamos 
parar por aqui. Nós temos dois assuntos igualmente importantes, um estava 
escalado para falar sobre ele o Miguel Gutierrez, que não pareceu, o 
planejamento tributário. Não está, não é? O Miguel não chegou. E temos o das 
indenizações, que é uma continuidade de um assunto que veio a baile três 
reuniões atrás. Pode ir.  

Sr. João Francisco Bianco: É João. Eu queria só fazer um registro aproveitando 
a questão da discussão dos créditos de PIS e Cofins, é que houve, foi proferida 
uma sentença de primeira instância num mandado de segurança coletivo, 
impetrado pela Ciesp, questionando a impossibilidade de aproveitando de crédito 
no caso de pagamento de frete interno, o chamado frete interno, a Ciesp entrou 
com um mandado de segurança coletivo, questionando a vedação ao 
aproveitamento do crédito para efeito do PIS e Cofins dos valores pagos a título 
de frete interno. Nesse processo específico não foi concedida a liminar, mas 
houve uma sentença favorável de primeira instância. Eu só queria registrar a 
existência dessa decisão e queria comentar aqui o fundamento que justificou a 
decisão. O fundamento utilizado pelo juiz de primeira instância foi no sentido de 
não poder haver limitação à aplicação do princípio da não cumulatividade. Ele 
traça um paralelo com o princípio da não cumulatividade do IPI e do ICMS, e com 
base no princípio ele concede o direito, reconhece o direito ao aproveitamento do 
crédito para efeito de PIS e Cofins dos pagamentos feitos a título de frete interno.  

Eu não estou aqui com o número do processo, mas eu posso verificar e, hoje 
mesmo, eu incluo na Ata da nossa discussão de hoje, e aí no site já parece o 
número para quem dizer acompanhar o processo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, microfone. Eu vou me 
permitir aqui, eu estou conversando com o professor Schoueri aqui, os dois 
assuntos da pauta dão muito importantes e assuntos mais longos. Nós temos 
mais 25 minutos, e ele está sugerindo que nós discutamos alguns aspectos desse 
julgamento que está em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre o art. 74, 
eu acho importante e eu abro também a vocês todos, quem quiser apresentar 
algum assunto fora da pauta para nós discutirmos nesses minutos restantes.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Realmente, o tema da simulação, enfim, é tema para 
uma reunião inteira. E existe um assunto bastante interessante para a nossa 
reflexão, nós sabemos que o art. 74, a da Medida Provisória dois... Oi? 2158-35 
está... Existe uma Adin 2588, que está em julgamento, atualmente está faltando 
o voto do ministro Joaquim Barbosa, mas independentemente do voto do 
Joaquim Barbosa, existe uma dificuldade que deve ser enfrentada. Ou seja, a CNI 



entrou com a Adin, alguns ministros votaram, leia-se Nelson Jobim, leia-se Eros 
Grau, leia-se Ellen Gracie, votaram, houve mais um que votou e se aposentou, 
Sepúlveda, votaram, aposentaram-se, portanto não tem mais como mudar de 
opinião e os votos já existem. Só que não votaram no mesmo sentido, nem pelos 
mesmos fundamentos. E agora vem outros ministros votando, e nós estamos em 
uma situação curiosa, porque não se formou a maioria de seis votos para que a 
lei seja declarada inconstitucional. E quando se pesquisa esse tema, e eu tenho 
aqui uma pesquisa que foi efetuada com relação... Naquela lei que fala sobre 
ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade, nós aprendemos que 
o legislador exigiu a maioria de seis votos, seja para a declaração de 
constitucionalidade, como inconstitucionalidade. Eu tomo aqui o art. 23, 
parágrafo único, da referida lei, que diz: “Se não for alcançada a maioria 
necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, 
sendo ausentes ministros, o julgamento será suspenso, a fim de aguardar-se o 
comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinge o número necessário 
para a aprovação de decisão num ou noutro sentido”. E essa maioria de seis 
membros, o legislador exige os seis membros. Nós não tivemos seis membros, 
seis votos idênticos declarando inconstitucional. Nós temos se fôssemos tentar 
construir algum tipo entendimento talvez possamos colhendo, quase assim, 
colhendo dizer: Olha, nos casos em que não há equivalência patrimonial, porque 
nem todo caso há equivalência patrimonial, daí é inconstitucional a Medida 
Provisória 2158.  

Talvez a questão, quando for mera coligada, se pegarmos o voto da ministra Ellen 
Gracie, etc., uma construção, se possa achar alguma inconstitucionalidade, mas 
ainda forçando, na coligada, não por controlada(F). Nós estamos em uma 
situação curiosa, que eu, neste momento, eu não sei quem seria o relator para o 
acórdão, e eu não seria qual... Oi? Eu não sei qual seria o teor do acórdão desta 
Adin. Ou seja, nós temos a clara manifestação da imprensa, os jornais 
preocupados com um tema ou com outro, mas o tema se torna mais curioso, 
quatro ministros do Supremo que já votaram não estão mais lá, num sentido ou 
no outro, e não votaram no mesmo... Os votos estão tão individualizados que não 
é possível se formar uma maioria. Não é possível dizer que seis ministros 
disseram que é constitucional ou que é inconstitucional. É uma Adin. Então, a 
pergunta que surge agora e eu tenho que dividir é: E daí? Ou seja, qual é o 
resultado prático dessa Adin? Ela foi improcedente, por hipótese. O que isso 
significa? Não houve seis votos num sentido, ou no outro sentido. Nós todos 
vamos ser indagados aqui, como profissionais, afinal de contas o investidor 
brasileiro no exterior, ele vai explicar 2158 ou não? O judiciário já decidiu ou não 
decidiu? O que o Plenário do Supremo entendeu sobre o assunto?  

Independente, vamos dizer que o ministro Joaquim Barbosa, por hipótese, não 
sei o que vai acontecer, votasse num certo sentido, votasse pela improcedência, 
ou pela procedência. Eu não sei dizer qual é o efeito desta Adin. Eu queria dividir 
com aqueles que entendam mais de processo que eu, que possa me dizer o que 
acontece, o que eu devo dizer em geral com relação a 2158, o que eu devo dizer, 
com a minha opinião, todos sabem minha opinião com relação à 



inconstitucionalidade da 2158, mas quem sou eu para dizer alguma coisa com 
relação ao cenário? Ou seja,  houve todo um julgamento de uma Adin, eu não sei 
dizer... Eu queria dividir para ver se alguém tem uma opinião com relação aos 
efeitos. A pergunta é: Aos efeitos de uma Adin, quando cada ministro vota num 
certo sentido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passando a palavra para o Fernando, 
mas como ela está passando por aqui. Eu quero dizer o seguinte, os efeitos são 
terríveis. É lamentável que depois de dez anos, esse assunto foi... Eu mesmo 
mandei acho que umas três ou quatro oportunidades memoriais, porque mudava 
ministro, e a gente lia o já tinha sido dito nos autos anteriores, queria falar 
alguma coisa, mudava memorial, não sei se leio ou não, mas a gente... Todo 
mundo se envolveu nesse assunto, dez anos. E vamos chegar a essa situação aí. 
Infelizmente o professor Piva não está aqui para nos esclarecer, eu teria umas 
três ou quatro perguntas de processo para fazer para ele. Quem sabe o Fernando 
possa nos esclarecer.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu compartilho das dúvidas, não tenho aqui 
soluções, mas a minha... A minha dúvida em relação a esta... Este destino da 
ação de inconstitucionalidade é, mais ou menos, aquilo que o Schoueri está 
deixando nas entrelinhas. Que, no final de contas, nós vamos ter a Medida 
Provisória 2158, válida, posto que as declarações de inconstitucionalidade, ou os 
votos dos ministros que já não votariam mais, ou seja, não serão supridos por 
outros ministros que venham a votar, porque há um mínimo de ministros, se nós 
chegarmos a seis, mas nós não vamos substituir aqueles que já votaram, então, 
na melhor das hipóteses chegamos a seis.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para ditar, ainda tem um detalhe a mais. O 
ministro Gilmar Mendes não vota, porque na época da Adin, faz tantos anos, ele 
ainda... Ele ainda era o advogado da União, embora ele não tenha dado sequer o 
parecer para este caso, mas como ele tinha esse cargo, ele está impedido. Então, 
é um voto a menos para termos os seis num sentido ou no outro.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas isso era um dos argumentos que até já 
foram utilizados sobre esse assunto. Então, nós não teremos esses seis, afinal, a 
minha expectativa é que nós não teremos esses seis necessários para a 
declaração de inconstitucionalidade. Nem para constitucionalidade, mas o que 
importa é o seguinte, a Adin é de inconstitucionalidade, se você quiser 
constitucionalidade, você tem que entrar com ABC. Então, na falta de declaração 
de inconstitucionalidade, tem sido o entendimento dos constitucionalistas que eu 
leio a respeito, você tem a constitucionalidade, porque nosso sistema não 
permite: Então, declare-se a constitucionalidade. Na falta de declaração de 
inconstitucionalidade fica em vigor a lei, ou seja, por tudo que nós repudiamos 
dessa Medida Provisória, ela vai ficar considerada constitucional e... Pelo destino 
desta Adin.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez, só para esclarecer essa 
palavra, ela continua constitucional, você quer dizer, com a presunção de 



constitucionalidade, continua sendo aplicável, não foi retirada do ordenamento, 
não haverá uma decisão erga omnes vinculante, de forma que a discussão vai 
continuar.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você pode entrar com outra Adin sobre essa 
matéria?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso esclarecer um ponto, Fernando? Eu queria só 
dizer o seguinte, eu quero insistir com isso. A questão da maioria não é 
irrelevante, vou ler agora o art. 24: “Proclamada a constitucionalidade - e note o 
termo - proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação 
direta”. Portanto, a Adin é julgada improcedente quando proclamada a 
constitucionalidade, enquanto o art. 23 diz que a constitucionalidade, a 
inconstitucionalidade vai ser proclamada, efetuar o julgamento proclamar-se-á a 
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do dispositivo, ou da norma 
impugnada, se em um ou outro caso, se num ou outro sentido, se tiverem 
manifestado pelo menos seis ministros. Então, mais uma vez: “Proclamada a 
constitucionalidade por seis ministros, a Adin é improcedente”. Mas não será 
proclamada a constitucionalidade por seis ministros. Então, a situação é bem 
mais complexa.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É complexa, mas só para a gente esclarecer, 
então, a dúvida. Nós temos a situação atual, não estamos falando em hipótese, 
esta situação que você mencionou, que nós não chegaremos a estes seis 
ministros com maioria para a declaração.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para proclamar, vou usar o termo, proclamação da 
constitucionalidade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Proclamar a constitucionalidade, ok? Nós vamos 
ter como efeito uma ação que não declarou nem constitucional, nem 
inconstitucional.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, se não, é improcedente.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, tudo bem, ok, mas ela não declarou nem 
constitucional, nem inconstitucional. Ou seja, a lei, ou a Medida Provisória, 
continua no sistema, com presunção de constitucionalidade. Aí vamos de novo à 
prática, podemos entrar com nova Adin para discutir essa matéria? Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, concordo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, só que tem que terminar esse julgamento, 
enquanto não terminar esse julgamento, não cabe outra Adin. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não sei se é o caso de Adin, mas um ponto que eu 
achei bastante importante, que me parece, ou seja, nada impediria que, nós 
sabemos que houve um caso de uma empresa, cujo nome nós não damos, mas 
empresa de mineração, que fica com sede no Rio de Janeiro, que já teve a decisão 
do TRF da segunda região sobre a matéria, bem ou mal, houve. Portanto, é de se 



esperar que algum dia, não tão longo, haverá um recurso extraordinário. E esse 
recurso extraordinário não estará vinculado a essa Adin, porque, concordo com 
você, a lei continua no sistema, ela não foi extirpada, mas tão pouco foi 
proclamada a constitucionalidade, ou seja, a Adin não foi julgada, o que é 
curioso é que não há improcedência da Adin.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já existem casos no Supremo desse mesmo 
sentido, que pelo não posicionamento do Supremo em determinada matéria, 
chega até o Supremo pelo sistema difuso um recurso extraordinário e ele tem 
liberdade para se manifestar, ele não está vinculado para o recurso 
extraordinário, enquanto eu estou julgando a Adin, ou o recurso vai esperar o 
julgamento a Adin? Eu creio que não, são julgamentos que correm 
separadamente e não estaria um vinculado ao outro. Eu estou compartilhando 
com vocês as dúvidas. Não estou aqui dizendo que é ou que não é.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A situação de ser ministro ou não ser 
ministro, está tranquila, não é? O voto, não voto, eu ponho... Esse recurso ficou 
na gaveta de um ministro que já não está mais lá, mais de três anos. Depois 
voltou mal, como sempre votava mal. Mas, enfim, para ele não havia decadência, 
nem prescrição. O problema é a empresa e o fisco. Quer dizer, é uma empresa 
que não esteja seguindo a 2158, ela tem um quadro de oferecimento a tributação 
dependente disponibilização efetiva ou não, conforme a lei anterior, 9532, se 
algum dia o Supremo disser que o art. 74 é constitucional, aquela lei vai 
subsistir. É possível que tenha havido situações em que o fisco poderia ter 
cobrado e não cobrou, está confiando na 2158, até porque o fisco passou a 
adotar a 2158. Então, é uma série de situações que você pode imaginar, de 
problemas para o fisco e para o contribuinte. Duro mesmo é você organizar a sua 
vida empresarial, saber o que você tem que pagar de imposto.  

Pois não. Horácio, e depois o Hiromi.  

Sr. Horácio Villen: É. A minha também é uma questão talvez para o Fernando. 
Nesse caso dessa Adin, qual que vai ser a decisão? Simplesmente não julga? O 
que... Se não vai ser nem proclamada a constitucionalidade e nem declarada a 
inconstitucionalidade, enfim, qual é uma possível decisão nesse caso?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu entendo que deve ser, quando finalizados 
os votos, proclamada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade.  

Eu entendo que no final da votação deveria ser proclamada a constitucionalidade 
na norma ou não. O problema é de quórum, então você não chega a um quórum. 
Nós tivemos um caso recente no Supremo, em que você não atingia o quórum. 
Então, se não atinge o quórum, não há possibilidade de declaração. Então, a 
Adin fica sem solução. Até que se chame alguém, que esta é uma dúvida que se 
experimentou recentemente no Supremo, tem que chamar alguém para 
desempatar, certo? Esse alguém tem que desempatar, precisa ter um ministro 
que vá lá e desempate, que pode ser um novo ministro, só que isso a gente não 
tem aí as... É. Se aposenta o Gilmar ou... A ministra Ellen Gracie já votou, então 



não poderia, o Gilmar. Se o Gilmar se aposenta, você teria... Isto é, bem 
lembrado. Não está próxima a aposentadoria, então algum ministro que se 
aposente, dos ministros que ainda estão por julgar, aí poderia haver um 
desempate. Mas, no caso, só o Gilmar, porque ele seria, seria o impedido, certo? 
Então, ele não tem essa possibilidade, por isso que eu acho que é triste, mas é 
uma realidade, que é uma insegurança jurídica para as empresas. As empresas 
seguem tendo que aplicar essa Medida Provisória, ou correndo riscos da não 
aplicação, é uma decisão empresarial. Isto vai ficar até que venha uma ação 
própria, porque, está bom, vem uma empresa e entra, vai chegar até o Supremo 
com o recurso extraordinário. Todos sabemos que o efeito é interpartes, né, e não 
vai ter possibilidade de ampliação desses efeitos, a não ser numa esfera de 
recursos repetitivos ou em súmula, nessa questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, deixa eu só falar uma 
coisinha um pouquinho rápida aqui, eu estou lembrando do Lourenço Vila Nova, 
que diz que a segurança jurídica, entre outras coisas, evidentemente, está 
refletida na certeza da sentença, a sentença não deve ter um juiz de 
probabilidade, ela não deve dizer assim: Você deve ter o direito. Ela deve dizer: 
Você tem o direito, ou você não tem o direito. Mas eu acho, e outro dia... Eu 
entendo que tratar de algum tema qualquer aí, por isso que eu estou lembrando 
dessa passagem, eu até disse que situações patológicas como essa não são 
esperadas, eu não podia imaginar que existe e vai existir no art. 74, no 
julgamento do art. 74, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é uma mera 
probabilidade de ser constitucional, tão provável quanto de ser inconstitucional, 
mas nós não vamos dizer se é ou não é. O resultado é esse, Horácio. Hiromi.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria dar uma resposta ao Horácio naquela 
questão. Horácio, eu acho que provavelmente, o resultado que eu consigo 
imaginar é improcedente sem julgamento do mérito. Extingue-se, mas não há 
julgamento do mérito, o que me impedi outra Adin, é a única solução que eu 
consigo enxergar para esse caso.  

Sr. Hiromi Higuchi: Hiromi. Eu queria só fazer pergunta, diz que um valor 
grande de tributação, mas, por exemplo, Estados Unidos, o imposto que pago lá, 
federal, estadual e municipal, é muito maior que os 34% cobrado aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está completamente enganado. Só sobre dívida... 
Além do imposto de renda das pessoas jurídicas, os dividendos remetidos pagam 
30% só na remessa, querido, tem imposto de renda americano, mais 30% sobre 
dividendo. Está bom? 

Sr. Hiromi Higuchi: Sim. Mas então eu pergunto: Maioria dos países 
industrializados tem acordo para evitar a dupla tributação. Mas será que essa 
empresa que têm controlado, no país, que tem acordo, está pagando esse 
imposto? Porque, pelo acordo, só uma distribuição efetiva é que é devido o 
imposto. Eu não... Por isso que eu não entendo, diz que é valor grande, mas 
paraíso fiscal...  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, aqui você provoca um outro tema, a tese do 
doutorado do João Bianco, que a gente poderia enfrentar se os acordos de 
bitributação protegem ou não o investidor para que seja o imposto pago só 
quando há distribuição, que é um tema interessantíssimo e que há mais dúvidas 
do que parece a primeira vista. E o conselho mesmo tem tido idas e vindas, mas 
eu só queria, dado o tempo, só registrar isso. Hiromi, não tenha preconceito de 
que imposto brasileiro sempre é o mais alto e sempre haverá o que compensar. 
Não, você pode pagar muito imposto lá fora, que não seria compensado aqui, ou 
vice e versa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só um segundinho. Nós estamos acostumados 
a ver decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente, onde primeiro ele 
chega a uma conclusão e depois vão buscar fundamentos, né, para arrumar essa 
decisão. Não seria muito difícil uma questão de ordem, como eu já vi, no sentido 
de eles discutirem a aplicação desse art. 23 ou 24 da lei, que é uma lei, e eles 
darem um outro sentido, dizer: É constitucional essa lei. E dizer: Não precisa de 
seis ministros, basta cinco.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Não poderia não, não. Não pode 
não, mas... Às vezes não pode, mas pode.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [01:29:32]: Mas não tem histórico, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tem histórico. Também não é 
objeto da ADIN, os outros ministros não votaram nesse sentido. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [01:29:39]: Tudo que a gente faz, não... Tudo que 
a gente faz no Brasil, o Supremo pode tudo. Só para lembrar, tem outros, falando 
de direito comparado, tem posições de cortes constitucionais de outros países 
que também são oscilantes, que também deixaram o contribuinte sem uma 
segurança jurídica e que nem por isso a gente desmerece a corte constitucional 
do outro país. Então a gente tem uma mania de falar: Não, a nossa corte 
constitucional não serve, o que é bom é outra corte constitucional. Não é assim, 
eu acho que não tem sido assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que você tem toda a razão, 
sabe, a gente... Mas é que a gente vive a nossa corte, nosso ambiente, se os 
outros estão satisfeitos ou não, se existe exemplos melhores ou piores no 
exterior, existe piores e melhores no exterior, o que é lamentável é uma situação 
como essa, um assunto desta importância, que repercute em tax credit, que 
repercute em políticas empresariais, que repercute em cotações em bolsa de 
mercadoria de ações, dentro e fora do país. Não pode ficar dez anos e chegar uma 
situação ridícula como essa, que se próxima muito do caso daquele italiano que 
foi condenado e recebeu uma carteirinha de boa conduta.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitisse, eu queria insistir que graças a 
insegurança, no caso do investimento dos Estados Unidos, Hiromi, graças atá a 



alta carga tributária norte-americana, eu diria que quem investe nos Estados 
Unidos hoje, talvez até possa dizer: Bom, pago tanto imposto lá que eu vou 
compensar com cá e fica bem. O grave é o inverso, o grave é que nós temos 
empresas multinacionais brasileiras que investem em mercados que não tem a 
carga tributária equivalente à brasileira, por exemplo, a Venezuela.  

Se eu investir na Venezuela, eu pago o imposto venezuelano, que é bem mais 
baixo que o brasileiro e, sou obrigado a completar o imposto aqui. Ou seja, a 
multinacional brasileira, concorrendo com empresa venezuelana, tem que pagar 
imposto mais alto. A multinacional brasileira, concorrendo com empresa 
européia, paga imposto mais alto, porque empresa européia que investir na 
Venezuela não paga imposto na Venezuela, na Europa lá, porque lá se tem o 
chamada [ininteligível][01:31:59], portanto, desde que seja o investimento, eu 
estou admitindo investimento ativo em uma empresa séria na Venezuela. Então, 
o europeu que investe na Venezuela tem carga tributária venezuelana, mesmo 
que repatrie dividendo ou não.  

O americano que investir na Venezuela tem teoricamente o imposto americano, 
só que somente se vier a repatriar e quando repatriar. Enquanto basta conversar 
com algum tax planning americano, ele vai explicar que o repatriamento é objeto 
de um planejamento tributário que só ocorre quando existe um prejuízo em outro 
terceiro país, de tal modo que na prática, dificilmente esse imposto será pago. 
Mas de qualquer modo, só algum dia no futuro. O único privilegiado, o único país 
que eu conheço que exporta carga tributária é o Brasil, e o termo é exportação de 
carga tributária. Ou seja, a nossa multinacional leva no colo a carga tributária 
brasileira para concorrer no exterior. Então, eu acho que esse tipo de discussão, 
que eu sei que dirão: Não é jurídica, não é dogmática. Mas esse tipo de discussão 
nós precisamos alardear, essa conseqüência, esse efeito que essa Medida 
Provisória 2158 vem trazendo, e que enquanto não declarar inconstitucional, por 
mais que nós demos opiniões, por mais que nós façamos congressos, por mais 
que nós discutamos sobre a inconstitucionalidade, o presidente tem razão, nesse 
momento ela está em vigor. No momento ela é aplicada e, portanto, o empresário 
brasileiro hoje, quando calcula os seus preços, quando calculo a viabilidade do 
seu negócio na Venezuela, tem que concluir a carga tributária brasileira para 
decidir se vale a pena ou não ele atuar na Venezuela.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Vamos encerrar após.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para encerrar essa, eu lembraria o seguinte, 
tem um professor que escreveu já e escreve freqüentemente na nossa revista de 
direito tributário atual, Carlo Garbarino, que ele relata, até deu aula aqui na USP 
com o Schoueri, tem trabalho com a gente, ele relata as oscilações da corte 
européia de justiça sobre matérias importantíssimas, que refletem na segurança 
jurídica das empresas européias. Em cinco anos, o que varia a posição da corte 
européia de justiça em termos de posicionam sobre diversos aspectos 
importantíssimos do Imposto de Renda. O outro relato importante que precisa 
ser feito também, dois posicionamentos da suprema corte americana sobre 



comércio eletrônico, um em 2007 e um em 2011. Totalmente opostos.  

Então, 2007 para 2011 mudou, então, de fato, nós temos problemas e não 
estamos dizendo que está certo, não estamos falando que a nossa corte é a 
perfeita, é um problema seríssimo, com repercussões seríssimas, já foi dito aqui, 
porém é necessário que se diga. Também outras jurisdições, mesmo com o 
funcionamento mais célere do Supremo, tem oscilações muito grandes de 
entendimento, o que também gera uma insegurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, foi ótima a discussão. Obrigado 
pela presença. Nos reuniremos na próxima semana. 
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