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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Tenho um 
expediente, uma primeira notícia auspiciosa, Dr. Luiz Flávio, 
comandando, voltando a comandar o Curso de Atualização nosso. 
Fechou as inscrições no máximo, tem gente-- 

Sr. Luís Flávio Neto: Na primeira semana. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na primeira semana e tem 
gente querendo entrar. Nós estamos com problema de... Imediato de 
limitação de espaço e de vagas, portanto. Até porque a faculdade está 
com alguns problemas e nós não estamos conseguindo espaço para 
outros cursos. O de Atualização, nós conseguimos um auditório no 
primeiro andar e temos a limitação daquele auditório. Aquele auditório 
11 de agosto continua fechado, né, em reforma, então não podemos 
usar e nem dispor daquela quantidade adjacente que ele tem. Estamos 
estudando onde colocar os outros dois cursos de especialização, uma 
vez que esse auditório não comporta os dois ao mesmo tempo. Então, 



embora os cursos se iniciem já no mês que vem, ainda temos algumas 
dificuldades de espaço. Já temos algumas soluções, estamos 
procurando qual é a melhor. Mas parabéns, Luís, esperamos que o 
curso, edição número trinta e... Você lembra-se disso? 

Sr. Luís Flavio Neto: Edição comemorativa dos 40 anos do IBDT. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: IBDT 40 anos, mas o curso 
tem um pouco menos de 40, né, o ano passado nós tínhamos contado 
isso. É uma... 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, ele começou 
depois. Então, este ano nós vamos dar essa característica de curso 
comemorativo dos 40 anos. Aliás, é um ano auspicioso também porque 
nosso ex-presidente, o professor Alcides faz 90 anos de idade, né, então 
nós vamos ter algum evento comemorativo durante o congresso em 
agosto. Congresso Internacional. Alguma comunicação mais? O 
professor Paulo pediu para que eu fizesse uma comunicação, mas eu 
vou pedir para você, Paulo, você está mais informado a respeito da 
matéria que saiu no Estado de São Paulo ontem e que é pertinente ao 
ICMS e à reforma tributária. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, demais diretores, 
meus caros colegas, bom dia, em primeiro lugar, eu entrei meio 
rapidamente, não deu para cumprimentar a todos de uma vez. Mas, é 
apenas um comunicado de uma questão política que interfere 
diretamente na área tributária, porque, como todos sabem, o ano 
passado, havia a possibilidade de uma pequena reforma tributária. O 
problema da chamada guerra fiscal, que envolveria, segundo estava 
previsto o ano passado, o Governo Federal que se dispunha a criar um 
convênio, e claro, prover de fundos, um fundo destinado a resolver o 
problema de incentivos fiscais que foram dados durante anos aí, e a 
ideia que se desse perdão aos incentivos, ao invés de aplicar a lei 
vigente, seria considerar a inconstitucionalidade total, que também já 
estava claro isso no plano do judiciário, o Governo Federal bancaria, 
portanto, durante 16 anos a absorção financeira desses incentivos. Mas 
agora a situação difícil em que está o país, pelo menos espero que seja 
transitória, mas está aí, ontem já o governo deixou claro, que aqui a 
notícia, né, o Ministério da Fazenda avisa os estados que não terá os 
valores que havia prometido para o fundo de compensação. Esse fundo 
aqui eu já falei, iria resolver o tapa-buraco assim, em relação àquilo que 
os estados tinham outorgado sem qualquer base legal e contra a 
Constituição, porque não havia convênio que legitimasse esses 
incentivos fiscais. Muito bem, então eu achei interessante a 
comunicação para o IBDT ter em conta isso, quer dizer, e agora, como 
fica a reforma tributária que era esperada para este ano? Ninguém sabe 
na verdade, ninguém tem bola de cristal. Então eu queria ler apenas: "O 



Governo Federal está esperando que os estados renovem seus estudos e 
tentem uma solução entre eles". Porque o que é que nós temos? A 
medida provisória que tenha sido encaminhada por causa do povo. 
Então, o Governo Federal está esperando para ver o que é que os 
estados vão fazer. E aqui diz assim: "Um projeto de lei complementar 
permitindo que o Congresso aprove sem unanimidade", que era a ideia 
de alterar a lei para que os benefícios fossem concedidos, não por 
unanimidade como é até hoje. “O perdão dos incentivos concedidos no 
ano passado já foi aprovado na comissão de assuntos econômicos do 
Senado e aguarda para entrar em votação no Plenário. O relator do 
projeto, senador Luiz Henrique, disse que a propostas ficará parada até 
que os estados fechem nova posição em relação à reforma do ICMS”. 
Então, a bola está na mão dos estados novamente e vamos aguardar 
então, o que é que vai acontecer, na verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer comentar? 
Antes de passarmos à pauta, eu queria fazer referência ao acórdão do 
Supremo Tribunal Federal, 540.829, aqui de São Paulo, que foi há duas 
semanas objeto de uma explanação de debates, explanação do Roberto 
de Siqueira Campos, e também como intervenção do Luiz Carlos 
Junqueira, não é, e eu tinha dito na ocasião que queria destacar alguns 
pontos que me pareceram relevantes à margem do assunto, objeto da 
discussão e da decisão que foi a incidência ou não do ICMS no 
arrendamento mercantil de bens importados, especificamente, 
aeronaves. O acórdão é longuíssimo, vocês sabem, e eu extrai alguns 
pontos que eu faço questão de comentar aqui, porque eles estão 
diretamente vinculados à muitas questões tributárias. O primeiro deles, 
é que foi afirmada durante os debates, mais uma vez, e no voto do 
ministro Fux, a prevalência do direito privado sobre a interpretação 
econômica. Essa é uma questão que, especialmente, em matéria do 
planejamento Tributário, questão de limite, a toda hora volta à baila. 
Nós temos tido algumas decisões recentes do Carf, se tiver interesse, eu 
cito aqui uma bem recente, o acórdão 1302-001610. Esse acórdão ele 
tratou de uma resolução societária em que era inescondível a existência 
de planejamento tributário, mas havia uma efetiva restruturação, vou 
repetir: 1302-001610. Esse acórdão é de uma coragem muito grande, 
foi um acórdão unânime de turma, e ele afirma várias das 
pressuposições que geralmente a doutrina adota para definir a elisão 
tributária, em contraposição à evasão tributária, os termos aí podem ser 
entendidos, não são importantes. Inclusive, esta questão de que no 
direito tributário brasileiro não existe interpretação econômica. Então, é 
muito importante essa decisão do Supremo. Claro, não é a primeira vez 
que o Supremo fala isso, não é isso, a composição atual do Supremo 
votou em plenário e voltou a reafirmar esse aspecto. O segundo aspecto 
que eu achei também interessante é a vinculação dos parágrafos ao 
caput. Isso é norma hoje da Lei Complementar nº 95, isto é matéria que 
vem de doutrina muitas décadas atrás e também de manifestações 
jurisprudenciais e isso auxilia muito na interpretação de qualquer 
matéria, não é, tributária. Como nós sabemos, parágrafos ou 



complementos excepcionam o caput, não tem existência autônoma. 
Então, mais uma vez o Supremo reafirmou este princípio de 
hermenêutica. Outra questão importante também, isso está no voto do 
ministro Teori Zavascki, é que os contratos regidos por lei estrangeira, 
mesmo que subordinados ao fato gerador ocorrido no Brasil, os 
contratos são regidos pela lei estrangeira e ele disse que o direito 
estrangeiro é imune à influência do estado brasileiro por contenção do 
princípio da territorialidade. Então é muito importante, não é, porque 
nós estamos discutindo uma relação jurídica, os efeitos tributários de 
uma relação jurídica, e, de regra, aplicam-se os conceitos brasileiros 
sobre a relação jurídica, enquanto civil, ou, seja lá o que for. Muitas 
vezes nós temos contratos que são fechados no exterior, que por 
natureza são regidos pela lei do local, mas como você pode também 
eleger a lei em regime do contrato, é muito comum às partes elegerem 
as lei deste país ou daquele país, ou de algum estado específico no caso 
de legislação estadual, nas repúblicas federativas. Então, isso é muito 
importante. Até, curiosamente, eu tenho um caso que vai à pauta 
semana que vem no Carf, e é um contrato de mútuo regido pela lei de 
Nova York. A lei de Nova York não tem diferença fundamental em 
relação ao Código Civil, mas eu achei por bem trazer um parecer de um 
jurista americano descrevendo como é que o contrato perante essa lei. 
Então, essa decisão que o Supremo, também é uma decisão, aqui não é 
decisão, né, aqui é manifestação no voto do Teori, mas é importante. E 
por fim, eu queria chamar a atenção para algo que nos revolta sempre, 
é que quando a lei não é boa, muda-se a lei, não é, e vale também 
quando a Constituição não é boa, muda-se a Constituição. Nessa 
questão da importação, nós temos tido sucessivas, do ICMS na 
importação, tivemos sucessivas alterações, né? Que foram alterando a 
conformação constitucional do ICMS. E consta aqui que alguma vez o 
Supremo tenha dito que isso seria inconstitucional? Não! Violando, 
evidente, causa técnica? Pelo contrário.  

Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a visão do ministro 
Gilmar Mendes. Ele, ao manifestar uma verdadeira conformação e 
aceitação dessa prática, ele chamou isso de diálogo institucional, quer 
dizer, o Supremo julga inconstitucional, o Congresso muda a 
Constituição para tornar aquilo que era inconstitucional, 
constitucional. É claro, isso também não é decisão do Supremo, mas é 
interessante a visão do Gilmar Mendes, né, o diálogo constitucional. Eu 
estou reduzindo, vale a pena ver o voto. Então essas serão os 
comentários adicionais que eu queria fazer a este acórdão. Alguém quer 
falar? João, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer uns comentários sobre 
essa questão da interpretação econômica. Porque o comentário que eu 
queria fazer é o seguinte, é muito comum a gente ler manifestações de 
doutrina e eu já vi manifestações de autores renomados, dizendo o 
seguinte: “Olha, é óbvio que a interpretação econômica não deve ser 
aplicada no Direito Tributário, porque a interpretação é sempre 



jurídica”, então eu vou interpretar a lei juridicamente e não 
economicamente. Na verdade, o que se chama de interpretação 
econômica não é interpretação econômica da norma, interpretação 
econômica do fato, é a qualificação do fato sobre o ponto de vista 
econômico e não sob o ponto de vista da natureza jurídica da operação 
realizada. Então, os adeptos da interpretação econômica olham uma 
operação de ‘leasing’ e dizem: isso aqui é uma operação de 
financiamento, uma operação de mútuo, operação de empréstimo. Os 
adeptos da interpretação econômica olham uma operação de compra 
com cláusulas de retrovenda como sendo: ah, isso aqui é um 
financiamento, isso aqui é um mútuo. Então eu vou aplicar o regime 
jurídico tributário “A” resolvendo, regime jurídico tributário do mútuo, 
“A” resolvendo. Isso que é interpretação econômica do fato, e parece-me 
que o Supremo está dizendo é que não, a gente tem que aplicar o regime 
jurídico tributário de acordo com a natureza jurídica do ato praticado e 
não de acordo com a aparência econômica dele. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, vamos corrigir um pouquinho 
essa distorção. Não é bem assim, graças a esse tipo de aproximação é 
que a consideração econômica, que é algo ou ser ou dizer em qualquer 
sistema jurídico acaba sendo mal estudada no Brasil. A consideração 
econômica, apenas propõe-se a perguntar ao legislador qual é a 
hipótese tributária. Porque o legislador tributário, que é legislador, pode 
conceder uma hipótese tributária em que ele se firma numa natureza 
jurídica, por exemplo, falamos semana passada, doação, doação é do 
direito privado e na medida em que aquela hipótese tributária seja um 
contrato não há que se ter... Há de se olhar o fato e verificar, também, 
qual é a natureza jurídica deste fato para que haja subsunção de um 
conceito a outro conceito, ou seja, o conceito da norma, o conceito do 
fato e a correlação de subsunção. Agora, a consideração econômica dá 
um passo adiante para dizer, “não, o legislador tributário não está 
obrigado a ir de carona no direito privado, porque ele é legislador”. Ele 
pode, às vezes, ou muitas vezes, quase exagerando, nos mais das vezes, 
olhar para uma situação e descrever com tintas próprias, pouco lhe 
importando a ele, legislador, porque é legislador, qual seria o contrato, 
sendo que, para ele, o que seria tributado seria o efeito daquela relação 
jurídica, ou seja, não importa como aconteceu. Eu legislador descrevo 
como hipótese tributária aquele efeito. Nessa situação, naquilo que o 
Código Civil chama situação fática, é bom lembrar o Código Civil, se 
refere a tal da situação fática nos arts. 116 e 118, se o legislador 
contemplou uma hipótese fática, quando eu vou à situação eu não vou 
buscar a natureza jurídica, porque o conceito utilizado pelo legislador já 
não foi um conceito jurídico e sim um conceito, permita-me, conceito 
econômico, ele olhou para aquele fato e viu qual era a consequência. 
Então, eu vou buscar também a natureza do fato para verificar também 
aqui uma subsunção do fato, da hipótese. Então, João, se o legislador 
exigiu uma doação, eu não vou, não posso pegar outro contrato e falar 
“isso vale como doação”. É claro que não, ninguém ousaria dizer isso, se 
pretender fazer uma análise jurídica. Agora, se o legislador não se 



vinculou ao contrato, se ele embora tenha feito uma referência ao 
contrato, se eu intérprete no contexto da lei, e o esforço é do intérprete, 
é perguntar ao legislador olhando o texto e relendo o texto para 
perguntar, construir a hipótese tributária, se eu verificar que o que é 
tributável é aquele efeito e não aquela causa, não aquele contrato, se 
aquele efeito está presente, eu vou tributar também, ocorrerá plena 
subsunção. Então, apenas desprezarei a forma jurídica no fato, se antes 
olhando o texto da lei, eu concluí que o legislador não se vinculou a 
uma forma jurídica, que o fato gerador é, a que me referi o art. 116, é 
daqueles que se tratando de situação de fato, assim se refere o código, 
tratando-se de situação de fato. Então, aí também ocorre a subsunção. 
Normalmente, João, no imposto de renda e em muitas situações eu 
tenho opções do legislador para as hipóteses tributárias que dispensam 
a natureza jurídica, dispensa a razão, eu não me pergunto por que 
houve aquele tal acréscimo patrimonial, por exemplo, eu me pergunto 
por que surgiu? Interessa isso. E é curioso, que é muito comum, e isso 
em imunidades e isenções, ao contrário, muitas vezes a gente verifica 
que o legislador se vincula a um negócio jurídico. Eu digo que dói, 
porque houve recentemente uma grande questão, que é a tal da 
incorporação de ações. Houve N discussões no meio disso, eu não vou 
entrar no mérito, mas certamente uma tentativa que havia de dizer, 
olha, a incorporação por ações, em tudo e por tudo, igual à 
incorporação. O efeito é exatamente o mesmo, não tem sentido tributar. 
Curioso que o contribuinte queria usar a interpretação econômica, 
consideração econômica para dizer a mesma coisa, isentou-se aqui, é 
uma reorganização societária, olha, eu tentei, viu João, eu tentei 
perguntar, olhar para lei e falando, será que onde aparecia a expressão 
incorporação, fusão e cisão, eu preciso ler como forma jurídica ou eu 
poderia ler aquilo como sendo operações de reorganização societária? 
Pouco interessa. Eu, o que é que seria uma tentativa, não consegui. E 
não consegui, porque lendo e relendo o texto da lei, pareceu-me que, no 
caso específico, o legislador se vincula à incorporação, fusão e cisão. 
Mas vou lhes dar... Dou-lhes um exemplo que eu não consegui para 
mostrar o que seria consideração econômica. Seria verificar que o 
legislador, embora utilizasse a expressão incorporação e fusão, ele não 
estava preocupado com a forma jurídica, e sim com o fenômeno 
econômico chamado reorganização societária. Seria, se eu conseguisse, 
não consegui, mas se eu conseguisse ler na lei dizendo “as 
reorganizações societárias são neutras” e que, na verdade, 
incorporação, fusão e cisão citadas pelo legislador seria o modo que ele, 
legislador, teria usado para se referir às reorganizações societárias, e 
daí eu conseguiria inclusive dizer se é reorganização societária, a 
incorporação de ações nada mais é do que uma reorganização 
societária. Este caso, que seria uma consideração econômica favorável, 
inclusive, ao contribuinte, para mostrar como exemplo, eu fui ao texto, 
tentei isso, quando eu verifiquei que havia tantas questões 
procedimentais do legislador, que eu concluí que o legislador estava, 
sim, vinculando àquela exceção a uma estrutura de direito privado e aí 
não me caberia estender a outra, por mais que eu gostasse disso. Eu 



estou usando esse exemplo para dizer que o legislador poderia utilizar 
uma expressão que existe no direito privado, mas não buscando o 
negócio, e sim buscando o seu efeito, efeito, no caso, reorganização 
societária. Ou ele pode vincular-se a um negócio. O que eu preciso 
fazer? Respeitar esse legislador. Agora, eu não preciso obrigá-lo a dizer, 
você legislador, só pode utilizar figuras de direito privado, porque código 
não faz isso, porque o código claramente admite como fato gerador 
situações de direito e situações de fato, então eu preciso respeitar que 
ele, legislador, faça um ou outro. E no esforço... E como chegar a isso? 
Por isso nós somos juristas. Eu vou ler o texto daquele artigo, vou ler os 
artigos antecedentes, os conselhos, por seguintes, vou verificar o 
contexto daquela lei, olhar outros textos legais para, a partir de um 
trabalho jurídico, construir a hipótese tributária. Que a gente chama 
construção na norma. Construída a norma, se nessa construção não 
houver ali a forma jurídica, eu não preciso buscar a forma jurídica no 
fato, já que a hipótese não tem a forma jurídica. Qual é a armadilha? É 
que se apareceu a palavra cisão, necessariamente já é direito privado. 
Não, o legislador pode utilizar uma expressão que existe no direito 
privado sem se vincular ao direito privado. O exemplo que eu dou para 
vocês, e que é comum, é patrimônio. Patrimônio, só no direito privado 
eu tenho dois conceitos de patrimônio, um na lei societária e outro na 
lei civil, a mesma expressão, patrimônio. Com cálculos diferentes, 
apurações diversas. Propriedade, propriedade no IPTU não é um direito 
privado, Direito Civil apenas, tanto é que eu tenho o domínio útil 
também como propriedade. Ou seja, o legislador, se ele utilizou uma 
expressão que existe no direito privado, possivelmente ele estará se 
vinculando a uma figura de direito privado, mas não necessariamente. 
É o intérprete na leitura do texto, seu contexto é quem vai concluir, mas 
jamais, e nesse ponto, João, que fique claro a ideia, jamais a 
consideração econômica vai dizer que se a hipótese tributária utiliza na 
sua construção da norma uma figura de direito privado, que será 
possível dispensar a presença dessa figura no fato, porque daí não 
ocorrerá subsunção, a consideração econômica não diz isto, a 
consideração econômica ela passa adiante para dizer verifiquemos a 
norma antes de afirmamos que ela se vincula ao direito privado. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, em primeiro lugar, eu não acho que 
eu estava errado a ponto de ser corrigido aqui pelo professor Schoueri. 
O que eu disse foi exatamente isso que você acabou de dizer.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, está ótimo. 

Sr. João Francisco Bianco: Aliás, eu vou, errado estava você, eu vou te 
corrigir aqui. Você não verificou que os dois exemplos que eu dei, eram 
exemplos em que o legislador ordinário usou de figuras do direito 
privado. Na hipótese de incidência do IOF, ele usou da figura do mútuo 
para prever hipótese de incidência. Aí vem o aplicador da lei e diz, olha, 
o ‘leasing’, ele tem o mesmo efeito que o mútuo, então eu vou aplicar o 
regime jurídico do mútuo ao ‘leasing’. Olha, a retrovenda tem o mesmo 



efeito do mútuo, então eu vou aplicar a retrovenda ao regime tributário 
do IOF, o regime tributário do mútuo. Foi exatamente isso que eu disse. 
São situações jurídicas, situações de direito que o aplicador da norma 
está considerando o efeito econômico daquela situação jurídica, 
desconsiderando a natureza jurídica do negócio jurídico realizado. 
Agora, eu disse isso, porque não foi nesse... Foi nesse julgamento, mas 
foi numa sessão anterior, eu me lembro bem, porque eu estava 
assistindo na televisão, eu e o Brandão estávamos assistindo na 
televisão, e eu me lembro bem que, o ministro Gilmar Mendes, ele 
sustentou a opinião dele no sentido de que haveria incidência do ICMS 
na importação de bens sob o regime do ‘leasing’, porque ele dizia assim, 
“Ora, se o bem entra no país sob regime de compra e venda, paga ICMS, 
se ele entra sobre regime de ‘leasing’, não paga ICMS. Bom, mas então 
fica a critério do contribuinte, ele que escolhe, se vai ter ou não 
incidência do ICMS?”. Ele falou textualmente, eu o ouvi dizendo e vi-o 
dizendo isso na televisão. Então, é exatamente a esse raciocínio que eu 
expus aqui a crítica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria... Eu só queria 
dizer que eu simplesmente quis fazer observações sobre o acórdão do 
Supremo e não entrar em debate dos termos. Como, infelizmente, 
semana passada eu não estive aqui, o Brandão me adiantou que você 
tinha tratado de um dos pontos que eu mencionei aqui. Eu acho que é 
muito importante a gente estar voltando a esse tema aqui. Eu queria 
dizer o seguinte, então, em adiantamento aos meus companheiros que 
acabaram de falar. O problema na minha maneira de ver, não se 
manifesta tanto quando o legislador se refere a mútuo. A questão do 
IOF no mútuo, João, é tão marcante que até o Carf está reconhecendo 
que só incide sobre contrato de mútuo mesmo, conforme Direito Civil. 
Não, a maioria bem marcante da jurisprudência é nesse sentido, até 
quando o contribuinte perde, porque descaracteriza o contrato e diz que 
está caracterizado o mútuo. Mas é tão marcante em termos legislativos 
que o [ininteligível] e que muita gente diz que é uma espécie de mútuo, 
porque emprestou o dinheiro, comprou o título. Só ver como uma 
norma específica dizendo que [ininteligível] também paga o IOF. Então é 
mais um caso em que o contrato, o [ininteligível] do legislador é o 
contrário de acordo com o direito privado que o regula, não é? Como foi 
exposto pelo Schoueri. Mas eu, na minha maneira de ver, eu acho que o 
problema não é da interpretação econômica não é tanto quanto o 
legislador se refere a uma figura ou a outra. Porque, em termos 
legislativos, o art. 116 não deixa dúvida nenhuma, quando se trata de 
uma configuração jurídica ou uma situação meramente econômica, 
independentemente da configuração jurídica. Eu acho que o problema 
manifesta-se mais e quase sempre na aplicação, na interpretação de 
fatos, e muito no planejamento tributário. Eu queria lembrar que a 
Medida Provisória 66, aquela parte em que não se transformou na Lei 
10.637, o que pretendia regular a 66 nos art. 13 e seguintes? Pretendia 
regular o § 1º do art. 116, CTN. Ela admite a desconsideração no caso 
de abuso de forma. Isso no § 1°, e o § 3° dizia que: “considera-se abuso 



de forma jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que 
produz o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico 
dissimulado”. Pondo de lado aqui a confusão entre o negócio 
dissimulado e negócio jurídico indireto, mas havia essa definição legal, 
havia uma consideração econômica verdadeiramente legislada, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, havia outra coisa. Ricardo, desculpe-
me. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos ouvir o que o 
Schoueri vai falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, por favor, peço-lhe só que não diga 
que havia uma consideração econômica. Havia uma norma antiabuso, 
como existe em outros países. Vamos lá, a Alemanha tem consideração 
econômica há tempos e também tem normas antiabuso. E permita-me 
dizer, exata, permita-me, Ricardo, porque essa confusão deve ser 
esclarecida. Na situação em que caiba a consideração econômica, e que, 
portanto, seja irrelevante a forma utilizada, porque o legislador não se 
vinculou a uma forma, é desnecessária uma norma como essa proposta, 
porque afinal de contas, por que eu preciso desconsiderar a forma do 
contribuinte se a forma do contribuinte já não está sequer na hipótese 
tributária? De novo, se o legislador quando descreveu a hipótese, 
tributou o efeito, eu não preciso de uma norma antiabuso para tributar 
aquele efeito ocorrido, independente da forma. A norma antiabuso na 
Alemanha e no § 42 surge, porque se reconhece que em algumas vezes, 
várias vezes, o legislador descreveu na hipótese uma forma e se o 
legislador descreveu uma forma e o contribuinte utiliza outra forma, 
não há como tributar e não cabe consideração econômica. E, 
exatamente, porque não cabe a consideração econômica, surge o § 42 
na Alemanha para dizer, uma situação parte, quer dizer, “olha, se eu 
tributar da forma A, e você usou a forma B para fugir da forma A, você 
será tributado tal como a forma A”. Enxerguem que exatamente, é o... 
Esta norma não está no campo da consideração econômica, está no 
campo da consideração privada, está no campo daquela situação em 
que se a hipótese descreveu uma forma privada e o contribuinte valeu-
se de outra forma, é necessário que o legislador compareça e diga, pois 
essa segunda forma terá a mesma tributação da primeira. Então não é 
campo da consideração econômica esse ponto, porque não, porque não, 
não é consideração econômica, essa norma surge quando não houver 
campo para a consideração econômica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, hoje você está 
com uma mania de corrigir sem precisar corrigir. Eu queria retomar o 
que eu estava falando. Eu estou falando exatamente na situação em 
que se aplica a norma, em que, não é, o legislador que adotou uma 
forma jurídica, usando a expressão forma jurídica inadequadamente, 
mas como se usa em geral, a forma jurídica e não a situação 
meramente econômica. Quando ele usou a forma jurídica, acho que não 



há nenhuma dúvida aqui quanto ao que se trata. Eu posso é ter, sim, 
uma discussão se houve simulação, a adoção indevida de uma 
estrutura jurídica numa situação que, de fato e dentro da relação 
negocial que as partes estão travando, não corresponde a daquela 
intitulação dada ao contrato, isso pode acontecer. Mas o que eu estou 
dizendo é, não é quando o legislador usa o instituto do direito privado 
na definição do fato gerador, é na aplicação, é na vida normal. Isso 
acontece muito no imposto de renda. O imposto de renda não incide 
sobre um ato especificamente ou aquele outro ato especificamente, o 
imposto de renda incide sobre acréscimo patrimonial que é produzido 
por uma infinidade de atos para mais ou para menos durante um 
período. É ao avaliar um desses atos que muitas vezes se diz, “Ah, aqui 
eu tenho que fazer uma interpretação econômica e não jurídica, as 
partes não quiseram exatamente aquilo que está lá”. Sem entrar na 
questão de ser simulação ou não. Até porque não se trataria 
necessariamente de simulação, é uma visão diferente. Eu acho que se 
nós nos lembrarmos de como é a contabilidade e como ela se confronta 
com o direito, como o João, até acredito que começou expondo isso na 
sua primeira intervenção, ficou muito claro isso. O que é que existe na 
contabilidade hoje? É um dogma da prevalência, da essência econômica 
sobre a forma jurídica, é um dogma, certo? E orienta a contabilidade em 
tudo. Para o contabilista não interessa, eu não sei se está certo ou 
errado, não me interessa. Mas para o contabilista não interessa se é 
contrato de arrendamento mercantil, para ele não é, para ele é contrato 
de compra e venda, a prazo. É assim que ele entende. Ele está 
interpretando economicamente e não juridicamente um ato que não 
está nem passível de ser considerado simulação, ou admitir que seja 
um arrendamento mercantil mesmo. Isso não corresponde à nossa 
visão, não só é tributária, é do direito privado também. Porque os 
contratos, eles não têm essência econômica, eles têm substância 
jurídica, a substância é o efeito que o contrato produz, efeito de 
transferência de propriedade, efeito de aquisição de propriedade, efeito 
de constituição de crédito. Eu posso dizer que essa é a essência 
econômica do contrato, mas, na verdade, essa é a substância jurídica, é 
a causa do contrato que determina as obrigações e direitos das duas 
partes. O contrato existe para isso, para regular as relações e direitos. É 
claro que o Direito Tributário pode dizer assim: “Olha, eu vou tratar 
esse contrato A como se ele fosse o contrato B”. Vou dar um exemplo, 
art. 65 da Lei n° 8.383, que diz assim: “Aos pagamentos das aquisições 
de ações no plano nacional de privatização feitos com entregas de ações 
ou créditos contra a União Federal aplicar-se-ão o mesmo regime 
tributário das permutas". Quer dizer, não se trata de permuta, lá o que 
nós temos é uma compra e venda de ações que foram licitadas e que 
são pagas com a entrega de outros bens. Na verdade a lei permite a 
dação em pagamento de uma aquisição. Não é permuta, claro que não 
é, mas houve uma lei por razões de política fiscal que mandou aplicar  
um tratamento devido à permuta, são dois contratos completamente 
diferentes. Na verdade duas situações juridicamente diferentes. Eu não 
sei como o contador vai dizer qual é a essência econômica desse ato aí, 



mas juridicamente é claro que são duas coisas distintas e é claro que a 
lei deu uma equiparação de tratamento tributário, conforme está no art. 
109, para algo que não é permuta, como o tratamento de permuta. 
Agora, o problema na minha maneira de ver, a interpretação econômica 
e aqui que vinha mesmo o art. 14 da Medida Provisória 66, não é na 
hermenêutica da norma, mas sim na aplicação da norma. E 
especialmente quando um ato isolado, ele em si não configura fato 
gerador de nada. Ele contribui ou não contribui para o aumento 
patrimonial, ele gerou ou não gerou transferência de propriedade? Ele 
gerou ou não gerou uma situação de crédito? Eu acho que a 
interpretação econômica é, eu vou... A visão contábil, eu vou analisar... 
Eu confesso que eu não sei bem como analisar, porque a minha 
formação e toda a minha estrutura mental e lógica é baseada no Direito, 
então eu não sei como é que a cabeça deles funciona, mas eu sei que 
eles pensam diferente. Tanto que tem um princípio contábil que eu 
gosto de chamar de dogma, porque aquilo não é contrariável. Raiz 
profunda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Têm tantos assuntos importantes aqui da 
discussão do Ricardo, eu peço permissão ao auditório que a gente 
continue discutindo isso apesar da pauta, porque é muito gostoso. 
Primeiro ponto aqui, esse art. 14 da medida provisória, que bom que o 
Ricardo mencionou, porque é bom lembrar que o Congresso rejeitou 
esse art. 14, e que sem ele e com ele, o direito é diverso, ou seja, o art. 
14 viria preencher uma lacuna no ordenamento que não foi preenchida, 
que na Alemanha, como eu disse, foi preenchida, que em Portugal foi 
preenchida, que na França foi preenchida, que na Espanha foi 
preenchida. Ou seja, vamos tentar entender as várias hipóteses para 
verificar onde que está a lacuna. A primeira hipótese, como eu disse, o 
legislador não se vincula a uma forma de direito privado, eu não preciso 
do art. 14, porque pouco me interessa o contrato, interessa que o efeito 
econômico aconteceu ou não aconteceu. Tiremos então toda aquela 
gama de situações em que a hipótese tributária mereceu uma 
consideração econômica, tiremos a palavra consideração econômica. 
Vamos para outro grupo, para aquelas situações em que nós, lendo o 
texto legal, concluímos que o legislador se vinculou a uma forma de 
direito privado. Agora, tem ainda uma situação em que o contribuinte 
simula, simulação. Portanto, aquele negócio aconteceu e o contribuinte 
o esconde. Eu não preciso de norma antielisiva nenhuma, eu não 
preciso de nada, houve simulação, mas o negócio ocorreu, subsunção 
do fato, isso não é consideração econômica, é subsunção do fato a 
hipótese tributária. Agora, vamos à terceira hipótese que é justamente 
aquela intrigante, o legislador utiliza uma hipótese jurídica, privada, 
que seja, o contribuinte não simula, mas ele se vale de um outro 
negócio cujo efeito é similar, mas cuja natureza jurídica é diversa. Não 
há como tributar. A menos que o legislador, ele tivesse dado uma 
ordem, como seria o art. 14, dizendo, olhe, numa hipótese como essas, 
em que haja outra forma, esta outra forma será equiparada à primeira 
forma, seria uma analogia? Sim, seria uma analogia prevista pelo 



legislador. Parece-me que deveria ser um legislador complementar, mas 
seria um caso de analogia. Esta norma dizendo, na hipótese, se o 
legislador previu A e se você incorreu em B para fugir de A, você será 
tributado como se tivesse ocorrido em A, esta norma, na Alemanha 
chama-se abuso de formas jurídicas, abuso de estruturas jurídicas, 
para ser exato. Na França tem a mesma hipótese, chama de abuso do 
direito. A Espanha tem a mesma hipótese e chama de fraude à lei. O 
que eu quero chamar a atenção é que nos três casos, Alemanha, França 
e Espanha, eu tenho três nomes, abuso de forma, abuso de direito, 
fraude à lei, para a mesma hipótese e consequência, mas note que nem 
o legislador francês, nem o alemão, nem o português utilizaram-se dos 
seus homônimos do direito privado para dizer como o Código Civil já 
trata do abuso de forma... Do abuso de direito, já trata da fraude, eu 
não preciso legislar, ao contrário, ele legislou. O que acontece, esse é o 
grande tropeço da doutrina nossa, de alguns doutrinadores, é que não 
percebem que quando o tributarista espanhol fala em fraude, ele não 
está buscando a fraude do direito privado, ele está buscando uma 
hipótese prevista pela lei tributária com antecedente e consequente. 
Quando o francês fala em abuso do direito, ele não está se referindo ao 
abuso do direito privado, está se referindo a uma lei tributária com 
hipótese e consequência, idem para o português e idem para todos os 
demais. Ou seja, o nosso problema é que esses legisladores tributários 
estrangeiros, em vez de criarem uma quarta figura, eu costumo brincar, 
que bom seria se esses legisladores tivessem dado um nome novo, 
bolinha. Considera-se bolinha: quando o contribuinte visando A 
economiza tributo, não adote o procedimento A e sim procedimento B, e 
será tributado como se fosse A. Daí não haveria confusão, nós 
saberíamos que isso é bolinha, é algo que o legislador tributário francês 
tratou, que o alemão tratou, que o português tratou e que o brasileiro 
nunca contemplou a bolinha. Mas como esses legisladores estrangeiros 
utilizam a mesma expressão, o mesmo nome, nós acabamos achando 
que aqueles legisladores estrangeiros estão aplicando o Instituto de 
Direito Privado ao Direito Tributário, e não estão, eles estão tratando de 
norma tributária que nós não temos. Então, para ser claro, enquanto 
não tivermos uma Lei Complementar prevendo que na hipótese em que 
o contribuinte utiliza-se de uma forma inusual, com a finalidade de 
fugir da tributação que teria, tivesse ele adotado outra forma, enquanto 
não tivermos essa hipótese em lei, não cabe a nós utilizarmos de figuras 
como abuso de direito, abuso de formas jurídicas e que tais, fraude e 
que tais. Por quê? Porque o nosso legislador tributário assim não quis. 
E como dizia o Ricardo, citando bem, quando o Congresso Nacional teve 
a chance de falar sobre esse assunto, ele decidiu que não introduziria 
isso. Uma decisão dele, boa ou ruim, é decisão do nosso Congresso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, nesse ponto nós 
estamos 100% de acordo, nós estamos em acordo praticamente em 
tudo, né, a não ser em ralação ao conceito de patrimônio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, temos outras. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas entre as coisas e os 
assuntos falados aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ICMS, para começar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. Eu queria lembrar que 
quando da edição do CTN, lá nos anos 60, no anteprojeto Rubens 
Gomes de Sousa havia a adoção de uma norma, vamos chamar aqui de 
abuso de forma para não ficar explicando o que era, tinha uma norma 
relativa a abuso de forma no anteprojeto do Rubens. Aí se questionou 
da comissão que isso aí violentava o princípio da legalidade e a vedação 
da analogia e que seria contraditório no CTN, que já previa tanto a 
legalidade quanto a vedação da analogia. E houve no projeto 
encaminhado ao Congresso Nacional uma alteração da primeira redação 
proposta pelo Rubens, aí entrou uma redação da comissão, em que de 
uma maneira diferente e mais branda, no fundo, no fundo, introduzia 
uma regra de interpretação econômica. Foi rejeitada pelo Congresso, 
também, naquela ocasião do CTN, que veio a ser Lei Complementar. 
Muito bem observado. A medida provisória jamais poderia tratar de 
uma matéria que é reservada à Lei Complementar, teria que ser uma 
Lei Complementar. Mas o Congresso duas vezes, pelo menos, teve a 
oportunidade de não acolher proposições de normas semelhantes. O 
art. 14, nesta parte, ao que me consta, é muito semelhante ao direito 
alemão, onde o abuso de forma é na verdade ataca o negócio jurídico 
indireto, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o francês. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O francês também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com outro nome. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, o ponto final é 
importante. O Supremo e a doutrina predominante não tiravam do 
nada, que o direito, quando falam que o direito brasileiro não acolheu a 
interpretação econômica, com todo zelo dessa expressão também. Só 
para... Só, para fazer referência ao tema. Deixa eu terminar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No final, nós não acolhemos a figura do 
abuso de formas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu terminar, 
Schoueri. Então eu acho que está muito claro que, está muito claro que 
a interpretação econômica ou abuso de forma, seja como quiser, não foi 
acolhida pelo direito brasileiro ainda. Poderá vir a ser? O que foi 
colocado aqui teria que ser Lei Complementar, eu diria, no mínimo. 
Ainda assim eu diria, essa Lei Complementar teria validade 
constitucional? No nosso arcabouço constitucional? Depende de como 
for feito. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo. Desculpe-me, só porque alguém 
depois pega a nossa ata e acha que é a mesma coisa, a situação tem 
que contradizer que a conclusão é: abuso de forma não foi acolhido. 
Agora, eu queria só para informação, Ricardo, só para curiosidade aqui. 
Esse debate poderia ser o que foi? Para a sua informação, na Alemanha, 
nem houve. Porque na Alemanha também existe a previsão da analogia 
e lá se introduziu a norma do abuso de forma. Eu queria contar para 
vocês qual foi a conclusão que se teve lá, porque houve um Congresso 
das sociedades juristas alemães, cujo tema único era esse, afinal de 
contas, como a gente consegue conciliar. E a conciliação lá, e eu tive 
que narrar isso bastante bem, até para a nossa informação aqui, como 
se fez essa conciliação, eles disseram o seguinte, olha, o princípio da 
proibição de analogia tem por trás dele a questão da segurança jurídica 
de eu não poder, eu saber, não ser surpreendido com alguma coisa. E 
daí o que eles enfrentaram? Eles disseram, vamos olhar novamente o § 
42 na sua hipótese completa. Aí nos diz, na hipótese de utilizar uma 
forma inusual que eu serei tributado por um usual, por isso é uma 
analogia muita aberta. Ele fala, se eu utilizar uma forma inusual com a 
finalidade de fugir da tributação que eu teria se eu tivesse utilizado a 
forma usual, note, há um segundo elemento, ou seja, eu contribuinte, 
sei que eu seria tributado se eu adotasse a forma A e por isso eu adoto 
a forma B. O requisito subjetivo é colocado na hipótese, por lei eles 
dizem, “Ora, o que eu estou dizendo ao contribuinte é que aquilo que ele 
sabia que iria acontecer de fato ocorrerá”. Então, eles disseram, não é 
aquele contribuinte que é pego de surpresa, é aquele contribuinte que 
sabia que ia ter que pagar, utiliza-se de expediente para fugir e eu digo, 
“Olha, eu não vou aceitar esse seu expediente, você já sabia que ia 
pagar, pois vai pagar você mesmo”. Então o raciocínio para fugir da 
ideia da surpresa. Esse, assim foi debate lá dizendo, o contribuinte não 
é surpreendido, ele já sabia que iria pagar o imposto, eu legislador 
apenas confirmo para ele, “É, isso mesmo, viu, você sabia que ia pagar, 
pois pague aquilo que você sabia que ia pagar”. Esse é o raciocínio de 
lá. Segundo elemento, por que a Lei Complementar parece-me 
importante aqui? Porque, claramente, toda vez que eu falar em analogia 
e o que traz, eu estou falando de um confronto entre, de um lado 
legalidade e de outro lado igualdade e capacidade contributiva. Eu 
tenho insistido em ler o art. 146, cabe a Lei Complementar regular: as 
limitações ao poder tributário, não me parece que regular seja 
simplesmente regulamentar, parece-me que a palavra regular vem no 
sentido de calibrar, ou seja, dizer no trato exatamente das limitações eu 
vou regulá-las, eu vou dizer até onde vai uma e quando começa a outra, 
por isso é que me parece, que o caso da analogia, a decisão até que 
ponto pode ou não pode, o caso, eu diria, a questão do abuso de forma, 
seria uma regulação, não regulamentação, regulação das limitações 
constitucionais para poder tributar. Isso cabe à Lei Complementar 
decidir. O que eu insisto é que ele decidiu, hoje a Lei Complementar 
regulou dando a prevalência da legalidade da forma à igualdade. A 
decisão do legislador complementar. Ele poderia regular de outro modo? 
Poderia, estaria na competência dele. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu concordo totalmente 
com isso, mas com relação ao debate alemão, no Brasil isso seria 
diferente. No Brasil o debate seria o seguinte, o legislador complementar 
disse: “Olha, se você sabe que se fizer isto você vai pagar o imposto; e se 
não fizer isso, e fizer isso, você vai pagar o mesmo imposto”, não tendo 
feito isto, eu questiono a constitucionalidade, a impossibilidade do 
indivíduo organizar a sua estruturação negocial, levando em 
consideração, inclusive, os ônus tributários. Não vamos voltar a essa 
discussão aqui, não é, porque seria mais outro aspecto. Mas daí a sábia 
referência de muitos doutrinadores brasileiros, professores brasileiros 
da impossibilidade de importar ideias sem a adaptação ao sistema 
constitucional e jurídico brasileiro. Diga-se de passagem, a importação 
dos princípios contábeis de outros países da maneira como foi feita, os 
CPC são quase cópia de IFRS, é desastroso, porque não consegue 
conversar com o direito brasileiro, direito privado brasileiro, não é com 
o direito tributário, tributação é outra coisa. Então é muito complicado. 
E nós já estamos sentindo os efeitos desta complicação que foi feita, 
porque a nossa cabeça, a nossa realidade é diferente. Quem já está 
cansado da Lei n° 12.973, que pretendeu, afinal de contas, dar ordem 
no regime tributário, faça as práticas contábeis, está mais cansado de 
saber que não conseguiu total assunto, que a complicação é tão grande, 
as repercussões são tantas que não são previsíveis até para um 
legislador experiente como aquele que fez a Medida Provisória 627 da 
qual surgiu a lei, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que eu fico constrangido diante do 
Brandão defender aqui os contadores. Mas parece-me que nós temos, 
em primeiro lugar, entender o que é que eles querem fazer. Nós temos 
uma mania de achar que o contador tem que apurar algo que vai ser 
útil para a tributação e daí começa toda essa confusão. O que o 
legislador, o que a contabilidade quer fazer é o seguinte, olha gente, eu 
só quero dizer para o investidor se vale a pena investir naquela empresa 
ou não vale, eu quero dizer se essa empresa vai dar lucro ou não vai dar 
lucro. É assim... O exemplo que eu gosto de repetir, do Alexsandro 
Broedel, me parece de uma excelência, é dizer, olha, se você quiser pôr 
dinheiro na TAM, a sua primeira pergunta é: quantos aviões a TAM 
têm? Porque, afinal de contas, a partir do número de aviões, eu posso 
saber se a TAM, se o meu dinheiro vai gerar voo ou se não vai gerar voo. 
E se eu olhar para o balanço da TAM na sistemática antiga, a resposta 
é: não tem, ou seja, porque é tudo em ‘leasing’. E eu, investidor, fico 
meio, pasmem, e digo, como é que eu vou pôr dinheiro numa empresa 
de aviação que não tem aviões? Se a empresa tiver 10 aviões ou 20 
aviões é diferente a rentabilidade, ou seja, o fluxo de caixa que a 
empresa com 20 aviões gerará é diferente daquela com 10 aviões. Ainda 
que a com 20 aviões tenha mais passivo que a com 10 aviões, ela gira 
muito mais, ela tem condição de fazer muito mais voos. E eu preciso 
comparar uma empresa aeronáutica com 10 aviões, outra com 20, e 
outra com 100, e a contabilidade baseada na propriedade privada dirá: 
uma, outra e outra são iguais, e elas, do ponto de vista do investidor? 



Não são. Então a contabilidade apenas falou, olha, dane-se, não quero 
saber a questão patrimonial. Até então a contabilidade perguntava-se o 
seguinte, se esta empresa quebrar, o que é que sobra para o investidor? 
E certamente não sobram aviões, até porque não são aviões dela. Então, 
a contabilidade apenas registraria aquilo que fosse patrimônio privado, 
aquilo que afinal de contas sobraria líquido se a empresa parar 
amanhã. Eu diria, a empresa é sólida porque tem com que responder, 
porque tem mais ativos que passivos, era visão da contabilidade, 
preocupada com, sempre contabilidade é preocupada com a pergunta: e 
se quebrar? E se amanhã não voar, o que é que eu faço, essa empresa 
tem patrimônio ou não tem patrimônio? A resposta é: tem patrimônio, 
ela é sólida, porque tem patrimônio. A mudança foi dizer, olha, eu, 
investidor, não quero ver uma empresa quebrar. A pergunta é outra: 
qual é a rapidez com que essa empresa vai gerar fluxo de caixa e vai 
poder me gerar dividendos para remunerar o capital que eu pus? É 
outra pergunta que exige outra análise, isso não tem nada a ver com a 
consideração econômica tributária ou que tais. Por isso o contabilista 
não está preocupado com a essência econômica no sentido utilizado 
pelo tributarista, ele está preocupado em saber que, o que você chama 
de essência econômica dele é outra, é essa de dizer, qual é o negócio 
que está, que ocorre aqui? Pouco me interessa como você, qual é o 
título que você tem nos aviões, eu quero saber se existem aviões 
voando, se isso vai gerar... O tempo todo é fluxo de caixa, eu quero 
saber qual é o retorno que eu vou ter, então, não vamos culpar os 
contabilistas, porque eles deixaram de nos servir. Eles passaram a 
cumprir a função que eles... Que eles foram contratados, eles estão 
dando outra informação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, você gosta desse 
exemplo do Alexsandro? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gosto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso propor que seja a 
última, última referência a esse tema antes de passar para ela, que está 
pedindo a palavra há bastante tempo? Eu acho que o Alexsandro é uma 
das pessoas das mais inteligentes que nós temos aqui no nosso meio 
acadêmico e profissional, é brilhante, realmente, é brilhante, é titular da 
USP, enfim, é uma pessoa extraordinária. Eu respeito muito, gosto de 
ouvi-lo e gosto de ler os seus trabalhos. Mas ele usou de um exemplo 
absolutamente infeliz e de cabeça de contador, apesar de que ele está 
formando em Direito. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sabe por quê? Porque a 
rentabilidade da TAM, a rentabilidade da TAM não depende dela estar 
voando aviões dela ou aviões arrendados. O fluxo de caixa é gerado do 
mesmo jeito, não muda nada. Agora, quando ela coloca no seu ativo 



imobilizado propriedade de aviões que ela não tem, ela colocou uma 
mentira que pode levar os credores a entender que têm uma garantia 
que eles realmente não têm. Então, este é o ponto, eu não acho que o 
exemplo do, o exemplo do Alexsandro, ele impressiona quando você não 
faz uma análise mais profunda. Ah, a TAM não tem nenhum avião. 
Como não tem avião? Tem mais de 200 aviões voando. Mas ela não tem 
propriedade de nenhum avião, isso não significa que ela não possa voar 
200 aviões. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O seu balanço não informa que ela tem 
200 aviões. A TAM ou uma empresa nova, no seu balanço uma empresa 
com um aviãozinho dela pode parecer mais interessante, porque pelo 
menos tem um aviãozinho voando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Eu queria passar 
a palavra para a Valdirene. Pode esperar mais minuto, porque ele diz 
que quer fazer uma intervençãozinha? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é assim, é só porque esse 
exemplo, realmente infeliz esse exemplo do professor Alexsandro, 
porque todas as empresas que no passado seguiram essa 
recomendação, já, aqui no Brasil, foram à falência. Por quê? Não tinha 
essa possibilidade que tem hoje de lançar no ativo e ao mesmo tempo 
ter um tratamento tributário de despesa. O que aconteceu com a 
Transbrasil? Ela ativava todo o ‘leasing’, distribuía lucros e dividendos, 
porque dava lucro e faliu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existe um outro professor 
de contabilidade de grande respeito, que num debate ele concordou 
que, não afirmou, mas concordou que parte da crise financeira de 2007, 
em decorrência de informações contábeis inadequadas, que estimavam 
um fluxo de caixa de uma maneira altamente... Era temerária, mas de 
uma maneira altamente otimista. 

Orador não identificado: Mas também é temerária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, porque a 
contabilidade, realmente, ela está vendo lá na frente, não foi um fato 
que ocorreu, está vendo lá na frente. Mas isso não é muito relevante 
realmente na nossa discussão jurídica tributária aqui. Valdirene. 
Depois nós vamos passar para a pauta, por favor. Nós estamos no 
pequeno expediente. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, na verdade, o assunto acaba 
levando a outro, voltando um pouco na exposição do Schoueri, quando 
você coloca simulação, as hipóteses de efetiva simulação e a não 
simulação, no sentido de outro negócio ter efeito, e o fato também da 



MP 66 não ter revertido em Lei, nós já estamos em 2015, né, isso não 
impediu ao longo desses anos as inúmeras autuações de planejamento 
tributário, então tem que trabalhar com o que está acontecendo. Agora, 
uma coisa que eu vejo muito pouco se falar, ou se fala e eu não tenho 
conhecimento quando se trata desse assunto, porque é fato que a gente 
não tem a famosa Lei Complementar, que seria o ideal, mas quando o 
Fisco, ele autua, infelizmente, ele coloca as duas situações no mesmo 
saco, ele presume que tudo é simulação e cabe ao contribuinte provar e 
fica o Carf fazendo exercícios de divagação para entender o que 
aconteceu, às vezes, há cinco, seis anos. A questão é o seguinte, se é 
independente da falta da Lei Complementar que eu não discordo e 
concordo que, juridicamente, desde lá da “66”, que enquanto não 
convertia a gente ficava naquela expectativa, a questão é que eu não 
vejo se explorar a questão da nulidade dessa. Porque a quem cabe 
cobrar, comprovar simulação. No lançamento, que vem já com a pecha 
da simulação. Então, um trabalho prévio de simulação, então o Fisco 
lança e aí a gente fica na, e aí você vai ao Carf, sendo que você tem um 
lançamento manco. É uma questão de nulidade e tudo mais, se 
explorar isso, porque é o que está acontecendo, isso já existe há muito 
tempo, até antes da MP. Sem prejuízo da pauta também, porque eu não 
quero alongar por causa disso. Obrigada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tratei aqui numa Mesa de debates, 
quando eu falei da desjudicialização e planejamento tributário, eu 
publiquei um artigo na Dialética sobre esse assunto, então a resposta 
minha já está dada ali, ou seja, infelizmente eu direi, o Carf há muito 
introduziu uma figura sem qualquer base legal, que é do propósito 
negocial, você ainda foi saudosista quando se referiu aos tempos em 
que os conselheiros do Carf preocupavam-se em demonstrar uma 
simulação ocorrida há seis anos, porque em acórdãos mais recentes já 
dispensam sequer isso, basta a falta de propósito negocial e já ocorrerá 
tributação, e sequer menção, eu tenho acórdão citado em que o 
contribuinte, o conselheiro já ia dizer, não se trata de simulação, e a 
adiante ele diz, mas não há propósito negocial. A esse ponto já 
chegamos no Carf, e infelizmente nós não temos manifestação do 
judiciário para colocar o tema de volta aos trilhos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu sou favorável a uma 
lei antielisão ou anti-alusão, como quiser chamar, porque realmente os 
contribuintes abusavam, e agora o Fisco está abusando. Abusando no 
sentido de que eles começam dizendo há simulação, qualificam a 
infração para 150% a multa, arrola vários funcionários como 
solidariamente responsáveis que se envolveram nesse computável e que, 
curiosamente, o Carf que reagiu, antes de ser Carf, Conselho de 
Contribuintes, nos anos, início dos anos 2000, final dos anos 90, reagiu 
quanto ao abuso dos contribuintes, o Carf hoje reage desde... mesmo os 
conselheiros fazendários, reage contra os abusos da fiscalização. Não, 
reage sim, na questão da multa, tem havido manifestações muito 
contundentes dos abusos da fiscalização nesse particular, às vezes não 



em acórdão, mas durante os debates no Carf. Então, nós estamos 
realmente precisando de uma lei que ponha ordem na Casa, sabe? Para 
os dois lados. Vamos à pauta. Luís, o assunto é seu. Glosa de créditos 
proporcional à redução da base de cálculo na operação subsequente. O 
RE é um assunto que nós debatemos aqui no passado, vamos voltar a 
ele. 

Sr. Luís Carlos: Esse assunto da glosa ele é conhecido, o que eu 
gostaria de propor aqui é uma abordagem um pouco diferente, não... 
Uma abordagem... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Acho que está desligado, está tão 
baixo. 

Sr. Luís Carlos: O que eu gostaria de propor é uma abordagem um 
pouco diferente desse assunto. O que é que aconteceu aqui? Bom, o 
Supremo reafirmou uma posição baseada no entendimento de que 
redução de base de cálculo seria uma isenção parcial e que, portanto, 
justificaria uma glosa de créditos proporcional à redução. Agora, um 
ponto importante desse acórdão e dessa abordagem é que o Supremo, o 
Supremo fala que, bem, não existe o direito constitucionalmente 
assegurado à manutenção integral de crédito diante da figura da 
isenção parcial, da redução de base de cálculo, e que essa manutenção 
ou não de crédito seria uma questão de política fiscal e que o legislador 
poderia decidir pela manutenção de crédito ou não, inclusive a tônica 
do Ministro Barroso foi muito forte nesse sentido. E agora está o 
seguinte, quando ao desenvolver esse raciocínio do que eu queria 
colocar aqui, é que o Supremo talvez tivesse pulado uma etapa. Por 
quê? Porque ele fala da questão do legislador e remete a um legislador 
ordinário, sem enxergar o que diz a Lei Complementar a respeito desse 
tema. E o ponto aqui é o seguinte, esse julgamento, esse precedente 
específico, ele teve a repercussão geral reconhecida, mas a questão de 
fato, no caso do Rio Grande do Sul, é sobre um convênio de 94 que 
dava redução de base cálculo para a cesta básica e de uma lei gaúcha 
também daquela época, anterior a 96, quando vigorava o Convênio 
6688. O Convênio 6688, ele tinha uma disposição expressa prevendo a 
glosa proporcional de créditos na redução da redução de base de 
cálculo, e o que Supremo decidiu, e essa interpretação que eu proponho 
aqui é o seguinte: o Convênio 66, ele poderia, sim, prever aquela 
restrição de crédito, inclusive em linha com outro posicionamento do 
Supremo, de que caberia à Lei Complementar e o convênio 66 ele tem 
essa força por conta das posições constitucionais transitórias, de Lei 
Complementar, é a Lei Nacional do ICMS, e o convênio poderia 
restringir e o fez, manteve aquela restrição. Agora, com a Lei 
Complementar de 87, aquela restrição expressa desapareceu. A Lei 
Complementar 87, o texto dela passou a ser um texto muito semelhante 
ao da própria Constituição, ou seja, ele só fala em glosa de crédito em 
relação à isenção e não incidência, e nada sobre, e nada sobre redução 
de base de cálculo. Então, e isso é um ponto interessante, por quê? 



Porque se você baixar um degrau na hierarquia das normas, então sai 
da Constituição e vai para a Lei Complementar, não é bem uma questão 
de hierarquia, mas verificar a norma geral, a redação mudou, e mudou 
no sentido de uma ampliação com direito a crédito, e que exatamente 
foi esse o espírito da Lei Complementar 87, a Lei Complementar 
também permitiu o crédito, os bens do ativo permanente, também 
permitiu os créditos dos materiais de consumo, isso está sendo 
posicionado, mas está lá, a lei permitiu. Então o espírito da norma, o 
espírito da norma sempre foi alargar o direito a crédito, e o Supremo já 
havia decidido que a Lei Complementar pode fazer isso, existe um 
mínimo constitucional da não cumulatividade, mas a Lei 
Complementar, ela poderia, existe o dispositivo constitucional que diz 
cabe à Lei Complementar disciplinar o regime de crédito e débito. Esse 
artigo foi interpretado por grande parte da doutrina como uma questão 
meramente formal, disciplinar seria estabelecer os procedimentos da 
compensação em termos de crédito, o posicionamento foi até 
concordado, mas não prevaleceu, o que prevaleceu foi o posicionamento 
de que disciplinar o regime de crédito e débito é estender ou restringir 
os contornos da não-cumulatividade, respeitando o mínimo 
constitucional. Então seria possível defender o seguinte, que esse 
julgamento da cesta básica, ele teria o efeito dele voltado, os efeitos dele 
voltados para convênio, e com a Lei Complementar, com a nova Lei 
Complementar, no momento que ela não prevê mais a glosa 
proporcional, valeria a questão, valeria o texto da Lei Complementar. 
Então, respeitar-se-ia inclusive, e aí eu faço menção a outros 
precedentes do Supremo, o que se chama de fluxo de positivação da 
norma, em que há necessidade de se ter, primeiro, uma previsão 
constitucional, segundo, a disciplina geral ancorada em diretrizes da Lei 
Complementar, e terceiro, a incidência do imposto, aqui, as regras 
ordinárias propriamente ditas pelo legislador ordinário, o legislador 
ordinário estadual. Então, a questão, é uma leitura, a glosa de créditos, 
ela é possível na reposição de crédito de base de cálculo? Mas a Lei 
Complementar, no momento que alterou, no momento que houve essa 
alteração, ela deixou de permitir, então, o Supremo deveria descer não 
ao legislador ordinário para verificar se prevê a autorização ou não de 
crédito, mas sim à Lei Complementar. O problema dessa questão agora 
é que a Lei Complementar, ela... Na verdade, você vai ter que fazer uma 
análise comparativa, porque a Lei Complementar ela deixou de prever, 
não é que ela afirmou nas hipóteses de reposição de redução de base de 
cálculo assegura-se direito a crédito, ela simplesmente deixou de prever 
a restrição expressa que era contida na norma anterior. Então, o ponto 
aqui é: quais seriam os efeitos dessa, digamos assim, do silêncio do 
legislador complementar em relação a essa questão? Isso que eu 
gostaria de propor aqui para discussão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Salvador. Luís Carlos, você sabe a 
nossa posição referentemente a essa questão que o Supremo decidiu. E 
que, em minha opinião, os estados estão usando indevidamente esse 
instituto da redução da base de cálculo. Depois que o ICMS passou a 



ser "seletivo", ele se tornou um mini IPI. E no IPI, ninguém tem dúvida, 
quando a alíquota é de quatro, dez, nove, e as compras são de seis, dez, 
vinte, e os créditos não estão vinculados ao valor, que a alíquota que o 
IPI está a sair. O ICMS tem a mesma situação. Ele passou a ser seletivo, 
inclusive até em função da própria essencialidade, então nós temos 
alíquotas de sete, de 12 para outros estados, nós temos 25 para 
comunicações, tem estado que cobra 37, tem 18 para energia, tem 18 
para um monte de coisa. Por que é que os estados utilizam a figura da 
redução da base de cálculo? Ela não existiria mais no âmbito do ICMS, 
e em tanto, reduz-se a alíquota, e na redução da alíquota você falaria 
em isenção parcial, porque há redução de alíquota. Então, a mudança 
do convênio para a Lei, eu acho que a explicação é essa, que a redução 
da base de cálculo não existe mais, não deveria existir no âmbito do 
ICMS, mas existe, não é? E o Supremo deu essa conformação de que a 
redução da base de cálculo é uma isenção parcial. Quando ele fez isso, 
ele não precisa mais nada, não é, o que ele disse, basta uma simples lei 
ordinária do ente tributante dizendo que pode fazer a manutenção do 
crédito que está resolvido, porque é, salvo legislação em contrário, não 
é. Então... Não acho que o Supremo agiu errado ao dizer que a redução 
da base de cálculo é uma isenção parcial, mas faltou realmente uma 
complementação, que a própria Constituição faz distinção entre o que, 
pelo menos diz a figura, não é redução da base de cálculo e a isenção, 
então, se se estiver considerando, elevada as figuras, que são diferentes 
que nós já tivemos inúmeros casos, em que as palavras ditas na 
Constituição foram interpretadas pelo Supremo tais como elas estão lá, 
o caso da folha de pagamento e salários, etc., que nós já vimos, não é, 
então na verdade aquela figura está lá para uma situação que eu não 
consigo imaginar no âmbito do ICMS, mas você quase não encontra nas 
legislações só dizendo que está sendo reduzida a alíquota, você encontra 
apenas a redução de base de cálculo, de tal sorte que a alíquota seja 
mantida, não é, mas sempre redução na base de cálculo, não é? Eu digo 
para você que... Defendi isso muito no passado, que a redução da base 
de cálculo era redução parcial, ou quando havia uma isenção pela Lei 
Complementar nº 4, em que quando havia isenção dos tributos federais, 
o ICMS também tinha que dar a isenção, e aí o federal fez uma redução 
de 90% do imposto de importação e do IPI, e a gente tentava no ICMS 
dizer, olha, houve uma isenção do imposto de importação em 90%, 
portanto, a gente poderia ter 90% ter isenção no imposto do ICMS. No 
Supremo Tribunal Federal nós não conseguimos, 20 anos depois, não é, 
veio essa situação em que deu a conformação que o professor Borges, 
não é, a teoria dele da isenção parcial, que eu usava no passado e que 
eles não acolhiam e que agora o Supremo acolhe. Agora, você falou essa 
questão da Lei Complementar, o silêncio que está aí, está, exatamente, 
porque não precisava colocar a redução da base de cálculo, não é? 
Porque se a isenção parcial, segundo o pessoal que assessorou o 
ministro que fez a Lei Complementar, se a redução da base de cálculo é 
uma espécie de isenção parcial, seria inútil ser colocada na Lei 
Complementar, é assim que eu tenho visto, dando essa nova 
configuração que o Supremo deu, com referência a essa parte. E, só não 



estendendo, mas colocando, nós temos várias situações e que agora a 
gente quer usar isso e está enfrentando dificuldade. No PIS e Cofins nós 
temos inúmeras reduções da base de cálculo e eles não aceitam quando 
não há previsão expressa, que você passe o crédito ou pelo menos o 
ressarcimento desse material que está empregado nesta redução da 
base de cálculo do PIS e da Cofins. Quer dizer, o judiciário normalmente 
demora para... Eu lamentei mesmo essa decisão, porque eu acho que, 
na verdade, foi redução. Nós só temos redução de alíquota, nós só 
temos redução, e temos isenção, e isenção expressa seria a isenção 
total, não é, não tem isenção parcial no ICMS. Mas enfim, é assim que 
está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou me recordando a 
distinção entre a alíquota zero e isenção também, não é. E eu estou 
constatando que o Supremo, neste caso, adotou uma interpretação 
econômica. Paulo, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu queria apenas salientar, Luís 
Carlos, que a Constituição fala em não cumulatividade, e na história 
disto nós caímos na história da não cumulatividade francesa, a França 
primeiro trabalhou com isso, depois se estendeu mercado comum, etc., 
estendeu para o mundo todo esse problema da não cumulatividade. 
Então, não cumulatividade. E eu me lembro nas lições e nas 
conferências, o professor Alcides Jorge Costa, nosso querido ex-
presidente, que não, o princípio é da não cumulatividade e não da 
“desacumulatividade”. Por quê? Todos ficavam glorificando um direito 
constitucional é um direito, direito a quê? Na verdade, ele não trata de 
um direito, trata do quê? O imposto era não cumulativo. Então, o que 
acontece? Eu tenho um crédito de 100, na operação seguinte eu tenho 
um crédito de 100. Tanto que no direito francês vigorou, nos primeiros 
tempos, a regra do teto, ou seja, comerciante comprava uma mercadoria 
por 100 e só conseguia vender por 80, ele estava obrigado a, tinha 
crédito de 100, mas ele era obrigado a estornar 20, que era a diferença, 
porque ele vendeu por 80. Isso, aí então, entra o campo que você está 
investigando, que é esse. Primeiro, o Brasil adotou essa técnica no 
sentido estrito ou há uma chance de autuação? O direito francês 
passou a admitir uma alteração só quando ela é expressa na legislação, 
então, você está procurando agora o fundamento, Constituição, Lei 
Complementar, etc., não é? Mas, na verdade, não existe uma norma 
nesse sentido, clara, definida. Então prevalece, a meu ver, o termo não-
cumulatividade. Quer dizer, há um temperamento apenas em não, nós 
não temos a regra do teto, de se eu paguei, se eu recebi o crédito de 
100, vendi por 80, eu perco o crédito de 20, só em termos de valores. 
Então, é isso que nós temos até hoje, pelo o que me parece. E o 
professor Alcides, eu lembro, avisava: não vamos criar um princípio da 
“desacumulatividade”, porque ele estará negando o princípio da não-
cumulatividade. 



Sr. Luís Carlos: Na verdade, o que eu queria explorar mais essa 
questão é o papel da Lei Complementar. O papel da Lei Complementar 
como um elo necessário entre a Constituição e a Lei Ordinária. Porque a 
interpretação constitucional foi dada, goste-se ou não, foi dada nesse 
julgamento. O que resta é justamente essa questão da Lei 
Complementar, essa diferença. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas Luís Carlos, então, chegou ao 
ponto certo, ou seja, veja bem. A expressão crédito é um pouco, nesse 
ponto você tem que lembrar o seguinte, se a lei vai dar mais alguma 
coisa, ele não é crédito, ele é um subsídio, é uma isenção. Veja isto, 
hein? Então, crédito é aquilo que vem com a própria mercadoria que foi 
pago no tempo anterior, para resolver o problema da não 
cumulatividade. Agora, se eu tenho um excesso de crédito e você não, aí 
eu tenho direito a esse crédito. Por que você tem direito? Se tiver uma 
isenção você não tem a manutenção de crédito na exportação? O que é 
essa manutenção prevista em lei? É um subsídio, ela não é crédito, no 
sentido estrito da não cumulatividade. Por isso que o problema das 
palavras é importante, para evitar uma confusão de resultados. 

Sr. Luís Carlos: É que nesse caso, quando buscamos a redução de base 
de cálculo, a redução de base de cálculo é uma operação em saída, é 
uma operação subsequente. O crédito é uma operação antecedente, e 
ele é o imposto, o crédito aqui é o imposto cobrado, quer dizer, todo 
imposto cobrado na operação antecedente que dá direito a crédito é 
uma parte que tem que ser estornada. E isso vem, fazendo até numa 
análise histórica, de uma própria restrição constitucional a não 
cumulatividade, que não existiu originariamente, foi instituída na 
Emenda Porto, então, o que se discute até é a própria, existe uma 
restrição constitucional, que é essa questão dos estornos de créditos 
nas isenções e foi dada uma interpretação constitucional de que essa 
restrição, ela se aplica, pode-se aplicar também às reduções de base de 
cálculo, isso é pacífico, isso foi o que o STF decidiu. O ponto é, tá ótimo, 
mas existe também uma porta aberta para a Lei Complementar 
disciplinar esse regime de aproveitamento de crédito. E essa 
interpretação mais restritiva era expressa, consagrada no Convênio 66. 
Com a Lei Complementar, e a Lei Complementar, ela teve a nítida 
intenção de alargar o direito a crédito, ela deixou de existir, pelo menos 
de numa forma expressa. O ponto é, ela prevalece de maneira implícita, 
ou seja, como o professor Brandão disse, olha, não mencionou de novo 
redução de base de cálculo porque não precisava, mas fica implícito, ou 
não, o fato de existir uma exposição expressa na Lei Complementar e 
não existir mais, tem sim um efeito de, tem um efeito de limitar a 
própria glosa. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, mas, meu caro, veja bem, 
se as isenções são da competência dos estados em convênio, em 
princípio, como é que a Lei Complementar, Lei Complementar pode 
tratar disso? Porque a Constituição fala, faz a distinção entre a 



exportação de produtos para o estrangeiro e das isenções, que são 
concedidas em convênio. Agora, você está querendo pela Lei 
Complementar estabelecer uma isenção? 

Sr. Luís Carlos: Essa foi uma ótima questão, desculpa, essa foi uma 
ótima questão, porque inclusive ela foi trazida, quando a Lei 
Complementar, ela trouxe novas hipóteses de crédito, como o crédito do 
ativo permanente, essa questão foi levantada, mas escuta, o legislador 
complementar, ele pode aumentar o direito a crédito, isso não estaria 
restrito ao convênio? E essa questão já passou pelo crivo do Supremo e 
o Supremo disse que sim, que o direito, a Lei Complementar, ela pode 
inclusive, ela pode aumentar, alargar o direito a crédito e a Lei 
Complementar... E não há dúvida que a Lei Complementar fez isso em 
relação ao ativo permanente. A questão é, no momento que ela 
suprimiu, no momento que ele suprimiu uma previsão de glosa 
expressa para a redução de base de cálculo, ela também alargou o 
direito a crédito e ao fazer isso, essa decisão do Supremo, ela estaria 
restrita ao Convênio 66? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Impressiona muito este 
aspecto, não é, de que a Lei Complementar alterou a legislação anterior. 
Impressiona-me muito esse aspecto, a Lei mudou o regime. Havia uma 
norma e agora não há mais. Se eu mantenho a norma que antes existia 
e agora não está mais, eu estou dando uma ultratividade para a norma 
anterior? Essa é uma colocação. A segunda, sugiro que se pense um 
pouco sobre o ângulo do chamado silêncio eloquente, não é? Porque, 
sem discordar, porque eu não conheço o assunto da explicação que o 
Brandão deu, mas será que esse silêncio eloquente significa que não 
tem mais o direito, ou melhor, que passou a ter o direito a crédito ou 
que continua a ter que estornar? Acho que é bom, já que a lei agora é 
silente, vamos analisar sobre o ponto de vista. Lucas. 

Orador não identificado: Está fechando aí, então? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos um minuto. O 
Lucas pediu a palavra, rapidinho. 

Orador não identificado: Ah tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois o Brandão. 

Orador não identificado: Não, não, não, não. 

Sr. Lucas Bevilácqua: Bom dia. Lucas. Só aproveitando o último 
minuto, o Dr. Ricardo trouxe uma palavra, a questão do silêncio 
eloquente, porque, em termos legislativos, a questão tributária nós não 
podemos pretender é que o silêncio eloquente venha a projetar algum 
efeito, não é? De modo que, particularmente, não vejo o fato da Lei 



Complementar não ter regulado a matéria, isso tenha, venha a implicar 
no direito de crédito eloquente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, não só isto, não é? Nós 
temos situações de silêncio eloquente, sim, no Direito Tributário, é 
muito complicado, realmente, precisamos analisar com muito cuidado, 
mas eu acho que a alteração legislativa é significativa, não é? Para 
encerrar, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele não quer falar 
mais. Estamos então dando por encerrada a reunião de hoje, muito 
obrigado pela presença. E, por favor, duas coisas, para encerrar. 
Colaborações para a revista 32... 33 e assuntos para a pauta da 
próxima semana. Obrigado.  
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FIM 
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