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Prefácio 


Publica, o Dr. Christiano Mendes Wolney Valente, o resultado de estudos 
aprofundados e de dedicação integral ao ramo do direito que lhe é mais caro, o 

tributário. Com louvor, foi-lhe conferida a titulação de Mestre em Direito Eco

nômico, Financeiro e Tributário, pela Universidade Católica de Brasília - UCB, 
ante a defesa de dissertação sobre PIS/PASEP e Cofins não cumulativos, sob a 
orientação do Prof. Dr. Marcos Aurélio Pereira Valadão. 

O convite para prefaciar a presente obra fez-me lembrar da circunstância 
em que fomos pessoalmente apresentados, ocasião em que eu havia recém-in

gressado na magistratura do Superior Tribunal de Justiça e o entrevistava para 
auxiliar-me na assessoria do gabinete. Naquele momento, presenteando-me 

com uma obra de sua autoria, percebi sua inescondível propensão ao magistério. 
Àquela altura, sua bibliografia já se apresentava prolífica. 

De fato, antes mesmo de prestigiar a assessoria jurídica do nosso gabine
te, já se tratava de experiente cultor do direito tributário, como Advogado da 
União e, logo em seguida, Procurador da Fazenda Nacional, com destacada 
atuação, na qualidade de Assistente do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, 
Coordenador na Dívida Ativa da União, Chefe da Divisão de Pareceres da 

Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e Coordenador-Geral da Dívida 
Ativa da União. 

Em paralelo à intensa dedicação ao cotidiano funcional, vicejou consistente 
produção intelectual, veiculada em periódicos especializados de renome nacio
nal, a exemplo da Revista Fórum de Direito Tributário, da Revista de Direito 
Internacional, Econômico e Tributário e da Revista Dialética de Direito Tri
butário. É digno de nota, ainda, sua instigante obra de estreia, atrás referida, 
intitulada "Sigilo Bancário: obtenção de informações pela Administração Tri
butária Federal", publicada em 2006 pela Editora Lumen Juris. 

A impressão inicial anos depois viria a se confirmar, diante da aprovação 
da sua dissertação de mestrado, a esquadrinhar as origens da técnica e dos 
respectivos métodos da não cumulatividade, mediante o apanhado histórico da 
sua preponderante matriz gaulesa, à luz da análise sistêmica do direito tributário 
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francês, mormente da regulação da Taxe sur la valeur ajoutée - TVA, presente 
em diversos outros ordenamentos jurídicos no continente europeu. 

Ao correlacionar, de modo percuciente e elucidativo, os conceitos de bens 
e de serviços, inserindo-os na compreensão de insumos, contextualizados no 
âmbito da não cumulatividade referente ao PIS/PASEP e à Cofins, demonstra o 
vigor intelectual e o cuidado técnico próprios de quem se afeiçoou pela matéria 
e nutre incansável curiosidade pelo seu estudo. 

Coteja a experiência do direito comparado com aquela havida no direito na
cional, separando, com precisão, a não cumulatividade, como técnica de credi
tamento erigida a princípio de direito tributário, abordando o tema sob a óptica 
da teoria tridimensional do direito, conforme fora amadurecida pelo célebre 
jusfilósofo Miguel Reale. 

É de se anotar, ainda, que o autor transpõe os limites dessa mera teorização 
sobre a não cumulatividade e de sua relação na definição de insumos e na in
cidência do PIS e da Cofins, quando se aproxima do enfrentamento da questão 
em casos concretos, pelo Judiciário, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, 
partindo da casuística, pedra de toque para serem construídas as balizas de uma 
nova compreensão desses institutos. 

O ineditismo da dissertação fica por conta da proposta formulada, com base 
no arcabouço normativo e nessa jurisprudência incipiente, sobre o atual modelo 
conceitual dos insumos e a sua utilidade para efeito da concretização da não 
cumulatividade, desconstruindo o sistema de crédito físico e revalorando os 
critérios que usam despesas operacionais ou os custos de produção para, ao fim, 
considerar que outras elementares devam ser observadas, para uma forma mais 
apurada de implementar a técnica. 

Apuro, aliás, caracteriza integralmente a dissertação que ora tenho o privi
légio de apresentar e justifica, de igual modo, o reconhecimento da Universida
de Católica de Brasília, brindando-o com o grau de mestre. 

Mauro Luiz Campbell Marques 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 




