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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. Vamos dar 
início a nossa reunião de número...?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu ia... Eu estou esperando... Daqui a duas 
semanas, eu ia fazer um registro especial, mas já que você antecipou a questão, 
nós estamos na milésima ducentésima nonagésima oitava reunião. Daqui a duas 
semanas, nós estaremos na milésima ducentésima reunião.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E essa reunião de hoje é uma 
reunião com uma pauta substanciosa. Nós temos quatro assuntos, já colocados, 
e temos alguma... Não, nós temos... É, nós temos quatro assuntos colocados e 
temos algumas outras coisas aqui que, nas nossas conversas, nós verificamos 
que seriam assuntos importantes. Alguma coisa de informação no pequeno 
expediente? Eu reitero o que falei na semana passada: dia 31 de março é o prazo 
para a entrega de colaborações, de artigos, para a Revista de Direito Tributário 
Atual nº 27. Contamos com a participação dos nossos associados. Temos 
colaborações de pessoas do exterior, do Brasil, mas, dos nossos associados, é 
muito importante também, de forma que podem encaminhar para a secretaria.  

Sr. João Francisco Bianco: Aqui no pequeno expediente, eu queria registrar um 
acórdão, que foi publicado recentemente, do Supremo. O relator é o Ministro Luiz 
Fux e é uma questão criminal que foi apreciada. Era um caso de dispensa de 
licitação que foi promovida por uma prefeitura para a contratação de umas 
bandas musicais para tocar em uma festa durante o período de Carnaval, e foi 
dispensada, a licitação, por notória especialização. E aí houve a abertura de um 
processo-crime em vista da dispensa irregular da licitação. Acontece que a defesa 
do secretário da Cultura, ou do prefeito, na ocasião, foi no sentido de que ele fez 



a contratação, ele promoveu a dispensa da licitação, em virtude de haver um 
parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação. E o 
Ministro Luiz Fux, aqui, relator desse acórdão... Desculpe, o relator é o Ministro 
Ayres Britto; redator do acórdão, Ministro Luiz Fux. Foi no Ministério Público de 
Minas Gerais.  

E o Supremo entendeu, o Plenário do Supremo, no dia 15 de setembro de 2011, 
entendeu que o dolo consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o 
ilícito penal, não se faz presente quando o acusado da prática do crime atua com 
fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica, no sentido da inexigibilidade da 
licitação. Eu identifiquei, aqui, uma certa... Eu estou trazendo esse caso porque 
eu identifiquei uma certa similaridade com os nossos casos de planejamento 
tributário, em que os contribuintes fazem as suas reestruturações e adotam as 
suas reorganizações lastreados em pareceres de juristas renomados. E a gente 
tem sustentado, nas nossas defesas, que o fato de haver esse tipo de parecer, no 
mínimo, afastaria o dolo e, no mínimo, estaria afastada a multa qualificada e a 
inexistência de, pelo menos, o aspecto criminal, aí. Eu acho que...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É habeas corpus número? Para o 
registro.  

Sr. João Francisco Bianco: É o inquérito 2482...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como é? 

Sr. João Francisco Bianco: Origem no processo 188050352718. É o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal; por maioria, rejeitou a denúncia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe se ele tratou, no contexto, 
de erro de proibição?  

Sr. João Francisco Bianco: Não. Na verdade, eu tenho só a ementa, aqui, e a 
ementa, ela só trata da inexistência de dolo, mas, realmente, você precisaria ler o 
inteiro teor para ver quais foram as... Se houve outros fundamentos abordados, 
aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse gancho que você está trazendo 
para os processos tributários, especialmente no CARF, é interessante porque na 
fase mais crítica do antigo Conselho de Contribuintes, com relação aos 
planejamentos tributários, a tese do erro de proibição, e acompanhado de outros 
fundamentos, levava à dispensa da multa qualificada, em situações como essa 
não é? E agora que nós estamos tendo, assim, uma certa... Um certo 
amortecimento, lá no CARF, em relação ao planejamento tributário e outras 
questões, justamente nesse ponto, está havendo um endurecimento. Eu não sei 
se, também, porque houve abusos na obtenção de pareceres, porque, 
infelizmente, isso acontece, não é? Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu, ouvindo esse pequeno expediente do 
Bianco, e esse relato desse caso julgado no Pleno, eu não posso entender que são 
casos correlatos. Uma coisa é o parecer da Procuradoria, que é um órgão que, 



normalmente, opina sobre dispensa de licitação. É da função da Procuradoria 
tratar desse assunto. E outra coisa absolutamente diferente é o que vinha 
acontecendo no CARF, uma teoria emprestada, boa teoria, de um excelente 
jurista, emprestada, sobre erro de proibição, que, absolutamente, convence e 
que, lógico, era de interesse de pareceristas e era de interesse de contribuintes 
que ela colasse. Certo? Então, eu mesmo, como advogado, defenderia, sem 
dúvida nenhuma, essa teoria do erro de proibição, embora não faça nenhum 
sentido do ponto de vista jurídico/penal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer o seguinte... Já vou 
dar a palavra. Eu queria dizer o seguinte, existe um outro pronunciamento do 
Supremo, também não em matéria tributária, que é muito interessante, 
exatamente essa ideia. O dolo pressupõe a consciência do ilícito e a vontade de 
praticá-lo, não é, em detrimento de alguém, e não quando a pessoa supõe estar 
fazendo alguma coisa certa. Ainda recentemente, eu li um acórdão que, 
provavelmente, muitos de vocês leram, que são os três acórdãos da segunda leva 
de julgamentos Marcopolo(F), em que uma declaração de votos se refere a uma 
conversa de corredor, e atribuída, a ideia, ao conselheiro Praga, em que ele diz... 
Adotou a seguinte imagem: se existe uma proibição de usar camiseta branca e eu 
coloco camiseta branca e, por cima, coloco uma preta para esconder a branca, eu 
estou simulando o uso da camiseta preta, mas dissimulando o uso proibido da 
camiseta branca, conscientemente. Agora, se eu não sei dessa proibição e coloco 
a camiseta branca e nada por cima e saio na rua e sou punido, eu sou punido 
por uma infração à lei, mas onde não existe dolo nenhum. É um exemplo 
verdadeiramente simples, mas que reflete o aspecto subjetivo necessariamente 
presente no dolo. É claro que os grandes juristas não vão gostar desse exemplo e 
vão fazer um monte de outras considerações mais judiciosas, mas, de qualquer 
forma, eu acho que para o conhecimento, assim, elementar é uma ideia 
brilhante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma comparação, desculpe, só para esclarecer 
esse ponto. Uma coisa é eu não saber que é proibido usar camiseta branca; outra 
coisa é eu não saber que eu estou usando camiseta branca, que são coisas 
diferentes. No planejamento tributário, eu sei, perfeitamente, o que eu posso e o 
que eu não posso; então, a discussão é, quando muito, eu dizer: “Eu não sabia 
que... Eu não achava que essa situação estaria lá dentro, não”, que é uma 
questão diferente, é questão de enquadramento e não de desconhecimento da 
existência da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que eu trouxe essa 
ideia não para nós debatermos o exemplo aqui, certo? Eu só queria dizer que eu 
dei essa... Até não devia ter falando, então. Eu só mencionei isso a título 
informativo, para que pensem sobre o tema e porque eu, na minha prática 
profissional, eu vejo a situação, muitas vezes, terrível do administrador, que tem 
que tomar uma decisão e ele não sabe se aquele planejamento tributário é ou não 
é correto. Ele tem que se valer da sua consultoria. Pela ordem, aqui, Mara, por 
favor.  



Sra. Mara: Mara. Bom dia. É só para lembrar que essa situação de, vamos dizer 
assim, de abrandamento do apenamento do dolo, vamos dizer assim, também 
está presente na Secretaria da Fazenda, quando ela tinha uma portaria CAT, me 
parece que era a 5/2000, que dizia que todos os autos de infração não deveriam 
ser relatados, enviados para a Procuradoria, quando estivesse presente... Quando 
a hipótese... Na hipótese, o contribuinte tivesse praticado aquele fato, aquela 
autuação, vamos dizer assim, aquela infração, baseado em um parecer de 
advogados ou de juristas ou de consultores. Quer dizer, quando ele estivesse 
embasado, a atitude dele, em um parecer, essa infração não deveria ser levada ao 
conhecimento imediato do Ministério Público, como antes era. Então, isso 
também é uma forma de demonstrar que esse, vamos dizer assim, esse 
embasamento jurídico, o fato do contribuinte pedir um parecer e tomar uma 
atitude em cima de um parecer, vamos dizer assim, de uma consultoria, ou o que 
seja, quer dizer, não é uma ideia só dele, mas ele se embasou em alguma coisa, 
já estava, de uma certa forma, protegida pela própria... Pelo próprio órgão 
fiscalizador, aí no caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O caso da Secretaria da Fazenda de 
São Paulo. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu queria lembrar, exatamente, um precedente 
relativo mesmo ao direito tributário, que é bastante antigo, que é o seguinte. Uma 
empresa de Santa Catarina, ela exportava pellets de madeira, pellets, aqueles 
estrados, não é, e, justamente, foram presos por sonegação do ICMS, porque 
falaram que isso não é produto industrializado, portanto não há imunidade, 
portanto você sonegou. E prenderam todo mundo. Habeas corpus, primeira 
instância, negado; Tribunal, negado; STJ, negado. Chegou no Supremo, estava lá 
um cidadão muito lúcido - aliás, usava chapéu, mas por outro motivo -, o Paulo 
Brossard(F). O Paulo Brossard(F) viu aquilo e disse: “Um momentinho, eles 
juntaram parecer da Receita dizendo que é industrializado para os efeitos do IPI. 
Então, a Receita Federal declarou, em um parecer, que é produto industrializado 
e vem o Estado dizendo que é sonegação porque não é industrializado, porque 
eles não...”. O Paulo Brossard(F), simplesmente, mandou soltar imediatamente. 
Quer dizer, um abuso total. Aí é um parecer de um outro órgão especificamente 
sobre o assunto. O que me preocupa nesse exemplo que foi dado é um parecer de 
um órgão que nós nem sabemos se eles tinham todos os fatos, todos os 
elementos. Eles podem ter dado um parecer errado, com boa ou com má-fé.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, eu concordo. Concordo com o 
que também foi dito pelo Schoueri, existem pareceres e pareceres. No caso 
específico, é obrigatório a consulta ao órgão emitente do parecer e, portanto, isso 
faz parte do processo, não é? É claro que, também aí, pode haver dolo, haver 
uma mancomunação entre o prefeito e o procurador-geral, enfim, tem um monte 
de coisa. Mas aí são os casos normais. Nós estamos discutindo a ideia, em tese.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Agora, Ricardo, a ideia, em tese, eu já lembrei, aqui, 
em 2008, quando fizemos a revisão daquele § 42, ou seja, o abuso das 



estruturações jurídicas, ou seja, o planejamento tributário. E aí se discutiu 
muito, na Alemanha, se era suficiente o elemento objetivo, ou seja, meio, a 
estruturação adequada, ou se deveria permanecer o aspecto subjetivo, que é o 
abuso. Aí, justamente... E eles mantiverem, exatamente, essa parte, o requisito 
precisa haver abuso, ou seja, aspectos objetivos ou dolo. Exatamente isso. Então, 
é muito interessante ver essa discussão, exatamente, em torno disso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E, salvo engano, os alemães estão 
atrasados em relação ao Brasil, porque eu sei que o CTN, art. 136, começa 
dizendo assim: “Salvo disposição em contrário, a infração independe da 
intenção”. Quer dizer, é o critério objetivo, para a punição, salvo disposição em 
contrário. Então, quando você vem na lei e diz que para os casos de dolo, etc., 
etc., existe uma qualificação da penalidade, o aspecto subjetivo é necessário.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É. Bom, em relação à responsabilidade objetiva, a 
minha opinião é o seguinte. Essa questão sobre a intenção, isso demonstra, 
claramente, que está excluído o dolo, mas não a culpa, portanto... Aí é que está. 
Intenção, para mim, nesse caso, é dolo, não é culpa, ou seja, não admite, o 
Código Tributário, a responsabilidade objetiva, precisa ter um mínimo de culpa. 
Pode ser in eligendo, in vigilando, mas precisa haver culpa. Então, a intenção, 
para mim, nesse caso, é dolo, não é culpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois que nós chegarmos a uma 
conclusão, aqui, a uma concordância sobre o caso de dolo específico, nós 
podemos passar para os casos abaixo. Pela ordem, aqui, Fernando e Brandão.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só uma notícia. Como toda essa questão 
envolvendo o planejamento tributário, no fundo, tem uma pendulação de 
interpretação de acordo com o caixa da Receita, isso muda aqui e isso muda 
alhures. Na Alemanha está havendo um recrudescimento dessa questão do dolo e 
uma movimentação de criminalização do planejamento tributário e das 
organizações para a economia de impostos e diversos projetos para penalização 
de administradores e sócios de empresa que tenham feito sonegação, praticado 
sonegação fiscal, o que tinha desaparecido, um pouco, do cenário tributário, há 
algum tempo. Então, eu acho que a gente deve entender que essa ideia de dolo, 
essa ideia de erro de proibição, que é um negócio que eu vejo com o nariz torto, 
depende, um pouco, da tendência jurisprudencial e da tendência dos tribunais 
em ter maior ou menor rigor contra o planejamento tributário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, para encerrar o assunto, 
porque é pequeno expediente.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, vamos encerrar, porque eu não quero 
transformar o pequeno expediente em grande expediente. Mas apenas para dois 
pontos. Mara, essa condição benevolente que havia na 5/98, você vai 
acompanhando na evolução, a cada reedição da portaria, eles iam tirando uma 
parte, até que, finalmente, isso totalmente desapareceu. Então, na Secretaria da 
Fazenda, não tem mais essa questão do erro de proibição direto. E na 



jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu tenho, na minha opinião, que o 
erro de proibição está presente. Tem vários acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal que reconhecem o erro de proibição. Mas, na verdade, era uma notícia e 
que... Não é que preocupa, pelo contrário, volta um situação que já se vivia 
anteriormente e que, até agora, não foi resolvida, essa questão da... Quando o 
Ministério Público tem a oportunidade de abrir o inquérito? Ficou definido, pelo 
Supremo Tribunal Federal, que tem que se esgotar o processo administrativo. E, 
com esse posicionamento, criou-se a figura, também, agora, de forma, inclusive, 
de lege lata - antes, era lege ferenda. O Supremo disse: “Olha, enquanto tiver 
correndo o processo administrativo, a prescrição penal fica interrompida”. Ficou 
na jurisprudência. Agora, existe uma lei, não é, inclusive uma lei que foi 
introduzida no salário mínimo. O engraçado é que agora o Supremo está 
revertendo essa situação. Foi feito um julgamento essa semana, ou na semana 
passada...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você falar nesse julgamento, nós 
vamos começar a discutir sobre ele. Se você me permite... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só a notícia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, dá a notícia, e eu vou colocar 
na pauta da próxima...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: A notícia é que o Supremo está dizendo que o 
Ministério Público pode abrir o processo criminal antes do processo 
administrativo, portanto não há que se falar em interrupção de prescrição, certo? 
Era isso que eu queria falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, então, essa decisão do 
Supremo, nós vamos discutir, e eu vou pôr na pauta para a próxima semana, 
porque ela é muito importante. E a importância desse assunto todo aqui... 
Pessoal, por favor...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:21:35]: Desculpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, por favor. A importância desses 
temas todos é tão grande que faz parte do temário do próximo congresso do 
IBDT. Nós vamos convidar pessoas qualificadíssimas para tratar desse tema. 
Talvez até tenhamos dois painéis, porque tem... É tão vasta, a questão, que 
justifica dois painéis. Então, vamos à pauta. Primeiro assunto, João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu trouxe esse assunto, pedi para incluir esse 
assunto na pauta, porque é uma decisão interessante que foi proferida pelo STJ, 
é o recurso especial 1119405. A questão, de fato, que foi examinada, aqui, é a 
seguinte. É um grupo de médicos que se associou e fundou uma associação sem 
fins lucrativos, com o objetivo de negociar a contratação de seguros junto a uma 
seguradora. Acho que é um seguro até médico. Não é um convênio. Eles se 
uniram para conseguir melhores condições de contratação de um seguro. E essa 
associação, que é sem fins lucrativos, ela cobrava, dos médicos, exatamente o 



valor que ela pagava para a seguradora, mais um pequeno acréscimo, que ela 
dizia que era a título de ressarcimento de custos administrativos que ela tinha 
para gerir essa atividade. E a prefeitura onde estava localizada a sede da empresa 
está exigindo o ISS sobre esse valor. Houve uma discussão, ao longo do processo, 
sobre a natureza jurídica, do contrato, da relação existente entre os médicos e 
essa associação. A associação que foi autuada, ela se defendeu dizendo que a 
natureza jurídica desse contrato era de uma estipulação em favor de terceiro. 
Quer dizer, a associação contratava o seguro e estipulava o seguro em favor dos 
seus associados. A prefeitura sustentou que a natureza jurídica desse contrato 
não era de estipulação em favor de terceiro, mas sim de um contrato de 
agenciamento, porque a associação administrava esses recursos, intermediava a 
contratação do seguro. Então, houve uma discussão sobre a natureza jurídica 
dessa relação. Eu não queria entrar, muito, aqui, na discussão da situação de 
fato. Eu acho que o importante, aqui, é o seguinte. Houve uma discussão sobre a 
natureza jurídica do contrato e a empresa se defendeu dizendo que o regime 
tributário aplicável seria uma decorrência da natureza jurídica do contrato. E a 
prefeitura, por outro lado, sustentou que o regime tributário aplicável seria uma 
decorrência da natureza econômica da relação jurídica contratada. E o 
interessante, aqui, da decisão do STJ, é que ficou muito claro - a relatora, a 
Ministra Eliana Calmon - que o elemento econômico, ainda que importante para 
a aferição da capacidade contributiva, não prevalece frente à forma jurídica 
empregada, salvo se evidenciada, pelo fisco, a fraude, o dolo ou a simulação das 
partes no negócio jurídico. Eu não gosto muito dessa expressão “forma jurídica”, 
porque parece que a natureza jurídica da relação é dada pela forma jurídica, 
quando não é verdade; mas, em todo o caso, foi a expressão adotada, aqui, até na 
ementa desse acórdão. Eu vou ler, aqui, um trecho do voto que é interessante. É 
o seguinte: “É tênue o limite entre as duas figuras”, entre a figura do contrato de 
agenciamento e o contrato em favor de terceiro. Então, “é tênue o limite entre as 
duas figuras, porém, a consideração exclusiva do elemento econômico pela 
municipalidade ofende as balizas legais de incidência do Imposto Sobre Serviços, 
na medida em que, na conduta da associação, não se identifica a prestação de 
serviços, mas sim a representação de interesses da categoria, materializada na 
atuação da associação junto às seguradoras, para obter maiores vantagens 
econômicas para os associados. A forma jurídica não pode ser olvidada e, quando 
passível de desconsideração, deve estar bem evidenciado o intuito de evasão 
fiscal, sob pena de ofensa à tipicidade tributária com recurso à analogia 
expressamente vedada pelo CTN, art. 108, parágrafo primeiro do CTN”.  

Então, eu acho que, nesse breve parágrafo, aqui, existem uma quantidade 
enorme de fundamentos, aqui, para justificar a conclusão da Ministra Eliana 
Calmon, no sentido de que, em conclusão, o que se pode dizer é que o regime 
tributário segue a natureza jurídica do ato praticado e não eventual substância 
econômica do ato realizado. Acho muito interessante e muito importante, esse 
acórdão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu, lendo somente a ementa, eu não...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. Eu não sei se você, para 
registro, não deu o número do Resp.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Deu, sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deu? Desculpe. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas eu acho esse acórdão muito interessante, 
quando ele trata de forma jurídica e também de conteúdo econômico, porque há 
uma constante alusão a forma e a conteúdo econômico quando se trata de 
estruturas jurídicas de gestão tributária, de planejamento tributário, e se gera 
muita confusão entre uma coisa e outra. E eu acho que a Ministra foi muito feliz 
e, de certo modo, quando ela diz que é tênue a diferença entre esses dois 
institutos, ela, talvez, pudesse ter dito que não é tênue a diferenças entre os dois 
institutos, porque esses dois institutos existem, justamente, para serem 
diferenciados.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Para retratar questões que são diversas. E o 
direito é forma, justamente, para adequar relações distintas. Toda vez que a 
gente fala para um cliente, fala: “Isso tudo não é assim, isso tudo tem que ser 
feito daquela outra forma”, o cliente fala: “Ah, mas isso é coisa de advogado”. 
Não. Não é coisa de advogado. É que o direito é forma, então o direito precisa ter 
uma forma para atender os negócios jurídicos que são próprios. Quando os 
negócios se expandem, quando a tecnologia avança, é natural que os negócios 
jurídicos fiquem como um sapato apertado, porque a forma já não é mais 
suficiente para conter aquele negócio jurídico, aquela questão econômica, que 
está em questão. Nesse caso, não é, absolutamente, nada que está a acontecer, 
pelo que eu vejo. Ou seja, o conteúdo econômico cabe certinho na forma do 
contrato mencionado. A não ser que houvesse fraude, mas aí já é outra conversa. 
Mas, nesse caso, não se apurou fraude, não se está discutindo fraude, está, 
simplesmente, discutindo o contrato. O contrato é próprio, o conteúdo econômico 
entra direito no sapato, não está apertado, não há o que discutir sobre o assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse acórdão merece alguma reflexão, em primeiro 
lugar, para apontar que ele é de ISS. É bom entender onde nós estamos, porque 
a gente não deve levantar uma bandeira para dizer, a partir desse acórdão, que, 
necessariamente, o legislador deve se vincular a formas jurídicas e que, em 
qualquer que seja o tributo, a hipótese tributária sempre preverá uma forma 
jurídica. Não é isso que está dizendo aqui. Nós temos um caso do ISS, eu tenho 
uma legislação cuja hipótese, de fato, vincula-se a um negócio jurídico, e a 
pergunta é se aquele negócio jurídico aconteceu ou não aconteceu. Ou seja, se o 
legislador previu o negócio, aquele negócio, uma vez concretizado, dá nascimento 
à obrigação tributária. Não concretizado o negócio, não há o que se falar. Mas é 



bom enxergar que, para o ISS, a prestação de serviço de agenciamento é que é a 
hipótese tributária, que não se concretizou aqui porque eu tenho uma outra 
situação: a prestação de serviço de agenciamento implica, para começar, uma ida 
a mercado, e aqui na associação não existe a ida a mercado. Ou seja, ela está 
com os próprios associados. A própria ausência da ida ao mercado mostra que o 
negócio não se concretizou. Ou seja, nem mesmo, permitam-me, nem mesmo o 
argumento da Fazenda, essa equiparação, essa analogia, e o termo analogia me 
parece... Aqui, é um bom exemplo, daqueles que eu vou... João, agradeço ter 
localizado, porque eu vou até guardar esse acórdão para utilizá-lo em publicação, 
porque ele é muito interessante para mostrar um raro caso em que se evidencia o 
que seria analogia. Ou seja, realmente, eu tenho uma situação em que o 
legislador previu um negócio e, por analogia, pretende, o fisco, que um outro 
negócio, que não se confunde com o primeiro, e não se confunde, insisto, na sua 
essência, na ida ao mercado, é um outro negócio, que aquele outro negócio 
pudesse ser tributado. Então, também por isso, parece-me infeliz. Existem 
questões terminológicas aqui, de tipicidade tributária, coisas que são umas 
velharias que ainda aparecem aqui, mas, na essência, me parece bastante bom.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O meu amigo à direita torce o nariz 
quando se fala em erro de proibição, e eu, à direita dele, torço o nariz quando ele 
fala que tipicidade é velharia. [Risos] 

Mas eu queria, fazendo homenagem à Ministra Eliana Calmon, que despontou, 
evidentemente, no STJ, com excelentes julgamentos, excelentes votos, eu acho 
que tem algumas falhas, realmente, mas eu acho que a expressão “é tênue a 
distinção” é em caso, não é? Em caso, porque os institutos jurídicos são muito 
definidos, como o Schoueri acabou de colocar, e existe, realmente, uma 
impropriedade em falar em analogia. Não sei, de repente está falando em 
analogia porque é o contexto da discussão, mas analogia é para suprir lacunas, 
não é? Você usa analogia quando existem lacunas. Você integra o ordenamento 
jurídico empregando, para uma situação a respeito da qual não existe norma, 
uma norma que se adapte àquela situação, tanto é que o Código Tributário 
Nacional, no artigo 108, não fala em interpretação por analogia, ele fala em 
integração por analogia, que diferente.  

Aqui, o erro não é, propriamente, de analogia, o erro é de compreensão do 
instituto jurídico, certo? Agora, eu também acho que é tênue, na situação. Por 
quê? A estipulação em favor de terceiro é: alguém estipula e tem um beneficiário. 
Aqui, nós temos, também, uma situação, aqui. Nós não conhecemos bem como é 
a mecânica de operação da associação. Pode ser que ela já contrate em nome 
dela, estipulando o seguro em nome do beneficiário, do associado, que deve ser 
isso. Então, é estipulação em favor de terceiro. Agora, poderia, também, ser uma 
situação em que ela, simplesmente, contratasse o seguro e já fosse o seguro 
fechado pelo próprio beneficiário. Aí ela já estaria, realmente, agenciando, 
aproximando a empresa de seguro e o associado, ou o assegurado, não é? Então, 
eu acho que é nesse sentido que ela fala que é tênue, mas é tênue porém clara, 
para quem conhece o direito.  



Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que, aqui, essa discussão sobre o limite 
entre os dois institutos, é um palpite meu, é um chute que eu vou dar, mas eu 
acho que surgiu esse debate porque do ponto de vista econômico, o resultado 
final obtido é o mesmo. Os dois contratos, eles levam, do ponto de vista 
econômico, a um mesmo resultado. Então, a forma jurídica livremente pactuada 
pelas partes é que determinou o regime tributário. E eu acho que esse raciocínio, 
ele leva a um certo desconforto a algumas pessoas. Eu já comentei aqui uma vez 
e eu vou comentar de novo, se vocês me permitirem. 

Eu assisti um julgamento, pela televisão, do Supremo. Era um caso de 
importação de... Mas é excepcionalmente, viu, Brandão. Mas eu vi um debate, no 
Supremo, que me deixou estarrecido, porque o debate era o seguinte. Era um 
caso de importação de bem do exterior pelo regime do leasing, e que se discutia, 
ali, se a compra e venda, a importação do bem do exterior era feita por 
intermédio de uma compra e venda, haveria incidência do ICMS; se a importação 
fosse feita sob o regime do leasing, a discussão era: não haveria incidência do 
ICMS. Tem até súmula do STJ nesse sentido. E os ministros do Supremo 
começaram a se digladiar, porque eles diziam o seguinte: “Não é possível que fica 
a critério do contribuinte escolher se ele vai pagar ou não vai pagar o imposto”. E 
vários ministros do Supremo sustentando, apaixonadamente, essa tese, de que 
não é possível que o contribuinte escolha se vai pagar ou se não vai pagar o 
imposto. Então, eu acho que essa aqui pode ter sido uma discussão parecida 
com essa, em que a natureza jurídica da relação entre as partes é que 
determinou o regime tributário aplicado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a gente está aqui em uma Mesa de debates em 
que já estamos torcendo o nariz para alguma questões, e eu acompanho o 
Ricardo quando o Schoueri fala que é velharia a tipicidade, porque eu posso 
considerar, então, a Alemanha um continente velho, um país velho; a Europa, 
um continente velho, que, portanto, dedica-se a velharias. Mas o fato é que a 
tipicidade continua sendo um fato importante e que desperta uma grande 
preocupação acadêmica, e essa questão de ser típico, no ISS, não quer dizer que 
seja fechado. Daí a polêmica levantada entre os ministros do STJ quando se trata 
de um contrato que, realmente, tem uma diferença tênue, não suficientemente 
tênue para gerar essa dúvida, mas que, nesse caso, não configura agenciamento 
por todo o contexto que cerca a operação de fato.  

Normalmente, as cooperativas, as associações de classe, elas prestam um serviço 
para o associado, mas não é um serviço de agenciamento de seguro. Por isso que 
ele tem que ser típico. Eles podem ir a mercado, Schoueri. Aliás, eles vão ao 
mercado para verificar quais as melhores condições de mercado para atender o 
interesse do associado, para atender o interesse do cooperado. As cooperativas de 
compras não fazem senão isso. Agora, elas fazem em função do instituto jurídico 
criado para tal fim, que possibilita que seus associados tenham um handicap 
melhor em relação a outros, o que estimula a associação e que, nem por isso, dá 
a característica de exploração econômica de um negócio de agenciamento, como 
faz uma corretora de seguro. Não é função da associação, não é função da 



cooperativa de compras fazer mercancia ou fazer agenciamento. Então, para isso, 
existe o contrato típico; para isso, exclui-se da hipótese de incidência tributária 
de ISS típica, porém típica no sentido aberto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero... Eu vou dar a palavra 
para o professor Schoueri, porque ele está inconformado, aqui, com a minha 
sugestão de não discutirmos mais o tema. Ele quer e ele tem toda a razão [Risos]. 

Eu queria só dizer o seguinte. O Schoueri sabe disso, não é que eu discorde da 
posição dele, é que a afirmação seca que a tipicidade é uma velharia é que me faz 
torcer o nariz. Eu conheço todo o pensamento dele e concordo com o 
pensamento, de forma que é uma questão só do que foi dito aqui, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Eu sei que você concorda. Só para 
esclarecer, quando o Fernando falou da Alemanha e, realmente, lembrou-me que 
quando a Alemanha ainda era dividida, diz que quando você saía da Alemanha 
Ocidental tinha uma placa escrita: “Você está deixando a parte democrática da 
Alemanha”. Aí, você andava alguns metros e vinha outra placa: “Bem-vindo à 
Alemanha democrática”. Ou seja, às vezes, uma mesma expressão tem vários 
sentidos, e as pessoas parecem concordar ou discordar e falando de coisas... 
Enfim, a partir da expressão. E a expressão “tipicidade” é uma delas. Tipicidade, 
no contexto que o Fernando utilizou, do qual eu discordo, não tem nada a ver 
com tipicidade no sentido que os brasileiros utilizam, por influência dos 
espanhóis, porque os espanhóis utilizam essa tipicidade, a tal da tipicidade 
cerrada.  

A velharia, que eu me referi, é porque me parece que a Ministra ainda estaria 
invocando a velha tipicidade cerrada; velha, se Deus quiser, morta enquanto tal, 
enquanto ideia. A expressão é infeliz. Tivesse ela utilizado o termo “legalidade”, 
eu não teria nenhum problema. O problema é quando utiliza a tipicidade no 
contexto brasileiro e, infelizmente, boa parte da doutrina brasileira utiliza a 
expressão “tipicidade” no sentido, ainda, da chamada tipicidade cerrada, que é 
aquele sentido que, eu acredito que, em razão que na Europa ainda existe. No 
velho continente e na Espanha ainda utilizam nesse mesmo sentido. Na 
Alemanha, tipicidade ganhou um outro contexto, que é aquele perigo que o 
Fernando defende, o Fernando, o Ricardo Lobo Torres e outras pessoas dessa 
grande altura defendem, mas que eu rechaço, que é você admitir a tributação por 
características típicas, pouco interessando, agora sim, a concretização. Ou seja, 
isto é típico. Esse é o contrato típico, que é perigosíssimo eu admitir que eu 
tribute a partir daquilo que é típico. A typisierung, que surgiu na Alemanha, ela 
levou ao extremo condenado, mas surgiu esse extremo da typisierung  para dizer 
o seguinte: “Já não me interessa mais se você, concretamente, incorreu nessa 
hipótese, porque, tipicamente, empresários fazem isso, então, eu te tributo por 
aquilo que é típico”. Esse foi o extremo da typisierung alemã, typisierung com TY, 
o extremo de dizer: “Já não me interessa, porque, tipicamente, isso acontece, 
então eu vou te tributar como tal”.  



Claro que não é o que o Fernando está defendendo, porque, mesmo na 
Alemanha, voltou-se atrás, ou seja, depois desse exagero, voltou-se. Mas o que o 
Fernando defende, sabemos nós, porque conhecemos uma pesquisa excelente do 
Fernando, excelente, mas, nem por isso, a gente precisa concordar, em que ele 
admite uma tributação a partir da situação típica, não necessariamente, ou seja, 
o legislador referia-se a meros tipos, e se a situação concreta não for aquela 
prevista pelo legislador, mas se tiver os contornos típicos, aquela essência básica, 
já vira tributação.  

Então, assim como eu rechaço a velha tipicidade cerrada, preocupa-me muito 
aquilo que se aponta como moderno, porque aquilo que se aponta como moderno 
é a possibilidade de o legislador, porque ele é incapaz de prever o todo, ele prevê 
figuras, apenas tipos, e a situação concreta que se adapte aos tipos, parece-me 
igualmente perigosa. Eu penso que nós temos, no Brasil, graças a Deus, temos, 
no Brasil, ainda a legalidade a não admitir que o legislador preveja meros tipos. 
Eu admito tipos na Constituição. Na Constituição, sim, o constituinte fala de 
questões típicas, mas enquanto expressões constitucionais. Vem a lei 
complementar, pega aquilo que é um mero tipo, transforma em um conceito, ou 
seja, um termo, termo terminus, que existe um termo, um limite, que haverá 
tributação. A legalidade, no Brasil, exige conceito, não convive com o tipo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Bom, voltando ao caso concreto, 
aqui, antes de passar a palavra para o Gerd, e nem discordando do que foi dito, 
mas, no caso concreto, a lei do ISS prevê um contrato típico, para usar uma 
expressão próxima, um contrato típico, ou nominado, como nós temos os 
contratos atípicos, ou inominados. Então, no contexto... Por isso que eu insisto 
nisso. Eu acho que... Eu concordo com você, ela poderia ter falado em legalidade 
tributária, não é? Seria ótimo. O que eu acho que é importante é isso. Há, sim, 
um tipo contratual, previsto na lei do ISS e, portanto, de acordo com o artigo 
116, Inciso II do CTN, o fato gerador se completa quando a situação jurídica, que 
é esse tipo contratual, estiver completa em toda a sua integralidade, o que não 
ocorria no caso concreto, de acordo com o entendimento da Corte. Não havia. O 
que havia era uma estipulação em favor do terceiro. Então, a adesão está correta, 
não é? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:46:13 ]: Está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Nós estamos discutindo, como cabe, 
aqui na Mesa, discutir os aspectos teóricos e científicos envolvidos ou 
subjacentes. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem, esse é um caso típico de confusão 
terminológica. Por quê? Realmente, o que significa tipicidade, tipificação? Cada 
um entende alguma coisa, então, tem que definir o que é. Eu sempre evitei falar 
em tipicidade, muito mais ainda cerrada, fechada, mole, branda ou qualquer 
coisa. O que existe? É o fato gerador, regido pelo princípio da legalidade. O 
princípio da legalidade tem um aspecto que se chama, exatamente, conformidade 
com os elementos do fato gerador. Todos os elementos do fato gerador, que vocês 



estão cansados de saber, subjetivo, objetivo, temporal, tal, todos os elementos 
tem que estar claramente descritos na lei. Esse é o princípio da legalidade. Muita 
gente começou a chamar isso de tipicidade, etc. Acontece que tipicidade... E 
também não é bem tipicidade, é tipificação, ou seja, typisierung, em Alemão.  

O que é a tipificação no direito Alemão? É o seguinte. Existem certas hipóteses 
onde, por uma questão de praticabilidade, ou seja, princípio da praticabilidade, 
se diz: “Bom, normalmente, a situação é aquela; essa, eu vou tributar”, mas o 
que não exclui que, no caso concreto, com base no princípio da legalidade, eu 
provo de que não é. É, em analogia, a pauta fiscal. Se eu provar que o meu 
produto tem outras condições, eu posso provar, eu posso, justamente, fazer 
prevalecer a situação efetiva, e não aquela que está, por motivos de 
praticabilidade, na pauta. Ou seja, o princípio da praticabilidade tem que ceder 
ao princípio de legalidade. Então, é isso que se faz em termos de discussão de 
tipificação, a teoria dos tipos, etc. O resto, eu acho, tem que ser respeitado o 
princípio da legalidade, ou seja, da conformidade com o fato gerador que, 
obrigatoriamente, tem que ter todos os elementos específicos do caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu tinha dito, aqui entre nós, que 
nós iríamos encerrar o assunto, e vamos encerrar o assunto. Só lembrando a 
distinção feita pelo Alberto Xavier entre fatos geradores do tipo, do tipo 
estrutural, que é adota uma estrutura jurídica, um ato, um negócio jurídico, e o 
funcional, que leva em conta uma situação de fato, que tem um controle 
econômico. Só para finalizar, aqui. Nós estávamos, aqui, perante uma situação 
em que a hipótese de incidência prevê uma situação estrutural, segundo o 
Xavier, ou uma situação em que é um contrato típico do direito privado.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:49:23 ]: Uma situação jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma situação jurídica, segundo o 
artigo 116 do Código. A menos que alguém queira falar mais alguma coisa sobre 
esse tema, vamos passar ao segundo da pauta, que tem uma relação imediata 
com esta questão, por isso que foi até solicitado ao Flávio Tudisco que 
relembrasse, rememorasse, para nós, o artigo que ele publicou na Revista de 
Direito Tributário Atual nº 22, que ele analisou a questão... O caso Gregory 
versus Helvering, que é, historicamente, a primeira decisão a respeito, no direito 
americano, a Corte Suprema, não é, a respeito do business purpose. Flávio, por 
favor. 

Sr. Flávio Tudisco: Bom dia. Na verdade, eu acho que mais do que uma pauta 
autônoma, realmente, o tema tem a ver com o que já está sendo discutido aqui, 
com esse acórdão que foi trazido pelo Bianco, que é com relação, no fundo, a 
substância sobre a forma, não é? E o comentário, aqui, na verdade, é para 
encerrar uma discussão que a gente começou na reunião passada, que, na 
verdade, é um rápido comentário com relação a esse caso que o professor Ricardo 
comentou, que é o caso Gregory versus Helvering.  



Eu tive a oportunidade de abordar esse caso em um artigo publicado aqui na 
revista do IBDT, em 2008, mas, na verdade, a abordagem foi bastante modesta, 
porque o caso é, com certeza, um dos mais comentados em temas tributários. O 
caso, para quem nunca teve curiosidade de ler a respeito, ele trata de um 
planejamento tributário feito por uma senhora americana, herdeira de uma 
fortuna, que ela tinha uma participação em uma sociedade através da 
participação de uma outra sociedade. Quer dizer, ela era a Sra. Gregory, no caso, 
e ela tinha 100% de uma sociedade que detinha uma participação em uma outra 
sociedade, e ela desejava vender essa participação no mercado. E aí a forma mais 
típica, talvez, ou mais usual, de fazer essa venda seria se essa última sociedade 
fizesse a venda, realizasse o ganho, tributasse esse ganho e distribuísse o líquido 
para a Sra. Gregory, não é? E tanto a realização do ganho quanto a distribuição 
dos dividendos estariam sujeitos à tributação. Uma outra forma, um pouco 
menos usual, mas também que seria aceita e seria corriqueira nesse contexto, 
seria se a sociedade intermediária distribuísse dividendos in natura para a Sra. 
Gregory, e esse dividendo in natura seria, justamente, as ações que ela quisesse 
vender, e, em um segundo momento, ela vendaria essas ações. Tanto essa 
distribuição de dividendos in natura quanto essa realização dessa venda em 
mercado seriam tributados de acordo com a lei americana.  

Aí, utilizando... De certo, assessorada por bons tributaristas, a Sra. Gregory, essa 
viúva, ela pensou em um terceiro caminho, que seria, na verdade, a criação de 
uma terceira sociedade, para a qual as ações que ela desejava vender fossem 
transferidas para essa sociedade e, se aproveitando de uma previsão de uma lei 
americana lá de 1928, que falava que: olha, transferência de ativos em um 
contexto de reorganização societária ou reestruturação societária, entre as 
sociedades, não seria tributado. Então, ela criou essa terceira sociedade, 
transferiu os ativos que seriam vendidos para essa terceira sociedade e, três dias 
depois da criação dessa sociedade e transferência desses ativos, a sociedade foi 
liquidada e, em devolução do capital dessa sociedade, a Sra. Gregory recebeu as 
ações que ela queria vender sem tributação e realizou a venda e ofereceu o ganho 
do caso à tributação.  

Fazendo tudo isso, então, ela evitou que houvesse a tributação sobre a 
distribuição de dividendos e, comparativamente, ela acabou sofrendo uma 
tributação bem menor. A operação foi questionada pelas autoridades fiscais, que 
disseram que a operação tinha que ser desconsiderada, porque o jeito mais 
típico, ou trivial, seria que a distribuição de dividendos tivesse ocorrido, e que, 
portanto, toda essa manobra aí teria que ser desconsiderada. Em sede 
administrativa, o que Sra. Gregory argumentou é que: “Olha, independentemente 
de qualquer coisa, na literalidade...”, e, aqui, eu não trouxe, na verdade, o 
conceito da época de reestruturação societária para o qual se aplicava essa 
isenção, mas o argumento dela foi formal, no sentido de: “Essa reestruturação foi 
feita, essa mudança, essa transferência de ativos, cai, sim, na literalidade desse 
conceito de reestruturação societária”.  



Esse argumento foi aceito no Tribunal Administrativo, então, e que ele confirmou 
que o caso concreto se aplicava, sim, à reestruturação societária, porque na 
literalidade da lei, na interpretação mais formal, aquele movimento de 
transferência de ativos estava, sim, de acordo com esse conceito. Aí essa decisão 
foi revertida no Judiciário, e é essa decisão que, na verdade, foi confirmada, 
depois, pela Suprema Corte americana, que se tornou o clássico conhecido, aí 
surgiu esse contencioso.  

No Judiciário, o voto condutor da reversão desse entendimento foi o relatado pelo 
juiz Hand, e, basicamente, o que ele fala, de forma diametralmente aposta ao que 
o Tribunal Administrativo tinha falado é que não era uma reorganização 
societária real, isso porque, embora estivesse de acordo com a literalidade... Ele 
faz uma metáfora, até, falando que a melodia da música é mais do que as notas 
da partitura, ele dá uma floreada aí, mas, no final, ele fala que não era uma 
reorganização real, que embora estivesse de acordo literalmente, formalmente, 
com o texto da lei, aquele conceito, ele teria sido pensado para se aplicar a 
reorganizações efetuadas no contexto de uma operação empresarial séria, com 
substância econômica, e não quando o único objetivo era evitar a tributação.  

Então, desde a publicação dessa decisão, esse caso vem sendo... Que foi em 1934 
para 1935, na verdade, porque o voto relator dele é de 1934, mas a confirmação 
da sentença é de 35, esse caso vem sendo reproduzido, quase repetido como um 
dogma de que criou, aí, a aplicação do princípio da substância sobre a forma, 
que teria justificado, etc. Só que... E passado quase 80 anos dele, ainda continua 
assim. Só que analisando um pouco mais, e aí é uma reflexão muito particular, 
também, e que, como eu disse, tem inúmeros estudos, especificamente, sobre 
esse assunto, mas um ponto de atenção que me chama é o seguinte: se a gente 
considerar o contexto em que a decisão foi dada, o contexto político e social em 
que a decisão foi dada, e alguns argumentos do próprio caso, eu, 
particularmente, fico com dúvida se as considerações ou as conclusões que se 
extraem desse julgamento não são um pouco exageradas, não é?  

O primeiro ponto, e que foi um ponto, também, que tem um texto de um 
professor de Tel Aviv que, infelizmente, eu não consigo lembrar o nome e, se 
conseguisse, eu não saberia pronunciar corretamente, mas é um texto de um 
professor de Tel Aviv, de mais de cem páginas, dedicado exclusivamente à analise 
desse caso, em que ele analisa todo o contexto político e social no qual ele foi 
decidido. E ele lembra que o caso decidido em 1934, depois do crash de 29, na 
época do New Deal, uma época em que os tributos teriam sido substancialmente 
aumentados pelo então presidente Roosevelt. E, de forma reflexa ao aumento 
dessa carga tributária, foram aumentados... A criatividade dos planejamentos 
tributários aumentou bastante também, e isso criou uma certa comoção na 
sociedade, e, nos tribunais, uma certa repulsa aos planejamentos. É até 
interessante que o professor Zilveti tenha comentado, um pouco antes, essa 
questão de como isso influencia a argumentação dos tribunais.  



Mas, então, quer dizer, nesse contexto de aumento de planejamento e meio que 
repulsa a esse planejamento, o que esse professor de Tel Aviv junta, e ele junta... 
É interessante porque ele pega notícias de jornais da época, pega casos, ele 
mistura tudo isso e chega à conclusão de que a tendência, nos tribunais, e a 
preocupação, na verdade, era de... Eles tinham a consciência de que se eles não 
flexibilizassem a interpretação literal da lei, ou a aplicação literal das normas 
tributárias, a arrecadação não seria garantida. É quase um movimento que a 
gente já viu aqui também, e continua presenciando, de que a lei chega depois do 
planejamento. E em uma época em que a arrecadação precisa ser garantida... 
Você vê, a gente vê isso desde a crise de 2008, também. Há vários... No sentido 
de garantir a arrecadação. Isso dominava o tribunal, à época. Então, isso para 
dizer, para concluir, nesse aspecto, que os julgadores estavam muito mais 
preocupados em confirmar uma tendência pró-fisco em suas decisões do que, 
propriamente, criar... Ou se tivesse uma preocupação com a dogmática, 
efetivamente, de criar um conceito, etc. Esse seria um primeiro ponto. 

O segundo ponto é que quem lê a argumentação que confirma essa decisão desse 
caso percebe a contradição, porque, ao mesmo tempo que eles falam que a 
reestruturação não seria um caso real, porque os atos teriam sido praticados 
com o exclusivo propósito de economizar tributos, eles confirmam a existência e 
validade de uma regra geral segundo a qual ninguém é obrigado, nem 
moralmente, a estruturar seus negócios de forma a pagar mais impostos. O que 
eles falam é que, na verdade, essa regra existe, é válida, só que ela não é 
aplicável para o caso concreto, porque ele está, claramente, fora do escopo dessa 
norma. É tão contraditório assim.  

Então, somando esses dois fatos com o fato de que também a efemeridade da 
existência dessa sociedade, que foi criada e extinta três dias depois, que se 
prestou só como veículo para essa situação, eu, particularmente, tenho a 
impressão de que mais do que suscitar a aplicação do princípio da substância 
sobre a forma e, muito menos, um princípio da substância sobre a forma como a 
gente tem ouvido desde 2008 para cá, com a adoção de UFRS, etc., esse caso 
está mais próximo de um caso de simulação do que qualquer outra coisa. 
Inclusive, isso foi confirmado, até, e aí tem um texto do professor Rolim, um 
livro, aliás, dele, uma parte interessante, ele faz a análise de julgamentos 
posteriores e ele tira a conclusão de que é fácil, na verdade, e outros professores 
também, de que o próprio juiz Hand, aí no caso, ele tinha dúvida sobre o que 
tinha sido julgado, tanto que, em outras situações, ele confirmou que não, que 
esse caso do Gregory versus Helvering tratava-se de um caso apenas de 
simulação. Então, esse é o ponto que eu tinha para considerar aqui, na verdade, 
encerrando uma discussão que a gente começou na reunião da semana passada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom. Já temos dois pedidos 
aqui na Mesa. Se alguém quiser pedir algum esclarecimento sobre o conteúdo do 
caso, antes de a gente discutir, está à disposição.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:02:02 ]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei, eu estou te oferecendo. 
Ele não se ofereceu, mas eu ofereço.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:02:08 ]: Está muito claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está muito claro, não é? Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A exposição é tão clara que ela quase esgota a 
possibilidade de debate em cima disso, porque quando eu comecei a procurar, 
aqui, o extrato da decisão da Suprema Corte, eu fiquei lendo algumas vezes, 
enquanto você falava, e eu confesso que isso que você acabou de falar, que existe 
uma confusão do próprio juiz que relatou o caso sobre aquilo que ele deveria 
falar sobre o propósito negocial e sobre forma e substância, em quatro 
parágrafos, ele muda de um lado para outro, a ponto de você não saber se, 
efetivamente, está a favor ou contra. Aí, depois, ele falou: “Agora tenho que 
decidir”, não é, e ele coloca essa questão que seria mais própria de simulação, 
porque o instrumento de reorganização societária foi utilizado para... Que ele usa 
aquele termo americano, disguise, ou seja, para desviar da hipótese de 
incidência. Então, foi feito um instrumento societário, uma estruturação, com o 
propósito de esconder ou dar uma volta, como o alemão usa [ininteligível - 
1:03:44], que é você fazer assim, não é, você dar a volta na hipótese de 
incidência, ou um [ininteligível - 1:03:50], você pega, passa para cá e vai para 
frente. Então, lendo, friamente, isso e depois tudo que você relatou, eu não tenho 
dúvida que aqui eles estavam falando de uma simulação e não de, efetivamente, 
de um propósito negocial ou de uma... Lógico, também se fala de substância 
sobre a forma, porque é próprio da substância sobre a forma, e eu acho que é um 
excelente caso para a gente pensar como as cortes, não só cortes administrativas, 
mas as cortes constitucionais, pendulam, também, de caso a caso, como tem que 
ser. Não é como não deve ser, é como tem que ser, porque aí eles analisam casos 
concretos. Muitas vezes, eles não estão firmes nisso, porque é um negócio muito 
escorregadio. Aqui mesmo, na Mesa, a gente fica... Pode ficar horas, e aqui no 
Plenário, então, dias debatendo esse assunto. E varia de tempos em tempos, e 
esse, como você bem relatou, era um tempo de vacas magras, que está se 
repetindo. Então, acabou de sair o programa de reforma tributária do Obama, 
que está aí na internet para quem quiser ver, e ele nem parece democrático, não 
é? Ele nem parece democrata, ele parece um republicano fervoroso. Então, é 
porque está faltando dinheiro lá em casa, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu não gosto muito de pendulação em direito 
tributário, eu gosto de ter uma situação um pouco mais clara, e aqui, 
claramente, é uma confusão, porque, na minha opinião, não é nem caso de 
substância sobre a forma nem caso de simulação, é simplesmente questão de 
interpretação de um dispositivo [ininteligível - 1:05:45] que concedeu isenção em 
relação à reestruturação societária. É simplesmente uma questão de 
interpretação teleológica. E, de acordo com essa interpretação teleológica, eu 
chego à conclusão de que aquela operação não se quadra, ponto final.  



Uma analogia que nós poderíamos fazer é a mesma confusão pelo Supremo, que 
também fundamentou errado e o resultado deu certo, ou seja, não reconhecer. 
No seguinte sentido, é o famoso caso Polaroid, que até falaram: “Agora temos a 
substância sobre a forma reconhecida pelo Supremo”. Primeiro, não reconhece 
nada; e, segundo, é irrelevante. Por quê? O Supremo diz o seguinte: “Nesse caso 
Polaroid, houve aquela importação via Vitória, via Espírito Santo, Vitória, em 
nome da Polaroid aqui em São Paulo, para economizar o ICMS”. Muito bem. Isso 
não é simulação. Onde há simulação? Não há nenhuma. Substância sobre 
forma? Nenhuma. Eles pegaram os contratos e verificaram o seguinte. Nos 
contratos entre Polaroid e a empresa importadora, estava escrito: “Eu, Polaroid, 
vou pagar todas as despesas de importação. Eu, Polaroid, sou responsável pela 
importação, etc.”. Aí o Supremo diz: “Bem, quem é o sujeito passivo? Quem é o 
importador? É a Polaroid”. Aí não tem substância sobre forma nada. É uma 
análise dos contratos e o respeito os contratos.  

Diferentemente, uma outra aquisição, se não me engano foi a Petrobras, que 
fizeram uma importação via Recife. Aí, realmente, tinha um distribuidor em 
Recife que costumava importar determinados produtos que interessava à 
Petrobras. Aí a Petrobras encomendou a esse importador: “Por favor, importa, 
para mim, isso”. Tudo bem, ele fez, teve a vantagem fiscal, que não foi essencial 
para isso, e, simplesmente, em vez de dizer: “Vamos passear a mercadoria - não 
lembra de onde veio, da Europa - via porto de Recife, entrega diretamente... Vai 
diretamente da Europa para o Rio de Janeiro”. O Supremo reconheceu como 
perfeitamente válida, essa situação, e decidiu corretamente nesse caso, porque, 
nesse caso, o importador foi o distribuidor estabelecido com o negócio de 
importação desses produtos.  

Agora, no caso Polaroid, não. E também não é simulação, não é simulação 
nenhuma. É, simplesmente, uma tentativa de reduzir que não corresponde ao 
contrato celebrado e à legislação fiscal que define quem é o sujeito passivo do 
ICMS. Eu acho que é simples assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre.  

Sr. Alexandre: O Dr. Flávio, ao discorrer sobre o caso, veio-me um exemplo que 
sempre foi usado aqui na Mesa, que os professores devem usar, de simulação, 
apesar das ponderações do Dr. Gerd, que era compra e venda de imóvel através 
de uma pessoa jurídica. Ou seja, eu só faço... Eu só constituo uma pessoa 
jurídica com a finalidade da não incidência do tributo, no caso, do ITBI, 
transmissão. Aqui nós estamos falando... O senhor falou de isenção, mas, no 
campo do direito, eu vejo que, nas duas hipóteses, há uma simulação: a intenção 
das partes não é aquela. Eu quero fazer uma pessoa jurídica, não com a 
finalidade de constituir uma pessoa jurídica para os fins econômicos de uma 
pessoa jurídica, apenas para economizar tributos. Nas duas hipóteses, eu vejo... 
Então, quando ele discorreu, eu pensei em simulação. Simples assim, Dr. Gerd. 
Desculpe.  



Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu pensaria, até, na simulação, o pacto simulatório, e 
precisaria querer encobrir o outro negócio. Nesses casos, eu não estou 
encobrindo nada, é tudo às claras; simplesmente, está errado. Então, no 
resultado, nós estamos de acordo; agora, na fundamentação... Isso aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria chamar a atenção para o 
Recurso Extraordinário 268586. É antigo, e pode ser que seja o caso Polaroid, eu 
não sei qual é a parte, 2685...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:10:40]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou repetindo: 268586-1-SP, 
Paulo. É da Primeira Turma do STJ, Ministro Marco Aurélio. Ele diz o seguinte, 
na ementa... O contribuinte foi perdedor, no caso, por esta razão que foi dita, era 
uma questão de definição da sujeição passiva. Mas ele diz, na ementa: “Não 
prevalecendo a forma sobre o conteúdo”. Só que na análise do voto do próprio 
Ministro Marco Aurélio, e dos outros votos que se manifestaram, alguns a favor e 
outros contra, houve divergência, a matéria foi tratada sob o ponto de vista da 
simulação do artigo 167 do Código Civil, que, no caso, seria a interposição de 
pessoas, olhando a aparência de... Transferir direito para pessoa diferente 
daquela a quem realmente se transfere.  

Já aqui, diferentemente do caso que o João Bianco trouxe, em que se falou: “O 
elemento econômico não prevalece sobre a forma”, o Supremo diz que não 
prevalece a forma sobre o conteúdo, já não falou “elemento econômico”. E eu, 
então, à luz disso, eu queria só lembrar que o CTN, que trata de simulação em 
dois lugares, no artigo 149 e no artigo 116, parágrafo único, não define 
simulação e nos joga para a conceituação do Direito Civil. Aliás, é assim que a 
doutrina e a jurisprudência têm feito ao longo dos anos todos, tem tratado os 
casos de simulação, casos tributários, sob o artigo 102 antigo e o artigo 167 
atual. E lá no atual artigo 167, o que nós temos não é nem a forma, no sentido 
usado pela Ministra Eliana Calmon, e nem a palavra conteúdo, como nós temos 
no caso Polaroid. Lá, nós temos forma e substância. Lembram-se, não é? Se o 
negócio jurídico encobrir e dissimular outro que for válido na substância e na 
forma, prevalecerá esse que está dissimulado.  

A palavra substância, entendemos, é claro, substância jurídica, substância do 
contrato, é utilizada, também, no artigo 188, quando diz que os atos anuláveis 
podem ser confirmados, desde que a sua substância seja válida. Então, o Código 
Civil atual, ele, realmente, nesses dois dispositivos, ele dá prevalência da 
substância. Forma, dentro do próprio Código Civil, é a maneira pela qual o ato se 
prova e se conclui: escritura pública, instrumento particular, etc., etc. Mas essa 
questão de substância que eu queria chamar a atenção, que é muito importante 
para nós no direito tributário, a substância é aquilo que os civilistas também 
chamam de causa jurídica, ou causa de atribuição patrimonial, que é, na minha 
visão, é simplesmente o conjunto. Já que a doutrina diz que a causa jurídica é a 
função que o contrato exerce, de acordo com o ordenamento jurídico, essa 
função, portanto, é percebida e entendida pelo conjunto da prestação e da 



contraprestação que envolve o contrato. Em um contrato de compra e venda, um 
transfere a propriedade e o outro paga o preço. Então, essa é a causa do 
contrato. Então, o que eu acho que nós temos que ter sempre em mente é isso, 
não é? A simulação... É por isso, até, que a corrente causalista de simulação, ela 
se preocupa não com a intenção das partes, mas com a causa... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:14:30]: Com a função do contrato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, com a função do contrato e com o 
comportamento das partes, dissonante da função do contrato declarado 
ostensivamente, e concordante com o contrato escondido. Nós já tivemos, aqui, o 
conselheiro Malaquias, o Claudemir Malaquias, que expôs, ele é defensor dessa 
corrente. De forma que, só para colocar as coisas, aqui, em termos do nosso 
direito, essa questão da substância sobre a forma, deve ser... Acho eu que deve 
ser entendida nos termos do Código Civil.  

Como o Flávio Tudisco mencionou, nos atuais CPCs, é uma questão diferente, 
não é? O contabilista, ele analisa o aspecto econômico. Eles nem falam em 
substância, eles falam em essência econômica sobre a forma jurídica, não é? A 
essência econômica é: esse contrato aqui tem cara desse outro aqui, há um efeito 
econômico parecido. Então, interessa o efeito econômico, e o contabilista, ele 
interpreta e acha que é esse que ele deve considerar. Nem sempre é tão claro 
assim, mas só para deixar evidente qual é o pensamento dele. Então, ele pode 
dizer assim: “Olha, o contrato de - é o caso típico - arrendamento mercantil, para 
mim, não é arrendamento mercantil, não tem locação nenhuma, tem uma 
compra e venda financiada a prazo”. E é assim que ele contabiliza. Essa é a 
essência econômica da contabilidade, que não tem nada a ver com a substância 
jurídica desse contrato formado pela sua causa, não é? De forma que eu acho 
que nós ainda vamos ter que discutir muito isso. Foi muito oportuna essa 
recuperada desse seu trabalho. E o Miguel tem escrito muito sobre isso, também, 
e quer falar.  

Sr. Miguel: Ainda com relação à discussão da simulação, um caso bem antigo 
que vale a pena relembrar é o caso do seguro dotal, que as pessoas faziam um 
seguro cujo prêmio era abatível na apuração do imposto de renda, e logo no 
começo do exercício seguinte, eles cancelavam esse seguro e o prêmio recebido 
não era tributado também. Então, havia uma grande discussão, na doutrina, 
sobre se isso era fraude à lei ou se era simulação. E, realmente, no meu 
entendimento, eu configuro como uma simulação absoluta. Na verdade, ninguém 
quis fazer seguro nenhum, só quis se enquadrar em um dispositivo legal 
expresso que permitia esse abatimento e que depois não era tributado ao 
recebimento do prêmio. Então, realmente, em muitos casos, a gente discute 
substância sobre a forma ou fraude à lei e, na verdade, nada mais é do que uma 
simulação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor tem razão. O único 
problema é o abuso das autoridades fiscais em classificar tudo como simulação. 
Esse é um grande problema.  



Sr. Miguel: Também tem essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse caso era de simulação, 
realmente.  

Sr. Miguel: Esse caso era o típico de uma simulação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Então, vamos 
passar para o terceiro assunto da pauta. Mara. Vamos ver se dá para pegar o 
Paulo, ainda.  

Sra. Mara: Eu estou trazendo esse assunto porque, à época que esses decretos e 
esse convênio foram publicados até pela imprensa, muito se falou que havia sido 
concedido por São Paulo uma isenção, vamos dizer assim, que tinha se resolvido 
o problema das importações por conta e ordem de um determinado período, e 
nada, pelo menos que eu tenha visto, falou-se sobre as condições que foram 
impostas por São Paulo para que esse benefício pudesse ser usufruído pelo 
contribuinte. E eu queria discutir, um pouquinho, se São Paulo, na verdade, 
quando ele regulamentou o convênio que deu a ele e ao Estado do Espírito Santo 
o direito de conceder uma suposta isenção sobre essas operações, se São Paulo 
extrapolou esse convênio e se ele tinha o direito, ou o poder, vamos dizer assim, 
de vincular a uma série de obrigações ao contribuinte, obrigações essas que são 
estranhas ao convênio, para que o contribuinte pudesse dele usufruir.  

O convênio, ele trata... Ele dá, aos estados, o direito de regulamentar estas 
operações, mas ele traz uma... Traz, também, no seu bojo, uma disposição muito 
clara dos outros estados dizendo que a posição adotada pelo Estado de São Paulo 
e pelo Estado do Espírito Santo, através do Protocolo 23, não era a posição 
adotada pelos demais estados conveniados. Ou seja, deixou claro que aquela 
posição sobre o que era operação por conta e ordem e o que era operação de 
importação por encomenda, a conclusão que os dois estados chegaram e 
dispuseram, através do protocolo, era uma conclusão entre eles, não era uma 
conclusão abrangente. Até porque, essa questão, até hoje, não foi decidida de 
maneira clara pelo Supremo. Aí vem São Paulo e legisla, regulamenta, todas 
essas operações, ou seja, o benefício dado às operações de importação por conta 
e ordem que foram efetuadas no período acho que de maio de 2005 a março de 
2009, que era, justamente, esse o período que estava sendo, supostamente, 
isentado pelos dois estados. E ele impõe uma série de condições para que esse 
contribuinte possa se beneficiar dessa suspensão e extinção de punibilidade, aí, 
do crédito tributário, eventualmente existente a favor de São Paulo. E uma 
dessas... A principal dessas imposições, aí, essas condições, é que o contribuinte 
deveria fazer um requerimento mencionando todas as operações relativas aos 
dois estados que eram dentro do objetivo do Protocolo 23 e do convênio e, além 
disso, ele deveria colocar a relação de todas as importações realizadas na 
modalidade por conta e ordem de terceiros, promovidos por importadores 
situados no Espírito Santo ou em outra unidade da Federação. E aí é o ponto. 
Por quê? Porque para que o contribuinte pudesse ter a isenção ou a suspensão 
da exigibilidade das operações por conta e ordem realizadas entre São Paulo e 



Espírito Santo, ele deveria denunciar, espontaneamente, todas as demais 
operações que ele tivesse feito com os demais estados, excluindo Espírito Santo e 
São Paulo; e, ainda por cima, deveria pagar, caso não tivesse recolhido o imposto 
a São Paulo, relativo a essas importações, ele deveria pagar em um prazo de 15 
dias, com os acréscimos legais, sob pena de não poder usufruir da suspensão, ou 
da, vamos dizer assim, da suposta isenção que estava sendo dada. 

Então, este decreto, na verdade, eu entendo que ele tenha extrapolado a vontade, 
pelo menos de Espírito Santo, de conceder... De tratar o assunto. Porque o 
convênio foi recepcionado pelo Espírito Santo, através de um decreto que 
meramente incorporou o Convênio 36 à sua legislação, não fez absolutamente 
mais nada. E São Paulo regulamentou tudo isso, querendo, de uma certa forma e 
indiretamente, buscar todas as operações alheias aos dois contratantes aí, o 
Estado de São Paulo e o Espírito Santo, para ou, vamos dizer assim, ter a notícia 
para poder autuar, ou vincular esta não denúncia, depois, posteriormente, 
descoberta pelo fisco, para indeferir, justamente, aquilo que era o objeto do 
Protocolo 23. Então, eu pergunto: tendo em vista que o convênio que foi expedido 
e firmado por todos os estados havia a expressa menção de que não era aquela a 
intenção dos demais... Não era aquela a opinião e nem a posição dos demais 
estados, que tinha sido conferida a possibilidade, ao Estado de São Paulo e 
Espírito Santo, de dar uma isenção, especificamente, a um determinado período 
e a um determinado tipo de operações, se São Paulo tinha o direito e poderia, 
vamos dizer assim, regulamentar o convênio dessa forma, se essa 
regulamentação é legal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Brandão, Gerd?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mara, esse convênio foi uma das coisas mais 
espúrias que fizeram, até para atender ao interesse político do ex-governador 
José Serra, não é? Para começar, a pergunta deveria ser: o decreto poderia 
regulamentar esse convênio? Precisaria uma lei estadual, não é, porque depois 
da emenda constitucional que diz que qualquer benefício ou isenção tem que ser 
por lei, embora, para o ICMS, existe, na Constituição, a previsão de que os 
benefícios serão concedidos por convênio, sem prejuízo do artigo que diz que 
exige lei, quer dizer, esse decreto, realmente, não só extrapolou, eventualmente, 
mas, também, ele é nulo, não é? Eu acho que esse decreto... Até para dizer, eu 
enviei um... É um ofício para o Ministério Público, e o Ministério Público, agora, 
tem poder de abrir ação civil pública quando está em jogo o interesse coletivo, 
não é? E é o caso. E eu estou vendo que já está no quinto volume de informações 
e pedido de informações pelas autoridades, no sentido de responsabilizar o 
governador pela assinatura desse convênio... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:26:05]: Não vai dar em nada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que não vai dar em nada, eu sei. [Risos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:26:10]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu ouvi. Tudo bem. Bom, do ponto de vista 
prático, se você disser assim: “Bom, nós temos um convênio e São Paulo foi além 
desse convênio”, é claro que há de prevalecer o que está combinado no convênio, 
o que está autorizado, não é? Impor novas restrições por decreto já é um erro. Se 
houvesse a lei paulista, até eu acho que poderia esquecer essa questão do 
convênio. Portanto, eu acho que o erro já está na base, o erro está na forma como 
foi feito esse convênio. E essa exigência, que, inclusive, existem outras dizendo 
que quando se tratar de simulação não vai haver anistia, e é o caso típico, todas 
as importações do Espírito Santo que estavam nessa situação, a maioria estava 
nessa situação de simulação, quer dizer, de contratos malfeitos, não é? É o que 
foi visto no caso da Polaroid. [Risos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:27:20]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas 99%, vai. Vamos dar 1% de...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:27:27]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O auto de infração, falar que é crime ou não é 
crime, isso é o de menos. O que importa é se, realmente, tratasse-se de 
simulação. Você pode ter um auto de infração dizendo que você cometeu crime e 
não tem crime nenhum, é só assunto de... Questão de discussão tributária. 
Portanto, o decreto, ele, realmente, extrapolou o convênio. Agora, se o convênio é 
válido é outra história.  

Sra. Mara: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você precisa falar no microfone. Eu 
vou repetir. Ela está dizendo que a questão está no decreto e não uma lei está 
estabelecendo a questão. Isso é o primeiro aspecto. Agora, eu também acrescento 
que, se fosse uma lei, seria discutível da mesma forma, porque é um excesso de 
exigência ‘irrazoável’, não é? Alexandre...  

Sr. Alexandre: Eu sei que falando... Falar como advogado de contribuinte que 
tem um... Que passou por um caso concreto, não de simulação, erro de 
proibição, foi processado criminalmente, três habeas corpus e auto de infração, 
execução fiscal, e veio esse decreto. Ele só tinha uma operação com o Espírito 
Santo, então, em nenhum momento, eu pensei em discutir que ele não tinha que 
fazer nenhuma outra denúncia de importações irregulares, porque eu entendo 
que quem está com essas dificuldades é porque fez outras importações dentro da 
guerra fiscal. A grande maioria é Espírito Santo. A grande maioria das operações 
é Espírito Santo.  

Tirando essas questões políticas, e eu estou falando, agora, também, um pouco 
politicamente, como advogado de um contribuinte que nunca pensaria em 
discutir a legalidade de uma regra de, no mínimo, remissão. O credor está 
remindo a sua dívida. Ele está... Ele, com base no CTN, ele: “Olha, eu não quero 
mais receber, desde que você denuncie essa operação e outras, se tiver. Você 
quer aderir? Sim ou não?”. Está na liberdade da pessoa jurídica ou física de 



denunciar ou não essa... Eu não vejo essa questão tão grave assim. “Ah, mas eu 
tenho outras operações que eu não quero denunciar, que eu quero omitir”, então 
não adere ao convênio e discute a legalidade, etc., da operação de importação. Eu 
vejo dessa forma. Então, eu acho que, que nem o Dr. Brandão, está colaborando, 
inclusive, para a minha execução fiscal não ser extinta e o inquérito policial não 
acabar, porque agora que eu estou descobrindo porque não acaba, porque eu já 
denunciei, já fui lá e o juiz não decide. Deve ser por isso. Obrigado.  

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

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu estou muito preocupado porque, cada vez mais, 
eu me transformo naquela figura que sempre critiquei, o inconstitucionalista: sai 
qualquer coisa, isso é inconstitucional. Mas, realmente, eu não consigo mais 
evitar. Eu estou sendo inconstitucionalista. Acontece que toda essa discussão é 
completamente... Já é uma aberração em si. Por quê? Porque tudo isso peca pela 
origem. Como é possível que uma lei complementar que foi, naturalmente, 
recepcionada pela Constituição, estabelece uma pena em relação ao contribuinte 
alheio ao fato? O que o contribuinte de São Paulo tem a ver com a observância da 
Constituição por parte de dois governadores? Nada. Como, portanto, a lei 
complementar recepcionada - e, na minha maneira, o artigo oitavo é 
inconstitucional nessa parte - pode punir o contribuinte que recebe uma 
mercadoria, por exemplo, de Goiás e tem uma parte do imposto que ele pagou 
cortado? Por quê? Porque o governador de Goiás não observou as disposições 
constitucionais a respeito da celebração do convênio. Eu fiz um artigo sobre isso 
e concluí: prendam o governador, mas o contribuinte não tem nada a ver.  

Agora, deixando de lado - você é advogado - a patologia, evidentemente. Porque é 
evidente que tem conluios, manobras, só se movimentam notas fiscais, não é? 
Isso é patologia, claro, aí a situação é outra. Mas o contribuinte de boa-fé que 
compra de um outro estado que dá esse benefício, ele não pode ter o crédito 
cortado. Aliás, eu tive uma oportunidade, encontrei o Ministro Ricardo 
Lewandowski como professor na faculdade, eu falei... Ele está, exatamente, com 
essa questão, e eu disse: “Você já imaginou que se você for... Você confirmar a 
possibilidade de cortar esse crédito, você vai pagar mais quando comprar uma 
Aspirina na farmácia?”. Porque é evidente que o contribuinte que tem o seu 
crédito de compra, ele é contribuinte de direito. Ele vai transferir esse ônus para 
quem? Para o consumidor. Vai ter, como consequência, o quê? Aumento de preço 
do remédio, dentro, naturalmente, das limitações que existem nesse mercado. 
Então, o Ministro Lewandowski, conforme a decisão dele, vai ter que pagar mais 
pela Aspirina que, aliás, ele precisa muito, no Supremo; eles precisam muito de 
Aspirina.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, para encerrar, que estamos 
em cima.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O professor Gerd tem razão, e assim, pelo 
menos, o STJ tem decidido nesses casos em que há uma efetiva operação 
interestadual, porque, realmente, o contribuinte não tem nada que ver com a 



história da guerra fiscal. Mas esse caso do Espírito Santo não é isso, é bem outra 
coisa. E eu queria lembrar a questão da anistia, que o próprio Código Tributário 
Nacional, no artigo 180, ele diz o seguinte... Os estados podem receber anistia e 
ninguém reclama, mas “a anistia abrange, exclusivamente, as infrações 
cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos 
atos qualificados em lei como crimes ou contravenções”. Quer dizer, o estado de 
São Paulo, ao colocar esse texto... Na verdade, nem precisaria, porque se alguém 
levantar a questão de que há crime ou contravenção na operação efetuada, a 
anistia é inválida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dado que temos pouco tempo, em primeiro lugar, 
concordo com o professor Gerd, completamente, no sentido de que o fato de um 
estado não cobrar o imposto é um problema daquele estado, não permite que o 
outro estado cobre aquilo que o primeiro estado não cobrou. Portanto, o fato de 
São Paulo querer cobrar um imposto que deveria ser cobrado pelo Espírito Santo 
é matéria que não tem cabimento no sistema constitucional. Discordo, 
frontalmente, do Brandão quando o Brandão diz que seria necessária uma lei ou 
coisa parecida, porque, lamentavelmente, o texto constitucional não diz aquilo 
que o Brandão disse. O Brandão disse que o artigo 155, parágrafo 12, g), diria: 
“sem prejuízo do disposto no artigo 150”, só que é o inverso. O artigo 150, quase 
exige uma lei específica, fala: “sem prejuízo do artigo 155, parágrafo 12, g)”, 
portanto, o constituinte deu a preferência para o... É exatamente o inverso. Ou 
seja, embora, normalmente, eu precise de uma lei, sem prejuízo daquele caso 
específico com que isenções e benefícios serão concedidos mediante convênio. O 
artigo 155, parágrafo 12, g) fala que: “mediante convênio e isenções e etc., serão 
concedidos ou revogados”. Portanto, parece-me que é exatamente o inverso, e o 
convênio é a fonte pela qual se concedem isenções no âmbito do ICMS. Então, 
não é necessária a lei para essa matéria.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Discordo, diametralmente, para uma outra reunião.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, lamentável, não houve tempo. 
O seu assunto é importante, fica na pauta. É a questão de destruição de bens 
deteriorados. É um problema procedimental, mas de grande repercussão.  

Agradeço a presença de todos. Nós nos reuniremos na próxima semana.  

 

 

 

 

FIM 

 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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