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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados colegas, 
associados do IBDT, o Professor Ricardo Mariz de Oliveira não pôde, por 
razões profissionais vir hoje, então eu estou como substituto. A Mesa já 
está composta com os professores e vamos dar início aos trabalhos. Eu 
pergunto se há alguma comunicação a ser feita pelos presentes. Vou 
passar então aos trabalhos com vistas à pauta estabelecida para esta 
reunião. E eu por acaso estou aqui no primeiro item, ICMS, revogação 
de benefício fiscal e princípio da anterioridade tributária: RE 564225, 
agravo regimental do Rio Grande do Sul, que está sendo, eu distribuí 
uma papeleta aí, para facilitar para todos. Relator ministro Marco 
Aurélio, algo que saiu publicado no início de setembro. E na verdade 
não se trata de um exame crítico, mas eu queria aproveitar esta decisão 
que seria de uma repercussão geral, tratando do imposto, aliás, do 
princípio da anterioridade tributária, no caso de impostos indiretos, no 
caso ICMS. E na verdade o que chama a atenção aqui, na segunda 
folha, eu trato, uso um escrito de um... de um trabalho publicado sobre 
o princípio da anterioridade da lei tributária, e ele diz assim, seria a 
doutrina que se firmou depois dos anos, mais ou menos anos 2000 né, 
na primeira década: “é praticamente unânime a doutrina quanto ao 
entendimento de que a lei que extingue ou reduz isenções só derrama 
efeito, eficácia a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte 



àquele em que tiver havido a sua publicação, por aplicação do princípio 
da anterioridade tributária”. É que essa lei revogadora ou redutora da 
isenção outrora concedida, equivale à criação de tributo, o que passa a 
reclamar que se evite surpresa ao contribuinte assegurando-se 
segurança jurídica e previsibilidade. E aqui eu coloquei, caso, 
anteriormente ao tempo de constituição de 46, prevalecia a súmula 615 
do Supremo que dizia: "O princípio constitucional da anualidade que 
equivale ao princípio da anterioridade, não se aplica à revogação da 
isenção do ICM", naquele tempo já a questão foi tratada em separado. E 
aí as alterações da época, em 1975 a lei complementar 24, estabeleceu 
alterações dizendo: "A isenção salvo se concedida por prazo certo, em 
função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada 
por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III, no art. 104, 
que é do Código Tributário Nacional. E que diz, três: “que extingue ou 
reduzem isenções, salvo se a lei expuser de maneira mais favorável ao 
contribuinte. E observado o disposto no art. 178.” Precedente atual no 
STF, precedente que marcou esta colocação aquele que a doutrina se 
refere, diz: “reação direta de inconstitucionalidade 2.325, no Diário 
Oficial da Justiça de seis de outubro de dois mil e seis”. E por quê que 
eu uso em pauta esse recurso extraordinário 564225? Porque não... nós 
já tivemos decisões no sentido desta... deste precedente, e neste caso eu 
vou ter dois votos contrários. Aqui a questão é aquela que acontece... 
acontece muito no ICMS não é, os convênios dispõem sobre redução de 
base de cálculo, quer dizer, continua vigendo a lei de incidência e 
durante um período fica uma cobrança menor. E num determinado 
momento volta, retoma a incidência plena. Então a base de cálculo 
reduzida, essa expressão está aqui neste, agora está à fio. Vamos ver 
aqui no resumo do informativo do Supremo Tribunal Federal, mas o que 
me interessa, é que dois juízes: ministro Dias Toffoli e a Rosa Weber, 
proviam o agravo regimental, ou seja, eles entenderam que não se 
aplicaria o princípio da anterioridade, no caso desses, que é esse que 
está em juízo. E eu vou ler aqui o resumo. “Após aduzirem que 
benefícios fiscais e redução da base de cálculo se caracterizariam como 
isenção parcial, pontuavam que, de acordo com a jurisprudência do 
STF, não haveria que se confundir instituição ou aumento de tributos 
com revogação de isenções fiscais, uma vez que neste caso a isenção já 
existiria e persistiria, embora com a dispensa legal de pagamento”. 
Então vejam que as cabeças novas no Supremo Tribunal já estão 
pensando um pouco diferente, das bases do princípio da anterioridade e 
seus efeitos, como está aqui, na menção do Rabelo Filho, né? “Essa lei 
revogadora da isenção outrora concedida equivale à criação de tributo, o 
que passa a reclamar que se evite surpresa ao contribuinte”. Surpresa 
está grifado. “Assegurando-se segurança jurídica e previsibilidade”. 
Então, são os fundamentos que o Supremo tem usado para decidir essa 
questão, e essa questão tem aparecido, não com uma frequência, mas 
aparece, e o Supremo, vejo agora então, e ponho em discussão esses 
dois votos, essa minoria que se manifestou nesse sentido. Achando que 
o princípio da anterioridade não se aplica, não há propriamente uma 
surpresa do contribuinte ao ser a base de cálculo reduzida é revogada, 



esse tipo de isenção do ICMS tem essas características, né, a incidência 
existe e em um determinado momento por razões de ordem econômica 
dos estados, etc., diminuem a incidência totalmente ou parcialmente, e 
fica uma base de cálculo reduzida. Então, eu gostaria de ouvir os 
presentes sobre isso. Professor Zilveti, Fernando Zilveti, por favor, com 
a palavra. 

  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na medida que o professor Bonilha 
explicava e relatava a sua questão, eu lembrava das minhas aulas de 
mestrado, com outro professor aqui do meu lado direito, professor Gerd, 
que estimulava o debate... estimulou nas suas aulas de pós-graduação, 
e um dos temas que eu recordo é justamente essa questão da 
anterioridade. E nós discutíamos, analisávamos e depois tínhamos um 
debate entre os alunos, os mestrandos, os doutorandos. E naquela 
época, o que me chamou a atenção foi a forma não só didática, mas 
também as propostas de... de geração de ciência e você entender o 
alcance do princípio da anterioridade. Que o princípio da anterioridade 
é colocado de forma meramente positivista, se torna apenas um prazo 
para vigência de uma norma que cria um tributo, então se fala o 
princípio da anterioridade e passa a ser anualidade, ou passa ser 
nonagesimal, e isso não resolve o problema que foi colocado e eu me 
lembro dessa palavra também mencionada pelo professor Gerd, da 
previsibilidade, ou seja, a função da anterioridade é justamente você 
trabalhar com aquilo que você pode ter em termos de técnica, de 
organizações de seus próprios negócios e lembro de um texto que foi 
trazido por um colega, na época do Adam Smith, relatando um pouco a 
origem desse princípio da anterioridade, ou seja, era ligado muito à 
safra, você tinha uma safra agrícola, você tinha contados os seus grãos 
ou sua produção para que fizesse o resultado disso, fizesse frente às 
despesas que você tinha pela frente e até o próprio pagamento de 
tributos, lembrando que também na época feudal você pagava imposto 
com produção. Então o que acontecia principalmente nos centros onde 
havia o sistema tributário mais aprimorado, por exemplo o regime 
inglês, você tinha a figura do xerife que de uma hora para a outra 
aumentava a exação, ou aumentava a pressão sobre o contribuinte e 
essa pressão vinha a qualquer momento, que justamente causava uma 
grande insurgência, causava um grande desconforto, e claro, você 
criava um poder paralelo, então, um poder paralelo do xerife, ou do 
coletor, sobre o rei. Nessa... nessa época feudal se desenvolveu um 
pouco a ideia de direitos... direitos do contribuinte que depois foram 
mais ventilados como direitos fundamentais, então a relação do João 
Sem-terra que é essencialmente tributária, ela não é de direitos 
humanos, ela não confunde com direitos humanos quando ela é 
essencialmente tributária, então todo essa... esse trabalho de 
concessão, todo esse trabalho... trabalho de contenção de poder 
tributar, foi feito na resistência do contribuinte e justamente para que 
ele pudesse melhor programar sua vinda, não ficasse tão sujeito ao 



autoritarismo e aos humores não só do rei que quando voltava da 
guerra resolvia criar novos tributos, mas também do poder paralelo do 
xerife. Nessa... nessa questão da anterioridade isso era essencial, era 
necessário que você tivesse então uma... uma... uma norma, uma 
garantia de que você naquele período em que você já sabe o que você 
plantou, já tem certeza do plantio, que é natural para quem trabalha 
com a terra, você pelo menos saiba que para aquela safra você vai ter 
uma exação, para a outra safra pode ser diferente, mas para aquela 
safra você já tem uma condição de até pensar quem você vai pagar. 
Com relação à anterioridade, isso gerou a confusão com a anualidade, 
mas por trás disso e o que foi desenvolvido durante toda a história da 
tributação, foi você dar ao contribuinte uma condição de organização 
dos seus negócios, condição de organização da sua vida pessoal. Então 
a previsibilidade que está aqui escrita é essa, não é que a perda de 
uma... de um incentivo seja um novo imposto, não é essa a proposta, é 
que quando você tem um incentivo fiscal você coloca isso na tua 
formação de preço, principalmente nos impostos indiretos. Qualquer 
um que faça engenharia reversa vai saber que você coloca, você aprende 
na escola de administração, a gente dá aula, então, na primeira aula, 
vamos fazer engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Pegar e 
fazer o cálculo do produto, levando em conta tudo aquilo que é custo, e 
até aquilo que não é mais, é uma engenharia reversa. Se você faz todo 
esse trabalho, você calcula a sua produção, calcula o seu negócio 
contando com um benefício fiscal, você sabe que ele vai ser revogado. 
Sem dúvida, pode ser revogado a qualquer momento, mas o que se 
defende é que a revogação não seja feita fora de um período de que você 
tenha condição de reprogramar, inclusive, a sua máquina fiscal. Feito 
dessa forma abrupta você vai ter não só um problema de custo, mas vai 
ter um problema fiscal, contábil, de sistema, toda vez que você mexe na 
tributação você tem que fazer parametrização, e parametrização é um 
caos. E ainda vai ter que casar a parametrização do seu... da sua 
contabilidade, do seu departamento fiscal com a parametrização do 
fisco estadual e outros... outros fiscos que trabalham com esse cálculo, 
por dentro. Então é essa a questão da previsibilidade que precisa ser 
preservada. E aí, ainda que você considere tecnicamente, que não é 
exatamente o aumento do imposto, isso não é o ponto, o ponto é, o 
contribuinte tem um risco de quebra de expectativa ou até perda 
econômica efetiva, inegável. Ele tem o risco até de autuação fiscal, 
porque ele não tem condições de mexer no sistema dele e ele vai pagar 
multa do próprio ICMS com base no valor da transação, porque é 
outra... outra presencia fiscal. Então eu não vejo como concordar com 
esses ministros que... 

 Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Vencidos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vencidos, graças a Deus, porque não faz 
o menor sentido, é algo que me parece fruto de um desconhecimento 
não só do imposto, mas do negócio em si e da... da vida empresarial, 
senão, não fariam dessa forma 



 Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Gerd, com 
a palavra. 

 Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu fico muito contente de ver que 
agora as sementes dos... das aulas das nossas discussões de pós-
graduação caíram em solo tão fértil, né? [risos] Eu também... o Zilveti 
naturalmente ele é não só o homem de, mas também um homem dos 
princípios, não é, que eu acho muito importante defender, entre eles 
naturalmente o princípio da anterioridade. Aí, eu acho que nós devemos 
lembrar um pouquinho a doutrina e... porque afinal de contas, temos 
essa súmula. O que explica essa súmula? Essa súmula deve ser 
explicada pela doutrina então reinante, defendida, por exemplo, por Rui 
Barbosa Nogueira que, não sei se vocês conhecem o gráfico dele sobre 
incidência, não incidência, isenção, imunidade, vocês conhecem? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu desconheço. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, é o seguinte, eu tenho o campo 
genérico da não incidência, tenho fatos, mas não tenho lei, e tal... Aí eu 
tenho fatos que são descritos pela lei que fica num círculo, não é, que é 
e essa lei diz: Não, esses fatos aqui estão no campo da incidência, e 
depois ainda fazia fora do círculo uma barreira para mostrar 
graficamente o que é imunidade, ou seja, são fatos também de não 
incidência, mas qualificada pela Constituição, porque a Constituição diz 
não, esse fato não é e não poderá ser tributado, não é?, é justamente 
essa daí. E a isenção, onde estava? E aí que vem o grande ponto. Estava 
dentro do círculo da lei que definiu a incidência, de modo que se a 
incidência, desculpem, a isenção for revogada, a rigor, no muda nada, 
já estava no campo da incidência, não é? Então, não há que observar 
princípio da anterioridade, era mais ou menos essa... essa base. Mas, 
aí, uma outra elaboração doutrinária, aliás, quem fez na minha opinião, 
o primeiro trabalho mais doutrinário sobre a isenção foi Souto Maior 
Borges, e o Souto Maior Borges defendia outra posição completamente 
diferente, dizendo: a isenção não é algo que está no campo da lei que 
definiu a incidência e só dispensou, veja, aqui no texto tem exatamente 
isso, não é, que fala: “dispensa legal de pagamento”, mas sim, isso dizia 
o seguinte, existe um fato gerador, existe o dispositivo legal, ou a 
própria lei que cria a isenção, ou uma lei posterior cria um fato gerador 
de isenção, então, é algo completamente distinto da lei que cria a 
isenção, e se eu modificar essa isenção, por exemplo, revogando essa 
isenção evidentemente, essa lei precisa observar os princípio entre eles, 
o princípio da anterioridade. Então, é justamente nessa posição 
doutrinária que se funda exatamente a, vamos dizer, a corrente que 
entende que precisa haver a anterioridade. E isso, além dessa parte 
doutrinária, aliás, é interessante os alemães, os tributaristas alemães, 
eles dizem que a isenção é a descrição negativa do fato gerador, porque 
muitas vezes eu não posso definir fato gerador porque ele é muito 
amplo, então como eu consigo entender o fato gerador? Exatamente, 
eu... pelas exceções, então isso é muito importante, existe uma lei fora 



daquele círculo de incidência da lei ordinária, não é, que define tudo 
isso. E naturalmente, esse fundamento doutrinário, quanto à natureza 
da isenção, vai exatamente em consonância ao princípio da segurança 
jurídica, ou melhor ao valor da segurança jurídica, à previsibilidade, à 
contenção contra a não surpresa, porque como disse o Zilveti, com toda 
a razão, não é?, mesmo que não seja uma isenção condicionada, aliás, 
condicionada por tempo determinado, esse problema não existe porque 
simplesmente não pode antes do recurso desse período revogar isenção, 
mas as não condicionadas não gravosas, mesmo elas, causam o que? 
Causa toda uma reação, o contribuinte ele faz o seu planejamento, não 
é? Às vezes no governo não é bem assim, mas na iniciativa privada você 
precisa fazer um planejamento razoável, não é, e evidentemente ele 
conta com essa isenção sobre o aspecto econômico para fazer o seu 
planejamento. Então, ele tem realmente um direito a uma proteção, à 
proteção da previsibilidade. Então, para mim realmente não tem a 
mínima dúvida, dentro, evidentemente, do estado de direito e não do 
estado de direita. Esse olhar é muito importante. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Com a 
palavra, dando sequência, meu caro João Francisco. 

Sr. João Francisco Bianco: É... eu... eu concordo integralmente com o 
que foi dito até aqui pelo Fernando e o professor Gerd. 
Independentemente da construção jurídica, doutrinária da hipótese de 
incidência, da isenção, o fato é que do ponto de vista econômico existe 
um aumento da carga tributária com a revogação da isenção, com a 
alteração da base de cálculo, do ponto de vista econômico é indubitável 
e se existe um valor maior, que é o valor da previsibilidade, da 
segurança jurídica, dito da previsibilidade, não há dúvida que a 
revogação da isenção está acarretando o aumento da carga tributária 
imprevisível, tem que ser respeitada a questão da anterioridade. O que 
me surpreende é justamente o contrário, é o fato do Supremo ter 
durante décadas mantido uma jurisprudência com entendimento 
contrário, e aqui surpreendentemente, o professor Bonilha, parece que 
as novas cabeças do Supremo estão querendo rever esse assunto, 
apesar de ter sido uma decisão apertada, né, o que se espera é que esse 
assunto seja revisto até pelo... pela outra turma, pela segunda turma e 
pelo plenário para que seja efetivamente alterado esse... esse 
entendimento, o entendimento passado. Agora, por coincidência, eu 
trouxe aqui uma outra decisão do Supremo, eu ia comentar, que é o 
recurso extraordinário 682631, que trata da “aplicação do princípio da 
anterioridade nos casos de mudança de legislação do ICMS, para a 
introdução do regime de substituição tributária”, e aí o Supremo, 
primeira turma, por maioria de votos, vencido o ministro Marco Aurélio, 
entendeu que não há desrespeito ao princípio da anterioridade, com a 
instituição do regime de substituição tributária. Diz aqui a ementa: “o 
regime de apuração de substituição tributária não está alcançado pelo 
âmbito de proteção da tutela da não surpresa, na medida em que o 
agravamento inicial que decorre do dever de suportar o imposto pelos 



demais entes da cadeia será ressarcido na operação... [interrupção no 
áudio] da relatoria, na hipótese sobre análise não há aumento 
quantitativo do encargo e sim um dever de cooperação com a 
administração tributária”. 

No texto do voto vencedor, do ministro Luís Roberto Barroso, a gente 
pode ler aqui o seguinte: “cumpre esclarecer que a imputação de 
recolhimento por substituição não equivale à instituição ou majoração. 
Nesse sentido, vale registrar as esclarecedoras razões de decidir 
assentadas pela instância ordinária: ‘havendo a referida norma estadual 
apenas alterado a forma de recolhimento do tributo devido em virtude 
de circulação de produtos, evidente ao fato em que aos valores 
recolhidos no início da cadeia lhes serão devolvidos em função da 
substituição inerente à eleita forma de tributação, existindo 
embasamento legal para o seu condicionamento... para o 
condicionamento da sua aplicação ao cumprimento do interregno 
nonagesimal’. O agravamento do encargo que cabe ao substituto é tão 
somente aparente, isso porque o desembolso do ICMS que não é próprio 
será ressarcido na saída da mercadoria do estabelecimento. A 
substituição tributária, portanto, é um dever de cooperações com a 
administração e não propriamente uma majoração do império." É isso. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu não gravei o nome da, o número 
do recurso extraordinário... 

Sr. João Francisco Bianco: É 682631. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: 6826...? 

Sr. João Francisco Bianco: 631. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: 631. Para a gente ver como não se faz 
justiça, né? Porque é o que a gente estava falando agora a pouco, existe 
um desconhecimento por parte dos ministros da prática fiscal, porque 
dizer que a implantação de um regime tributário não tem impacto, 
porque você vai se compensar na saída, é chocante, para dizer pouco. 
Porque eles não sabem o impacto que a implementação de substituição 
tributária traz para toda a cadeia, sob aspectos mais complexos. Para 
começar por um aspecto específico que nem a própria Fazenda, quando 
você vai emitir a nota eletrônica, reconhece essas mudanças. Então, 
olha que absurdo. O ministro precisava só entrar no computador e ver, 
deixa eu ver se tem impacto. Vamos fazer um exercício prático de 
substituição tributária, deixa eu tentar ver se eu consigo emitir uma 
nota fiscal eletrônica com essa nova medida. Não consegue. Porque o 
sistema da Fazenda não reconhece a nova sistemática, e você demora 
um tempo enorme para reajustar, ou ajustar, não reajustar, ajustar o 



sistema para essa função. Sem contar, de quem você compra, se é de 
um estado, se é de outro estado, qual é... qual é o produto efetivo, se a 
descrição está correta ou não. Então a implementação do sistema de 
substituição tributária não é impactante, é uma martelada, né? Não é 
um impacto, assim de encostar... é uma martelada no dedo. Então 
como é que não impacta? É óbvio que impacta. E é tão natural esse 
impacto que não se discute, entre operadores de direito não se discute, 
as pessoas que estão lá na frente da máquina querendo emitir uma 
nota fiscal eletrônica no dia seguinte já tem um impacto, isso gera 
confusão para todos, para auditores, para contadores, para advogados, 
para todos. Outra confusão dos ministros é esse dever de cooperação. 
Não há nada mais tucanez que isso, né, dever de cooperação. Que dever 
de cooperação? A substituição tributária nunca foi um dever de 
cooperação. Não é um cumprimento de dever de cooperação. É uma 
simplificação tributária cujo beneficiário é só, só, exclusivamente o 
fisco. Ele facilita a vida dele, não tem nenhuma aproximação com o 
princípio da igualdade, para aqueles que praticabilidade, a 
praticabilidade sim é uma aproximação com o princípio da igualdade, 
mas nesse aspecto que nós estamos analisando não tem a menor 
relação com a praticabilidade, porque praticabilidade não pode ser 
praticabilidade só para  o fisco, ela tem que ser praticabilidade para o 
sistema, trabalha com praticabilidade, a praticabilidade, ou praticidade 
tem que ser sistêmica, tem que beneficiar a igualdade global, não a 
igualdade setorial, como é pregado pelos agentes fiscais atuais. Então, é 
por onde eu analiso, Bianco, eu não consigo enxergar, eu não consigo 
enxergar, eu não consigo entender se não por um desconhecimento 
pragmático da tributação, e teórico, quando se fala em dever de 
cooperação, porque esse sistema de dever é uma introdução dos nossos 
lusitanos, que fazem ciência meio às avessas e trazem princípios 
fiscalistas que não poderiam nem ser considerados princípios, 
princípios são de resistência, então os princípios são do lado do 
contribuinte, não são do fisco. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pela ordem, professor 
Gerd, em seguida eu darei a palavra ao nosso companheiro, Salvador. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, princípios realmente tem alguma coisa 
a ver com o sistema, ou seja, o sistema deveria ser baseado em 
princípios, acontece que nós hoje não temos um sistema tributário, nós 
temos um conjunto de normas tributárias que são aterradas a bel-
prazer, ou seja, exclusivamente para a arrecadação, um dos exemplos é 
justamente a emenda constitucional nº 3, quem conduziu o § 7º do art. 
150 e permitiu, uma forma na minha opinião, completamente 
inconstitucional, porque fere os outros princípios constitucionais da 
legalidade, etc. Permitiu a tributação de fato gerador presumido, e que 
são muito bonzinhos, se não ocorrer o fato gerador presumido, aí nós 
devolvemos imediata e integralmente àquilo que foi comprado de acordo 
com base nesse fato gerador presumido. Acontece que isso foi uma 
tentativa, na minha opinião, completamente mal concebida de dar base 



constitucional à substituição tributária. Mas veja, qual é o requisito 
para essa possibilidade da tributação do fato gerador presumido, 
porque o que se tributa é o... a saída da mercadoria do vendedor para 
consumidor já na fonte do produtor, então, o que justifica é o que, é 
justamente a restituição imediata e integral, essa foi a base. Acontece 
que nem isso está sendo observado. Por quê? Porque hoje se entende 
que só pode haver substituições se o fato gerador não ocorrer. Por 
exemplo, o carro que saiu do fabricante, lá com a cegonha, a cegonha 
foi roubada, aliás, isso é bastante comum também, e o carro não chega 
ao destino. Então, nesse caso realmente tem direito à restituição. Mas 
se de fato a tributação lá no vendedor para o consumidor for menor, é 
restituído, restituída a diferença? Não é restituída. Qual é a alegação? 
Nós não restituímos o que foi pago a menor porque também nós somos 
muito bonzinhos, nós não exigimos recolher a diferença quando o preço 
for maior que o presumido. Quer dizer, primeiro, alguém já viu uma 
estatística? Se essa argumentação bate, se realmente existe algo, mas 
essa parte matemática, econômica nem interessa, o que interessa é 
justamente que não existe, não existe na verdade ainda na 
argumentação econômica, como disse o Zilveti, o grande beneficiado é o 
próprio fisco, que primeiro facilita a fiscalização e segundo, ele tem uma 
antecipação de receita muito grande. Então, isso a rigor deveria 
compensar qualquer diferença maior, não é, então existe argumentos 
econômicos também, mas juridicamente, realmente a aberração foi 
aquela Emenda Constitucional, que aliás, teve outra 
inconstitucionalidade, só que essa foi reconhecida, porque essa mesma 
emenda criou o IPMF. Vocês sabem o que é? Exatamente o antes, a 
outra CPMF. Criaram um imposto dentro da competência residual, o 
imposto cumulativo, quando a instituição diz não, dentro da 
competência residual o novo imposto deve ser obrigatoriamente não 
cumulativo. Ah, não tem problema, emenda não foi feita uma outra 
emenda, e foi transformada, esse foi transformado, esse imposto em 
contribuição, porque as contribuições não estão sujeitas ao princípio da 
não cumulatividade. Então, vocês vêm onde está a segurança jurídica. 
Inclusive, aliás, esse é o grande motivo, aliás, o segundo motivo, do 
abuso, não é, o abuso, abusivo, das contribuições, das contribuições 
por parte da União, não é? Por quê? Porque não está sujeito aos 
princípios que regem os impostos, além de futebolisticamente driblar 
estados e municípios, porque estados e municípios participam da 
arrecadação dos... de impostos federais, mas não de contribuições, 
então vocês veem que infelizmente o nosso "sistema tributário" não tem 
nada a ver, eu temo que os artigos do... os artigos do nosso amigo, né, 
do Zilveti passam a servir só como poesia na academia de letras. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador. Isso, 
primeiro. Em seguida você. Nosso colega. 

Orador não identificado: O microfone, Luís. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ele está esperando 
pacientemente há quatro... porque tem preferência, os da Mesa tem 
preferência, mas... 

  

  

  

Orador não Identificado: Eu queria falar de outros dois precedentes 
envolvendo... envolvendo a anterioridade, substituição tributária, mas 
que que mostram também o posicionamento do STF, posicionamento 
condizente com a posição majoritária que prevaleceu nesse julgado 
aqui, estamos comentando. Eu acho que o primeiro foi, da própria 
CPMF, se eu não me engano teve uma prorrogação, a CPMF tinha um 
prazo determinado e em determinado momento foi prorrogado e veio 
essa questão da anterioridade, essa prorrogação foi o prazo da CPMF, 
venceria no meio do ano, e aí quando foi prorrogado se levantou o que 
deveria ser observado o princípio da anterioridade, e que prevaleceu no 
sentido de que não, não deveria porque nesse caso não haveria 
prorrogação, não se confundiria com instituição ou uma doação. E 
nesse caso até se levantou uma concepção mais econômica e a questão 
do planejamento, o contribuinte ele já tem as parabenizações, ele já tem 
os sistemas deles, programados para recolher esse tributo, então a 
extinção desse tributo seria como uma expectativa de direito [...], e a 
prorrogação pura e simplesmente manteria o status quo, então não 
haveria aí uma ofensa do princípio da surpresa. E um outro caso de 
ICMS, em 2001, houve umas restrições ao crédito, a lei complementar 
102, restringiu o crédito de energia elétrica entre o consumo e de artigo 
permanente e que nesse caso houve uma [...], se não me engano, não 
tenho os números aqui, eu estou puxando de memória, mas houve uma 
[...] e, bem, o STF infelizmente entendeu que as restrições eram válidas, 
mas que restringir um crédito ICMS equivaleria a uma majoração de 
tributo, então se aplicaria o princípio da anterioridade. Porque aqui 
também, tecnicamente não há uma majoração de uma alíquota 
nominal, não, nem uma majoração nominal de tributo, agora, 
evidentemente se você restringe o crédito, economicamente você está 
majorando e daí também, a questão da não surpresa. E só um 
comentário para a substituição tributária, eu acho que a única 
explicação foi dada pelo Fernando, ninguém conhece substituição 
tributária, no supremo porque eles acreditaram naqueles preâmbulos 
das leis de solução tributária que dizem: Visando simplificar, visando 
dar mais eficiência. Acho que eles só leram o preambulo e não 
analisaram a criação de obrigação propriedade dita. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador. 



Sr. Salvador Candido Brandão: Acho que não sei se teria mais algo 
para acrescentar. De qualquer maneira, toda essa questão da 
substituição tributária que é um campo, né, da forma como é colocada, 
que quando o José Serra que assinou grande parte das substituições 
tributárias aqui no Estado de São Paulo, o impacto inflacionário que 
teve foi de mais de 2% na inflação que gera em torno de 6%. Só esse 
impacto, porque você põe um preço que não é praticável no 
consumidor, fala super avaliado, e já é antecipado, né, então só esse 
impacto já seria o bastante para afetar, e em São Paulo e em 
Pernambuco têm um agravante, porque a substituição tributária foi 
feita, "para simplificar" só que aqui o Governo do Estado resolveu 
complicar, porque ele diz o seguinte, tudo bem, tem a substituição 
tributária, eu arrecado, mas se lá na frente o varejista vender por um 
preço maior ele vai ter que pagar a diferença, se ele vender por um 
tempo menor, ele tem direito a pedir restituição. Bom, quando o 
Supremo diz, vê outra conotação a essa questão, ainda hoje está parada 
na Supremo, para anular essa lei, porque a anulação da lei teria efeito 
‘ex tunc’, ele não quer revogar, porque se revogar vai consolidar, porque 
quem pagou a mais tem realmente da constituição, e quem tem direito à 
restituição eles não estão devolvendo mais, não se devolve mais, né, e 
quem tem que pagar teoricamente pode ser cobrado, não é, então essas 
coisas que são criadas relativamente à substituição tributária que 
realmente é um mundo à parte. Mas eu queria só lembrar um outro 
acórdão que saiu esses dias mesmo, do Supremo Tribunal Federal, foi a 
natureza do ministro [ininteligível], e é interessante porque houve em 
1989 um aumento que as exportações já eram isentas do imposto de 
renda, né, não eram tributadas, e veio a tributação do imposto de 
renda, 28 de dezembro. E o fisco, para variar naquele tempo, ou agora, 
né, ele quer dizer, olha o fato gerador é 31 de dezembro, portanto a lei 
que está vigor 31 de dezembro, tem que pagar, segurando o ano inteiro. 
Ele deu essa interpretação no sentido de que? As exportações elas têm 
um cálculo a parte, e elas são feitas, as exportações constituíram o 
direito ao longo do ano, já estava consumado no padrão do contribuinte 
que a exportação não teria tributação. Não seria justo, não só justo, 
como também pode se buscar os fundamentos que ele coloca nesse 
acórdão da semana passada no sentido de que a tributação não se daria 
relativamente às exportações efetuadas naquele exercício. Isso eu 
pensei que até fosse objeto da citação de um dos acórdãos, então, 
parece que essa nova cabeça, as novas cabeças do Supremo talvez estão 
mudando, né, porque o imposto de renda tem fato gerador, chama-se de 
fato gerador complexivo, é uma expressão que até muita gente não 
gosta. Mas dizer que o 31 de dezembro é o fato gerador e todos os fatos 
praticados durante o ano é complicado de aceitar, mas enfim, é isso aí. 
Pelo menos nessa parte o Supremo está seguindo essa liminar. Não sei 
se a revogação da súmula, porque a súmula não pode ser revogada, 
pode ser alterada. 

Orador não identificado: De poder pode.  



Sr. Salvador Candido Brandão: Nós estamos inúmeros casos em que 
nós sofremos essa questão da revogação da isenção, sobre a mesma 
negociação, no convenio 975, porque aquele convênio dava isenção de 
máquinas e equipamentos aqui em São Paulo e foi revogado num dia e 
no dia seguinte o estado falou: ora, quem tem contrato registrado em 
cartório, pode continuar, quem não tem... quem tem contrato em 
cartório? Mas tudo bem. 

  

  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Ladies 
first. 

Sra. Carla: Prazer, bom dia. Meu nome é Carla. Eu fiquei com uma 
dúvida na verdade, porque assim, tem horas que vocês afirmar que a 
isenção precisa respeitar, a revogação da isenção precisaria respeitar o 
princípio da anterioridade, com base numa interpretação da não 
surpresa, e tem horas que vocês entendem que haveria então majoração 
e instituição de tributo. Para mim não ficou claro, principalmente se 
você levar em consideração, pelo o que eu entendi, que a bancada é 
unânime, de que a revogação à isenção somente afetaria a eficácia da 
norma instituidora do tributo. Então, para mim isso não ficou muito 
claro, se vocês puderem comentar. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A questão levantada 
pela colega me faz lembrar que o ministro Marco Aurélio nessa decisão 
ele fala: “configura aumento indireto do tributo”, ou seja, é dada uma 
isenção parcial, aqui tudo base de cálculo reduzida, né, então, continua 
a incidência menor, num determinado momento suspende-se o 
dispositivo que estabeleceu uma redução, a isenção parcial. Então, o 
custo do tributo, ou a pagar do tributo vai lá para cima de novo, então 
esse aumento que é objeto de... é ou não, está ou não abrigado pelo 
princípio da anterioridade. Daí essa decisão achando que está, que é a 
previsibilidade, né? O contribuinte é apanhado de surpresa por um 
aumento de carga tributária que ele vinha normalmente pagando. Não 
sei se isto resolve. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Só, rapidamente, tentar explicar o que... o 
que nós mencionamos aqui é a existência de uma jurisprudência 
consolidada no Supremo no sentido de que a revogação de isenção não 
estaria proibida pelo princípio da anterioridade, estaria de acordo com o 
princípio de anterioridade, não haveria desrespeito ao princípio da 
anterioridade. Isso era uma jurisprudência passiva, do Supremo. Aí o 
professor Gerd tentou dar um fundamento doutrinário para justificar 
esse entendimento ou para explicar o entendimento do Supremo, e aí o 
professor Paulo, trazendo essa decisão do Supremo, essa nova decisão, 
a bancada aqui, a Mesa se regozijou, com o novo entendimento do 



Supremo porque a despeito do fundamento doutrinário que 
fundamentava o entendimento do Supremo, do ponto de vista 
econômico revogação de isenção é um aumento de imposto, sendo 
aumento de imposto fere o princípio da previsibilidade, da 
anterioridade, da segurança jurídica, mas não que nós estávamos 
tentando, não que a opinião da Mesa fosse no sentido da jurisprudência 
anterior do Supremo, pelo contrário, a opinião da Mesa é no sentido da 
nova... novo, teoricamente, o novo entendimento do Supremo. 

  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Bom, a única 
novidade aqui é que dois juízes, né, manifestaram um ponto de vista 
contrário, juízes, cabeças novas, né, Toffoli e Rosa Weber, então, por 
isso é que estou chamando a atenção disto para mostrar que o 
Supremo, será que vai haver uma mudança? Então, vamos ficar atentos 
a isso. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu não quero atropelar o Petry, muito pelo 
contrário, aliás, uma coisa, a Mesa não é isso aqui, nós não temos 
conceito de Mesa retirado da indústria moveleira, né, a Mesa somos 
todos nós, porque a Mesa é um que, é um para debater questões do 
ministério que estão mais [...]. Mas justamente para... diretamente a 
sua dúvida, eu... esse é justamente o gráfico que eu falei, isso aqui é a 
lei, isso aqui é a Constituição, aqui tudo que não está na lei é não 
incidência e o que está atrás da barreira da constituição é imunidade. E 
para o autor, antigamente a súmula se baseia nisso, porque é de 67, a 
isenção estava dentro do campo da lei, ou seja, dentro do campo de 
incidência e simplesmente se dispensava o pagamento, ou seja, o fato 
gerador ocorreu já, por isso que eu não preciso, eu não preciso mais 
que o princípio da anterioridade. No entanto, se eu considerar como 
autor, primeiro foi na minha opinião, né, pelo o que eu saiba, foi Souto 
Maior Borges num livro, aliás, recomendo muito a leitura desse livro, ele 
diz: Não, a isenção é justamente um fato gerador separado que tem que 
ser tratado em separado, portanto, se eu revogar eu preciso justamente 
observar o princípio da anterioridade. Essa é a base doutrinária para 
essa... para essa opinião. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Petry. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Bom dia a todos. Eu gostaria de observar 
uma questão histórica que é importante para que possamos avaliar 
inclusive o andar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao 
longo desses anos, dessas últimas décadas em relação à anterioridade. 
A súmula número 615 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que 
textualmente que a revogação de isenções não precisa obedecer ao 
princípio da anterioridade, é uma súmula que foi aprovada no Supremo 
Tribunal Federal em 1984, e ela foi baseada em precedentes mais 
antigos ainda, precedentes dados pelo Supremo entre 1966 e 1983. 



Nesta época no Brasil a Constituição brasileira não tinha os mesmos 
dispositivos relativos à anterioridade tributária, então nós precisamos 
analisar a súmula 615 do Supremo Tribunal Federal no seu contesto 
histórico, e no seu contesto constitucional, ou seja a constituição não 
era de 88. Então, o Supremo julgou e publicou essa súmula 615 
baseado no texto constitucional anterior. Qual era... primeiramente da 
década de 60 nós tínhamos a constituição de 1946 com a redação dada 
pela emenda 1865. Naquela redação nós não tínhamos a anterioridade 
tributária de forma genérica para todos os tributos como nós temos 
hoje, a partir de 88. Outra questão importante, o Código Tributário 
Nacional que nasceu com a base na Emenda 1865, nasceu em 66, 
portanto, ele tinha um dispositivo que era o art. 104 que limitava a 
regra da anterioridade somente aos tributos sobre a renda. E a súmula 
615 do Supremo ela era baseada em precedente relativos ao antigo ICM, 
que é o antecessor do ICMS. Então note a importância de verificarmos 
os precedentes que deram origem à súmula para entender o que diz a 
súmula do Supremo Tribunal Federal e perceber que o CTN, o art. 104 
está, desconstitucionalizado, perante a constituição de 88, o art. 150 da 
constituição de 88 prazo na amplitude maior, o princípio ou regra da 
anterioridade, e notar também que depois do CTN, a Constituição 
Federal de 1967 a de 69 que é a emenda nº 1 não trouxe sequer 
previsão explícita da regra da anterioridade, manteve-se apenas a 
anualidade. A partir do 88 com o art. 150 que nós temos realmente 
uma regra, ou várias regras, são quatro, para a vigência temporal das 
regras tributárias que instituiu maiores tributos, então o princípio ou 
regra da anterioridade ganha dimensão especialíssima, e por isso o 
Supremo Tribunal Federal passou a partir da constituição de 88 a 
revisar o seu posicionamento mas revisar com base na nova 
constituição, ou seja, teve um motivo para isso. Então, esse 
entendimento passou a alimentar os julgados do Supremo que passou 
ali a reconhecer a amplitude da anterioridade para os demais tributos, 
não somente os tributos sobre a renda, então não podemos ler, o Código 
Tributário Nacional, o art. 104, data da regra da vigência temporal, para 
imposto de renda, nem podemos ler a súmula 615 fora desse contexto 
histórico que explica por que há motivo integral para a uma revisão do 
posicionamento do Supremo que nós estamos numa dimensão 
condicional muito diversa daquela dimensão da súmula 615. Um outro 
aspecto importante, então isso explica já porque o Supremo precisa 
estar fazendo, né, vários julgamentos favoráveis a esse entendimento 
que revogação de isenção ela precisa atender a anterioridade. Agora um 
outro aspecto interessante que eu gostaria de colocar também aqui, 
existem várias formas de onerar ao contribuinte, não é só a instituição, 
majoração do tributo direto, nós falamos da revogação de isenção, tem 
vários tipos de isenção, precisamos prestar atenção nisso também, mas 
há o aspecto interessante relativo à criação de nova hipótese de 
retenção de tributo na fonte ou nova criação de sujeição passiva 
tributária que a meu ver, também são espécies de oneração, de 
instituição de imposto de tributo que devem atender a regra da 
anterioridade tributária. Inclusive, nós temos um exemplo prático, né, a 



lei nº 9.711 de 98, quando instituiu a substituição tributária, em 
relação a folha de salários, colocando incidência sobre a receita das 
empresas, teve que obedecer necessariamente ao prazo de anterioridade 
nonagesimal relação, a contribuição sobre a folha. Agora teve uma lei 
que não obedeceu isso, a lei... deixa eu ver, até tenho a referência dela, 
que acabou criando uma nova hipótese de sujeição passiva, e eu acho 
importante a gente ter em mente isso, que foi a lei nº 8.620 de 1993 que 
instituiu uma ampliação da responsabilidade tributária para os sócios 
de pessoa jurídica e não obedeceu a nenhum tipo de anterioridade. Até 
foi julgado inconstitucional porque não obedeceu as regras de sujeição 
passiva do corte tributário nacional. Eram essas as ponderações que eu 
tinha para fazer nesse momento. Obrigado.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu quero apenas só 
acrescentar o que falou o nosso colega Petry, eu pus aqui nesse 
apanhado relativo ao assunto, o precedente do Supremo Tribunal 
Federal, que continua em vigor a respeito desse tema da anterioridade, 
que é a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2.325. Esse 
precedente foi firmado em 2006, quer dizer que continuamos ainda por 
enquanto, agora então apareceram votos divergentes, mas isto continua 
valendo no Supremo que é a aplicação do princípio da anterioridade, 
como já foi aqui tratado desde o começo da nossa Mesa, aqui. Muito 
bem. Então, Fernando. Devo ainda a palavra ao Fernando Zilveti. Por 
favor. Ah, também pediu... eu não tinha visto. Perdão. 

Sr. Fernando: Bom dia. Fernando também. Eu queria fazer uma 
pergunta para o professor Gerd a respeito da questão da isenção e das 
duas teorias, a do Rui Barbosa Nogueira e do professor Souto Maior 
Borges. É evidente que a regulação da isenção tem esse impacto 
econômico e a segurança teria que ser privilegiada que como foi dito 
aqui. Agora, quanto a questão da teoria proposta pelo Borges, no caso 
de isenção parcial, ela valeria, ela continuaria de pé a teoria? Porque se 
é um fato gerador negativo, é um fato gerador independente, que revoga 
encargo, e ele é revogado, então teria que ter anterioridade, no caso da 
isenção parcial, teriam dois fatos geradores sobre a mesma incidência, 
para o caso específico da parcial esse continuaria valendo? Essa é a 
pergunta que eu gostaria de ouvir. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, eu acharia melhor 
você mandar o [...] para Recife...  

[Risos]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas eu acredito que sim, eu acredito que a 
tese continua válida. E veja bem, o Souto Maior é quem colocou isso 
vamos dizer, de uma forma pioneira, etc. e tal. Mas ele não inventou 
isso, ele está em boa companhia, inclusive em outros países, como eu 
acabo de citar, a Alemanha, ele sempre distingue o fato gerador da 
incidência, e o fato gerador da isenção. Aliás, eles gostam muito disso. 



Por exemplo, nós temos no Código, a responsabilidade de quem adquire 
um estabelecimento, inclusive responsabilidade ilimitada, não é, 
ilimitada no tempo e quanto a valor, é um absurdo, realmente há uma 
grande falha. Aliás, essa falha se explica, eles esqueceram, os autores 
do projeto esqueceram ou não quiseram copiar o parágrafo do Código 
Tributário Alemão que limita o valor da responsabilidade ao valor do 
acervo adquirido, e submete também à prescrição, não é, e também 
exclui as aquisições dentro de processo falimentar, isso, só isso foi 
incluído em 2005 no Código Tributário, as outras, os outros dispositivos 
não. Então, os alemães o que eles fazem? Eles distinguem o fato 
gerador, ou seja, a incidência do imposto, quer dizer, cria imposto, etc. 
e tal, do fato gerador de responsabilidade, então ele separa, e dizem, o 
fato gerador de responsabilidade que atribui essa responsabilidade ao 
adquirente, tem o sistema diferente, inclusive permitindo, por exemplo, 
a prescrição intercorrente, porque outro fato gerador não tem nada a 
ver se o devedor, não é, entra com a ação e fica cinco, dez anos, o 
responsável não pode ficar sujeito a tudo isso, o que ele tem a ver com 
isso, não é? Então, aí, se admite a prescrição intercorrente contada 
como completamente independente, a partir do momento em que ele 
adquiriu o acervo. Então, veja, realmente são sistemas um pouco 
diferentes, infelizmente às vezes nós temos o que? Uma cópia parcial 
que dá enorme confusão por estar incompleto. Então eu acho que no 
seu caso perfeitamente. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu ouvi a colocação do Fernando 
é... é importante, porque realmente às vezes até pelo mau uso, né, 
principalmente no, outros tributos podem ter essa outra [...], mas no 
ICMS, há uma má utilização dessa figura chamada redução de base de 
cálculo, né? Porque antes da constituição, né, antes da constituição a 
alíquota era fixa, precisava fixar uma alíquota para todas as operações. 
A nova Constituição o ICMS ele passou a ter uma certa seletividade. Eu 
estou falando certa porque ontem eu vi que há uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal questionando a lei do Rio de Janeiro, 
inclusive São Paulo também poderá seguir o mesmo caminho, de 
colocar 25% de ICMS nas comunicações e na energia elétrica sem 
provar a seletividade. Então isso vai ser discutido. O que é bom, né. 
Agora, realmente o imposto é seletivo. Ele pode escolher alguns 
produtos, provar que realmente não é essencial. Realmente, eu 
concordo, energia elétrica ser tributada por 25%, a comunicação do Rio 
de Janeiro a 37%, quer dizer, é uma coisa essencial, é como dizer que 
para mulher o cosmético não é essencial, não é? [risos] Mas o cosmético 
é tributado a 75% pelo IPI. Então essa questão da isenção parcial 
realmente é importante. Na verdade não deveria existir a redução da 
base de cálculo, a redução da base de cálculo o ICMS deveria ser 
colocado na alíquota, não é, mas eles fazem exatamente de propósito 
porque fica aquela questão da redução parcial, se eu tenho uma 
alíquota menor, como acontece nas operação interestaduais, eu não 



tenho problema de crédito na entrada, na redução da base de cálculo já 
fica essa confusão de isenção parcial, aplica-se o art. 153 da 
constituição, portanto tem que fazer o estorno proporcional ao saldo se 
tiver uma lei de contrato. Quer dizer, um verdadeiro caos. E a isenção 
parcial realmente constitui duas operações, eu posso dizer, eu tenho 
uma tributação total, escritura e eu tenho um uma isenção parcial, eu 
faço uma redução. Então a questão da revogação da isenção parcial 
certamente segue o mesmo princípio da revogação da isenção total. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria colocar um outro tema, já que 
esse tema é bastante debatido. 

 Sr. Rodrigo Caramori Petry: Eu só queria dar mais uma consideração 
em relação a esse último, sobre esse último ponto, se me permitir. Eu 
tinha solicitado a palavra ao professor Paulo Bonilha, eu acho que... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode ser. 
Rapidamente. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Rapidamente, em relação à isenção 
parcial que redução da base de cálculo, que mantém incidência, mas há 
na base de cálculo um benefício, e me parece que a gente está pensando 
em outra situações que não tratam da hipótese de incidência, né, mas a 
revogação de outros tipos de benefício fiscal que qualquer tipo de 
alteração tributária que gera impacto tributário, nós estamos tratando 
disso, ela pode ser atendida ou pela regra da anterioridade 
constitucional ou também pela própria lei complementar 95 de 1998 
que tem o art. 8 que diz que qualquer regra jurídica, não interessa se 
por Direito Tributário que causar um ônus, precisa atender a um prazo 
de “vacatio legis”, antes de entrar em vigor. Então eu não preciso nem ir 
para a Constituição, a própria lei das leis, que é Lei Complementar 95 
de 98, que com base no art. 59, inciso I da Constituição Federal trata de 
como redigir, como redigir as leis em geral tem um dispositivo que 
protege também os contribuintes para qualquer tipo de ônus, não 
interessa, mesmo que seja propriamente instituição, ou majoração de 
tributo, fato gerador ou base de cálculo que estivermos a tratar, então 
posso também alegar o art. 8 da lei complementar 95/98. Qualquer lei 
que cause um ônus, seja um direito tributário ou não precisa de um 
prazo de vacância antes de entrar em vigor. Era essa a consideração 
que eu tinha para complementar. Obrigado. 

Orador não Identificado: Ótimo. Pena que a lei complementar 95 não 
vingou, ninguém respeita e não há consequência. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, fecha parênteses. [risos] Zilveti. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: As discussões 
doutrinarias. Fernando Zilveti com a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria trazer um tema falando de 
justiça fiscal que é o que a gente está tentando trabalhar aqui hoje, e 
relatando um artigo que praticamente é uma proposta de tese de Direito 
Tributário, da autoria do professor Frans Vanistendael, que esteve aqui 
conosco e nosso professor do curso do Bianco, e que fez um artigo em 
homenagem ao [ininteligível] também é nosso sócio em mérito e nosso 
querido professor que vem com frequência ao Brasil. Nesse livro foi 
apresentado vários juristas, vários juristas de peso e entre os pesos, 
pesados, tem um peso pesado ausente aqui na Mesa, é o Luís Eduardo 
Schoueri que escreveu sobre: “preço e transferência e capacidade 
contributiva”. É muito gostoso você ver um livro desse, dessa dimensão 
e achar o nome de um querido conhecido, querido amigo e o nosso vice-
presidente aqui no IBDT. Mas esse artigo do Vanistendael é fantástico, 
porque ele analisa o avanço da justiça fiscal. Quando eu falo em justiça 
fiscal a gente sempre pensa, ah, justiça fiscal é um princípio aí que não 
diz nada, um princípio filosófico, e ele faz uma provocação e analisa o 
avanço do princípio na justiça fiscal de modo pragmático, não só o 
principiológico. E nesse ponto ele rende uma homenagem não só ao 
[ininteligível], mas também ao [ininteligível], que juntos trabalharam 
muito a questão da justiça fiscal na Alemanha, claro o [ininteligível] tem 
um livro só sobre justiça fiscal, uma monografia fantástica, 200 páginas 
que mereceria uma tradução ao português, não sei se já tem, mas 
merecia, e o [ininteligível]sempre atualizou o livro dele curso de Direito 
Tributário, e escreveu sobre justiça fiscal durante toda a sua carreira. E 
a homenagem que o Vanistendael faz é falar como um jurista que foi tão 
importante para a doutrina de Direito Tributário na Alemanha, é ainda, 
porque ele não morreu, ao completar 70 anos e festejado como foi por 
esse conjunto de artigos, uma análise da dimensão da justiça fiscal e do 
avanço da justiça fiscal durante a carreira acadêmica do [ininteligível], 
que é muito bacana, não ele fala: Durante a carreira do [ininteligível] na 
cadeira de Direito Tributário, como foi o avanço da justiça fiscal, será 
que existiu? Será que é possível a gente mensurar esse avanço? E aí ele 
faz, claro, as suas considerações, primeiro enquanto princípio, né, 
então ele faz, uma análise, o princípio da justiça fiscal seria um 
princípio orçamentário, teria uma condição de nós trabalharmos esse 
princípio em termos de política fiscal mesmo, não só de direito 
tributário, mas direito tributário de justiça fiscal, para avançar se a 
teoria do benefício, que é uma teoria que a gente nota uma revolução 
constante, é uma teoria que mudou em 1930 com a escola de Pavia o 
século XXI, até pelo próprio [ininteligível] que considera a teoria do 
benefício diferente, considera que a teoria do benefício hoje é o direito 
de participar de um mercado, então você teria o benefício de um 
mercado, e aí você teria a necessidade de contribuir para que esse 
mercado se sustentasse, então isso é uma princípio mais comunitário, 
falando um pouco de União Europeia. A questão da redistribuição da 
renda, não da riqueza, não vamos pensar na riqueza, porque riqueza é 



uma questão mais socialista, é mais política ideológica, aqui é 
redistribuição da renda, a redistribuição da renda é algo que mudou em 
30 anos. A questão da utilidade e do mérito a participar da justiça 
fiscal, se isso é um princípio que é atribuível a todos os impostos ou só 
alguns notadamente o imposto de renda, o imposto sobre consumo, o 
imposto sobre valor agregado, como você trataria isto em termos de 
política fiscal. E aí ele vai adiante para falar das tendências, as 
tendências da justiça fiscal. As tendências na renda, as tendências no 
mix tributário, que é muito interessante isso, ele faz uma análise 
comparativa de vários países e ele verifica como o mix é importante para 
a justiça fiscal, como você ter uma distribuição vis a vis PIB, né, da 
carga tributária é importante para a justiça, o que é muito bacana, 
porque coloca por terra aquela  sensatez do imposto único que é nossa 
criação, mas justamente a justificativa da justiça tributária, justificação 
da justiça tributário por meio de um mix de impostos. E ele fala: Olha, 
quanto que representa nos países analisados o imposto de renda versus 
PIB, o IVA versus PIB, a tributação sob salário versus PIB, a tributação 
sobre serviços versus PIB. A tributação sobre patrimônio versus PIB. 
Esta é uma tendência que você consegue mensurar pragmaticamente 
pela política fiscal um avanço, quanto maior a distribuição disso for 
melhor a justiça fiscal. Quanto mais distribuída a carga tributária entre 
esses tributos que nós mencionamos, é melhor a justiça fiscal. Então, aí 
tem uma crítica àqueles países como o nosso que não carrega muito o 
imposto sobre patrimônio e a tributação sobre a renda não é tão 
alcançado. Ele vai avançando na provocação do imposto de renda, para 
a gente iniciar a nossa proposta aqui, como uma necessidade de você 
melhorar o imposto de renda, como você atingiria a justiça fiscal no 
imposto de renda? Alíquotas máximas, alíquotas mínimas? Faixas de 
tributação? Maior número de alíquotas? Uma base maior? Então não 
sei se aumenta alíquotas de entrada e mantém uma alíquota de saída, 
uma alíquota máxima, que você não extrapole isso, será que esse é um 
pressuposto de justiça fiscal? E aí ele faz uma crítica novamente à 
diversos países para concluir que você tendo cinco faixas de imposto de 
renda um pouco exagerado, você não consegue aferir tantas riquezas, 
mas se você conseguir quatro faixas de Imposto de Renda, uma base 
um pouco mais alta, ou seja, você deixando de fora da tributação da 
renda aqueles que têm uma renda necessária para o mínimo 
existencial, que é outra questão de justiça fiscal, então você deixaria de 
fora a classe média em grande parte e você passaria a tributar classe 
média alta, com alíquotas mais altas, mas também com maiores faixas, 
então você teria uma carga maior sobre aqueles que têm mais renda. E 
aí vem a questão da progressividade, que ele também ataca sobre o 
avanço disso, quanto a progressividade é importante para isso, para 
atingir a justiça fiscal, ou não, ou não tem relação nenhuma? E aí ele 
dá a sua preferência, que naturalmente é a tendência de tributação, e 
que você não deve fazer uso da progressividade se não nas faixas 
maiores, e que a progressividade em qualquer faixa ela distorce o 
sistema, e aí a tributação global novamente um desafio para um 
imposto de renda. Dentro disso, ele vai avançando para tentar chegar 



dentro do que existe hoje em termos de justiça fiscal, e pensar que 
quanto mais robusta for a estrutura de um sistema tributário, como o 
professor Gerd mencionava, ou seja, se você tem um sistema tributário 
robusto, ou seja, com regras claras, com um mix de impostos, com 
alíquotas definidas, com segurança jurídica, você pode falar num 
avanço efetivo da justiça fiscal. E nessa instrução, ele trabalha com 
exceções pontuais, então algumas questões poderiam escapar da justiça 
fiscal, mas num sistema desenvolvido você nota essas características 
que ele muito bem pontuou que representa aí um trabalho fantástico 
sobre a evolução da justiça fiscal doutrinária e prática nos países que 
tenham um sistema tributário bem desenvolvido. Essa é a proposta. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Gerd, com a 
palavra.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só, já estamos no fim, né, queria 
colocar uma coisas um pouco mais amenas. Em relação à justiça fiscal, 
o Joachim Lang, eu falo Joachim, porque nós temos o Michael Lang, que 
é o nosso Direito Tributário Internacional de Viena, o Joachim foi 
sucessor na cadeira econômica e ele entrou pela compulsória na 
Alemanha aos 65 anos, aí, eu acho que os programas de televisão de lá 
também não prestam muito, ele pensou, o que eu vou fazer? O que ele 
fez? Ele fez o Código Tributário da Polônia, fez a lei do imposto de renda 
da Croácia e ficou muito feliz com esse trabalho da Croácia. Por quê? 
Porque um dos temas, um dos itens para acabar com esse caos 
tributário é reduzir ou eliminar até os incentivos fiscais, aquelas 
inúmeras isenções que atrapalham o sistema, então os governantes lá 
na Croácia concordaram, ele fez então uma lei de imposto de renda sem 
isenções. Depois de dois anos ele voltou, tinha introduzido 250 
isenções. Então, realmente, tudo aquilo que ele idealizou em relação à 
justiça fiscal, simplificação no sistema, pelo menos naquele país não 
teve muito sucesso. Agora, quanto à questão justiça fiscal também 
imposto de renda, o fato é que os países chamados industrializados, 
inclusive a Alemanha, reduziram drasticamente a tributação pelo 
imposto de renda e aumentaram, para compensar, os impostos 
indiretos, ou seja os impostos de consumo. Que por natureza, não 
levam em consideração nada de capacidade contributiva, etc. Agora, o 
que é importante, que e o Zilveti falou, realmente não se pode olhar 
isoladamente essas espécies, eu tenho que ver o pacote todo, porque 
como acabo de dizer, uma coisa compensa a outra, né, se reduz o 
imposto de renda, inclusive imposto sobre grandes fortunas, aliás, lá 
não tem uma nome tão demagógico, lá chama imposto sobre 
patrimônio, é completamente irrelevante, isso em termos de 
arrecadação não é nada, inclusive na Alemanha está suspenso, Israel 
tentou introduzir, não sei, levou um ano e pouco até eles perceberem 
que é um absurdo, porque o custo da administração, avaliação, 
fiscalização é maior do que a receita. Muito bem. Agora, tudo isso tem 
que ser levado em consideração em conjunto para ver a carga global. E 
dentro exatamente do nosso, não é, de nosso mundo globalizado, 



realmente, os países têm que olhar os outros países, porquê, para 
manter a sua competitividade. No momento em que a Alemanha 
continua com imposto de renda a pessoa jurídica acima de 50%, 
ninguém vai fazer empresa na Alemanha, não vai mais ter mais 
subsidiária na Alemanha, então eles reduziram para menos de 20%, 
mesmo na pessoa física, as alíquotas foram drasticamente reduzidas. 
Então tudo isso precisa ter essa visão em conjunto, como o Zilveti falou, 
para chegar realmente a uma conclusão, existe justiça fiscal ou não 
existe. 

Orador não Identificado: Não é paraíso fiscal? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como? 

Orador não Identificado: Não é paraíso fiscal?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: E muito pelo contrário. Inclusive, não é, eu 
sempre gosto de contar, senão pelo meu sotaque e meu aspecto assim 
baiano, [risos] eu sempre gosto de mostrar que falo da Alemanha 
porque conheço mais profundamente, inclusive na prática, da mesma 
forma que o Zilveti, nós temos como advogados, temos muitos clientes 
da Alemanha, então nós conhecemos também os problemas do lado de 
lá. Então, em 2005, o [ininteligível] fez uma enquete em 102 países, o 
que os empresários acham do seu sistema tributário? 102 países 
fizeram assim, simples, claro, transparente até complicado, altamente 
instável, atrapalha as decisões empresariais. Muito bem, 102 países. E 
colocaram a Alemanha em que lugar? Alemanha, ele falou primeiro. Por 
que? Teve o primeiro Código Tributário que a lei serviu como principal 
problema ao nosso, em 1919, justiça fiscal especializada, também, e 
toda uma produção doutrinária muito grande devido a esses eventos. 
Muito bem, Alemanha foi colocada em último lugar, pelo caos total na 
legislação tributária. E o Brasil no honroso penúltimo. [Risos]. Então, 
realmente eu até me divirto às vezes, eu mostro exemplos porque todo 
mundo pensa, isso aqui no Brasil, quem descreveu isso foi o 
[ininteligível] são casos na Alemanha e revelam que o problema é 
basicamente o mesmo. Só que agora eu tenho que fazer outra ressalva. 
Alemanha não está mais em último e o Brasil não está mais em 
penúltimo. Por que? Porque aumentaram em 35 países da África. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. O item da 
pauta seria relatado pelo professor Fernando Zilveti, e ele me pediu 
agora que passasse para a próxima reunião para termos a presença do 
professor Mariz aqui também. Então, diante desta, temos mais alguns 
minutos, eu vou apenas fazer menção de um caso também recente de 
repercussão geral no Supremo, e a parte, o caso qual é? Vou ler aqui o 
resumo do informativo. “Uma empresa que prestou um serviço de 
telecomunicação e o cliente não pagou, caindo em inadimplência 
absoluta, com suspensão do serviço prestado, tem o direito de pedir o 
ressarcimento ou a compensação do imposto sobre circulação de 



mercadorias, recolhido ao tesouro estadual”. O caso está em discussão 
no recurso extraordinário com agravo 668974. E foi decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal em decisão por maioria, reputou 
constitucional a questão. Vencidos os ministros tais, outros não se 
manifestaram, o tribunal por maioria reconheceu existência de 
percussão geral da questão suscitada. Vencido os ministros Celso de 
Melo, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux. Não se manifestaram os 
ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Roberto Barroso. A 
decisão está um pouco... um pouco fraca, né? Pelo menos em termos de 
juízes, né? Mas a questão é essa, né, quer dizer, a empresa prestou um 
serviço de telecomunicação e não foi pago o que era devido, pagamento 
não foi feito pelos usuários do serviço. E o Superior Tribunal de Justiça, 
aqui a decisão que está sujeita ou não, a repercussão foi admitida, né, o 
STJ examinou o recurso da empresa e negou provimento ao pedido, 
mantendo assim decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia para o 
STJ, não há controvérsia a cerca da cumulatividade na cobrança do 
imposto. Naquela Corte prevaleceu entendimento de que inexiste 
relação entre a falta de pagamento e a ocorrência de fato gerador, uma 
vez que o imposto é exigido em virtude da prestação do serviço, sendo 
ilícito o contribuinte pretender repassar ao fisco o ônus da 
inadimplência. Enfim, o fato gerador na prestação de serviços é a 
entrega, né, com a entrega do serviço prestado aí então o usuário tem a 
obrigação de pagar, no caso não foi pago. Mas o fato gerador ocorreu. E 
essa discussão toda, eu queria apenas lembrar, não foi, pelo menos nas 
peças de julgamento que eu vi, eu não vi, uma comparação com 
imposto sobre serviço, o imposto é o mesmo, né, no caso é ICMS sobre 
serviços de comunicação, substância é imposto sobre serviço, e o ISS eu 
encontro a seguinte decisão: A exigibilidade do ISS uma vez ocorrido o 
fato gerador, que é a prestação do serviço, não está condicionada ao de 
implemento da obrigação de pagar o preço assumido pelo tomador dele. 
Acórdão unânime da primeira turma do STF, agravo regimental em 
agravo 258337-3 do Paraná, relator ministro [ininteligível] diário da 
justiça, dezoito de fevereiro de dois mil. Quer dizer, parece claro isto na 
doutrina, uma vez o fato de não receber o pagamento não autoriza, 
desde que pago o imposto, autoriza o crédito do ICMS, é claro, referente 
aos insumos utilizados na prestação do serviço. Alguém tem alguma 
coisa a dizer sobre isso? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Professor... professor... professor. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não, Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então, essa, a questão da 
inadimplência realmente é uma questão muito grande nessas empresas 
de telefonia, mas não é diferente das empresas que vendem mercadoria 
também. Você vende uma mercadoria, ocorre o fato gerador o 
inadimplemento, é... não torna nulo o fato gerador, né, porque produz 
efeitos. Essa questão do crédito, nesse momento está limitado à questão 
das comunicações, mas ele é possível, se uma empresa tomadora... 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ela tem que pagar. 

Sr. Salvador Candido Brandão: -- é 100% exportadora. Não, ela não 
pode creditar, hoje não pode. Ela... só é permitido naquele 
percentualzinho que ela exportações, na industrialização, no mercado 
interno, na remenda, ela não tem direito ao remenda das comunicações, 
mas está aberto um dia, 2020, né, essa é uma decisão que se discute 
bastante, mas independentemente disso, né, também a mercadoria que 
é vendida não se sujeita a uma anulação do fato gerador porque o 
cidadão lá não cumpriu com a obrigação. O professor Rui Barbosa eu 
acho que foi o último parecer que ele fez, eu li, sobre isso, ele defende a 
tese de que na prestação de serviço de comunicação o inadimplemento 
traria a nulidade do fato gerador, eu acho que realmente vai ser muito 
difícil, já tem algumas decisões do Supremo sobre isso, eu acho que 
atendem, agora está em nível de repercussão geral.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Repercussão geral, 
uma decisão, vê que os juízes se repartiram em grupo. Veja bem, se há 
incidência, tem direito ao crédito, né? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, comunicações não tem mais 
agora. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não tem mais. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Por enquanto está suspenso. Se 
tivesse, estaria, como já teve no passado, né, até 2000, o fato de não 
pagar ele teria, o comprador, o tomador de serviço teria direito ao 
crédito. 

Orador não Identificado: O que existe nesses casos é uma 
peculiaridade, eu acho que não em relação a ser serviço ou mercadoria. 
Mas sim em relação às concessionárias públicas, porque o que se 
discute, talvez seja o caso nessa geral, é a situação de concessionárias 
públicas que não podem se negar a fornecer uma mercadoria, se anseia 
em regime regulatório, isso é dado das comunicações. Porque quando o 
ofertador, o prestador ele pode se negar a fornecer serviço, a 
inadimplência é um risco do negócio, agora em relação ao fornecimento 
obrigatório, ele é obrigado a, então ele é está obrigado a fornecer e ele 
não pode simplesmente se negar. Então essa é uma peculiaridade que, 
eu acho que já foi inclusive analisada pelo Supremo, o Supremo 
manteve o entendimento de que também houve a prestação de serviço, 
mas é uma peculiaridade muito importante e eu acho que influencia 
muito inclusive o resultado do julgamento.  

Fernando Aurélio Zilveti: Em um minuto, só para concordar com essa 
posição, e fazer um pouco de justiça ao professor Rui Barbosa que ele 
analisou esse aspecto. Por exemplo, você não pode alegar que isso é um 
direito do contribuinte em geral, o pessoal vem fazendo discursos sobre 



a carga tributária dos planos de saúde, que como o plano de saúde é 
complementar à saúde pública, a carga tributária deveria ser zero. Isso 
é um absurdo, porque é complementar, não é supletivo, embora aqui 
seja supletivo por deficiência da saúde pública, mas isso é um problema 
do sistema. Com relação às concessionárias em geral, elas exercem uma 
função do Estado, e muitas vezes a função que lhes é concedida é uma 
função que você não pode deixar de prestar o serviço como luz, água, 
saneamento. Então, se você tem esta obrigatoriedade, não pode cortar a 
luz, não pode cortar a água, você naturalmente tem um prejuízo maior 
quando você não tem o pagamento e tem que pagar para o Estado o 
imposto. Aí que é a deficiência, aí que há um choque, embora seja uma 
questão financeira e não propriamente de Direito Tributário, até um 
certo ponto é compreensível que as concessionárias relutem com o 
pagamento de impostos, por isso que a dúvida existe, a dúvida... Eu 
que já achei um absurdo essa tese, hoje eu, para as concessionárias de 
serviços essências, eu começo a ver um certo sentido. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É... o pedido da 
empresa era de restituição, quer dizer, ela pagou efetivamente o ICMS, 
está pedindo a restituição, 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: -- então é o caso de 
pessoas que não pagaram a conta, etc.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aha... perfeito. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, dez horas, 
nosso tempo está esgotado. Eu desejo um bom dia para todos hoje. 
Menos disciplinados da Mesa, mais alegre e chuva, né? [risos] Não 
posso ir contra a chuva, vamos conformar com ela, né? 
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