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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos de volta e quero pedir 
desculpas pelo atraso no início da reunião. Nós tínhamos alguns assuntos 
administrativos acumulados. Evidentemente, estamos às vésperas do nosso 
congresso e de mais outros eventos que estamos encetando, de forma que nós 
perdemos um pouquinho o horário. Eu cumprimento a todos, espero que 
tenhamos agora, no segundo semestre, a continuidade dos nossos trabalhos com 
o aproveitamento que sempre tivemos.  

Quero reiterar o nosso Congresso Internacional,  de Direito Tributário 
Internacional, no dia 22 de agosto. As inscrições estão abertas e quem tiver 
interesse, nós temos aqui o programa. Até solicito que levem para os seus 
escritórios e entidades onde trabalhem para divulgar o máximo possível o 
congresso, que já tem muitas inscrições. Mas quanto mais, melhor. Em função 
desse congresso, nós vamos também publicar o n°. 26 do Direito Tributário Atual 
do segundo semestre desse ano, em que os palestrantes do congresso terão 
participação assegurada, já comprometida. De forma que o volume já está com 
um bom corpo, bom conteúdo, mas nós, como sempre, vamos abrir a 
possibilidade de contribuições de quem quiser, de todos os nossos associados. 
Então, quem tiver interesse em mandar artigos, nós estamos estabelecendo um 
prazo máximo de 10 de setembro. O tema, evidentemente, é livre, cada um 
escolhe o seu tema, o prazo máximo fatal até para se poder organizar a edição, 
será no dia 10 de setembro, que é uma sexta-feira. Evidentemente, os artigos 
serão submetidos ao Conselho Editorial da revista e a disponibilidade de espaço, 
também, mas serão muito bem recebidos. Alguma comunicação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, depois de reiterar efusivamente segunda e 
terça-feira, 22 e 23, ou seja, venha... Venha, venha, acredite que vai ser muito 
bom, a qualidade, etc. Ou seja, por favor, programe isso, que são nove 



professores estrangeiros que vêm, da mais alta qualidade. Nós estamos falando 
do catedrático da Sorbonne, nós estamos falando do catedrático de Louvain, nós 
estamos falando do catedrático de Turim, nós estamos falando do catedrático de 
Valência. É, assim, é um grupo muito seleto e que dificilmente a gente reúne 
tanta gente boa em um lugar. Aliás, esses professores da última vez, até alguns 
deles me diziam que só no Brasil eles têm chance de se encontrarem todos até 
para trocar ideias. Então, está misturado também nesse sentido bastante 
positivo, segunda e terça. Mais como um brinde, como informação, na quarta-
feira, dia 24, nós vamos fazer de manhã, na faculdade, o Colóquio de Direito 
Financeiro e Direito Tributário entre Brasil e França. Na verdade, vamos 
aproveitar alguns desses professores: o Professor [ininteligível], o Professor 
Gutmann (F) e vamos fazer alguma coisa, também, na quarta-feira pela manhã 
um outro evento da faculdade, claro, os sócios do IBDT também estão 
convidados. O evento, do dia 22 e 23, tem tradução simultânea assegurada e vai 
ser... Ou seja, é um tema. O da quarta-feira é um outro perfil, ele é na faculdade, 
não existe tradução ainda assegurada e quero crer que nós não vamos conseguir. 
Portanto, quem vier tem que estar disposto em um ambiente acadêmico a ouvir 
exposições em francês, ou inglês, ou enfim, de algum modo a discussão mais 
com esse perfil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem uma comunicação? Vamos, 
então, à pauta. Esse assunto do Luís Guilherme, ele está em fase de extinção. 
Ele colocou com o maior interesse há muito tempo e nós, infelizmente, tivemos 
que adiar novamente e adiamos novamente. Se ele solicitar nós reincluiríamos 
futuramente. Segundo assunto: ICMS sobre ICMS. Professor Hiromi. Paulo, esse 
assunto da Lei 12.431 é o que você nos entregou agora, não é? Que veio ontem, 
não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não está em pauta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, é aquilo que veio ontem. Está 
ok. Hiromi, faz o favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, esse assunto de ICMS sobre ICMS, que foi julgado 
outro dia, também tem relação com base de cálculo de PIS/Cofins, a inclusão no 
ICMS. Agora, eu acho que... Eu vou falar a minha opinião que sempre eu 
mantive, mas acho que ninguém daqui vai concordar, nem o Professor Bonilha 
acho que não vai concordar. Não, eu entendo que o julgamento tanto do STJ 
como do STF, mesmo o pessoal da Receita Federal, inclusive, o Conselho de 
Contribuinte e agora o Carf, também, eu acho que o entendimento para mim não 
está correto. Porque quando nos países que adotam o IVA, o imposto é cobrado, o 
ônus é do comprador, no final vem a nota fiscal, mas vem depois do valor da 
mercadoria, vem o valor do imposto. Então, pela lei de... O imposto é do 
comprador. Agora, no Brasil, o ICMS, pela legislação, o ônus é do vendedor, não 
é do comprador. Agora, o sistema de crédito é para possibilitar o pagamento da 
diferença, porque se não for o sistema de crédito não há a possibilidade de 
aplicar a não cumulatividade, porque uma empresa que vende automóvel, por 



exemplo, é fácil de verificar por quanto comprou e por quanto vendeu. Então, 
calcula a diferença e paga o ICMS. Mas a empresa que vende calçado, roupas, 
material de construção, supermercado, material em geral não há possibilidade de 
recolher o ICMS para atender a não cumulatividade se não for para o sistema de 
crédito. Então, esse sistema de crédito vem da nota fiscal o valor da mercadoria e 
quando o industrial vende para o comerciante, ele lá embaixo informa o ICMS 
que incidiu sobre aquilo lá, mas isso não está dizendo que o ICMS está no valor 
da mercadoria. Agora, só que, eu acho que todos, eu acho que todos os 
advogados lá do STJ, Ministro do STF, pessoal da Receita, todos entendem que o 
ICMS está... O comprador está pagando ICMS. Eu acho que é um equívoco muito 
grande, porque quando a indústria vende para o comerciante 100 de mercadoria 
e se não tiver nenhum crédito e a alíquota está sendo de 18, eles têm que pagar 
100, não é 100, tem que pagar 18, mas ele só recebe 100. Esses 18, ele lança 
como despesa. Por quê? Porque pela legislação brasileira o ICMS é ônus do 
vendedor. Então, pelo número já prova que o ICMS não está contido naquele 
valor de 100. Só que inclusive o pessoal da Receita, até no caso, quando julga 
essa base de cálculo de PIS/Cofins, fala que o ICMS deve ser incluído e outro fala 
que não deve ser excluído, mas eu acho que não tem que dizer que deve ser 
excluído ou deve ser assinado(F), porque o ICMS não está naquele valor da 
mercadoria. Então, isso que eu queria expor, eu acho que aqui ninguém vai 
concordar com essa tese, mas eu queria ver, eu queria ouvir a opinião.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom... Põe antes, eu falo depois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, Mesa Diretora, integrantes 
da Mesa e meus associados. Mais uma vez esse dilema e o Hiromi fez um 
confronto que precisa ser lembrado. De fato, o IVA, a ideia central do IVA é a 
seguinte: os produtores, comerciantes, etc., são apenas agentes econômicos e 
não cabe a eles pagar, efetivamente, o imposto que é de consumo, vai ser pago 
pelo consumidor. Só que para que isso aconteça é necessário que funcione o 
sistema de crédito. Você tem toda a razão, a meu ver, na sua ideia de que era 
necessário que todo o crédito fosse efetivamente compensado. Acontece que no 
Brasil, a Lei Complementar 87 tentou dar um passo muito importante no sentido 
de um regime desse, todavia, como nós sabemos as leis complementares 
posteriores suspenderam a aplicação dos dispositivos. Então, persiste um 
sistema de crédito que ficou lá no passado, na Europa, pelo menos nos países 
mais adiantados e não está em vigor ainda no Brasil. E, sim, o crédito meio a 
meio, não é? Não é bem... É físico, mas não todo, tem isenções, tem etc., para 
amenizar um pouco, mas continua havendo hipóteses em que... Ou situações em 
que há uma acumulação, efetivamente, em detrimento dos sujeitos passivos, que 
seriam apenas aqueles que pagariam, mas teriam direito a crédito nas hipóteses 
legais previstas. No caso, então, no caso concreto do Hiromi, ICM sobre ICMS 
decorre também até da própria lei, não é? Estabeleceu isso e você tem toda a 



razão, caberia dentro de uma visão anterior à legislação saber: vamos querer essa 
incidência, ou não? A lei brasileira, como acontecia no imposto de vendas e 
consignações, tudo que integra o preço está sujeito ao imposto e, inclusive, 
aquele custo de imposto anterior, que está naquele bolo do preço do produto. 
Infelizmente, meu caro Hiromi, essa é do ponto de vista jurídico a realidade. 
Então, não é o problema de querer, ou concordar com isto, ou aquilo, é o 
problema de direito positivo ao meu ver. Pronto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Depois o Professor 
Schoueri. 

Sr. Hiromi Higuchi: O problema é que eu levantei é que naquela decisão, acho 
que só dois Ministros disseram que... Mas todos entenderam que dentro da 
mercadoria está o valor do ICMS. Então, está incidindo ICMS sobre ICMS. Então, 
dois ministros disseram que é inconstitucional, porque isso é um enriquecimento 
ilícito do Estado e os outros concordaram que a incidência de ICMS sobre ICMS é 
constitucional. Agora, o problema que eu estou levantando é que se tem ou não 
tem ICMS naquele valor da nota fiscal. Isso que eu estou levantando, não é 
problema de legislação, não é? O problema é que o Supremo decidiu que é 
constitucional incidir ICMS sobre ICMS, o cálculo por dentro, por fora, essas 
coisas. Mas o problema é que eu estou afirmando que naquele valor de nota 
fiscal não está contido o ICMS. Essa é a questão que eu estou... Não é problema 
de legislação e nem nada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri, só deixar... Em 
função dessas duas últimas palavras aí, última afirmação. ICMS incide sobre o 
valor da venda, não é? Acho que vou tomar sua palavra, por favor. O IPI é que 
está fora do preço propriamente dito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa questão... Obrigado, Professor. Essa questão 
de ICMS incidir sobre ICMS, cálculo por dentro ou cálculo por fora, quer dizer, o 
imposto incidir sobre o imposto anterior é o problema da tributação em cascata 
ou não. Ou seja, quando nós estudamos o que é tributação em cascata, o 
conceito é: o imposto que incide sobre o imposto. Mas se usa essa expressão 
quando se quer dizer que na base de cálculo existe a... O imposto incide sobre a 
operação anterior ou se considera o imposto da operação anterior, se destaca o 
imposto da operação anterior quando se calcula o valor devido. Ou seja, a 
expressão em cascata que nós aprendemos é na tributação cumulativa, para 
dizer que na medida em que eu não tenha crédito, o imposto acabaria incidindo 
sobre o imposto da operação anterior e a não cumulatividade seria o inverso da 
tributação em cascata. Aqui a expressão imposto sobre imposto está sendo usada 
em um outro sentido e em um outro contexto. O contexto aqui é apenas a 
questão de qual é a base de cálculo do imposto, o cálculo por dentro e por fora. 
Então, me parece mal colocada a questão, porque acaba trazendo uma discussão 
que não é própria daqui. Esta questão da inclusão da base de cálculo, do ICMS 
na sua base de cálculo, ou seja, do chamado cálculo por dentro tem dois 
posicionamentos. O primeiro posicionamento seria aquele: é assim que a lei 



complementar definiu, como cabe à lei complementar definir a base de cálculo, 
ela o fez e fez dentro de sua competência. É uma resposta positiva, correta, 
assim, dificilmente se pode combater, afinal de contas é opção do legislador como 
se calcula. Agora, existe um elemento que eu quero trazer aqui para os colegas 
para debater, que não é mais questão de repercussão, que não é questão de 
incidência da base de cálculo sobre a base de cálculo, é questão de nós sabermos 
qual é o peso de um mandamento constitucional, posto que programático. Aquilo 
que se chamava de mandamento programático, na época do Professor José 
Afonso da Silva, e que hoje se chama mandamento de otimização. Ou seja, dizer 
no mínimo quando uma lei contraria um dispositivo, vai no sentido inverso do 
dispositivo inconstitucional, por mais que esse dispositivo não seja autoaplicável, 
nós podemos questionar essa lei. Eu quero trazer e essa discussão eu não vi 
ainda para esse tema é o § 5 º, do art. 150, da Constituição Federal, pouquíssimo 
citado, até porque a operacionalização dele é muito difícil. Quero lembrar a todos 
o que diz o artigo 150, § 5º: “Que a lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre as 
mercadorias e serviços”. Ou seja, é um... O que eu posso ler daqui desse 
dispositivo extremamente difícil é o mandamento no sentido da transparência, é 
o inverso da máxima de Colbert. Quero lembrar Colbert, Ministro do Luiz XIV, ele 
tinha uma linha dizendo o seguinte: que o bom imposto, a arte de tributar é 
aquela de arrancar o maior número de penas do ganso com o menor número de 
gritos. A linha aqui do mandamento constitucional é a inversa, ou seja, é 
importante, a lei deve assegurar que o ganso saiba cada vez que uma pena lhe é 
retirada. Ou seja, seria a transparência na tributação. Vejam, eu, no § 5º do art. 
150 é extremamente difícil a sua aplicação. Como saber qual é a carga 
tributária? É muito difícil. No entanto, eu posso ler aqui e, leio, uma 
determinação constitucional no sentido de se dar a maior transparência, de 
deixar claro o que se tributa. Nesse sentido, aqui eu provoco os meus colegas, a 
tributação por dentro, esse imposto escondido, aquele que você pensa que o 
ICMS é de 25% quando ele é de 33%, ou seja, essa técnica do cálculo por dentro, 
poderia, pergunto, ser contestada à luz desse mandamento, onde se exigiria que 
o legislador deixasse clara qual a incidência tributária?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem, Professor Gerd. Depois o 
Professor Fernando.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, completando as ideias do Schoueri. Essa 
questão do ganso é muito interessante, porque se isso for verdade nós teremos 
problema no direito ambiental por poluição sonora, porque vai sair uma gritaria 
aqui ensurdecedora. Mas de qualquer maneira, quanto a essa questão do ICMS, 
nós temos que distinguir, porque a situação é um pouco diferente. O Schoueri 
deixou claro e, na verdade, é uma questão de definição de base de cálculo. Quem 
tem a competência, ele pode dizer, a base de cálculo é A, a base de cálculo é duas 
vezes, ou invés de fazer isso, ele deixa exatamente uma vez o A e aumenta a 
alíquota. Aí nós temos toda a questão do [ininteligível], que é perfeitamente 
válido, também, e que se distingue da bitributação. Essa ordem de ideias me leva 
exatamente à grande diferença dessa questão para os efeitos do ICMS e para os 



efeitos da incidência de PIS e Cofins. No ICMS, eu posso perfeitamente, a lei pode 
dizer que incide sobre, é calculado por dentro e tem esse efeito. É lamentável, 
aumenta a carga tributária e, inclusive, o que Hiromi mostrou, tem esse grande 
problema. O ICMS deveria ser necessariamente suportado e integralmente 
suportado pelo consumidor, porque é imposto do consumo, não é? Imposto 
genérico, nos países que adotam IVA, é o imposto genérico sobre consumo. Nós, 
infelizmente, no Brasil, temos infelizmente três consumos: o IPI, o ICMS e ISS, a 
rigor deveria ser um. IVA é exatamente os três juntos, o que justifica, a rigor. 
Economicamente, não tem nenhuma justificativa que o ICMS, imposto de 
consumo, o ICMS ser calculado por dentro quando sempre o imposto de 
consumo e que, aliás, tem até esse nome, IPI, foi sempre calculado por fora. 
Então, essa técnica por dentro e por fora realmente pode criar essas distorções. 
Mas é perfeitamente, na minha opinião, e lamentavelmente é perfeitamente 
constitucional. Quanto à questão do art. 150, § 5º, que eu saiba, é perfeitamente 
destacado na nota fiscal qual é o imposto calculado por dentro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para o consumidor, não. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É ou não é? Bom, no consumidor, não. Exatamente no 
consumidor, não. Mas exatamente, para os contribuintes de direito está claro 
qual é o imposto. Isso está destacado, ao contribuinte de direito isso está na 
nota. Agora, quanto à questão de PIS e Cofins, eu acho uma questão 
completamente diferente, porque aí justamente a legislação não pode dizer que o 
ICMS seja uma receita do contribuinte de direito. Não é, não é. Dentro do 
conceito, na minha opinião, de receita para os efeitos de PIS e Cofins não pode 
ser incluído o ICMS. Então, são duas coisas, na minha opinião, completamente 
distintas.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, com relação à decisão do Supremo. De fato, 
se a gente for pensar na lei complementar não haveria muito que comentar, mas 
eu acho que não é esse intuito do Hiromi e, sim, a posição dos outros dois 
Ministros. Pelo o que eu pude ler, pelo o que eu pude entender, também não 
ficou muito clara a posição dele. Eles confundiram um pouco o leitor, pelo 
menos, eu não entendi onde é que eles quiseram chegar. Mas pensando no 
mandamento constitucional da não cumulatividade faria sentido que 
efetivamente operasse a não cumulatividade, no Brasil, coisa que pelo cálculo por 
dentro a não cumulatividade fica mitigada, em vista de imposto. Agora, isto não é 
um problema só do Brasil. Falou do IVA, o IVA também tem problemas de não 
cumulatividade em outros países. Para começar, na própria França tem 
problemas de não cumulatividade plena. A gente vai ter os franceses aqui, a 
gente vai poder confirmar com eles, escrevem bastante sobre esse tema e 
escrevem exatamente nos termos que nós estamos discutindo aqui hoje. Mas a 
provocação do Schoueri me chama a atenção, porque nós temos dois temas aí 
que podem ser encaminhados aí, como o Schoueri está sugerindo. Se você tem 
uma norma programática, que seria o § 5º do art. 150, é preciso ver como 
cumpri-la. Já a não cumulatividade, ela não é programática no sentido que a lei 
estabelecerá formas de não cumulatividade. Ela é uma regra, a meu ver, 



autoaplicável e ela não dependeria de uma regra para ser preenchida, enquanto o 
art. 150, § 5º, sim. Quando a gente fala: “Que a lei determinará medidas para 
que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre 
mercadorias e serviços”. Esta norma programática tem uma realização incerta. 
Porque o que é esclarecer o consumidor? Esclarecer o consumidor é dizer tudo 
que ele paga ou simplesmente dizer: “Olha, você paga ICMS nos produtos que 
você consome’. Qual o nível de transparência que se pretende? A gente até 
discute isso na associação comercial e vieram diversas ideias inclusive de direito 
comprado, como foi a experiência nos Estados Unidos e colocar nos cartéis os 
produtos, o imposto que você efetivamente paga e qual o reflexo disso sobre o 
contribuinte. Eu tenho sérias dúvidas que se o contribuinte soubesse, 
efetivamente, o que ele paga de imposto, se isto não ocasionaria uma insurgência 
parecida com o que sofreu Luiz XIV. Então, a teoria do ganso e das penas que 
são retiradas do ganso é uma forma de você alcançar uma tributação, sem que o 
contribuinte de fato se aperceba de toda a carga tributária. Os impostos 
cumulativos têm por excelência esse intuito, de você não dar ao contribuinte a 
visão exata do que ele está pagando. Aqui não está se discutindo se é certo ou 
errado, mas a teoria da transparência fiscal eu acho um pouco divorciada da 
realidade, no meu modo de entender.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Nas poucas vezes que esse princípio 
da transparência está sendo aplicado e, em alguns casos está sendo aplicado, 
nas contas de energia você pode ver isso claramente, nas contas de telefone, 
também. Nesses casos, exatamente, criou-se um verdadeiro, digamos assim, 
terror, porque todo mundo começou a ver que exatamente a alíquota de 
comunicações é 33%. No Rio de Janeiro, era 45 e lá também tem o PIS/Cofins 
demonstrado. Então, metade da conta de telefone, metade da conta de luz é 
tributo, corresponde aos tributos. Muitas prefeituras, muita gente, pessoas 
físicas começaram até a questionar e entrar na Justiça para diminuir ou 
recuperar esse imposto. Lógico, teve a barreira do contribuinte, de fato que ele 
não tem legitimidade para pleitear qualquer discussão a esse respeito, mas não 
sei, se eventualmente isso fosse universalizado, eu acho que a revolta realmente 
seria muito grande, os gritos seriam realmente grandes. Voltando a uma questão, 
eu entendo que o ICMS dentro da nota fiscal ou o faturamento, viu, Fernando? 
Desculpa discordar, mas eu acho que ela é a receita da empresa. Porque você 
não decompõe a receita da empresa nos seus vários itens, você tem a receita. Se 
você quiser você pode decompor, pode colocar lá: “Olha, o IPTU é 1%, tal”. Então, 
no caso do ICMS, ele é integrante, embora você possa destacá-lo de forma 
contábil, fiscal, fazer o que quiser, mas se você verificar do ponto de vista 
constitucional, acho que não há dúvida quanto à incidência dele sobre ele 
mesmo, não há vedação quanto a isso. Mais ainda, a própria Constituição tem 
uma regra dizendo que quando a venda é feita para algum consumidor final em 
que ele não vai mais pegar uma parcela de comercialização, o próprio IPI faz 
parte da base de cálculo do ICMS. Inclusive, tem um cálculo complicado de fazer, 
mas é feito assim. O fabricante que vende para um consumidor final, ele tem que 



integrar o IPI na base de cálculo do ICMS. Quer dizer, a Constituição pode fazer 
isso e ela fez. Quer dizer, quanto a essa questão da incidência do IPI sobre o 
ICMS na base, vamos por conseguinte, do PIS e do Cofins sobre a base, que está 
para ser decidida agora nessa [ininteligível] 15, que está pendente ainda e mais 
aquele julgamento da Cofins que os contribuintes estão ganhando, mas com essa 
mudança da técnica processual pode haver uma... Eu me lembro da companhia 
que foi famosa, o nosso colega não sei onde ele está nesse momento, o José 
Carlos Graça Wagner, que defendeu as companhias de cigarro, no sentido da não 
incidência do IPI sobre ICMS. Durante todo esse período jurisprudencial, desses 
últimos 40 anos, nunca houve dúvida de que o IPI podia incidir sobre o 
faturamento incluso no ICMS. Então, a questão da PIS e Cofins nenhum, leva 
para o mesmo caminho, não há vedação constitucional de incidência de tributo 
sobre tributo. Pelo contrário, você infere das zonas constitucionais, uma regra de 
permissão de incidência de tributo sobre tributo. O que é normal, porque senão 
você teria que tirar, como agora nós vimos agora uma nova-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Possível, como agora, nós tivemos uma regra, 
um programa novo agora tentando, dando 3% para quem exportar para 
reembolsar aqueles impostos que eventualmente estão embutidos: ISOF, IPTU, 
que tenha... Mas incalculável, é o real? Não, não é. Porque muitas empresas 
poderiam demonstrar que têm 50% de tributo. Não dá. Então, embora o ICMS 
seja – entre aspas - fácil de fazer os outros não são. Então, a questão que eu 
acho que o valor da nota fiscal é a receita da empresa, como ela vai decompor 
isso em seus custos é um problema contábil. Então, você disse que ia quase que 
uma unanimidade da incidência. Eu sei que você pensa isso, não deveria, mas a 
alíquota na verdade não é 18, é 21,36. Essa que é a realidade, não é?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu não... Apenas uma 
complementação. A matéria, também, foi lembrada ainda aqui, falou-se em lei 
complementar, mas a matéria também está na Constituição. A Emenda n°. 33 
acrescentou um dispositivo que diz: “Cabe à lei complementar: i) fixar a base de 
cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também, na importação 
do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. O dispositivo veio para resolver a 
discussão, afinal a mercadoria vem de fora, não tem imposto e ainda vai cobrar. 
Esse imposto que está pagando, também, vai ser base de cálculo? A Constituição 
vem e diz: “Não, vai ser, sim”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é o imposto verdadeiramente 
sobre o imposto, não é? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito mais que o imposto que faz 
parte do custo que está embutido no preço, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem, então, exatamente isso. Em primeiro lugar, 
imposto sobre imposto, qual é o problema? Alguém já contestou que na 



importação haja incidência do IPI sobre imposto de importação? E do ICMS sobre 
imposto de importação e IPI? É claro, é claramente uma hipótese que ninguém 
está contestando e, realmente, não é para contestar, porque a lei pode definir a 
base de cálculo como bem entender. Como bem entender, é claro, que tem os 
limites evidentemente, mas nada há que proíba a incidência de imposto sobre 
imposto. Outra coisa, o art. 150, § 5º, na verdade não é um dispositivo tributário, 
é um dispositivo eleitoral. Porque o consumidor é quem suporta exatamente esse 
ônus todo, não tem vez e nem voz. Ele só tem na hora de votar os representantes 
e os representantes deles, no Congresso, fazem leis mais descentes. Outro 
equívoco, eu acho o seguinte: vincular a não cumulatividade a essa questão do 
art. 150, § 5º. Realmente, a não cumulatividade não protege o consumidor, não 
protege contra uma acumulação de impostos em relação ao consumidor final. A 
não cumulatividade serve para proteger o contribuinte de direito. E por quê? 
Porque exatamente o contribuinte de direito no momento em que é um processo 
de industrialização e comercialização de várias fases, no imposto cumulativo eu 
tenho, então, a acumulação. Isso prejudica a quem? Ao contribuinte de direito 
em relação àquele contribuinte que faz tudo dentro do seu estabelecimento, 
dentro da sua organização empresarial. Ele pagaria, então, só uma vez e a 
incidência do imposto uma única vez, enquanto que aqueles pequenos 
empresários, etc. e tal, onde o produto percorre várias fases eu teria o efeito 
cumulativo, por isso o imposto cumulativo plurifásico é inconstitucional. Por 
quê? Porque fere a igualdade do contribuinte de direito, fabricante em relação 
exatamente aos seus concorrentes. Não protege absolutamente, não tem essa 
finalidade de proteger o consumidor final contra o acúmulo da carga fiscal. 
Então, tem que distinguir, essa argumentação não cumulatividade e a carga 
fiscal sobre o consumidor final não tem nada a ver, pela própria origem. Você vê 
exemplos até interessantes, que o imposto sobre vendas na República Federal da 
Alemanha era cumulativo, que nem no Brasil. Aliás, eles têm até um ano a mais 
para mudar o sistema da cumulatividade. E por quê? Mudaram exatamente, 
primeiro, porque o Acordo de Roma exigiu a harmonização e adoção do sistema 
francês. Além disso, uma decisão da Corte Constitucional mostrou exatamente 
que a cumulatividade é inconstitucional, porque fere a igualdade e, portanto, 
também a livre concorrência do pequeno empresário em relação ao grande 
conglomerado industrial. É essa a origem da não cumulatividade e, como você vê, 
não tem nada a ver com a carga fiscal do consumidor final. Portanto, relacionar o 
150, § 5º, com uma não cumulatividade, na minha opinião, não tem sentido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse assunto está bem 
discutido. Na gênese dele, nós temos essa multidão de tributos que incidem 
sobre o mesmo evento econômico, não é? Então, a cumulatividade não é de um 
imposto sobre ele próprio, mas é de todos os impostos e todos os tributos sobre 
todos os tributos. Então, daí cria todas essas confusões. Com relação ao 150, § 
5º, eu gostaria... O Professor Schoueri não faz provocações sem sentido-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, desculpe, não, mas justamente, diretamente a 
questão da não cumulatividade. Tecnicamente, não cumulatividade, ICMS e IPI é 
o que eu falei. Agora, a acumulação econômica da carga fiscal é outra coisa.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. As provocações não 
saem sem uma razão de ser. Eu queria só investigar um pouquinho o motivo pelo 
qual ela foi feita, para encerrarmos esse assunto. Queria saber se no seu 
pensamento existe alguma possibilidade de vinculação com o tema que está 
sendo aqui discutido, o que e, também, destacar que na verdade a lei não... 
Desculpa, o 5º, do art. 150, da Constituição não está comandando que seja 
destacado na nota fiscal. Ele está dizendo que a lei adotará medidas para a 
informação do público, poderiam ser editais, podiam ser tabelas, enfim, e a 
Receita Federal de tanto em tanto tempo publicar, o Confaz, seja o que fosse. 
Então, eu só queria para encerrar, sentir um pouquinho o seu pensamento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja bem, na Mesa de Debates a gente houve 
opiniões e, às vezes, pode também... Aliás, normalmente, procura evoluir naquilo 
que pensa. O 150, § 5º, me parece uma norma programática no sentido de dadas 
alternativas deve-se buscar aquela com maior transparência. Por essa razão me 
parece que o imposto por dentro é uma técnica para camuflar a carga tributária. 
No entanto, de toda a argumentação, todas certamente lúcidas, o Professor Paulo 
Bonilha me trouxe uma que torna definitiva a questão, onde diz, pelo menos no 
que se refere ao ICMS, existe uma ordem constitucional no sentido de que se faça 
por dentro. Ou seja, entre uma norma programática e uma outra que diz 
exatamente como se calcula, eu não sustentaria mais essa posição a partir do 
que eu ouvi do Professor Paulo Bonilha.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, muito obrigado. Vamos passar 
para outro assunto, então. Paulo, quer falar? Ah, desculpa.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não é que eu acho que todos aqui, desde o início eu já 
imaginei que todos entendem que ICMS está dentro do preço, porque não é 
transferência de ônus, assim, no preço da mercadoria. Isso acontece até com o 
INSS, Imposto de Renda, todos os tributos, todos os custos e despesas têm que 
transferir. Mas o problema que eu levantei é se o ICMS está na nota fiscal, mas 
todos concordam que está. Por isso eu acho que não adianta mais, é que o 
advogado raciocina só em termo de leis, não vê número. Então, quer dizer, se a 
lei está errada dizendo que pode incidir ICMS sobre ICMS, então, o advogado vai 
nessa linha. Então, eu acho que não adianta continuar.  

[risos] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Hiromi, em termos de custos, o ICMS está 
no custo. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas isso é todo, até Imposto de Renda está... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, pessoal, eu acho que já estão 
agora falando fora do microfone, porque o assunto não tem fim, vocês... Ele 
começou, quando o ICMS foi instituído e foi dito desde aquela época, foi dito que 
ele integrava a sua própria base de cálculo, em que o destaque, exclusivamente, 
para efeito-- 



Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho. A lei pode 
estar errada, mas é o que ela diz e nós estamos discutindo desde aquela época 
essa matéria. Então, se nós não pararmos aqui, nós vamos continuar e vamos ter 
que prosseguir depois das 10h00. O Paulo, aqui, pediu a inclusão de dois 
assuntos importantes, dos quais eu, pessoalmente, acho que o primeiro é de 
muita atualidade. Por favor, Paulo.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Professores, esse tema do precatório está 
previsto nos §§ 9º e 10º, do art. 100, da Constituição Federal, que foi emendado 
pela Emenda Constitucional 62, de 62. O [ininteligível] foi regulamentado pelo 
art. 30 a 44, da Lei 12.431, de 2011. Agora, a minha dúvida e a questão que se 
coloca... Ou melhor, antes, porém, quero dizer que esse § 9º estabelece que do 
precatório serão abatidos os débitos inscritos ou não na dívida ativa ressalvada a 
suspensão, quando estiver a suspensão e por aí está incluído, também, os 
parcelamentos para abater. A minha dúvida se esse dispositivo da lei, em 
obediência ao § 9º da emenda condicional, se aplica também às parcelas dos 
precatórios que já está sendo pagas em vista da Emenda Constitucional nº. 30, 
de 2000. Adicionalmente, gostaria de lembrar que avançando mais um pouco na 
pesquisa, deparei com o art. 42 dessa mesma lei. Ali está dito o seguinte: 
“Somente será objeto de parcelamento de que se trata o art.78 do ato da 
disposição condicional transitória o valor líquido do precatório a ser pago ao 
beneficiário, após o abatimento dos valores compensados com os créditos da 
Fazenda Pública Federal e das correspondentes retenções tributárias”. Parece 
que... A minha dúvida parece que foi já disciplinada nesse art. 42, mesmo 
aqueles precatórios da Emenda Constitucional nº. 30 também serão abatidos 
esses débitos existentes contra a Fazenda Pública Federal. Esse é o primeiro 
ponto da questão, gostaria de ouvir a Mesa.  

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu fui surpreendido há algum tempo, eu tinha 
parcelas a receber da Emenda 32 ainda, com um pedido da Procuradoria dizendo 
para não pagar aquele valor que já estava depositado, porque a empresa 
apresentava um débito de parcelamento antigo. Isso com base já não na lei, com 
base na própria emenda constitucional. Parece que essa lei, na verdade, não veio 
favorecer o contribuinte.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ela veio exatamente ao contrario. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: O contrário, é o contrário.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela é para... Porque de uma certa forma, ela – 
entre aspas - pode favorecer. Porque você tendo uma parcela a receber, alguma 
coisa para receber em 10 anos, ou no caso agora, em 15 anos, tendo um débito a 



cumprir, se ela já faz o pagamento e faz a compensação parece também haver 
uma vantagem para o contribuinte, de certa forma, na medida em que você deixa 
de ter o seu débito. Porque ela faz a compensação com algo que você só iria 
receber dentro de 10 ou 15 anos, portanto, lhe favorece, salvo se você está com 
uma situação de Refis favorável e não quer se submeter a essa situação. Mas a 
questão de ser compensação de ofício, tanto de depósito como de parcelas e 
precatório, se o seu objetivo é usar aquelas parcelas que você tem para 
compensar débito que você tem, sem dúvida que está incluso dentro dessa lei até 
por esse art. 42, mas mais do que isso, a própria Fazenda está fazendo isso de 
forma ostensiva, no sentido de preservar, de não pagar parcela nenhuma para 
você enquanto você tiver débito para com a Fazenda Nacional ou, inclusive, INSS. 
Inclusive, com outras entidades, não só tributos, que está sendo objeto dessa lei, 
também débitos contratuais, eles podem fazer essa compensação. Então, a sua 
dúvida é no sentido se as parcelas da Emenda 30--  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Trinta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, as parcelas da Emenda 30 também estão 
sendo objetivadas nesse sentido, que é o art. 78, não é?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Emenda 30 está no art. 78 das disposições 
transitórias, embora julgada incondicional pelo STF vai... Praticamente, ela... 
Bom, em alguns casos, ela está sendo finalizada, mas tem casos que ainda estão 
pendentes e é claro que a Fazenda vai utilizar o mecanismo do art. 78 desta lei 
para compensar eventuais débitos que a empresa tenha. Agora, o que o pessoal 
pedia é o seguinte, não sei se esse é o seu objetivo, é adquirir os precatórios no 
mercado e submeter à compensação, não é isso?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, não é. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, isso também está sendo objetivado na 
área estadual e está sendo aceito em alguns casos. Mas, basicamente, se você 
tem crédito da Emenda 30 ou anterior à Emenda 30, da Emenda 62 e tem 
débitos, inclusive, de Refis, a primeira coisa que eles vão fazer realmente a 
Fazenda vai pedir o bloqueio das parcelas e-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: E vai abater?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, vai. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Acho que isso está... Dr. Brandão, acho que está no art. 
42, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Ah, está. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que não é uma lei que veio para você 
buscar uma compensação, na verdade, a Fazenda é que vai fazer.  



Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, é o contrário. Exatamente, eu não quero que abata 
do precatório, do recebimento do precatório. Agora, adicionalmente, Dr. Ricardo, 
eu acho que essa preocupação minha, eu acho que talvez seria [ininteligível], 
porque esse semestre ainda o Supremo vai decidir a inconstitucionalidade dessa 
Emenda Constitucional 62 na linha do precedente da emenda constitucional, 
medida cautelar ADI-2356 do Distrito Federal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse assunto só leva a 
uma conclusão pacífica, o ganso berra quando arranca as penas e berra mais 
talvez quando devolve as penas para ele. Embora o arranque de pena seja rápido 
e a devolução seja lenta. 

Sr. Hiromi Higuchi: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Hiromi. Eu acho que mesmo assim, este art. 42 já a Receita 
Federal poderia abater, porque há mais de 40 anos que eu conheço a lei. A 
Receita Federal para devolver precisa verificar se tem débito, se tem débito 
manda compensar. Isso daí, a lei já existe há 40 anos, que sem isso daí eu acho 
que já podia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que essa compensação automática, 
que é feita no âmbito da Receita Federal, tem base legal é de débitos e créditos e 
não de condenação judicial transitada em julgada, não é? Aí tem que cumprir. 
Podemos passar a outro assunto, então, Paulo? Art. 291 do regulamento.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo. Esse assunto do art. 291 do regulamento do 
Imposto de Renda refere-se à necessidade de chamar o fiscal para emitir o laudo 
do fiscal, para baixar o estoque de bens obsoletos ou inúteis. Aí se há 
necessidade de chamar o fiscal, realmente, se há a necessidade de chamar o 
fiscal nessa baixa, quando alínea c do art. 291 diz o seguinte. “Serão julgados 
como consta o valor mediante o laudo da autoridade fiscal chamada a certificar a 
destruição de bens obsoletos, invendáveis ou danificados quando não houver 
valor residual apurável”. Honestamente, militando 40 anos na área tributária e, 
principalmente, de Imposto de Renda desconhecia dessa parte final do valor 
apurável residual. Esse ponto, ele é extremamente importante no aspecto prático 
para a empresa, porque hoje a empresa defronta com problema temporal, chama 
o fiscal, mas o fiscal não chega rapidamente e tem alguns produtos perecíveis 
que têm que ser destruídos, etc. Aí examinando o assunto, eu me apoiei no 
entendimento do Dr. Ricardo, externado no guia do Imposto de Renda, onde ele 
lembra um importante acórdão do próprio Conselho de Contribuinte dizendo que 
desde que haja venda: “A venda da sucata obtida com a destruição dos bens nas 
condições acima, com emissão de notas fiscais de venda por valores 
significativos, representa atendimento ao requisito de existência de valor residual 
apurável”. No caso, a empresa vendeu como sucata esses bens que estão sendo 
baixados. Então, estou entendendo que é perfeitamente dedutível a parcela, a 
diferença entre a venda e a baixa do estoque, com base nessa parte final do art. 



291 e com base nessa jurisprudência do Acórdão n°. 10516435, de 2007, do 
Conselho de Contribuinte. Só que nesse acórdão, um ponto que me preocupa um 
pouquinho é que ele deu, não sei se esse é o ponto principal, ele deu pela 
dedutibilidade, representa atendimento ao requisito... Em um ponto ele fala que 
era o valor significativo. Eu estou entendendo que havendo venda, seja qual 
valor, estaria abrangido pelo art. 291, dedutível a diferença na baixa do estoque. 
Também o outro lado, o Dr. Ricardo lembra que tem acórdão contrário, também, 
1051100. Dr. Ricardo, eu tentei procurar esse acórdão 1100 e não consegui. 
[ininteligível] número aqui, 1051100, de 84. Nesse, eu acho que a interpretação 
correta para o caso seria pela dedutibilidade quando houver valor residual nessa 
baixa. Então, eu gostaria de ouvir a Mesa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, olha, eu acho que não é só pelo 
aspecto de valor residual. A exigência de presença da autoridade fiscal é para 
certificar a destruição dos bens obsoletos, invendáveis ou danificados. Se não há 
o ato de destruição, não há o que a ser presenciado e a ser certificado. Essa parte 
final, a qual você está dando uma importância grande, tem importância, claro, 
mas se você destrói é porque não tem valor residual apurável ou porque alguma 
razão de segurança, alguns bens, como são as baterias, por exemplo. Elas não 
podem ser simplesmente descartadas e, então, existe uma coleta significativa. Ou 
se você quiser tomar isso como perda, você precisa chamar a fiscalização. Na 
indústria de pilhas elétricas, por exemplo, é muito comum isso. Há uma série 
de... A indústria de pilhas, ela recolhe pilhas que estão no mercado já próximo de 
vencimento, levam para dentro das suas fábricas e destroem, chama o fiscal para 
atestar o fato da destruição. Agora, se você não destrói e arruma um comprador 
não há o ato a ser atestado. O fato de o valor residual apurável ser significativo 
ou não, que foi mencionado nesse acórdão, é irrelevante. Às vezes, o relator que 
está escrevendo, ele ainda acrescenta como um argumento a mais, a gente pode 
dizer até como interdictum, que no caso o valor é significativo, mas se fosse um 
valor irrisório seria absolutamente irrelevante, porque seria aquele possível de ser 
apurado naquele momento. Essa é a minha opinião. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Tem caso que às vezes, inclusive, a 
empresa precisa pagar para ser retirado, não é? Ela só não vende, mas tem que 
pagar. Mas o importante da sua pergunta é o seguinte: é que em um refinamento 
contábil, que muitas empresas têm, por que precisa ser feito isso? Porque se você 
não fizer esse demonstrativo, você vai em um eventual levantamento de auditoria 
de produção, vai dar uma consequência de saída sem emissão de nota fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, a prova é, ou o fiscal esteve, que nunca... 
Realmente, eu desconheço algum... Olha, casos raros de você chamar fiscal e o 
fiscal comparecer, quase não existe essa possibilidade 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe. Então, vamos só deixar 
claro. É evidente, quase que não existe, mas existe uma portaria antiquíssima do 
Delegado da Receita Federal, em São Paulo, que regula essa matéria aqui. Há 



uma prática e eu recomendo para os meus clientes uma prática de estabelecer 
uma data. Dizer ao fiscal: “Está programado para o dia tal e solicito a presença”. 
Porque, também, você não pode ficar aguardando o resto da vida, levando seis, 
sete meses, um ano, para o fiscal aparecer. Então, você fixa uma data. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A emissão da nota fiscal, ou de venda, ou de 
destruição tem esse objetivo, de você realmente comprovar no futuro que aquela 
quantidade que você comprou, trocou ou estava no seu estoque, foi dada uma 
saída, porque é feito o levantamento global. Você pode até, mesmo nos casos em 
que você não venda, você pode emitir uma nota fiscal por um real, para você 
apenas baixar a quantidade. Mas a sua pergunta aqui vai mais, porque você está 
perguntando de sucata e está perguntando de bens destrutíveis. Porque há uma 
separação, tem aqueles produtos que são decorrentes do processo fabril, que são 
resíduos, que você pergunta aqui, e tem os produtos que são destruídos mesmo 
que não tenha utilidade. Então, esses casos são diferentes da sucata, não é? 
Sucatas são resíduos do processo industrial, para esses casos não há 
necessidade de estorno nenhum de crédito de tributos, como você coloca aqui, 
não é? Do IPI do ICM.  

Já os bens que você produziu e que destruiu, porque foram rejeitados pelo 
controle de qualidade, ou que foram devolvidos, porque estavam imprestáveis, é 
claro, você pode vendê-los, mas você vai naquela decisão - entre aspas - se você 
vender. Se você descartar, você tem que estornar, se você vender você vai 
enfrentar, também, o estorno daquela decisão do Supremo que está pendente, 
dizendo que se você vender por um valor menor do que o valor de compra, você 
tem que estornar o crédito relativo a essa entrada. Mas esse assunto está 
pendente: da venda para um valor menor do que o valor de compra. Então, os 
resíduos que você tem, tanto de ICMS... O único resíduo que eu sei que no 
Estado de São Paulo, ele é tributado é o resíduo de madeira. O resto, todos os 
resíduos têm o deferimento do ICMS na saída e, consequentemente, a 
manutenção do crédito na entrada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. O Brandão já passou para 
a segunda parte da questão, mas eu acho que ficou muito claro, porque afinal de 
contas se você não está destruindo, você não tem o que estornar. Essa questão 
que você mencionou da decisão do Supremo, eu só queria colocar uma 
ponderação. Você não está vendendo o mesmo produto por um valor inferior ao 
de aquisição, o que está vendendo é um resíduo que existe lá, uma sucata, não 
é? Depende, então, do tipo da sucata. Dificilmente, a sucata é o próprio produto 
adquirido, geralmente são retalhos, são restos da produção. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que hoje já dificilmente chama fiscal e nem 
comparece, também. Porque a indústria alimentícia, por exemplo, tem destruição 
todo dia, todo dia tem, a indústria farmacêutica também tem destruição daqueles 
remédios vencidos. Então, hoje, eu não conheço esse comparecimento de fiscal 
atualmente. Isso daí eu acho que é coisa do passado. Agora, se vai destruir, 
digamos, vender máquinas, essas coisas que têm peso, essas coisas, eu acho que 



aí não é só o valor, aí tem que colocar o peso, quantidade, essas coisas, não é? 
Mas eu acho que dificilmente o fiscal comparece, porque hoje se fosse para 
comparecer, não há fiscal que aguente a quantidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu queria fazer uma 
advertência, então, em relação a isso. Estou vendo a parte do Brandão e do 
Hiromi, uma espécie de uma conformidade, uma conformação, uma aceitação 
passiva: “O fiscal não vai, então, não vou requerer”. Até com base em 
jurisprudência também do Conselho, nós sabemos que quando a lei estabelece 
um meio específico de prova de um fato, esse meio tem que ser observado. Então, 
nesse mesmo artigo há baixa de estoque por perdas razoáveis na manipulação, 
no transporte, é outro inciso, outra letra no mesmo artigo, para esse não tem 
uma prova específica. Aí o contribuinte tem que se forrar de evidências, de 
acordo com as características da sua atividade. Muitas vezes, as empresas obtêm 
laudos técnicos, até de funcionários internos, mas de setores técnicos, dizendo 
que é razoável perder x% desse insumo, ou desse produto acabado. Não é 
razoável você perder um veículo acabado no pátio da montadora, mas é razoável 
perder porca, parafuso. Em que quantidade é razoável? Então, aí você faz a prova 
do meio que você pode, mas aqui a lei exige uma prova por um meio específico, 
laudo da autoridade fiscal, como no outro inciso anterior, também, no caso de 
incêndio, ela exige a presença e o fato ser atestado pela autoridade policial do 
Corpo de Bombeiros. Então, eu não posso simplesmente dizer: “O fiscal não vai e 
esqueço o que está escrito na norma”. Por isso que eu acho que é de boa 
prudência requerer e estabelecer a data. Se o fiscal não for, se eu quiser até 
posso comunicar: “Olha, em complemento ao requerimento protocolado no dia 
tal, eu fiz a destruição”. Porque se amanhã houver uma autuação, ele diz: “Tomei 
as minhas medidas”. Porque senão vai acontecer o que o Brandão alertou, 
também, está faltando estoque aí, vendeu sem nota. Essa é... Isso que o fiscal 
faz, isso ele faz correndo e aí você fica com o problema de provar. Nós vamos 
passar a um assunto interessante que o Dr. Professor Schoueri vai nos trazer, 
não está na pauta. A pauta está esgotada, pois não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Paulo, só vou pedir para você. Porque, ontem, 
às 14h00, eu olhei no site do IBDT para ver se tinha alguma coisa na pauta, para 
que eu possa me preparar, não tinha mais nada e eu fechei o esquema. Agora, eu 
vi de manhã que você tinha uma pauta grande, gostaria que você antecipasse 
pelo menos um dia para a gente poder estudar melhor.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, para ser preciso, Brandão, chegou 
ao IBDT às 14h38. Não há mais tempo para a secretária solicitar autorização 
para incluir na pauta.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Professor Ricardo. Eu trago aqui um tema 
que não está estudado e até por isso não foi para a pauta. Foi mais uma 
preocupação que eu tive quando li e resolvi dividir com os colegas, dividir a 
preocupação com esse Parágrafo Único, do art. 6º, da Medida Provisória 540. 



Essa é a medida provisória que versa sobre o reintegra, que traria esse pacote de 
incentivos fiscais. O art. 6 º, Parágrafo Único, da medida provisória traz uma 
restrição a incentivos fiscais, dizendo que aplica-se somente no caso de saída de 
produtos importados de estabelecimento importador pertencente à pessoa 
jurídica fabricante que atenda a requisitos do artigo anterior. Esses requisitos do 
artigo anterior, João, só para mostrar, são basicamente, são pessoas jurídicas 
que inovem tecnologicamente, que invistam em produção local. Ou seja, parece 
que este legislador, por enquanto ainda em medida provisória, ele sabia que 
alguma coisa estranha acontecia, ou seja, ele sabia que ele estava prestigiando o 
produto nacional, discriminando o produto importado. Agora, ele não teve a 
coragem de assumir o que fazia, deixando o ônus para o contribuinte, porque o 
contribuinte é que vai ter que decidir se aquele incentivo fiscal está estendido a 
ele ou não. Ou seja, em termos de segurança jurídica é o pior que pode 
acontecer, porque você importa um produto e você não tem certeza se você vai ou 
não vai poder gozar do incentivo fiscal a que se refere. De novo, pelo o que 
aparece aqui, se eu sou um fabricante, prestigio a produção local, eu tenho 
incentivos fiscais, art. 5 º. O que já é em si difícil, o subsídio, mas como o 
subsídio no caso não é para exportação, talvez não haja tantos problemas. Mas 
daí vem o art. 6º dizendo: “Se você for esse fabricante, que já faz a sua lição de 
casa, eu vou lhe dar algo a mais. Você também pode importar produtos, vender 
produtos importados e esses produtos importados terão iguais benefícios àqueles 
que você fabrica”. Aí que começa, aí incrementa-se. Bom, mas será que isso está 
de acordo com as normas do GATT?. Será que eu posso ter esse tipo de restrição, 
ou seja, condicionar a que haja produção local para que o produto importado 
tenha o tratamento igual ou não? Como fica o produto importado de um país 
signatário do GATT, importado por alguém que não atende a esses requisitos? É 
aceitável que um produto tenha um tratamento e outro não, não conforme ágio 
na agregação de valores no país? Eu não tenho aqui a resposta e nem tenho 
tempo para ter essa resposta, já que saiu ontem, mas o que me incomoda é saber 
que o legislador tomou o cuidado de dizer: “Olha, não conte com esse favor, não. 
Você estude toda a legislação, você estude todos os acordos que o país assinou, 
porque se houver algum acordo contrário você não tem o favor e eu estou de 
mãos limpas. Lavo as minhas mãos, igual Pilatos. Eu não tenho nenhum 
problema com essa questão, porque eu bem que disse que eu não estava 
prometendo nada para você”. Eu queria, nesse sentido, o comentário da Mesa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer, também, estou 
tomando contato agora, mas para encaminhar aqui os nossos pensamentos, 
parece que o principal da norma é justamente a ressalva, ou respeitados os 
acordos, porque não precisaria praticamente um parágrafo, não é? O parágrafo 
não seria necessário para outra coisa. Agora, eu acho que nós devíamos também 
pensar em dois aspectos, um aspecto aqui. O IPI incide na importação e incide 
na saída do estabelecimento importador. O parágrafo está se referindo à saída do 
produto importado do estabelecimento do importador. Isto se aplica à 
importação? Isso é relevante para a questão que você está colocando? 



Simplesmente estou adicionando questão, não é? Os especialistas em imposto de 
importação estão com a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é claro. Salvador... Posso falar, doutor?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode, faz favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, realmente essa questão aqui me parece 
para beneficiar a indústria automobilística, no sentido que ela tem um 
estabelecimento importador no Porto de Vitória, ou São Paulo e tem a indústria 
em Pernambuco, como muitas têm agora, tem em Salvador. Respeitados esses 
acordos internacionais, que eu acho que essa não precisava nem colocar, mas é 
bom que coloque didaticamente, para dizer que é para respeitar os acordos 
internacionais, porque senão o fiscal não obedece, tem que entrar com mandado 
de segurança para dizer que aquele produto é de origem de um país signatário do 
GATT. Então, quando o estabelecimento importador-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não entendi bem isso, que o fiscal 
não vai respeitar.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fiscal nenhum respeita tratado internacional, se 
você não tiver uma ordem liminar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a norma parece que é restritiva 
do benefício. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o inverso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o inverso, ela... Não, ela não é restritiva, 
ela está dando ao importador da empresa automotiva que importar e cujo 
industrial atenda os requisitos do art. 5º o benefício fiscal. Quer dizer, o--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas a observância do tratado é 
um algo a mais, uma condição a mais para o benefício, não é o fiscal que vai 
prejudicar o contribuinte.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, aqui eu acho-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, o contribuinte não tem 
que impetrar mandado de segurança. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ele teria dizendo o seguinte: “Olha, o que 
eu estou importando de país signatário do GATT tem que ter o mesmo 
tratamento do produto nacional”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parece ser o contrário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parece, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu li exatamente o inverso. Eu li-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o inverso? 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o inverso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Poxa, então, eu estou invertido, eu estou do lado 
contrário, porque eu estou entendendo que é exatamente-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o seguinte: a lei está dando uma 
redução, está tirando se você contrariar o tratado.  

Não, ela está dando um... A lei está dando um incentivo para a compra do 
mercado nacional, a lei está reduzindo a alíquota de IPI do automóvel desde que 
ele compre peças no mercado nacional e está estendendo esse caso para os 
importadores de países-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é desse que nós estamos 
falando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas está estendendo e, então, não está... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela está estendendo, o art. 6º 
estende, mas ele diz assim: “Olha, mas eu não estou estendendo se isso violar o 
tratado”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é. Mas, então, estão estendendo se violar o 
tratado. Se não tivesse isso daqui, o precisaria ser feito? Entrar com mandado de 
segurança para dizer: “A importação que eu estou fazendo de um país tem que 
ter o mesmo tratamento do art. 5º”. É isso que eu estou tentando passar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O mandato de segurança só teria que 
impetrar se não houvesse violação do tratado e o fiscal dissesse que teria havido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas é o que acontece, Professor. Todas às vezes 
que você tem uma regra de... Bacalhau é o que mais tem na praça, que a gente 
vê jurisprudência. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o ICMS, não é? Todo o alvará de segurança 
que a gente vê, a jurisprudência, você tem que entrar com mandado de 
segurança para ter o mesmo tratamento que tem o simular nacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, mas eu acho que não é bem a 
situação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está bom. Professor, dentro desse quadro aqui 
nós vamos ter aí uma nova receita prevista no art. 1º e até o 3º-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acabou o assunto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, desculpe. Não, pensei que fosse já... 
[ininteligível] falou está ok. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acabou o assunto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. É evidente que você está 
trazendo o assunto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é porque eu estou realmente aqui preocupado 
em saber se eu estou discriminando o produto importado em relação ao nacional, 
quando eu dou algum tipo de incentivo à produção local e se eu estou 
discriminando, se eu contrario por isso a norma do GATT. E como eu devo ler 
esse Parágrafo Único aqui do art. 6º, ou seja: “Olha, eu estou discriminando, sim, 
mas não tanto”. Eu não consegui uma leitura clara desse dispositivo, ou seja, eu 
estou dividindo com os colegas uma dificuldade de interpretação mesmo, não 
tenho uma posição com relação a esse assunto. Eu apenas queria, pergunto-lhes: 
o que está por trás disso? É uma confissão do governo dizendo: “Como eu estou 
contrariando normas do GATT, como eu estou prestigiando o produto nacional, 
então, pode ser que você... Pode ser que o incentivo que eu lhe dou agora venha a 
ser cancelado”. Mas a ressalva, curiosamente, vem só no caso, na extensão ao 
produto importado, o que fica mais curioso. Porque, veja, eu conseguiria 
enxergar algum problema imediato em uma discriminação direta entre o produto 
nacional e o produto importado. Isso estaria no próprio art. 5º, mas a ressalva 
vem no art. 6 º, que é uma discriminação entre importados por importador, este, 
sim, fabricante nacional, e importados por importador não fabricante nacional. 
Ou seja, imaginando o mesmo bacalhau. Se o bacalhau for importado por algum 
fabricante, que tenha na sua prática e que ele atenda os requisitos do art. 30, 
porque esse fabricante importa bacalhau, sim, mas ele tem outros produtos que 
atendem a produção nacional, etc., etc. Então, o próprio bacalhau importado 
quando sair do estabelecimento do fabricante não terá o IPI. Agora, o mesmo 
bacalhau importado do mesmo modo, quando importado por um importador que 
não é fabricante, estará sujeito a IPI na saída. Portanto, curiosamente, a 
discriminação não é entre o bacalhau importado e o bacalhau nacional. É o 
bacalhau importado, importado por um fabricante nacional, e o bacalhau 
importado, importado por um não fabricante nacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Onde entra o tratado? Eu queria 
também acrescentar, Brandão e Schoueri, eu queria acrescentar... O bacalhau 
na indústria automotiva seria usado para perfumar os veículos, seria um 
insumo. Na verdade, aqui, se não houver o art. 6º, você poderia cogitar em 
discriminação. Porque você deu, salvo se eu estou enganado, você deu um 
tratamento para o produto nacional, para a peça nacional beneficiado, aí você 
está estendendo o benefício para o produto importado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas que seja. Você não está 
discriminando o produto importado em relação ao nacional, você está dando ao 
importado o mesmo tratamento do nacional.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, um importador independente poderia falar-
- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas eu sei, mas é este que está 
tendo o benefício, esquece o independente, é este que está tendo o benefício e ele 
teria com relação ao produto nacional. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei estendeu-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para ele-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --ao importado. Para ele que seja, 
mas para o importado. Então, não está havendo discriminação do produto 
importado em relação ao nacional, está na contramão daquela hipótese do 
bacalhau, que você citou, está na contramão. Então, eu não consigo entender o 
porquê, partindo dessa dúvida, por que dessa ressalva. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa eu só-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só vim para esclarecer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parece-me que isso foi conversado com a 
indústria automobilística, que ela diz o seguinte: “Tudo aquilo que nós 
importarmos, ou qualquer estabelecimento do nosso CNPJ está como nacional. 
Agora, aqueles cidadãos independentes que importam autopeças e querem 
vender para a indústria automobilística, vamos cortá-los”. É o que está aqui, é o 
que está aqui. O importador independente de autopeças que não está ligado à 
indústria, que não pertence à indústria automobilística ele está discriminado. 
Porque a indústria automobilística não vai poder-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso aí eu não estou-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Portanto, a discriminação é entre importadores. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas eu não estou vendo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está, sim, Professor, olha o § 6 º. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o parágrafo fala, aplica-se 
somente no caso de saída. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pertencente à pessoa jurídica fabricante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E onde está o problema do...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O problema é que temos muitos importadores 
independentes. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas onde se fere o tratado?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Professor Gerd, e depois 
Fernando.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu gostaria de falar, porque eu acho sempre muito 
importante de elucidar um pouco os fatos. Por que tem os independentes? A 
começar, para quem é esse incentivo? Esse incentivo é para a indústria 
automobilística, ou seja, a montadora para fazer face à concorrência dos veículos 
importados. Não é um benefício, inclusive, para baratear custo diferentemente 
daquele que nós tivemos na época da crise, não é isso? Acontece que quem 
importa os insumos para os seus veículos é a montadora e não compra na 
esquina de um importador. O importador da esquina, ele importa peças para o 
chamado after market, ou seja, para reposição, para conserto e não para montar 
um veículo. Aliás, montar um veículo com peças de reposição seria, vamos dizer, 
o custo de um carro desses, de um Fusca com as peças de reposição teria o preço 
de um Rolls-Royce dourado. Por quê? Porque não é para a montagem de veículo. 
Portanto, essa diferença entre o montador e outros que não sejam exatamente os 
fabricantes, as montadoras, perfeitamente é válida, não tem nada a ver.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, enfim, o senhor quer esclarecer, eu tinha 
entendido da mesma maneira. São dois contribuintes totalmente diferentes, um é 
o montador e o outro é o revendedor, importador. Ele vai ter a possibilidade de 
importar para a chamada after market, mas realmente para ele repor as peças 
dos veículos que ele importa e ele não gozará desse benefício. É sempre assim. 

Orador Não Identificado: Não é a finalidade do-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é a finalidade do incentivo que está descrito 
na lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nessas circunstâncias, o porquê do 
respeitado?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, então, por isso. Aí fica sem sentido o art. 6º e aí 
está realmente 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Chegamos à dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Chegamos à dúvida, que eu também não consegui 
entender o parágrafo do art. 6º, porque não precisaria. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Mara parece que tem uma resposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara, estamos ansiosos por um 
esclarecimento.  

Sra. Mara Caramico: É só uma ideia, porque eu acho que justamente porque ele 
está tratando de dois, o mesmo produto importado por duas pessoas distintas, 



ou seja, o importador que vai revender essas peças para o mercado e o 
importador que vai utilizar a peça na fabricação, esse produto é o mesmo, certo? 
Aí respeitado os acordos é porque os acordos prevêem que esses dois produtos 
não poderiam ter essa discriminação, não poderiam internamente serem 
vendidos por preços ou ter incidências de impostos distintos. Eu acho que aí é o 
problema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, que o respeitado é uma... 

Sra. Mara Caramico: No sentido de dizer o seguinte: se eles forem... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma norma que contraria, elimina 
o incentivo e contraria o caput, não é? No próprio parágrafo? 

Sra. Mara Caramico: Não, eu acho que aí... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O respeitado... 

Sra. Mara Caramico: Não, aí eu posso até entender o que o Brandão está 
falando. Ele está dizendo o seguinte: tem que se respeitar os tratados e, talvez, 
tratar da mesma forma as importações que forem feitas pelos independentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, então, a norma não... 

Sra. Mara Caramico: Não, porque ela não está falando ressalvados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bastaria ter sido escrito... Ele é 
completamente diferente, não é?  

Sra. Mara Caramico: É, mas ele não está falando ressalvados os acordos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, diz respeitados. 

Sra. Mara Caramico: Está falando respeitados, ou seja, não é que tem que ser 
excluídos. Não, têm que ser respeitados os acordos. Então, se o GATT prevê que 
as peças têm que ter o mesmo tratamento que elas têm internamente, eu acho 
que eles estão abrindo uma brecha, ou estão querendo dizer que no caso de 
importações do mesmo produto, por importadores diferentes, ele teria que ter o 
mesmo tratamento fiscal. Eu acho que é essa a interpretação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, só entendendo. Mara, na sua ideia, então, 
se eu importar um produto de um país signatário do GATT, porque eu vou 
respeitar os acordos qualquer que seja o importador, o incentivo se estende. Se 
porventura eu importar produto de um país... Eu não sei, a Albânia é membro do 
GATT? Não? De um país não do GATT. 

Orador Não Identificado: Estados Unidos, não são. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estados Unidos são do GATT, claro que são, do 
GATT, sim. Talvez a Albânia. Ou seja, encontrar um país que não seja membro 
do GATT, eu estou tentando... 

[risos] 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se importar de um país que não seja do GATT, 
neste caso eu teria discriminação. Ou seja, seria o Parágrafo Único dizer o 
seguinte: “Olha, essa discriminação só se aplica às importações de países não 
signatários do GATT?”. Agora, o GATT, ele proíbe uma discriminação entre o 
produto... Exige que o produto importado tenha o tratamento de produto 
nacional. 

Sra. Mara Caramico: Nacional, é. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, curiosamente, o produto importado tem o 
tratamento de produto nacional quando, esse é o ponto que eu queria mencionar, 
quando o importador, o vendedor agregue, tenha um certo nível de produção 
local. Eu só quero lembrar o seguinte: existem produtos, agora eu acho que eu 
tenho o raciocínio, existem produtos locais que não têm o incentivo do art. 5º, ou 
seja, nem todo o fabricante tem o incentivo do art. 5º. O fabricante que tem o 
incentivo do art. 5º é aquele que atende aqueles requisitos, tais como a agregação 
de produção local, etc., que estão no art. 5º. Portanto, mais uma vez, não é caso 
de discriminação entre produto nacional e produto importado. Porque existirão 
produtos nacionais que não gozarão do benefício, como existirão produtos 
importados que não gozarão do benefício, existirão produtos nacionais que 
gozarão e não gozarão quando atendidas as mesmas condições. A discriminação, 
se existe, aliás, existe é por conta da qualidade do importador. Ou seja, somente 
um tipo de importador é uma discriminação interna entre contribuintes internos, 
porque um contribuinte atende um requisito e outro, não. Não me parece, à 
primeira vista, que seja tema para o GATT. Poderia, sim, ser um tema de Direito 
interno. Poderia se eu tivesse, por exemplo, em uma circunstância de Mercado 
Comum Europeu, esse tipo de discriminação negativa que se chama seria um 
tema importante. Agora, aqui no ordenamento brasileiro, hoje, eu não tenho 
formado um raciocínio suficiente para vedar esse tipo de discriminação, talvez 
haja, eu não vejo ainda. Mas de qualquer modo, vejo com maior dificuldade ainda 
que um tratado internacional, como foi citado o GATT, porque como o tema aqui 
é acordos internacionais. Supondo seja o GATT esse acordo, eu tenho neste 
momento, não tenho clareza por que o GATT seria ferido. Ou seja, parece aqui 
um pouco de cautela do legislador e, volto a dizer, apenas trazendo insegurança.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que... Eu vou passar a 
palavra ao Professor Gerd que pediu. Eu acho que subscrevo integralmente, eu 
acho que está havendo uma extensão para o produto importado do benefício 
dado ao produto nacional. Para ser o raciocínio que você desenvolveu, pelo 
menos em técnica legislativa, o parágrafo deveria dizer outra coisa diferente, não 
dizer que é só para o próprio estabelecimento importador ou a pessoa jurídica, 
importadora e deveria dizer os demais, nas importações originadas de países 
signatários do GATT, terá o mesmo tratamento. Desses respeitados até a 
conclusão que se chegou há uma distância muito grande. Para encerrar, porque 
nós estamos em cima da hora, Professor Gerd.  



Sr. Gerd Willi Rothmann: É bem rapidinho, é só para dar um argumento para a 
não discriminação. Esse incentivo favorece as montadoras, não é isso? E não o 
consumidor, as montadoras todas são multinacionais. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, muito obrigado pela presença. 
Reunimos a semana que vem. Olha, a pauta está limpa, solicito colaborações por 
escrito. Obrigado. 

 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Patrícia Garcia, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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