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SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Prezados associados, meu 
bom dia a todos. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Bom dia. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Estou aqui substituindo o 
nosso Presidente, que por razões profissionais não compareceu hoje, o 
Dr. Ricardo. E vamos dar início aos trabalhos. Eu perguntaria se 
alguém tem alguma comunicação a fazer. Muito bem. Então, vamos 
passar à Pauta desta reunião. E eu tenho um caso, um caso previsto 
aqui, a nossa colega Lívia está presente? Ah, está aqui. Dedutibilidade 
para fins de apuração do imposto de renda, contribuição sobre o lucro 
líquido dos juros de mora que são perdoados no âmbito do Programa de 
Anistia, Refis, art. 4 § 8º da Lei 11.941 de 2009, versus o art. 392 do 
Regulamento do Imposto de Renda. Esses artigos, inclusive da CSLL se 
aplicam conjuntamente com o primeiro, uma exceção do segundo. 
Posição da Solução de Consulta, Cosit 21/13. E apresenta o trabalho a 
nossa colega Lívia, a quem eu passo a palavra. 



LÍVIA: Então, a dúvida é sobre essa Solução de Consulta, mais sobre os 
termos que ela utiliza. Então, vamos lá. Essa Solução de Consulta está 
pautada naquele Parágrafo Único do art. 4º, da Lei 11.941, na página 2 
ele cita esse artigo, que ele fala que não vai ser computada na base de 
cálculo do IR, da CSLL, do PIS e da Cofins, os valores que são 
perdoados no âmbito do Refis. Então, é até instintivo que o governo 
dando um benefício para o Refis ele não tribute a receita 
correspondente ao perdão, que sendo o perdão de dívida seria tributado, 
instintivamente, sendo contabilizada como uma receita perdoada seria, 
a princípio, tributada. Esse parágrafo único parece vir dizer que: olha, 
não, não vai ser tributado, fica tranquilo, entra no Refis que a gente não 
vai querer uma parcela do benefício que você teve com esse perdão. 
Então, alguma empresa entrou com essa consulta perguntando o 
seguinte: Considerando que... a consulta está bem focada nos juros, eu 
acho interessante a gente ficar nos juros, porque os juros certamente 
são dedutíveis, não tem discussão como a multa que é dedutível a de 
mora e não a de ofício. Então eu vou ficar nos juros. Apresento a 
pergunta: Considerando que os juros... Na verdade ela trata também 
das multas e...  indedutibilidade de multas e do principal. Considerando 
que as multas, salvo as de natureza compensatória, são dedutíveis. Que 
os juros de mora são dedutíveis e está reconhecido em Solução de 
Consulta, o que o Conselho de Contribuinte também já reconheceu a 
possibilidade de dedução de multa de mora e de juros. Eu posso 
deduzir o valor relativo à redução da multa e dos juros que eu tive no 
âmbito do Refis, quer dizer, mesmo eu tendo o perdão da dívida, 
considerando que eu confessei os débitos, e, portanto, eu tive um 
passivo e tive uma despesa, então eu poderia deduzir isso? E a resposta 
da Solução de Consulta passa por um raciocínio de que se o valor foi 
deduzido antes ele não é tributado, ele não seria uma receita tributável 
quando do perdão, então que esse Parágrafo Único do art. 4º da 11.941 
apenas seria aplicável para os casos em que anteriormente o valor foi 
deduzido e por causa do perdão do Refis, aquilo é uma receita. Como 
se, se eu não tivesse deduzido antes o valor, o perdão do Refis não me 
geraria uma receita, e, portanto não teria nem discussão sobre a 
questão disso não ser tributado. Tanto é assim que ele fala na ementa 
que para multa de ofício, esse artigo é inócuo, porque ele não precisaria 
ser aplicável, não precisaria dele, porque como ela não foi deduzida 
antes, ela não seria uma receita. E também para PIS e Cofins ele fala: 
não integra a base de cálculo. Não é que eu deduzo da base, não é que 
eu excluo da base de cálculo. Não vai integrar a base de cálculo. Esse 
raciocínio, ele mistura contabilidade com dedutibilidade, que é uma 
questão de Lalur e não de contabilidade. É um raciocínio perigoso, e 
essa Solução de Consulta é vinculante, então, até enquanto ela veio 
esclarecer alguma coisa ou se ela veio trazer mais confusão, porque ela 
pode também ser utilizada como um argumento para falar: então, se eu 
deduzir antes e a minha receita de perdão é expressamente excluída de 
tributação, então, uma coisa não está ligada a outra e eu posso fazer as 
duas coisas, eu tenho benefício duplo para entrar no Refis, tanto do 



perdão quanto na dedutibilidade de juros que eu não paguei e da multa 
também. Então essa é a questão que eu coloco para debate. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Muito bem, João, com a 
palavra. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Eu queria ouvir a opinião da Evani. 

 [risos]. 

EVANI: A minha? Nossa, João, você me colocou, assim, numa situação 
terrível. É um assunto complicado mesmo. O que que você considera... 
Pela Solução de Consulta, teoricamente eu poderia deduzir toda a 
despesa, e depois eu ainda tomaria a dedutibilidade. Isso já foi muito 
discutido a gente pensava assim, mas é isso mesmo? É isso que a lei 
está querendo fazer? Se vocês se lembrarem, numa medida provisória 
de um parcelamento que agora eu não me recordo qual é, em que não 
havia aquele mesmo dispositivo do Parágrafo Único do art. 4º da 
11.941, esse dispositivo foi inserido no texto da medida provisória. Não 
me lembro agora qual era o parcelamento, e na hora da conversão lei 
daquela medida provisória esse dispositivo foi vetado, e as razões do 
veto foram exatamente essa, não, nós não vamos dar um duplo 
benefício. Então a gente, quando viu aquele veto, nós dissemos, poxa, 
mas eles também estão entendendo que realmente é um duplo 
beneficio. Então, parece que vai aí na mesma linha essa Solução de 
Consulta. É uma questão complicada, né? Do ponto de vista contábil, 
eu me formei agora em Contabilidade, ainda não sou uma expert, a 
questão é saber se realmente a despesa a deduzir é a despesa integral 
ou simplesmente a despesa líquida já com a redução das diferenças. 
Existem princípios contábeis aí que se aplicam. Se você for considerar 
do ponto de vista jurídico, a tua despesa é o valor total e depois você 
tem o benefício, mas também existem lá princípio contábeis que 
determinam que uma obrigação ela é registrada em função da sua 
probabilidade de saída de caixa e do ponto de vista de saída de caixa o 
que vai sair de caixa é o valor da dívida com a redução da multa e dos 
juros. Então assim, é um ponto indiscutível mesmo. Eu acho que pelo o 
que foi colocado de fundamento naquela exposição, naquele veto, na 
justificativa daquele veto, considerando o que eles estão colocando aqui, 
eles disseram que você não deve considerar a dedutibilidade da receita 
se você não deduzir, então se deduz o valor integral, e depois ainda tem 
realmente o duplo benefício, parece que a orientação foi pelo duplo 
benefício. Mas eu tenho dúvidas, principalmente do ponto de vista 
contábil, se realmente você deve, a partir do momento que você sabe 
que você vai ter uma redução, se você já deve considerar a tua despesa 
líquida da redução ou se você reconhece o valor total e depois considera 
o valor das reduções. Essa é a questão. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: O Brandão quer falar? 



SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Eu queria falar depois. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Pode falar. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: O Brandão. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Não. Vamos ouvir as opiniões. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: É, essa Lei 11.941 inclusive ela foi 
renovada praticamente na íntegra agora, então talvez agora que surja 
novamente as questões, porque a renovação anterior dessa mesma lei, 
ela continuava limitando os débitos até 30 de novembro de 2008, agora 
ela trouxe débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013. Bom, naquele 
momento, o que ficou, assim, pelo menos nas discussões que a gente 
teve, é que todo contribuinte que tenha, antes da lei, porque a lei veio 
em julho ou agosto, e ela se referia a um fato passado onde já estavam 
consolidados os balanços, já tinham fechados, aprovados, entregues DI 
e PJ. Então aquelas empresas que tinham declarado o débito, mas não 
tinham pago, elas reconheceram realmente um débito moratório. E 
segundo toda a jurisprudência, toda a doutrina e a própria 
manifestação do imposto de renda é no sentido de que os juros de mora 
e a multa de mora poderiam ser contabilizados como despesas da data 
da competência, então quem tinha um débito, declarou, contabilizou, 
estava lá com despesa, não distribuiu dividendos, não fez nada, estava 
sujeito a receber uma cobrança nos termos de multa moratória, sem 
agravamento, porque estavam declarados, e assim por diante. O caso de 
multa de ofício também, se alguém tinha um auto de infração e 
contabilizou, mas não estava discutindo, porque se tivesse discutindo, 
toda a despesa era indedutivel. 

EVANI: Sim, já está registrada como provisão. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Exato. Se você tivesse entrado como 
recurso, o lançamento das despesas, você tinha que fazer uma revisão. 
Então não tinha sido dedutível no período anterior. Mas não foi, então 
nesse caso só aplicaria aos débitos que a empresa sabia que tinha, 
descobriu, lançou, ou aqueles que ela realmente confessou e não pagou, 
porque ela fez a DCTF, fez a GIA, fez um monte de coisa, não tinha 
dinheiro para pagar, contabilizou por competência. Fez GIA, é maneira 
de dizer, porque é Federal.. 

EVANI: Sim, sim. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Só para ilustrar. Então, nesse 
sentido, nós ficamos realmente assim, mas será que quiseram dizer 
isso, quiseram dizer tudo isso? Porque para PIS e Cofins estava perfeita 
a colocação, não teria sentido eu reverter uma receita, aliás, tem um 
Ato, mas o Ato... é o nº 5/2003, ele trata, quando é trâmite judicial. 
Mas a própria lei fala: quando houver uma reversão de despesa, não faz 



parte da base de cálculo da Cofins e PIS. Então se eu tinha lançado em 
despesa a multa moratória, a própria multa de ofício também, na 
reversão não haveria incidência de PIS e Cofins. O que foi estranho e 
chamou muito atenção e, claro, que muita gente ficou feliz com isso, até 
o [ininteligível 00:13:21] disse: oh, vamos um pouquinho devagar com 
essa estória aqui. É exatamente você ter lançado uma despesa, tê-la 
deduzido da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição 
social, e depois vem uma lei e fala: o seu estorno não fará parte da base 
de cálculo do imposto de renda. Será que se aplica a todas as empresa 
de lucro real por lucro presumido? Porque lucro presumido... Realmente 
faria sentido uma lei dessa, porque na medida em que se você tem uma 
despesa que não foi considerada com efeito fiscal, a receita não podia 
ser considerada como uma receita adicional. Não faria sentido. Mas não 
tinha redução, era mesmo para todas. Ainda fala em dedutibilidade que 
se aplica a despesa do lucro real. Então nós ficamos, assim, 
[ininteligível 00:14:12] no nosso meio, no sentido de que aquelas 
empresas que tinham contabilizado efetivamente, não é, elas raramente 
poderiam auferir esse benefício. Agora, não poderia abrir balanço e nem 
fazer uma confissão de dívida de um imposto que elas não tinham, nem 
sabiam que deviam ou se sabiam estava escondido, porque elas não 
queriam mostrar, e lançar agora como despesa e depois fazer um 
estorno, lançar como receita e ter uma despesa... No ano de 2009, por 
exemplo, achamos que isso não ia ser aceito. De 2009 para cá eu não 
vejo assim a decisão do Carf, eu também não vi ninguém que tenha sido 
autuado porque lançou uma despesa em 2009 referente a 2007 e que 
tenha tido problemas. Realmente é um tipo de coisa que pode ser 
encarado como um incentivo? Pode. Mas é uma coisa “sui generis”, que 
realmente a gente não vislumbrava. E o fato, essa aqui está dizendo o 
óbvio, é evidente que uma multa de ofício nem precisava dizer que a 
receita é não tributável, porque certamente o contribuinte não a 
deduziu, se ele teve um auto de infração e... Mas em que hipótese que 
se aplicaria? Não sei, foi autuado em 31 de dezembro, ainda não tinha 
feito recurso, porque se ele tivesse feito recurso ele não poderia fazer 
dedução de nada, nem do imposto, nem dos juros, não poderia fazer. 

LÍVIA: Que aparentemente ela parte do pressuposto que como para 
entrar no Refis você tem que confessar o débito, então, você tem um 
passivo ali e tem um passivo que foi transitado ali, é uma etapa prévia 
para entrar no Refis, e aí só quando você entra no Refis, no mesmo dia-- 

EVANI: Você tem que confessar primeiro... 

LÍVIA: É, porque tanto que se você não pagar o Refis você deve o débito 
inteiro. Então, primeiro confessa, confessa tudo, e aí por [ininteligível 
00:16:14] anteriores, enfim, você conseguia contabilizar e deduzir, isso 
mesmo antes de entrar no Refis, aí no Refis é que você tem o perdão. 



EVANI: E essa é a grande questão, você confessa antes, então eu tenho 
que confessar tudo que eu devo. É a partir do momento que eu confesso 
eu tenho o efeito contábil correspondente. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Já deveria ter tido. 

EVANI: Exatamente. Então, o que levaria a fazer a dedutibilidade. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Não, eu falo assim, desculpe, o 
lançamento contábil do débito já deveria ter sido feito 
independentemente da confissão. [ininteligível 00:16:49] 

EVANI: Sim, sim, mas a partir... Mas eu tenho o efeito [ininteligível 
00:16:53], vamos supor que o valor estava provisionado, a partir do 
momento em que eu confesso passa a ser uma humilhação. Resultado 
direto. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Pois é, mas essa que é a 
questão estranha de você ter uma má contabilidade e você não registra, 
o seu balanço está podre porque você tem um passivo enorme e não 
contabilizou, porque não queria mostrar. E de repente surge uma dessa 
e você fala: sim, eu devo. Então é uma despesa, e por outro lado, eu 
estou com a receita não tributável e uma despesa dedutível. Nossa, 
realmente, causou espécie. Mas uma lei pode fazer isso? Pode, porque 
tem tanta coisa que é tornada indedutível, que a gente fala, puxa, mais 
isso é dedutível. Não, não é dedutível. Então a gente aceita isso como 
realmente um incentivo. Então, numa dívida de 2008, a gente estava 
mais ou menos sossegado. Agora, ficou melhor, porque melhora assim, 
continua a discussão, porque se você tinha uma situação de 2008 até 
2013 nós estamos com a mesma dúvida. 

E a questão que surge também é a seguinte, se esse Parágrafo Único do 
art. 4º, ele é aplicável nessa situação nova, porque em todas as leis, 
desde a 865 do ano passado que tem RE de reabriu, reabriu tudo, 
reabriu todas as disposições da 11.941, ou seja, eu posso considerar 
que esse Parágrafo Único tem vigência, porque é uma reabertura de 
toda a normatividade relativa aquele parcelamento, ou não? Ou as 
normas deveriam citar expressamente: olha, aplica-se o Parágrafo Único 
do art. 4º, também nesse caso. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Não, porque a própria, a lei que 
fez isso, ela diz: o prazo previsto pela lei fica prorrogado. E esticou agora 
dois prazos, um para aderir, e outro para você incluir o caso dos 
débitos, sem mexer na estrutura. 

EVANI: A 12.996 é que parece ter criado um parcelamento novo. Há 
uma dúvida mesmo, porque ela estabelece uma regra nova, estabelece 
um novo tipo de parcelamento, então fica essa... Eu tenho um 
pouquinho de desconforto em relação a isso. Eles invocam o Parágrafo 



Único do art. 4º na 12.973, quando trouxe para débitos até dezembro, 
ele invoca o Parágrafo Único do art. 4º para tratar daqueles débitos com 
autarquias, então ele diz: Relativamente aqueles parcelamento dos 
débitos com a autarquia, aplica-se o dispostos no Parágrafo Único do 
art. 4º da 11.941. Só nisso ele trata especificamente. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Mas porque não tinha, né? 

EVANI: É verdade, a gente pode entender assim. Agora, na 12.996, a 
impressão que dá é que realmente é um parcelamento novo, eu tenho 
um pouquinho de desconforto em relação a isso, eu quero, eu acho que 
eu até tendo a entender que realmente está valendo tudo da 11.941, 
inclusive esse. Mas foi muito complicada, muito estranha, muito 
assistemática a forma em que esses parcelamentos foram sendo 
reaberto e renovados, então... Eu acho que são duas questões se a 
receita vai entender que o parágrafo do art. 4º está valendo, e além 
disso, o efeito, esse efeito que a gente está discutindo aqui. E só um 
complemento na questão de balanços que não aparecem, né. Muitas 
vezes dependendo da avaliação do advogado, do possível provável 
remoto de perda, o valor não é contabilizado como uma provisão, mas 
ele é comentado em nota explicativa, então não é que ele desaparece, ele 
não aparece ou ele é escondido do balanço, não, muitas vezes ele 
aparece em nota explicativa, é, simplesmente, dado esclarecimento, mas 
não é efetivamente contabilizado como uma provisão. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: João. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Só queria voltar um pouquinho na 
lógica de Solução de Consulta. Me parece que está correta, viu. Quer 
dizer, se você tem uma despesa que ela foi deduzida e depois você não 
vai pagar porque há uma perdão dessa despesa, naturalmente você tem 
que reverter aquela despesa que foi constituída e essa reversão de um 
despesa dedutível é tributável. Essa é a lógica. Aí vem a norma e dá um 
benefício fiscal. Olha, seria tributável, mas por uma questão de política 
tributária, o legislador vai considerar não tributável. Essa é a lógica do 
Parágrafo Único do art. 4º. Agora, se você tem uma despesa que foi 
constituída, mas é uma despesa indedutível, a reversão de uma despesa 
indedutível é não tributável. Então, se a despesa naturalmente... Se a 
reversão da despesa naturalmente não é tributável, aquela norma que 
manda não tributar é inócua, não faz sentido, é desnecessário, então a 
lógica da Solução de Consulta me parece correta. Assim, sem entrar na 
discussão se contabilizou ou não contabilizou, mas eu queria só 
formular o raciocínio a partir da lógica da Solução de Consulta, porque 
me parece que ela está correta. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: João [ininteligível 00:22:17] 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Pode falar Fernando. 



FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Eu concordo com o João 100% da 
abordagem dele. Eu só não entendi esse entendimento do duplo 
benefício, eu não considero que é um duplo benefício. Na reversão, 
como o João disse, você teria que tributar, aí vem o Fisco que fala: Não, 
não tributo. Cuida da base, mas não duplo benefício, é um benefício só, 
eu entendo que seja assim. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: É, o duplo benefício que se usa no 
jargão popular é nesse sentido que além do parcelamento da redução 
teve a não tributação, só isso. 

EVANI: Você deduziu uma coisa que você não pagou. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: É, só isso, mas é um benefício só. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: É um benefício, não é uma... 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: O duplo benefício é... 

LÍVIA: A Consulta só fica estranha porque em nenhum momento ela 
fala de... Ela sempre... Quando ela fala de dedução ela sempre fala: 
tributo é sempre dedutível em multa e juros, após o seu pagamento. 
Todas as vezes que ela fala em dedutibilidade ela fala: após o 
pagamento. No momento de dedução do tributo ou multa e juros, é na 
hora do pagamento. Então ela não parece estar dizendo que pode ser 
deduzido alguma coisa que não foi paga. Eu tenho dúvida se ela 
realmente vem dizer isso, se é um benefício mesmo. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Isso já é pacote fechado. Você deve um 
imposto, não está discutindo administrativamente, não está, não tem 
liminar ou não tem depósito, esse tributo, e a despesa de multa de mora 
e os juros são dedutíveis por competência, pacote fechado, isso aí já não 
tem mais discussão quanto a isso. Pagando ou não pagando. O tributo 
pago foi morto em 1977 com o Decreto-Lei 1.598, naquela época se 
exigia a dedução dos tributos com o pagamento, efetivo pagamento, de 
lá para compra isso acabou. Agora, o problema é que teve dúvida por 
ocasião da 11.941, eu estava exatamente nessa situação, de estar 
discutindo um assunto no Conselho de Contribuinte, ou ainda em 2ª 
instância, eu só podia provisionar, eu não podia deduzir, se 
eventualmente a condição fosse de difícil capacidade... Possibilidade de 
ganho. Ora, se eu tinha contabilizado algo já como indedutível, aí eu 
poderia reverter e lançar isso como despesa naquele, aí ficou a dúvida, 
ora, por isonomia, sim, se eu desisto de uma discussão naquele 
momento, tudo passou a ser dedutível, naquele momento passou a ser 
dedutível. Eu estava discutindo passou a ser dedutível. Feita a dedução, 
essa receita é não tributável. Me parece que isso também, eu fiquei 
tranquilo quanto a isso, mas também não vi nada posteriormente. 
Realmente não faria sentido, uma empresa que reconhece e não 



discute, deduz, a outra que não reconhece, registra, não deduz, ao fazer 
o mesmo ato, que é confessar, tenha tratamentos diferentes, né? 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Mais alguém deseja se 
manifestar? Se o João pudesse por o dispositivo atual para ver 
[ininteligível 00:25:53] esse parágrafo...  

A Mara tem outro assunto. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Muito bem, com a 
palavra... 

MARA: Bom dia, Mara. Eu queria discutir um pouquinho uma 
discussão que está sendo feita agora no TIT, em relação à guerra fiscal, 
porque hoje ainda se discute muito, vamos dizer assim, e o TIT já tem 
uma posição consolidada quanto à guerra fiscal, normal, vamos dizer 
assim, os benefícios são concedidos por estados que não sejam o Estado 
do Amazonas, porque efetivamente existe a Lei Complementar 24, que 
determina que os benefícios fiscais só possam ser concedidos por 
convênio. Agora, existe um artigo, que é o art. 15 da Lei Complementar 
2.475, que estabelece que essa lei complementar não se aplica à zona 
franca de Manaus, e aí vem a dúvida, porque existem autuações contra 
benefícios que foram concedidos pelo Estado do Amazonas, que estão 
fora, vamos dizer assim, daqueles benefícios, primeiros, primórdios da 
Zona Franca de Manaus e o Amazonas continua, vamos dizer assim, 
fazendo seus benefícios fiscais à revelia de qualquer tipo de convênio, e 
aí surgem as autuações das empresas que deles se beneficiam, né? Eu 
queria ouvir um pouquinho a opinião dos colegas, porque ainda não 
existe um posição firmada do TIT nesse sentido, quer dizer, existem 
Câmaras que julgam favoravelmente o contribuinte e existem Câmaras 
que julgam contra o contribuinte e ainda não tem uma decisão de 
Câmara superior. Então eu queria ouvir o que a mesa tem a falar sobre 
isso. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Alguém deseja falar? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Qual que é o texto? 

MARA: Quer que eu leia? Deixa eu só ver se eu enxergo aqui. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Art. 15 ou 10? 

MARA: É o art. 15. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Quinze. 

MARA: Está aqui. "O disposto nesta Lei não se aplica as indústrias 
instaladas ou que vieram a se instalar na Zona Franca de Manaus, 
sendo vedadas as demais Unidades da Federação determinar a exclusão 



de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do 
Amazonas." A gente sabe que essa lei foi recepcionada pela 
Constituição, então, quando ela vale para uns, para os outros casos, 
quando tem restrição o pessoal diz assim: Ah não, mas aqui não vale. 
Então, eu queria entender. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Posso falar, para iniciar? 

Salvador, você que sabe mais do que todos nós aí. Como está a questão 
da guerra fiscal no tribunal aqui, e também nos tribunais. Esse 
Protocolo 70 aí que é uma aberração por si mesmo, porque é o rabo 
comendo o cachorro, no sentido de... Agora, veja você, numa situação 
normal, eu sempre pensei assim, eu estou no Estado de São Paulo, não 
sou obrigado a conhecer a lei do Estado do Espírito Santo, porque eu 
não sou obrigado a conhecer a lei, tanto que se eu tiver que fazer uma 
prova eu tenho que provar que a lei existe lá no Estado do Espírito 
Santo. Então, se eu estou aqui com o Estado do Espírito Santo, numa 
situação normal, o Estado de São Paulo, tem um figura que ele não 
pode aplicar, porque ele quer ficar com o tributo que deveria ter ficado 
com o Espírito Santo. O fato do pessoal ir para lá, exatamente em 
função do incentivo fiscal, problema da logística industrial, mas não 
existe a regra de que o Estado de São Paulo deve permitir que as 
empresas façam o crédito do imposto destacado, originário de outro 
Estado? Existe, constitucionalmente, não é? Então o fato de alguém da 
Bahia vender para São Paulo um produto que vem com destaque aí de 
12%, São Paulo tem que reconhecer, ele tem que se satisfazer com a 
diferença da alíquota e com o acréscimo que ele tem nos preços. Bom, 
isso é coisa de 40 anos, que nós já vimos discutindo isso. O Superior 
Tribunal de Justiça, já decidiu que nesses casos em que as empresas 
não operam normalmente sem filiais, não é, portanto, [ininteligível 
00:30:52] esse imposto não pode ser arrecadado pelo Estado de destino, 
quer dizer, a situação está mais ou menos assim. O Estado do 
Amazonas podo dar o benefício que ele quiser, e ele dá, é 100% do ICMS 
devido. Quer dizer, quem está em Manaus, principalmente na zona 
franca de Manaus, que faz uma saída para qualquer lugar do Brasil, ele 
tem todo o tributo remido, vamos dizer assim, porque ele aplica sobre o 
total do débito 100% de crédito, até a discussão é se isso incide no PIS e 
Cofins, mas [ininteligível 00:31:25] Do ponto de vista da guerra fiscal ele 
pode fazer isso, porque está autorizado pelo convênio, e qual Estado 
pode dizer que vou gozar desse crédito? Ele estaria se apropriando de 
uma situação em que foi dado por uma região do país, politicamente 
certo ou errado, eu acho mais errado do que certo, porque não havia 
nenhuma razão para fazer aquilo, fazer a zona franca de Manaus, e 
agora com mais 50 anos ainda, quer dizer, vai ultrapassar a vida física 
de todos nós, mais 50 anos de benefício para a zona franca de Manaus, 
com aquelas instituições todas, mas isso tem outra questão política. 
Então, objetivamente, eu acho que o Estado de São Paulo estaria 
errando em dizer, ou os outros estados também, porque agora seria 
todos contra a zona franca, né, porque afinal, eles vendem para todos 



os estados, que teria que observar a unanimidade do convênio. Se essa 
regra da unanimidade é para todos e tem uma exceção, não há, ele pode 
ficar criando o benefício que quiser na área de ICMS que não tem 
repercussão em outros estados, salvo economicamente, claro, uma 
empresa vai para Manaus porque exatamente não vai pagar ICMS 
nenhum, mas o Estado de destino que é onde realmente consome, 
praticamente se consome, porque não se consome na zona franca de 
Manaus, se consome fora da zona franca. Está perdendo alguma coisa? 
Em termos de arrecadação não, eu acho que o TIT ou o tribunal deve 
seguir nessa mesma linha, no sentido de que não há necessidade de 
unanimidade e não há nenhuma ilegalidade do motivo que Manaus dá 
para o ICMS. 

MARA: É, mas a discussão, também, você pode fazer isso por uma 
outra, vamos dizer assim... 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Vertente. 

MARA: Vertente, porque quando você fala em benefício fiscal, se você 
tem um benefício fiscal ele é encarado como uma isenção ou uma 
isenção parcial, conforme o caso. Então o STF tem entendido nesses 
casos que você deveria fazer o estorno, que justamente o destinatário 
não poderia se apropriar, ele só poderia se apropriar até o limite do 
crédito que foi dado de benefício. Sem benefício. Então, vamos dizer 
assim, não houve o pagamento desse imposto, quer dizer, houve, na 
verdade uma concessão de um benefício, e esse benefício é uma isenção 
parcial ou não, então deveria se fazer o crédito só proporcional daquele 
benefício no Estado de destino, vamos dizer assim, quem tem o direito 
ao crédito, teria só o direito ao crédito, ainda que não destacável, ainda 
que não se saiba qual foi o benefício, mas seria limitado ao benefício 
transferido. Isso não poderia... O benefício não, o crédito transferido. 
Então, e aí eu vejo uma questão mais difícil de você superar, porque a 
partir do momento que você tem um benefício e o benefício é 
reconhecido pelo STF como sendo uma isenção, existe uma regra 
constitucional que manda estornar o benefício, e aí você estaria tendo 
direito simplesmente de tomar aquele crédito que foi pago, vamos dizer 
assim... 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Desculpe, Mara, mas existe 
uma regra que manda estornar o benefício? Não, exatamente a 24... 

MARA: Não, eu estou falando, a Constituição manda estornar quando 
se trata de isenção. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Ah, sim.  

MARA: Entendeu? E como o benefício fiscal é entendido como uma 
isenção parcial, então valeria a regra do estorno. Então essa é uma 
outra discussão também. Agora, o que eu, vamos dizer assim, vejo, é, 



existem situações, vamos supor, uma situação de uma transferência, 
não uma situação onde existe uma compra efetiva, mas existe uma 
transferência, eu tenho um estabelecimento e Manaus e transfiro 
mercadoria para cá, ou revendo da minha filial para a minha matriz, 
que seja. Por que que, vamos dizer assim, eu entendo da mesma forma, 
que se existe uma regra por lei complementar que foi instituída pela 
Constituição como sendo um veículo legislativo, competente para 
regulamentar a matéria em termos de estados, e se foi criado uma 
exceção eu entendo realmente que aquela exceção está criada. Agora, 
não é esse o posicionamento, quer dizer, a maior parte do, vamos dizer 
assim, das Câmaras entendem que não existiria um benefício, não 
poderia ser respeitada essa inserção neste caso, porque estaria se 
ferindo a regra e que Manaus, vamos dizer assim, principalmente esses 
benefícios que foram concedidos a posteriori, estariam válidos os 
benefício concedidos até então, mas a posteriori não poderiam ser 
concedidos se não fosse dessa forma. Então essa é uma questão. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Olha, Mara, é tudo ou nada, 
porque uma norma, se a Constituição de 88 criou essa regra da... Aliás, 
não foi a Constituição de 88, foi a Emenda 3/83, que criou a regra de 
que a isenção dava direito ao crédito. Uma norma que é inconstitucional 
ela não passa pela Constituição, ela morre, quer dizer, então se é para 
dizer que está inconstitucional, é inconstitucional desde 1968, quando 
foi criado o Decreto-Lei 288, né? Então, e eu acho que está certo, foi 
uma decisão do Supremo, quando ele tratou da redução da base de 
cálculo, ele disse que é só uma isenção parcial, mas há uma crítica 
severa na doutrina quanto a esse posicionamento, porque no ICMS hoje 
não se pode falar em redução da base de cálculo como isenção, porque 
ele passou a ser um imposto seletivo, e imposto seletivo você mexe com 
alíquota, e o Estado espertamente ao invés de mexer alíquota, e colocar 
Alíquota 18, 12, 14, 15, ele reduz a base de cálculo e vem com essa 
história de que você precisa estornar o crédito que trata de uma isenção 
parcial. A discussão mesmo está aberta. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Fernando, com a palavra. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Oi, Fernando Zilveti. Eu acompanho, 
Mara, [ininteligível 00:38:12] um dúvida que você trouxe para a gente, 
bem interessante, as decisões do TIT, e eu não consigo entender porque 
essa polêmica persiste, porque na minha visão a Lei complementar foi 
categórica, ela simplesmente disse: Todas dimensões e incentivos tem 
que ser conveniados, ser fruto de um convênio. Vai e coloca isso bem 
claro, porque a Constituição excepcionou, justamente para dar uma 
organização federativa em termos de benefícios fiscais do ICMS, no 
entanto, veio o art. 15 e disse: Olha, isso vale para todo mundo, menos 
para Suframa. Ponto. Então, naquela situação era competência da Lei 
Complementar trazer o Confaz para regular a questão de convênios, tal 
exercício pleno da competência, aí a lei complementar tratou disso e 
disse que vale, mas não vale para a Suframa. Tudo aquilo que veio 



depois foi recepcionado por essa lei, todos os benefícios que vierem a ser 
criados, ainda que os termos, política fiscal não está em discussão aqui, 
do ponto de vista estritamente legal, não tem o Estado de São Paulo 
sequer competência, ele não tem competência para glosar esse benefício 
fiscal da Suframa, ou desafiá-lo de alguma forma, porque se a gente 
pensar que o juiz administrativo está restrito à questão da legalidade, 
ele não pode sair desta trilha, não pode sair do trilho, senão descarrila, 
eu brinco sempre com o Schoueri, quando ele foi falado em multa, outro 
dia a gente estava discutindo, aquele outro caso que você trouxe que foi 
bem interessante que gerou tanta polêmica, e ele falou: Mas eu queria 
rediscutir esse assunto e tal, eu falei tudo bem, depois da corrida a 
gente traz aqui, discute aqui. Até faz falta, quando ele voltar de viagem 
tem que retomar esse assunto porque ele continua inconformado. Mas 
de novo, se a gente for pensar que o juiz administrativo está restrito a 
lei, aqui não tem onde sair, ele não tem como desclassificar este 
benefício fiscal porque a competência não lhe favorece. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Com a palavra, professor 
Roberto. Pela ordem. 

SR. ROBERTO CATALANO FERRAZ: Na verdade eu acho que eu vou 
fazer eco aqui do que acabou de dizer o Fernando e o Salvador. Nosso 
problema é de interpretação em matéria difícil. E por que é difícil? 
Porque a nossa legislação de ICMS se tornou profundamente confusa, 
ela é contraditória, ela é ruim, mal feita, ela foi concebida para ser um 
tributo nacional e uniforme, e foi criado assim, nos idos de 68. Depois 
nós inventamos de que ele devia ser seletivo, ele poderia ser seletivo, e 
abrimos um caminho interminável, com as intermináveis guerras e nós 
não estamos sendo capazes de encontrar meios para colocar fim à 
guerra. A gente já chegou... até essa classificação foi interessante, né, 
você tem planos de guerra fiscal normal e tem plano de guerra fiscal 
anormal. Os civilistas, os penalistas adoram aquelas chave que 
subdividem em diversas categorias, e que talvez tem... A gente pode 
criar umas chaves aí de guerra fiscal, porque nós temos diversos tipos 
de... E o pior é que é a pura verdade, nós temos diversos tipos de guerra 
fiscal. Dentro de um sistema tão extraordinariamente confuso e difícil, 
vão se criando contradições como essa que foi citada, da emenda de 
1983, e função do chamado crédito presumido de ICMS na importação 
de matéria-prima, o texto do Decreto-Lei 406 tinha na interpretação do 
professor Alcides, que é muito próximo desse texto, estabelecido um 
deferimento, mas o Decreto-Lei 406 utilizou a expressão isenção, e era 
tranquilo, na doutrina, na jurisprudência que é isenção no caso de 
incidência com dispensa do pagamento. Ora, se é incidência nos termos 
da Constituição da época e não de hoje, eu tenho direito ao 
creditamento da operação devida, aliás, da operação devido, não, do 
imposto devido nas operação anteriores, e portanto, mesmo havendo 
isenção eu teria direito ao crédito. No momento em que, para estancar 
uma sangria que ocorria especialmente nos estados mais importadores 
de matéria-prima, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, se faz a 



emenda e se diz, não, quando houver isenção, isso não dá direito ao 
crédito e vai implicar estorno, etc., eu crio uma contradição no próprio 
sistema que vai acabar sendo invencível, não tenho como resolver isso. 
Aí eu começo a criar um regulamento de ICMS dentro da própria 
constituição, o art. 155 chega a um nível de detalhe totalmente ridículo 
nos termos internacionais. Na última dialética tem um artigo 
interessante, de um procurador do Estado do Rio de Janeiro, tratando 
deste tipo de problemas no ICMS, a gente tem um monte de problemas 
interpretativos praticamente sem solução. Um quadro desses é que vem 
a situação do pessoal do Tribunal Administrativo que inclusive está 
regendo com algum princípio de informalidade até. Como é que o 
julgador do Tribunal Administrativo vai julgar? Estou 100% com o 
Fernando que ele tem que se ater à legislação. Ele não pode ficar 
levantando juízo de valor a respeito da política adotada de incentivo de 
companhia no Estado do Amazonas ou qualquer outro, o que ele 
poderia eventualmente fazer é se ele tem alegações e provas no âmbito 
do processo administrativo de que aquele procedimento é fraudulento, é 
falso, não existe aquele crédito, nada aconteceu, e daí que a gente tem 
que começar a entrar na classificação dos tipos de guerra fiscal, daí sim 
ele poderia, com base numa prova, desclassificar a qualidade daquele 
documento em si mesmo. Exemplo, tem um valor, tem um peso grande 
em guerra fiscal, os incentivos ou os esquemas criados pelo Distrito 
Federal, especialmente, em que nós tínhamos só passeio de papel para 
alcançar-se um crédito pela empresa que estava em São Paulo, vendia 
para alguém em São Paulo, mas ela fazia passar o papel por Brasília e 
ele ganhava o crédito de 12% e pagava em Brasília, se não me engano, 
pagava 4%. Não é isso? Bom, isto é um caso de absoluta fraude com 
participação do Governo do Distrito Federal, mas isto é fraude, aquele 
documento é falso, aquela operação não aconteceu? Só que isso tem 
que ser alegado, tem que ser provado, tem que ser discutido, é um 
encargo que fica por conta da estrutura do Estado que pretende 
impugnar aquilo, e eu acredito que a solução possível para esse tipo de 
dilema tem que ser essa, ou ele segue a legislação e vai aplicá-la, pode 
eventualmente lamentar, como dizia o Fernando Zilveti a pouco, a gente 
pode criticar o que aconteceu [ininteligível 00:47:11], só que é isso que 
vai ter que se fazer. E daí o julgador administrativo vai ter que passar a 
bola, vai ter que anunciar dentro da sua secretaria ali de estados e 
dizer: Prezados senhores, os senhores deem um jeito de mudar a 
legislação porque nós temos um imposto falido, a gente tem um imposto 
com falência múltipla de órgãos, com problemas de, sei lá, de 
Alzheimer, Parkinson, e outros mais, insuperáveis, eles não está 
conseguindo mais agir como deveria. E fora isso, ele teria que agir na 
linha das provas: Não, eu tenho provas consistentes, e foi levantado 
pela Fazenda de que isso daqui é uma operação falsa, ela é fraudulenta, 
isso daqui não existe. Daí sim poderia enxergar possibilidade, não estou 
dizendo que seria isso, mas a possibilidade de alguém poder decidir, 
não contrariamente à lei, mas contrariamente àqueles créditos que 
seriam tidos por falso, né? 



SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Miguel, com a palavra. 

MIGUEL GUTIERREZ: Miguel Gutierrez, concordando com os que 
falaram anteriormente a mim, mas é realmente esse aspectos, um 
contribuinte paulista, por exemplo, porque o contribuinte quando ele 
adquire uma mercadoria de uma parte não a ele relacionada, como o 
Brandão falou, ele não tem nem como saber qual benefício efetivamente 
a pessoa que está vendendo para ele obteve. Então, fica complicado o 
Estado de São Paulo questionar aquele crédito que está destacado na 
nota fiscal, eu não sei como o professor Ferraz falou, não se trata de 
uma fraude, um passeio de uma mercadoria só para obter o crédito, 
porque o contribuinte que está adquirindo uma mercadoria, uma 
operação normal que se presume ser não fraudulenta, o que se presume 
é que não haja uma fraude, e não tem nem como saber qual o benefício 
efetivo que o vendedor da mercadoria está obtendo lá no outro Estado, 
por isso que eu acho que realmente tem que se respeitar essa operação 
e principalmente a Lei Complementar que determina [ininteligível 
00:49:44] em respeito ao benefício concedido pelo Estado do Amazonas. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Muito bem. Mara. 

EVANI: Quanto a isso, tudo bem. 

MARA: Eu sou da mesma posição, quer dizer, eu acho que... 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Por favor? 

MARA: Eu sou da mesma posição, mas é que eu só queria ouvir 
argumentos, porque existem hoje, assim, resistências da Fazenda nesse 
sentido. E se me permitem, posso colocar uma outra situação? Eu 
queria também compartilhar, qual seria o entendimento, no caso, por 
exemplo, de um contribuinte que ele tenha uma Solução de Consulta, 
ele fez uma consulta, seja ele qual... sobre qualquer tema, ele fez uma 
consulta, ele tem um resposta vinculante, ele não segue aquela 
consulta, e ele é autuado. Aí o caso vai para julgamento do auto de 
infração. Nesse caso, o tribunal teria a competência ao julgar o ato, o 
auto de infração, de analisar aquela consulta e dizer, olha, essa 
consulta está errada, sendo um, vamos dizer assim, um órgão da 
própria administração, e valendo, isso, quase como uma instrução 
normativa ou uma portaria, a partir do momento que ela é vinculante e 
que ela é uma, vamos dizer assim, uma norma expedida pela própria 
Secretaria da Fazenda por um outro órgão dela, um órgão de consulta? 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Duas cabeças de um mesmo 
ser, portanto, o tribunal tem que resolver.  

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Pois não, Fernando. Com 
a palavra. 



FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Mara, eu não, eu também não consigo 
entender essa posição do tribunal, porque se o contribuinte tem uma 
Solução de Consulta que vincula a administração e o contribuinte... 
Não, eu vou chegar lá. Então, tem uma Solução de Consulta que 
vincula o contribuinte e o Fisco, contrário a ele, não, contrário ao que 
ele queria fazer. Então ele fez uma Solução de Consulta, ele fez uma 
consulta, a consulta veio, vinculou a administração e o contribuinte, 
naturalmente ele não seguiu porque não era da conveniência dele. Ele 
foi autuado. Ele foi autuado por isso. Então, veio... O Fisco tinha uma 
Solução de Consulta vinculante, qual é a análise que o tribunal tem que 
fazer? Se ele seguiu ou não quais são as provas, não tem muito que 
inventar, porque é uma matéria quase que incontroversa, e ele tem que 
dizer: olha, meu caro, você pisou no tomate. Desculpe a expressão. Só 
que ele não pode rever a posição da administração, ele não pode, ele 
não pode rever a posição que já foi tomada, como o professor disse, pelo 
mesmo corpo, então o corpo tomou uma decisão sobre esse assunto e o 
tribunal não tem essa competência para rever a Solução de Consulta, 
ou seja, tratar essa questão de uma outra forma. 

MARA: Não sei, eu acho que a gente está, se você acha que a consulta, 
eu também acho que a consulta é vinculante, eu também acho que é 
uma regra que vincula tanto a administração quanto o contribuinte, 
mas nós temos um problema ainda, então não devia ser um auto de 
infração passível de ser julgado pelo TIT, porque não teria defesa, a 
partir do momento que o contribuinte age em desacordo com aquela 
norma que lhe foi dita: olha, para você, você tem que agir dessa forma. 
Vem o fiscal e diz: olha, você não agiu daquela forma, está autuado. Se 
existe um auto de infração, o auto de infração ele é matéria de 
julgamento pelo TIT, o TIT tem competência de julgar e rever os autos 
de infração, se eles estão legitimamente lançados, e etc.. Aí vem, a 
matéria é inquestionável, quer dizer, eu não posso entrar no mérito se 
aquela consulta estava certa ou não, simplesmente se ele seguiu ou não 
aquele determinado procedimento. Então esse auto de infração eu 
entendo que ele não tem nem capacidade de julgar, porque ele está 
formalizado em cima de uma norma que ele não pode alcançar, então 
eu acho que aí seria forçar a barra demais. Então, eu entendo que 
muitas vezes, as consultas são aplicadas de uma maneira, vamos dizer 
assim, talvez, não é uma nem duas vezes que acontece, até porque 
existem consultas que estão lá favoráveis para um lado e favoráveis 
para outro, quer dizer, existe mudança de... Elas são vinculantes, mas 
nem sempre a consulta é igual para um contribuinte e para o outro 
sobre a mesma matéria, quer dizer, conforme o consultor que vai 
responder, aquilo vem de um jeito ou vem de outro, então eu acho um 
pouco perigoso a gente dizer que uma consulta é tão vinculante assim 
que não possa ser revista pelo tribunal. Então eu entendo que o 
procedimento é vinculante para as duas partes, mas será que você ao 
ter a chance através de um auto de infração de rever a, vamos dizer 
assim, aquela materialidade, você não tem competência para modificar 
o ato. Quer dizer, dizer que ele não está fazendo assim. [riso] 



FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: O vinculante, não é nem o vinculante, 
um texto vinculante, é só vinculante, não tem qualificação para o 
vinculante, [ininteligível 00:56:13] a consulta vincula, pronto, não tem 
qualificação para a palavra vincula. No que vinculou o auto de infração 
que foi lavrado, pelo que eu estou entendendo, se deu pelo 
descumprimento do contribuinte daquele ato vinculante. Então, cabe 
recursos naturalmente à administração, porque é competência, é 
matéria de competência da administração tributária, 
consequentemente, com recurso para o tribunal, no entanto, qual é a 
matéria de apreciação que cabe nesse juízo administrativo? Formal. Se 
houve abuso, se houve algum vício do ato administrativo, sem dúvida 
que isso tem que ser apreciado e com duplo grau de jurisdição 
administrativa, mas quanto ao ato do contribuinte de descumprir o 
vínculo que foi traçado entre ele e o Fisco, não há um juízo possível de 
reapreciação por parte do Tribunal Administrativo. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Espera a um instantinho. 
Mara, vinculante, a meu ver, é para o Estado, não para o contribuinte. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Ah, isso que eu ia falar. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: O contribuinte vai seguir 
ou não aquela orientação, se ele seguir a orientação, vinculou o Estado 
em relação a ele. Então, veja que no seu caso não houve essa 
vinculação, ou seja, a consulta ficou praticamente sem efeito, a meu 
ver. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Esse é um jogo de palavras, não é 
um... Tudo bem. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não estou discutindo leis. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: A primeira etapa, o 
contribuinte faz a consulta. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Isso. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: O Estado vem e diz: Olha, 
é assim, ele pode seguir ou não seguir, ele não vai vincular, ele 
vinculou-se por pedir a consulta, mas nesse momento é que ele vai 
seguir ou não aquela orientação traçada pelo Estado e o ponto de vista 
jurídico do Estado. Agora, no caso figurado pela Mara, ele não incidiu, 
não foi conveniente, você ainda não achou, não é conveniente, é um 
direito que ele tem. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não é conveniente, mas ele não está 
vinculado. 



FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Então, a questão de vincular a 
administração, está bom, vai, então, está na lei que vincula só a 
administração, mas o efeito disso minha gente, é que se o contribuinte 
sair da linha, ele vai tomar uma auto de infração, não é que ele pode 
seguir ou não seguir, aí ele resolve fazer: olha, não, agora eu vou tirar 
um ano sabático, vou pensar na vida e resolvo o que eu vou fazer da 
vida. Ok, tira um ano sabático, pensa na vida, se você entrar nessa 
discussão de novo, já a administração tendo dito que você, se praticar 
esse ato que você consultou se era possível ou não, e ele disse que não, 
se você dar uma volta e fazer praticar o ato você vai ser autuado. E por 
que vincula? De fato vincula o contribuinte nesse ambiente de que ele 
fez uma consulta, antes não fizesse, ele fez uma consulta sobre o que 
ele queria fazer, e aí se ele não pratica esse ato, ele toma uma auto de 
infração e o auto de infração ele vai ser naturalmente apreciado pelo 
Tribunal Administrativo, porém, com a administração, para não entrar, 
sair da discussão, então a administração, professor, ela não tem outra 
atividade se não cumprir o que foi a consulta, ele não tem outra saída: 
agora eu vou, desculpe, mas tem outras soluções, tem outra consultas, 
pode ser que o Fisco tenha se enganado. Ok, pode até ser, mas para 
esse contribuinte, neste ato o tribunal tem que decidir desta forma. Se 
ele vai recorrer judicialmente, se ele vai provar que tem várias 
tendência, aí é uma outra conversa. 

MARA: Só uma pergunta. Desculpa. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Por favor. 

MARA: Se houver, vamos supor, um contribuinte que não está 
vinculado à uma consulta, e outro que está vinculado à consulta, 
discutindo a mesma matéria, e o tribunal dá para um a discussão, 
dizendo: olha, realmente você tem razão, você agiu certo, tal, não sei o 
que... E o auto cai. E para o outro que está vinculado a consulta, tal, 
que agiu contrariamente à consulta, ele não tem o direito de ter o 
mesmo tratamento, quer dizer, a matéria foi discutida, o tribunal 
entende que a consulta está errada, vamos dizer assim, não é aquele 
procedimento, então eu vou dar duas, dois entendimentos distintos 
para o mesmo ato, quer dizer, para a mesma, um auto de infração cai, o 
outro se mantém. É essa a finalidade? Quer dizer, eu entendo... Só 
estou discutindo... 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Mara, pode acontecer do 
Estado mudar de opinião, não tenha dúvida, só que o próprio código 
prevê, no caso de lançamento, mudança de critério jurídico, quer dizer, 
o Estado pode mudar. Você veja, o Supremo Tribunal Federal, tem uma 
decisão sobre consulta do Estado de São Paulo em que o contribuinte 
pediu orientação e propôs seguir tal, o próprio contribuinte já antecipou 
o que ele achava que devia fazer. A Fazenda decidiu a consulta no 
sentido que ele estava errado, teria que fazer isto, isto, isto e isto. Esse 
contribuinte resolveu cumprir a consulta, mas aí ele olhava assim os 



concorrentes dele, todos estavam naquela outra orientação que ele 
queria. Então ele entrou na Justiça, ele tem um prejuízo, etc., e todas 
as decisões do Judiciário foram contrárias, ele foi até o Supremo e o 
Supremo decidiu que ele estava certo. A Fazenda estava, no fim, 
admitindo implicitamente que o outro sistema era o melhor, que era o 
que ela devia cumprir. Então, esse caso deixa bem claro, a vinculação é 
do Estado, não do contribuinte propriamente dito, ele fica até um certo 
ponto vinculado, mas mais fica o Estado do que contribuinte, a meu 
ver. E aí é o critério jurídico que ele segue naquele lançamento, então, 
se ele, ele pode mudar, o critério jurídico dele, Estado, pode mudar com 
uma consulta que não é um trânsito em julgado, nada disso, mas ele 
tem que seguir. Então, no seu caso, a meu ver, a vinculação é só do 
Estado. 

MARA: Então, mas nesse caso, o TIT poderia rever a consulta, ou não? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Pode. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Pode. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Pode. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: É claro que... E veja bem, 
o auto de infração, em rigor, é o resultado do descumprimento, o 
contribuinte não aceitou aquilo, vida normal. Se ele está errado para 
fazer, ele tem que ser autuado. Então são dois procedimentos 
independentes. É o meu ponto de vista. 

João, desculpe. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Eu, data vênia, de quem entende o 
contrário, mas eu acho que o professor Bonilha não poderia estar mais 
correto. Eu estava pensando aqui, discutindo com o Roberto a questão 
da natureza desse vínculo, é um vínculo interessante, eu estava 
pensando em outros vínculos, existem vínculos que são eterno, existem 
vínculos que são infinitos, quer dizer, não são eternos, mas que são 
infinitos enquanto durem, né, e esse vínculo do Estado, ele é infinito, 
mas enquanto dure, porque o Estado pode rever esse vínculo e 
desmanchar o vínculo, nem o Estado é obrigado a... Quer dizer, o 
Estado é obrigado a seguir o vínculo enquanto dure, mas ele pode 
mudar de opinião e dali daquela data para frente ele não segue mais o 
vínculo. Mas o Tribunal Administrativo ele é administrativo e vinculado 
à administração para efeitos funcionais, para efeitos administrativos, 
mas não para efeito de competência, para efeito de observar o 
entendimento do Estado, porque senão a gente fecha o Tribunal 
Administrativo, não precisa mais Tribunal Administrativo. Se for para 
seguir cegamente o entendimento da administração, não precisa o 
Tribunal Administrativo, o de 1ª instância já resolve. E o Tribunal 
Administrativo, a função do Tribunal Administrativo é exatamente rever 



os atos da administração, tanto que ele rever as Instruções Normativas, 
rever os atos declaratórios, o Tribunal Administrativo julga contra, 
afasta a aplicação dos atos da administração, o único ato da 
administração que pelo menos no nível do Carf não está sendo revisto, 
são os decretos. Outro dia eu acompanhava o julgamento na Câmara 
Superior e decidiu-se por unanimidade, eu acho que eu até comentei 
aqui, mas foi unanime a votação no sentido de acatar o disposto no 
decreto. E o relator do caso ele fez um longo, uma longa exposição sobre 
o mérito da questão e explicou com todas as letras que aquele decreto 
era claramente ilegal, ele extrapolou evidentemente os limites da lei, 
mas tendo em vista que o Tribunal Administrativo não fica [ininteligível 
01:07:07] à aplicação do decreto, então ele a despeito da opinião 
pessoal dele ele aplicava o decreto. Mas salvo o decreto, qualquer outro 
ato da administração os Tribunais Administrativo tem afastado. Por 
quê? Porque o Tribunal Administrativo é vinculado à administração 
para efeitos funcionais, administrativo, mas não para efeito de 
julgamento do mérito. A função do Tribunal Administrativo é rever os 
atos da administração, para o bem e para o mal. Então eu queria 
concordar integralmente com o professor Bonilha. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Na mesma linha, eu diria que a 
consulta gera um série de efeitos, o primeiro deles é que a partir do 
momento que é feito o seu protocolo, o contribuinte está protegido de 
qualquer tipo de sanção, se ele seguir aquilo que ele diz que ele está 
fazendo. E isto até que haja decisão da consulta, mais 30 dias. E neste 
prazo ele pode retificar o seu procedimento e adequá-lo ao 
entendimento manifestado pela administração na resposta à consulta, 
ou não. Se ele não o fizer, ele vai sofrer as consequências disso, 
arriscar-se a ser autuado e, na verdade, praticamente chamou a 
administração, dizendo: eu faço assim. E, uma vez mais, vai ser uma 
questão de risco dele, e a decisão dele, ele poderia eventualmente ir 
diretamente ao Judiciário dizer: olha, eu não concordo com esse 
posicionamento da administração, por tais motivo, e submeter isso ao 
Judiciário. Coisa que ele poderia fazer em qualquer matéria, e em 
qualquer momento, não é a consulta que modifica isso. Acredito que 
acontece o mesmo com relação ao Tribunal Administrativo, para 
qualquer procedimento, o contribuinte está sujeito a alguma 
fiscalização, alguma autuação e terá direito ao recorrer ao Tribunal 
Administrativo, que terá a competência, com as suas limitações, 
também já explicitado aqui pelo Bianco, de julgar a matéria. E esta 
matéria haverá de ser julgada de acordo com o convencimento pessoal 
de cada um dos membros do tribunal que existe precisamente para 
isso. Não vejo vinculação do tribunal à resposta da consulta e até 
mesmo do fiscal, algum fiscal que faça a fiscalização pode 
eventualmente se convencer de algo diverso daquilo, e imagino que boa 
parte das mudanças de orientação, das mudanças de orientação de 
consulta ocorram por fenômenos desse tipo, alguém respondeu uma 
consulta em determinado sentido e posteriormente outro, outra 
entidade da administração pública, seja o próprio fiscal, seja o Tribunal, 



ou seja ainda por provocação externa a uma decisão judicial que 
determina de maneira diversa, acaba determinando uma mudança da 
administração com relação aquela matéria consultada, não vejo 
nenhuma vinculação do tribunal à decisão da consulta. Melhor juízo e 
respeitando a opinião direta. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Fernando, com a palavra. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Naturalmente minoritário, me 
preocupa um pouco essa posição da Mesa, porque refere à ideia de 
direito positivo. Quando a gente fala em vínculo, João, a gente não está 
falando em vínculo nesse sentido que você disse, que o vínculo pode 
desaparecer, eu acho que até bonito, filosoficamente eu acho bacana, só 
que a gente está falando em direito positivo, o vínculo... A 
administração segue a lei, essa é a nossa regra no Brasil, isso não 
segue a lei. Quando você questiona a administração, a administração ao 
responder ela de novo faz lei entre as partes, faz lei entre o Fisco e o 
contribuinte. Você foi lá e cutucou a administração, tanto que você não 
deve acordar cachorro que está dormindo, você acordou o cachorro, 
depois você não reclama do que vier daí. Em outras jurisdições que tem, 
a questão é justamente segurança jurídica na lei, segurança na lei, você 
pode discutir se a lei está certa, está errada, se está torta ou não, mas a 
segurança do contribuinte é na lei, ele procura a interpretação da lei. 
Ele procurou a administração, a administração deu a sua interpretação 
na lei, então, para fins da administração, aquilo fez lei entre as partes, 
se eu quero revisar a lei, é claro, eu vou procurar o judiciário nos países 
em que existe essa dupla apreciação, que não tem coisa julgada 
administrativa. Eu vou revisar a lei, eu vou discutir a lei, vou... Agora, a 
administração, ela está vinculada a esta questão. De outro modo, a 
Solução de Consulta não teria função nenhuma, e você de novo 
enfraquece o direito positivo. Eu até, eu sempre provoco os meus 
amigos Bianco e Schoueri, porque eles têm uma posição um pouco 
errante, ora eles são positivistas, ou eles são neopositivista, ou jus-
naturalista, ele acha muito bacana. E o jus-naturalista era eu, no meio 
da conversa, e de repente estou eu positivista e ele de jus-naturalista, e 
quando convém para o cliente, quando convém para o debate, aí não, 
espera aí, vamos deixar disso, vamos aplicar o jus-naturalismo, a 
consulta não é tão vinculativa assim. Bobagem, eu consultei só para 
saber se o tempo ia mudar. Gente, isto não é direito positivo, isto causa 
insegurança jurídica. A segurança jurídica, e tem aquele trabalho 
fantástico do Humberto Ávila que é considerado o melhor da atualidade 
sobre segurança jurídica, trata desse assunto, a administração pode de 
fato pensar numa forma e pensar de outra forma e isto traz insegurança 
jurídica, em certo modo, traz, mas isto é comum justamente porque nós 
estamos falando de direito positivo e o direito positivo tem esta falha no 
seu, na sua formação, mas para o contribuinte é melhor conviver com 
essa falha do que com uma total insegurança jurídica que seria então: 
não, cada um decide o que quer, cada um pensa como quer. E eu posso 
revisitar a lei e legislar quando me convém, porque aí você dá, quando é 



para o contribuinte tudo bem, mas pense no lado contrário, se fosse 
para o Fisco, aí nós teremos uma insegurança absoluta, o que é muito 
critico para quem trabalha com Direito Tributário. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Salvador. 

SR. SALVADOR CANDIDO BRANDÃO: Tenho que discordar do meu 
amigo Fernando, apesar dessa dialética bem colocada toda vez, porque 
realmente o instituto da consulta é um instituto de proteção, não é um 
instituto de malhação. Quer dizer, eu faço uma consulta, ah, não deve 
consultar. Não, pelo contrário, sempre se recomenda que se você tem 
um dúvida que faça uma consulta. Se é bem feita ou mal feita, é outra 
coisa, né. Mas a vinculação é assim, está na lei que vincula o Estado 
quando dá aquela consulta favorável, agora, essa consulta pode ser 
modificada, se o fiscal chegar numa empresa que tem uma consulta 
favorável e ele está seguindo, e o fiscal sempre sabe do andamento das 
posições fiscais, ele pode confiscar a chefia para mudar aquele 
entendimento, e claro para aquele contribuinte protegido ele vai só ter 
efeito jurídico a partir da data da modificação, isso é uma coisa legal. 
Bom, veio uma resposta negativa, que é claramente ilegal, você sabe 
que a consultoria também tem posições que não são boas, nossa, está 
cheio. Nossa... Então, às vezes você faz a consulta, e já fiz isso, para ter 
interesse de agir, porque às vezes você vai no Direito do Estado e fala: 
olha, você não tem... Mas se eu não quiser, eu quiser seguir a maioria 
que tem condição favorável, tem parecer de jurista, eu sigo, eu não vou 
precisar impulsionar algo do Estado e se vier alguma autuação, como 
você disse, não é a mesma administração, embora está ligado, não é a 
mesma coisa, não, não é o chefia do [ininteligível 01:16:34], o chefia 
[ininteligível 01:16:35] tem que seguir a consultoria, mas o tribunal 
não. Nesse caso então agora o Carf não vai poder mais decidir sobre as 
consultas Cosit que tem efeito vinculante para todos os contribuintes, 
então qualquer decisão do Cosit vai tornar vinculante, quer dizer, não 
se pode mais, o contribuinte, se quiser fazer alguma coisa tem que ir 
para o judiciário, não pode reagir contrário a uma decisão Cosit que ele 
acha que está correto, porque todo mundo acha que está correto e que a 
Cosit que está errada. E aqui nós, várias vezes já dissemos essa decisão 
da Cosit não está boa, ou às vezes ela está boa até demais, o pessoal 
também discorda: olha, eu não concordo com a Cosit de dizer que o bac 
to bac não é exportação, aquelas coisas. Ora, o conselho de contribuinte 
não vai poder jogar um auto de infração lavrado para o contribuinte que 
não seguiu a decisão Cosit? Se ele seguiu a decisão Cosit ele está 
protegido, se ele não seguiu ele pode discutir, o conselho de 
contribuinte pode ter uma posição diferente da Cosit, não é o mesmo 
órgão, não é o Ministro da Fazenda. Está vinculado ao decreto porque o 
decreto vincula a administração, mas nem vincularia ao Conselho de 
Contribuinte, o fiscal é obrigado a seguir o decreto. O Conselho de 
Contribuinte... já falei demais, né?. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Rodrigo. 



RODRIGO PETRY: Eu gostaria de colocar para a Mara, para os demais 
também uma consideração interessante em relação ao efeito da 
consulta. Quem disse que consulta é vinculante à administração 
pública? Vamos pensar em sistema jurídico. Primeiro eu penso na 
Constituição e não encontro nenhuma referência expressa, explícita à 
consulta fiscal. Eu vou encontrar no Código Tributário Nacional e a 
partir dele é que eu vou partir para dizer qual é o efeito da consulta 
perante a administração. Não importando se a legislação federal ou 
Estadual dizem que a consulta é vinculante à administração como um 
todo. Eu vejo lá no art. 100 do Código Tributário Nacional, que é norma 
geral que vincula Estados, Municípios e União, são normas 
complementares das leis dos tratados, as convenções internacionais e 
dos decretos. Inciso I, os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas, e aí talvez pudéssemos encaixar o instituto da 
consulta, enquanto ato normativo individual concreto, que gera algum 
efeito, porque a consulta ela não é genérica, né, quando você realiza 
como contribuinte uma consulta é comum que as legislações federais e 
Estaduais digam que você precisa expor um fato concreto, você precisa 
dizer o que está acontecendo naquela determinada situação, você coloca 
o seu nome, você explica a tua operação e vai pedir para aquele caso 
concreto que a administração pública edite uma norma dizendo qual é a 
interpretação da administração pública, interpretação que eu entendo, 
diga respeito à instância de fiscalização e de autuação, ou seja, quando 
o fiscal... a administração quando o fiscal está tendo o primeiro contato 
com a matéria. Aí o que acontece? Existe o Inciso II no art. 100 que 
também trata de outro tipo de norma complementar das leis que são as 
decisões, leiam, as decisões dos órgãos singulares ou coletivo de 
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. As 
decisões de 1ª instância administrativa e as decisões de 2ª instância 
administrativa, no meu conhecimento, são normas individuais e 
concretas para aquele cidadão que estava colocado ali dentro do 
processo. Tem eficácia normativa nesse sentido. E me parece que tanto 
o Inciso I quanto o Inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional 
que está acima das leis federais e estaduais relativas às consultas, me 
parecem indicar... estou construindo o raciocínio aqui, que a consulta 
pode ser revisada, nesse sentido, com decisões dos órgãos de jurisdição 
administrativo, especialmente a segunda instância administrativa, 
então quando eu falo de consulta vinculante da administração, na 
minha interpretação a consulta é vinculante para a interpretação, para 
a administração, enquanto atuante ou enquanto no exercício da 
fiscalização, não é administração como um todo, porque tanto o Inciso I 
do art. 100, quanto o Inciso II devem conviver e devem ter então essa 
relação, o Tribunal Administrativo pode revisitar aquele entendimento 
da consulta, até porque a consulta foi feita com base num fato concreto, 
com detalhes do contribuinte, com detalhe da própria operação, a 
consulta não pode ser entendida como uma norma geral abstrata 
vinculante, para todas as pessoas, porque ela foi feita a consulta, a 
resposta dentro de um contexto fático determinado e poderá ser 
revisitado pelo Tribunal Administrativo. Existem outras espécies de 



revisão administrativa dentro da própria administração, por exemplo, o 
ato de inscrição de dívida ativa, é um ato de controle da administração 
pública sobre os seus atos também, quer dizer, quando tem um débito 
fiscal que vai para as inscrições em dívida ativa, os procuradores da 
Fazenda fazem essa inscrição de dívida ativa fazendo um novo controle 
sobre aquele ato administrativo, então, segundo a espécie de controle. O 
Tribunal Administrativo também faz o controle num segundo momento 
sobre o próprio conteúdo da consulta, daquela norma individual 
concreta que está dentro da consulta, pelo menos aquela ideia que eu 
gostaria de pontuar aqui na Mesa. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Eu gostaria de lembrar 
que o tribunal de posse e taxas também tem uma competência 
consultiva, o secretário da Fazenda pode consultar o tribunal sobre 
questões tributárias. É problema de estruturação administrativa, né, de 
competência, etc. É a função consultiva, ele não vai decidir nada, ele vai 
responder a consulta feita pelo secretário da Fazenda. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: Esse art. 100 que você leu aí, ele está 
muito vinculado aquelas dificuldades de normas de caráter e grau de 
orientação e não consulta. Tem-se entendido ao longo desse tempo todo 
que a consulta ela vai a partir do art. 142, que diz que a mudança de 
critério jurídico... 

EVANI: 46. Esse é 146. 

SR. JOÃO FRANCISCO BIANCO: 146. Você que está com o código 
aberto aí? Então, aliás, aqueles quatro volumes de consulta, consultoria 
tributária [ininteligível 01:23:26] pelo Luiz Laranjeira, ele fez uma 
exposição de que havia uma discussão sobre a Magnesita calcinada 
naquela época, e que todos os 300 mineradores que fizeram a consulta 
tinham respostas favoráveis e alguns não fizeram, e eles estavam 
exatamente louvando o instituto da consulta, ele diz: aqueles 
contribuintes que fizeram consulta ficaram protegidos pelo art. 146 e 
passaram a pagar o tributo a partir da mudança do critério jurídico que 
foi feito pela consultoria. Aqueles contribuinte que apenas seguiram ao 
mercado e não fizeram consulta foram protegidos pelo art. 100, quer 
dizer, recolheram o passado, mas sem a multa, sem os juros e sem 
correção monetária então essa foi a distinção que foi... 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Fernando pediu a 
palavra. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Essa discussão sobre o caráter 
vinculante ou não da administração nas consultas me refere ao que o 
Ricardo Lobo Torres fala em segurança jurídica na lei, né, o que ele 
defende, eu acho que é bastante coerente no direito tributário, é que 
você faça o ajuste axiológico do tipo, num embate de encaixe que eles 
chamam de ida e vinda da lei, que normalmente é difícil que a gente 



faça em alguns aspectos porque faltam elementos para que esse encaixe 
se dê, e a função da administração seria justamente conferir este ajuste 
para axiológico para que você tivesse condição de que a subsunção se 
desse com maior preciso possível na interpretação legislativa. O que 
acontece com a consulta é justamente isso, a consulta estaria, como a 
gente tem na Alemanha, o consultor fiscal, que é [ininteligível 01:25:31], 
que é o consultor fiscal, ele é um auxiliar da administração nesse 
sentido, porque ele faz justamente esse ajuste e ele está para o nosso 
consultor fiscal como teria que... estaria um agente da fiscalização, se 
ele fosse consultado. A partir da consulta, a partir do momento em que 
o consultor fiscal faz esse ajuste, esse ajuste já está consolidado, a 
administração no que diz respeito a essa interpretação legal, se tiver 
competência para rever esta consulta, essa competência tem que ser 
expressa, porque você estaria desfazendo um ajuste axiológico da 
administração, o que é novamente estranho do ponto de vista, até lógico 
sistemático, mas se essa é a posição, realmente eu fico um pouco 
preocupado com a questão que o Brandão colocou: eu vou lá e consulto, 
não me traz nenhum problema. É estranho, porque a função da 
administração, ao contrário de um consultor não da administração, é 
justamente fazer esse ajuste axiológico. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Você tem... Mara, por 
favor. 

MARA: Não, eu concordo, vamos dizer assim, com o seu ponto de vista 
em termos, digamos assim, de pensamento. Agora, eu ainda, para mim 
é difícil aceitar que não possa haver um revisão, porque, por exemplo, 
nós tivemos uns casos de importação por contordem, por encomenda, 
não sei se você se recorda, uma Solução de Consulta que foi base para 
a autuação de um milhão de empresas, porque como no julgamento do 
STF, do Marco Aurélio, em relação ao Fundap, deu ensejo à uma 
orientação da Secretaria da Fazenda que saiu autuando todo mundo, 
então, quer dizer, a partir de 2005, se não me engano, houve um ato da 
administração que provocou toda uma autuação, e a aí houve o 
questionamento inclusive do posicionamento dessa consulta, desta 
resposta à consulta, ou desse... Era um Solução de Consulta assim, se 
não me engano, e houve um questionamento bastante grande pelo 
tribunal no sentido de que teve gente que foi a favor do posicionamento 
que estava lá discutido e teve gente que foi contrário. Quer dizer, se 
discutiu de maneira... não era alguma coisa que estava vinculada a um 
determinado contribuinte, mas era posicionamento da Fazenda, houve 
uma discussão bastante grande que deu ensejo às duas posição. Então, 
eu acho que o tribunal, nesse aspecto, ele está sendo mais flexível, 
porque ele está reconhecendo que ele tem o direito de rever o ato da... 
mais flexível não, estaria no papel dele, no meu modo de ver. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Muito bem. Enfim, 
critérios jurídicos na administração, né, quem estabelece, né, esse é o 
tema, né, difícil de responder, né, Mara? Pelo menos da Secretaria da 



Fazenda de São Paulo. Em tese, o coordenador, a pessoa do 
coordenador é que é... Que tem o poder de decisão, qual o critério a 
adotar, só que isso, como aplicação do Icms, por exemplo, é muito 
ampla e muda muito, a parte factual muda muito, os fatos se 
atropelam, né, então fica difícil estabelecer em tal situação qual é o 
critério jurídico da administração. Mas ela tem o dever de sempre dizer 
qual é esse critério. Eu estou mudando o critério assim, assim, porque é 
necessário, tal. Hoje a questão do imposto de rendas, você vê, é duplo 
benefício, um só benefício, tal, qual é o princípio aí, é a 
indisponibilidade do crédito tributário, ou seja, não pode se admitir 
implicitamente que um crédito tributário é isento ou está perdoado, 
etc., tem que ter uma norma, uma decisão clara nesse sentido. Então, 
esses são os aspectos da administração fiscal que são interessantes, são 
curiosos. Pois não, Fernando. 

FERNANDO AURÉLIO ZILVETI: Só a título de sugestão, para a gente 
avançar nessa questão de vínculo, o que é vínculo em termos de 
metodologia do direito. Eu sugiro a leitura do nosso querido José Souto 
Maior Borges, que escreveu um artigo bem bacana sobre tributos 
vinculados e não vinculados, em que ele analisa a questão do vínculo, o 
que é vínculo em termo de metodologia, Introdução ao Estudo de 
Direito, na última dialética. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Muito bem. Eu vou dar a 
palavra ao professor Roberto para... tratar da nossa revista. 

SR. ROBERTO CATALANO FERRAZ: Um minutinho de propaganda 
aqui, intervalo comercial. 

Nós, vocês todos sabem, tivemos uma edição anterior, a de número 31, 
já seguindo parâmetros internacionais de publicações científica, a nossa 
publicação sempre teve o caráter científico profundamente acentuado, 
mas o que nós estamos fazendo agora é apresentá-la no formato 
científico mundialmente consagrado com as revisões cegas, feitas, né, o 
double peer blind review a revisão dupla por pares cegos, eles não 
precisam ser cegos se não vão ler o artigo, quer dizer, eles fazem 
cegamente, porque não se sabe quem é o autor do artigo. Quando se 
diz: não se sabe quem é o autor do artigo se quer dizer o seguinte: ele 
não está identificado, não há uma artigo, assinado fulano de tal, não se 
sabe desde o primeiro momento quem é. Evidente que tem muita gente 
que está na área, você lê o artigo e você fala: bom, esse artigo ou é do 
Rodrigo Petry ou é do Rodrigo Petry, quer dizer, às vezes você identifica, 
e não se trata disso. Mas claro, nos artigos não se deve dizer alguma 
coisa, tipo: “sim, escrevi em outra ocasião, tal coisa". Como já publiquei 
em meu estudo..." não faz parte do texto, e já normalmente já não 
deveria fazer em qualquer artigo, né? Bom, então a edição 31 já teve 
essa configuração, a 32 está em andamento, os artigos podem ser 
apresentados até o dia 10, mas na verdade até o dia 20 de setembro, 
estaremos recebendo ainda. E permanentemente, nós temos só duas 



revista por ano, mas a intenção é que a gente aumente a frequência, ou 
seja, vai ser mais rápida a publicação. Como com o sistema de revisão é 
frequente que os pareceristas façam sugestões para melhorar a 
qualidade do artigo, o parecerista não está só para dizer sim ou não, ele 
está para dizer: sim e sugiro que faça tal coisa, mas já está aprovado, 
faça se quiser, ou dizer: sim, desde que faça tais e tais modificações. 
Também é possível. Ou ainda, não, e normalmente já: não por causa 
disso, disso e aquilo. Então, sempre vale a pena submeter, porque 
sempre o artigo vai melhorar, vai crescer, até com o não. Então, por 
favor, anunciem aos quatro vento aí que permanentemente mandar. 
Pois não, doutor. 

Professor Roberto, uma das intenções dessa nova estrutura editorial, é 
também, seria a revista dentro da classificação do Qualis? 

SR. ROBERTO CATALANO FERRAZ: Sim, é o que diz o editorial. Sim, 
nós vamos estar submetendo já este ano ao comitê da Capes que faz 
essa classificação. Nós hoje valemos nada do ponto de vista acadêmico, 
a gente tem um milhão de qualidades na revista, todo mundo 
reconhece, nós temos um potencial brutal de classificação na Qualis, 
mas em função de aspectos formais nós não tínhamos ainda essa 
Qualis mais elevada. Nós estamos mirando para o Qualis um, o A, agora 
eu não lembro como é que são... a, é A. Enfim, claro que você não vai na 
primeira para A, nós estamos esperando já ir direto ali, no B, porque 
nós temos condições para isso. Espero que em pouco tempo a gente 
chegue ali, no A, isso significa uma pontuação muito forte para as 
publicações do ponto de vista acadêmico, todos os programas de pós-
graduação, titulação do professor, etc., isso tem um peso importante. E 
estamos seguindo padrões, eu diria, até mais exigentes do que os da 
Qualis ou da Capes, porque a gente está seguindo uma parametrização 
bastante internacional. 

SR. PAULO CELSO BERGSTROM BONILHA: Pessoal, vamos nos 
lembrar daquela solicitação do professor Ricardo Mariz, sobre a 
produção de temas para as nossas Mesas, a Pauta está um pouco 
magra, né, vamos tentar usar a cabeça para trazer consultas ou 
colocações sobre um assunto que desperte a discussão e o debate. 

Muito bem. Se ninguém tem mais nada a falar, eu vou dar por 
encerrado os trabalhos desejando um bom dia para todos. 

Revisado por J.L. 

 

  

 


