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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Temos tão poucas 
pessoas que quase dava para dar bom dia nome a nome. Bom dia a 
todos. Iniciando o pequeno expediente, eu queria comunicar aqui que o 
professor Humberto Ávila nos enviou uma série de livros, na verdade 
dois que são adições novas, nós já temos as autorizações, mas temos 
acréscimos à biblioteca: “Teoria dos princípios”, “Teoria da Segurança 
Jurídica”, “Teoria da igualdade tributária” e “Sistema Constitucional 
Tributário”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para lembrar, Ricardo, os livros, Teoria 
dos Princípios é o clássico, conhecido trabalho do Professor 
[ininteligível] na Alemanha, a “Teoria da Igualdade Tributária” é a livre-
docência do professor Humberto. A “Teoria da Segurança Jurídica” é a 
tese titularidade o professor Humberto, o “Sistema Constitucional 
Tributário” é a tese de doutorado do professor Humberto. Eu corro o 
risco de dizer, não tenho certeza com relação à segurança jurídica, eu 
afirmo que, o “Sistema Constitucional Tributário” e a “Teoria da 
Igualdade Tributária” já são publicados em alemão. E a “Teoria dos 
Princípios” também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois temos uma 
publicação organizada pelo Daniel Sarmento, com cinco colaborações, 
inclusive do professor Humberto, “Interesses públicos ‘versus’ 



interesses privados”. Desconstruindo o princípio de supremacia do 
interesse público. Eu não conheço esse livro, não sei se alguém 
conhece, mas queria fazer um comentário rápido, sem comprometer 
com o conteúdo, portanto. Eu acho que nós precisamos realmente nos 
dedicar a essa questão da supremacia dos interesses. Não estou aqui 
divulgando a supremacia do interesse privado, mas uma percepção que 
eu tenho, inclusive conversando com pessoas de fora do país, é um 
avanço muito forte do interesse público, não é? Ou da ideia da 
supremacia do interesse público. Quando eu falo avanço muito forte, é 
muito espraiado, generalizado e constante, não digo se tem qualidade 
ou não. Claro que o interesse público é fundamental, mas até onde ele 
pode ir sem avançar nos direitos privados, nas garantias individuais? 
Então este é um ponto que precisa ser analisado. Nós conhecemos a 
posição do professor Humberto sobre isso, acredito que esteja refletindo 
a colaboração dele aqui dentro, mas os trabalhos são trabalhos, estou 
vendo rapidamente aqui, acompanhados de uma bibliografia bastante 
respeitável, seja brasileira, seja do exterior. De forma que esse livro aqui 
toca em pontos importantíssimos. Pequeno expediente ainda, alguma 
comunicação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, Ricardo, se 
me permitir, então eu até repita a semana que vem, no dia 20 vai ser a 
posse solene do professor Humberto na faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Aqueles que nunca assistiram uma posse, 
eu recomendo irem, porque uma das reuniões mais tradicionais da 
faculdade é posse de professor titular. Então se quiserem agendar, vale 
o dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, o “Estadão” publicou 
uma matéria essa semana de uma cerimônia de posse, né? Só para 
dizer que realmente ela abre o apetite sobre esse ponto de vista, e no 
caso específico, o professor Humberto, nós temos razões especiais para 
estarmos presentes. Também ainda, antes de passar a palavra ao 
Brandão, eu estou me lembrando aqui de reiterar o convite para a 
semana que vem, a nossa Mesa não será aqui, será uma Mesa diferente, 
lá no auditório do primeiro andar do prédio histórico, da faculdade, 
comemorando os nossos 40 anos. Professor Alcides será o presidente da 
Mesa, teremos vários fundadores do instituto, vamos homenageá-los, 
portanto, com a nossa presença. Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu vou deixar para falar o Schoueri, 
acho que ia fazer o pequeno expediente, porque eu já ouvi aqui do meu 
lado esquerdo, e se começar eu sei que não vai parar, porque eu sou 
completamente oposto ao que eu ouvi, tá certo? Então... Não, com 
referência ao voto do ministro Gilmar Mendes, então eu não vou nem 
falar porque eu sou favorável exatamente ao que ele falou, e você parece 
que... eu ouvi. Então está bom. Mas, eu queria fazer outra coisa, até 
uma curiosidade, todo mundo está acompanhando essa chamada 
operação Lava-Jato em que está sendo aplicada a chamada delação 
premiada. E dentro desse contexto eu separei uma notícia que é muito 
interessante. Nós já vínhamos discutindo aqui já há alguns anos, sobre 



a questão da tributação do fato ilícito, inclusive naqueles casos em que 
os prefeitos são obrigados a devolver dinheiro objeto de crime, e eles 
reclamam, ali eu já devolvi, além disso, ainda tem que pagar imposto, é 
a posição da Mesa [ininteligível] que realmente isso deva acontecer. 
Bom, o que eu li nessa questão da operação Lava Jato? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só da maioria aqui, quando devolve 
integralmente o valor, a cobrança de tributo não me faz sentido. 
Penalidade eu poderia discutir, e ainda assim me parece duvidosa a 
questão da penalidade porque teria um efeito confiscatório, porque 
afinal de contas a penalidade é a extensão da própria tributação. Na 
hipótese de devolução integral do montante, me parece extremamente 
questionável se pensar em algum tipo de tributação. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, foi feito por maioria, porque eu acho 
que há incidência. Mas acho que o fato curioso é o seguinte, o Paulo 
Roberto fez o acordo de delação premiada, e uma das cláusulas não o 
exclui das questões tributárias e administrativas, e a Receita Federal já 
abriu o processo contra ele, até sabendo qual é o valor que ele sonegou 
no exterior, e a multa sendo de fraude, provavelmente ele devolvendo o 
dinheiro não vai ter condição de pagar, então ele será preso não pela 
questão da Lava Jato, ele vai ser preso por sonegação fiscal, como foi o 
Al Capone. Mas uma das notícias do jornal Estado... Uma das condições 
do acordo é que ele vai responder todos os processos administrativos, 
inclusive o tributário. 

Sr. João Francisco Bianco: Vai pagar PIS/Cofins ou o quê? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não vai pagar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós estamos 
aqui falando entre nós aqui rapidamente, Brandão, eu acho que a 
tributação do ato ilícito é uma coisa importante, eu acho que é uma 
oportunidade para nós discutirmos, sim, não agora porque 
principalmente está dando uma notícia, o Schoueri já fez uma colocação 
da posição dele, eu acho que vamos pôr na pauta. E você fica como 
relator. Não, no caso concreto. 

Sr. João Francisco Bianco: Sem querer entrar na discussão do tema, 
mas eu que, Brandão, quando você for estudar o assunto, eu acho que 
tem uma diferença a ser feita aqui, porque uma coisa é o sujeito que ele 
aufere renda comercializando produtos ilegais, tráfico de arma, droga, 
ele está auferindo renda. Aquela renda que ele auferiu foi incorporada... 
apesar de ser originada de uma operação ilegal, foi incorporada ao 
patrimônio dele, ele adquiriu, houve um acréscimo patrimonial, não há 
dúvida que deve haver incidência no imposto. Outra coisa diferente é o 
sujeito que rouba, ele entra no banco, rouba, assalta o banco, leva o 
dinheiro para casa. Aquele dinheiro não foi incorporado ao patrimônio 
dele, porque aquele dinheiro não é dele, se ele for pego, ele tem que 
devolver. Então eu acho que tem uma diferença entre essas duas 
situações. Precisaria analisar. 



Sr. Salvador Candido Brandão: Quando ele fica com o produto do 
roubo se concretiza quando ele fica em paz, já está fugindo, conseguiu 
fugir, ficou em paz, concretizou. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, isso aí também leva a uma 
conclusão, uma consequência meio estranha, né? Porque o sujeito ele 
vai, ele assalta o banco, ele tem um acréscimo patrimonial provisório, 
digamos, porque o dinheiro não é dele, aí ele é autuado pela Receita por 
sinais exteriores de riqueza, ele diz: “Olha, primeiro, nós temos que 
esperar para ver se eu vou ser condenado ou não porque por enquanto 
o assunto está ‘sub judice’, eu ainda não sei se o meu patrimônio foi 
definitivamente aumentado ou não por esse valor. A hora que 
prescrever o crime, aí sim eu vou ter incorporado esse dinheiro do meu 
patrimônio, aí sim eu vou, eu posso ser tributado pelo imposto de 
renda. Antes disso eu não posso ser tributado”. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Boa defesa, essa daí. 

Orador não Identificado: Nós estamos discutindo. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Inclusive existe uma certa contradição. 
Existem alguns de nós, minoria, que acreditamos na tributação da 
renda mesmo que não tenha incorporado ao seu patrimônio civil se do 
ponto de vista econômico houve uma tributação desde que haja 
previsão [ininteligível]. Alguns de nós acreditamos na possibilidade de 
tributação do conceito de renda não se vincular ao direito privado. 
Agora, outros não, outros dizem que incorporação tem que ser do direito 
privado. E aqueles que acham que a tese patrimonial é um conceito de 
direito privado, deveriam pelo menos reconhecer que nessa hipótese não 
houve acréscimo patrimonial definitivo e que o fato gerador só 
aconteceria, sim, quando houvesse a prescrição. Então é uma questão 
pelo menos de coerência com relação à postura.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Nós discutimos aqui uma vez, e o 
Fernando deixou o [ininteligível] aqui, mas não é para, é só no pequeno 
expediente, a gente não vai, só se houver oportunidade. A questão da 
incidência do IPI na revenda de produto industrializado e importado. 
Não, tudo bem, o Fernando tem uma posição, e eu só queria comentar 
uma decisão do Carf que saiu esses dias. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele me pegou para Cristo hoje. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, do grupo Caoa, todo mundo viu 
no jornal publicado. 

Orador não Identificado: Esse cliente não é meu. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, mas o que é mais interessante, o 
argumento que foi utilizado e eu tive a oportunidade, porque como ela 
não é uma sociedade de papel aberto, mas ela pelo menos é SA, ela 



publica o balanço, e eu vi o balanço dela, e aqui o balanço, sabe, para 
ler um balanço precisa ler com lupa para ver o que eles querem dizer. E 
o argumento dele foi o seguinte, ele lançou o depósito oficial como 
passivo, não como receita, e disse que esse dinheiro ele não tributou 
porque pertence ao consumidor de fato. A pergunta: ele vai desenvolver 
esse dinheiro que ele arrecadou na fatura ao consumidor de fato? Não, 
foi só curiosidade, porque ele está discutindo e ele foi autuado em um 
bilhão de reais, e o Carf disse... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É notícia de jornal. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não é notícia, eu vi o acórdão e 
peguei o balanço dele aqui e tem lá dito no passivo arrecadação de IPI, 
depósito, isso aí ele debita das vendas, vendas brutas, menos os 
tributos incidentes sobre as vendas, que é mais de 50%, e lança lá no 
passivo, como se fosse um dinheiro que ele vai devolver para o 
contribuinte. Agregou esse valor à receita. 

Orador não Identificado: Vamos correr atrás dos contribuintes. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Só um comunicado, foi publicado na 
Gazeta Mercantil, então pode falar o nome da empresa, e ele 
argumentou isso. Argumento que... não dá, né? Eu acho que inclusive a 
questão de ser o produto industrializado, eu estou convicto de que a lei 
complementar fala produto industrializado, não usa a questão subjetiva 
do contribuinte, se ele industrializa ou não, basta ele operar aquele 
produto industrializado e a lei pode equiparar, conforme o Código 
Tributário, a operação de importação ao produto industrializado 
nacional, até por isonomia, né? Produto nacional paga IPI total da saída 
da fábrica e o comerciante que importa... está certo que se houver um 
direito aplicável tudo bem, mas... registrar essa decisão aqui, quem 
quiser procurar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem dois pontos aqui, um que eu não 
queria nem discutir que é o mérito da decisão da questão judicial se 
deve ou não deve IPI. Não conheço a discussão e também tendo a achar 
que não deve ter nenhuma razão. Agora, outra questão é saber se o IPI 
que não é recolhido e que é depositado, se ele deve ser lançado como 
receita, parece que essa é a posição do Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não, não. Não é minha posição, 
não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São outros tributos, eu 
acho. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Imposto de renda sobre esse IPI. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas sobre IPI? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É sobre o IPI porque ele destacou na 
fatura, ele lançou como passivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, me permite? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para esclarecer, o IPI ele 
não integra receita. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, integra receita como um todo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Receita. Aí desconta o valor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o que se desconta da 
receita, ICMS, PIS, COFINS, mas o IPI, ele já nem entra nessa, eu estou 
falando contabilmente, você trouxe o balanço. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Exatamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Contabilmente não entra na 
receita. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Pelo menos assim, não há proibição de 
você colocar todo o seu faturamento, valor contábil, não há proibição da 
norma contábil de você colocar o IPI como fator dedutível e passando 
para o passivo, isso não tem proibição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, hoje em dia a 
contabilidade faz o que quer. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas eu vejo pela regra de fazer a 
demonstração que o IPI pode fazer parte da receita bruta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu desconheço essa 
prática. Nós sabemos até por atos normativos que a receita bruta, o IPI 
nem integra a receita bruta. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Isso. Mas agora, a forma de fazer... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, continua, continua, na 
Lei 12973, continua, não houve mudança nenhuma. Agora, se algum 
contador faz e dá o mesmo tratamento que dá o ICMS, os contadores 
fazem o que querem hoje em dia. Inclusive outro dia, eu vi lá no 
escritório um caso em que ele simplesmente transferiu a propriedade de 
um imóvel da controladora para a controlada porque ele achou que 
economicamente pertencia à controlada. Não vou entrar no mérito aqui. 
Essa é o extremo, exemplo extremo que eu já vi até hoje. Então quando 
se lê balanço hoje, você não sabe se você está lendo a verdade. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, os alemães têm uma palavra muito 
interessante: não confie em nenhum balanço que você mesmo não 
modificou. 

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, manipulou. Que você mesmo não 
manipulou. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, nós estamos 
ansiosos pela sua apresentação do Notícia de ontem, do STF. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então, eu até falei [ininteligível] para o 
Schoueri, que ele... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, pode dar. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu vou falar um pouquinho sobre a 
explosão do ICMS [ininteligível] do COFINS, foi colocado em pauta por 
especial, não tem repercussão geral. E por questão de ordem, não foi 
colocado, aliás, eu até pedi que alguns advogados que fossem, 
acompanhou a ação, considerados os recursos extraordinários 
pendentes, não foi aceito e também uma questão da ADI que vai ser 
julgado. A própria ministra Rosa Weber, que ela poderia votar, mas 
como ela não participou do início do processo, ela se absteve de votar, 
dizendo que vai votar nos próximos processos que estão em pauta. E 
ontem tivemos dois votos, [ininteligível] disse que eu fiquei até 
preocupado com o que eu iria falar porque eu vi o Fernando falar antes 
de mim, e eu achei que o voto do ministro Gilmar Mendes, exatamente 
que representa a realidade constitucional, no sentido de não haver na 
Constituição nenhuma proibição, o que é pior, se a tese realmente 
prevalecer, vai ter um caos, porque dentro do faturamento nós temos a 
incidência do IPI sobre o ICMS, nós temos a incidência do IPI sobre ISS, 
sobre o IPI, sobre o PIS e o COFINS, o ICMS sobre tudo isso aí, quer 
dizer, virou realmente um caos. Então eu vi que a condução do ministro 
Gilmar Mendes é a mais coerente, assim, em termos de representação. 
Porque na verdade não se está tributando a renda, você está tributando 
aquilo que a empresa recebe de faturamento, exceto o caso, o caso do 
[ininteligível], o resto é uma questão de se verificar a composição do 
preço de venda. Não se arma um preço de venda a partir dos seus 
componentes, você pode decompor, você decompõe ICMS em salário, em 
outros impostos, imposto de importação, e etc., então você vai excluir 
tudo isso, vai restar o que? Imposto de renda, que é o lucro de 
empresa? Isso aí já tem uma outra incidência, né? Então ficou esse 
placar. Me parece que não, segundo a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, depois teve o voto também maravilhoso, embora ele 
não quis ler todo o voto porque havia um juramento seguinte, já eram 
18h15 da tarde, da desaposentação, que é aquela questão do INSS, mas 
o Celso de Melo contraria exatamente o que o ministro Gilmar Mendes, 
ele ficou, até por insistência do ministro Marco Aurélio, eu não vi, o 
ministro Marco Aurélio estava insistindo tanto para que o recurso fosse 
colocado em julgamento, quer dizer, nunca vi, assim, uma defesa tão 
intensa de que aquele processo terminasse sabendo que, primeiro, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal enquanto o acórdão não 
transita em julgado, ele diz que não é jurisprudência, que pode ser 
modificada, como foi caso do IPI da alíquota zero, da isenção, etc., isso 
eles falaram disso. Então esse acórdão que terminou ontem não 
terminou porque a Fazenda vai fazer o embargo de declaração e vai 
esperar o julgamento da ADI, dos demais recursos extraordinários, o 
único que poderão votar todos os ministros que atualmente estão 



presentes. Então eu vejo com pouca, vamos com calma, talvez até, como 
já aconteceu em 2005 todo mundo correu para o judiciário para se 
houver uma modulação, pelo menos as ações já estão postas, mas tudo 
bem, mas com calma com isso daí porque pode haver realmente um, já 
é um caos tributário no nosso sistema, e eu acho que se ampliará com 
isso. 

Sr. João Francisco Bianco: O contribuinte tem que pagar tudo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, bom dia a todos. Eu lembrei muito 
do Brandão, eu só não sabia que ele ia estar tão bravo hoje. Ontem, né? 
Porque ontem eu fiquei ouvindo no radinho o ministro Gilmar Mendes 
falar do seu voto, delatar seu voto e fiquei muito decepcionado, 
confesso, porque, em que pese, o Gilmar Mendes é um grande 
constitucionalista, é um dos melhores ministros do Supremo, ele deu 
voto que não foi dele, foi do Everardo Maciel. Praticamente leu o 
trabalho do Everardo Maciel, sem aspas, e citando ao eminente 
Everardo Maciel, estudioso Everardo Maciel e o [ininteligível], outro 
especialista, não abordou a questão jurídica que, aliás, é uma questão 
que nós falamos ontem com o professor [ininteligível], não abordou a 
questão constitucional, não abordou a questão constitucional 
tributária, que aliás é um vício, tanto dos advogados, eles são 
inconstitucionalistas, o advogado é inconstitucionalista e acha que está 
falando sobre direito constitucional tributário. E os ministros também 
alegam questões de inconstitucionalidade quando não tangenciam a 
questão constitucional. Então a minha crítica ao voto do ministro 
Gilmar Mendes não é porque eu concordo ou discordo [ininteligível], até 
ouvi, porque eu realmente endosso a tese do Gilmar Mendes, mas não 
na forma como foi dita. Na forma como foi dita, o que prestou do 
acórdão foi a primeira parte, que é uma questão que já ouvimos 
inúmeras vezes do Everardo Maciel, que não é jurista, não tem 
absolutamente nenhum conhecimento de Direito. É um especialista em 
causa, fala em tributação real e pessoal de forma equivocada, confunde, 
que o ICMS é um imposto próprio da gente, eu quase que, é uma 
martelada jurídica, pelo amor de Deus, é impossível ele falar um 
negócio desse, uma pessoa com a qualidade intelectual dele. Aí o que 
acontece? Esse simplesmente falou sobre a questão dos impostos 
indiretos da questão de ser cálculo por dentro, por fora, citou os 
exemplos que isso não, sequer é jurídico, citou o casal [ininteligível], 
escreveu [ininteligível] italiano, e não abordou a questão jurídica, não 
abordou, em nenhum ponto do voto o ministro Gilmar Mendes tem uma 
questão jurídica tributária, jurídica constitucional abordada. Ele 
poderia dizer: “Olha, na forma do cálculo por dentro dos impostos sobre 
consumo, se entende que você tributa o consumo, e nesse consumo 
estão compreendidos vários aspectos, inclusive imposto”. Então na 
tributação reflexa que ele mencionou, você pode colocar imposto como 
base de cálculo. Não é um erro, mas não é um erro pelo viés jurídico, 
não viés econômico. Até mandei um SMS para o Schoueri e falei assim: 
“Olha aí, ministro falando só sobre economia, economia e política fiscal 



na segunda parte do voto, excessivamente falando que vai gerar um 
caos tributário, um caos de arrecadação”. O que tem a ver uma coisa 
com a outra? Mas isso já preparando um argumento para modulação. 
Pelo amor de Deus. Que é a modulação, como o Humberto bem disse na 
última vez que ele esteve aqui, uma modulação esdrúxula, uma 
modulação equivocada, então a minha crítica como quem gosta muito 
do ministro Gilmar Mendes, não vi o Gilmar Mendes votar, não vi 
apenas o Gilmar Mendes, não é Gilmar Mendes que votou. O que perde, 
o contribuinte perde, o cidadão a oportunidade de ter uma apreciação 
efetiva de Direito Tributário, Direito Tributário Constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você poderia falar um 
pouquinho sobre a posição do Celso de Mello nesse julgamento? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, a posição do Celso de Mello, essa 
sim é jurídica, embora ele aborde uma questão que me parece 
equivocada, mas ele não se pautou por uma questão econômica, uma 
questão de arrecadação, ele simplesmente, um trecho que eu estava 
vendo agora, que eu... Tem um trecho aqui que é um problema também 
do Celso de Mello também é uma, para mim é crítica, porque é a 
questão de você, vou colocar entre aspas: “O exercício do poder tributário 
deve submeter-se por inteiro aos modelos jurídicos do texto 
constitucional”. É uma simples comparação, e não é concretização, 
porque é uma comparação do texto legal com o texto constitucional 
para saber se ele se enquadra ou não. E na questão da inclusão da base 
de cálculo, não me parece que o Celso de Mello tenha acertado do ponto 
de vista jurídico, mas pelo menos ele abordou a questão sob uma 
perspectiva jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer tocar no 
assunto? Vamos passar então a outro... 

Sr. João Francisco Bianco: No pequeno expediente... Ainda no 
pequeno expediente, eu queria comentar uma decisão do Supremo aqui, 
no Recurso Extraordinário 230.536. A ementa dessa decisão é a 
seguinte, norma legal vigência. A norma legal é editada para viger de 
forma prospectiva, não alcançando situações jurídicas constituídas. O 
caso aqui é da primeira turma, por unanimidade. É o caso da Lei 8.981, 
que criou a incidência de uma retenção na fonte sobre prêmios pagos. 
Foi introduzida pela Medida Provisória 812, e ela, a medida provisória é 
do fim de 94, e o meio 8981, a medida provisória foi convertida em lei 
em janeiro de 95. E o Supremo examinou um caso aqui de uma 
entidade que foi autorizada a pagar um prêmio antes da edição da 
medida provisória, mas ela pagou o prêmio na vigência da lei. O 
Supremo examinou aqui se houve, se teria sido ferido o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito, desculpe, o ato jurídico perfeito. Quer 
dizer, como a entidade havia sido autorizada a dar o prêmio antes da 
publicação da Medida Provisória, mas o prêmio efetivamente foi dado 
após a conversão da lei, a questão é se haveria ou não a incidência da 
retenção na fonte sobre aquele prêmio. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi dado ou foi pago? 

Sr. João Francisco Bianco: Foi pago. Foi pago após a conversão na 
Medida Provisória. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer a pergunta, porque uma 
coisa é ser dado, foi conferido, o fulano é o que vai ser premiado, e 
faltou ele vir receber. Outra coisa é foi decidido que seria o fulano e não 
beltrano já na Medida Provisória. Então a pergunta é quando, isso é 
importante saber, quando foi que o fulano em questão ou agraciado 
adquiriu o direito àquele prêmio, não quando foi pago, quando foi que 
ele adquiriu o direito. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, foi pago após, foi pago na vigência da 
Medida Provisória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, João, sem te 
interromper mais uma vez, mas te interrompendo. Que tipo de prêmio 
é? Só para a gente ficar bem mais objetiva a colocação. Eu acho que 
essa lei são prêmios em geral. 

Sr. João Francisco Bianco: Concurso e sorteios, exatamente. É desse 
tipo. O ministro Marco Aurélio, relator do caso aqui, ele entrou na 
questão da publicação da Medida Provisória no dia 31 de dezembro de 
94, a questão da circulação, não circulação, a questão da surpresa, mas 
ele se declarou vencido nesse aspecto porque o Supremo já havia 
decidido que isso daí, o Supremo superou essa questão, a questão de 
ter sido publicado, o Diário Oficial não ter circulado na época, aquela 
questão que a gente discutiu bastante aqui na época. Mas o fato é que, 
o que me chamou a atenção na verdade, e a decisão foi no sentido... a 
primeira turma decidiu no sentido que houve um ato jurídico perfeito, e 
a lei não poderia alcançar aquela, aquele prêmio que havia sido 
autorizado pelas autoridades. Foi autorizado o sorteio, foi autorizada a 
realização do sorteio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O sorteio não havia sido feito? 

Sr. João Francisco Bianco: O sorteio não havia sido feito, mas foi feito 
a autorização do sorteio, então isso já constituiu um ato jurídico 
perfeito, não poderia alcançar pela lei posterior. Mas o fato é o seguinte, 
a despeito do mérito, não queria nem entrar na discussão do mérito 
aqui, mas o que me chamou a atenção foi o debate que aconteceu 
durante, foram os termos do debate. Não, não tem mais, houve um... 
realmente é uma, desculpe o termo, mas houve uma bagunça aqui nos 
debates, foi uma coisa realmente lamentável. Eu vou ler uns trechos 
aqui. Ministro Marco Aurélio: “Quanto à medida provisória, concluí pela 
esperteza do que foi publicado em 31 de dezembro de 1994, último dia do 
ano, com Diário Oficial rodado no sábado. No caso concreto transcrevi o 
voto anterior, mas existe essa peculiaridade, a associação foi autorizada 
a dar os prêmios e posteriormente criou-se o tributo. Não havia à época a 
base de incidência, o fato imponível”. Ministro Barroso: “Eu entendo. 
Nesse particular eu estou acompanhando Vossa Excelência na tese 



maior. Na menor eu talvez tivesse dúvida, porque foi uma autorização, 
um certificado concedido, mas...”. Marco Aurélio: “Prestei homenagem ao 
voto à saudosa juíza Lúcia Figueiredo num trecho que remeteu a 
[ininteligível], de qualquer forma o básico é a segurança jurídica, a 
associação foi autorizada a distribuir os prêmios quando não havia 
incidência do tributo. Veio a medida provisória criando, pretendeu-se 
alcançar período em que estava autorizado a cobrar os prêmios, sem 
qualquer retenção na fonte”. Barroso: “Está certo, essa é uma questão 
importante. Quer dizer, eles obtêm lá um certificado para a concessão de 
prêmio, mas esse certificado é obtido anteriormente, efetiva concessão do 
prêmio, que só se deu no ano seguinte, em 95”. “Eu acho que o fato 
gerador só ocorreu em 95. Porém eu considero que nessa circunstância a 
criação de um tributo por medida provisória, no último dia do exercício, 
isso anteriormente à mudança que estabeleceu a emenda no prazo de 90 
dias, publicação do exercício anterior”. Barroso: “Portanto, eu considero 
que isso burla o direito fundamental, a anterioridade e a segurança 
jurídica. De modo que eu estou negando o provimento ao recurso pelos 
fundamentos. Agora, presidente, desculpe-me interromper, só para eu me 
certificar, mas essa nossa posição diverge do entendimento histórico do 
plenário dessa matéria?”, Marco Aurélio: “É que lancei como fundamento 
a situação jurídica constituída”. Barroso: “No caso concreto?”, Marco 
Aurélio: “Sim, no caso concreto estava autorizado. Autorizada a distribuir 
sem incidência do tributo, a lei nova eu não poderia retroagir”. Barroso: 
“Como eu cheguei posteriormente à constituição dessa jurisprudência, eu 
me sinto à vontade para divergir dela”. Marco Aurélio: “Fico contente em 
saber que Vossa Excelência me acompanharia no que sustentei, 
digladiando sozinho o descabimento de concluir pela constitucionalidade 
da medida provisória em termos de anualidade. Último dia do ano, 31 de 
dezembro e ainda por cima vendo recaído em um sábado!”. Barroso: “É, 
não, e medida provisória para criar tributo já causa em si um certo 
desconforto, no último dia do ano mais ainda, num sábado, piorou”. Aí o 
Procurador de República: “Mas precisa declarar?”. Marco Aurélio: “Não 
podemos fazer porque o pleno a entendeu constitucional”. Toffoli: “É, 
caso concreto havia uma autorização anterior”. Marco Aurélio: “Por isso o 
fundamento do meu voto que a autorização precedeu a medida 
provisória”. É isso. Realmente é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode concluir. 

Sr. João Francisco Bianco: Nada, eu só vim trazer aqui até o aspecto 
cômico da discussão e o nível da discussão. Realmente é lamentável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Trágico-cômico, né? Porque 
nós temos discutido aqui sobre coerência, né... tá na pauta? 
Infelizmente, o Supremo, aliás, esse debate aí nos mostra o nível como 
as coisas são decidas, as pessoas com o nível cultural, as que estão 
envolvidas aí, quais são as bases que levam às conclusões. O Supremo 
não tomou esta posição em inúmeras outras vezes, uma das outras 
vezes em que isso teve mais repercussão foi ainda no governo Fernando 
Henrique, aquela criação de algum tributo na importação cujos detalhes 



eu não me lembro, na importação de veículos, né? Exportação? Eu não 
me lembro bem o detalhe, o que aconteceu. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Estava em trânsito os carros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tinha casos de veículos já 
estavam aqui fisicamente. Eu fico até perguntando, se eu coto meu 
preço, faço um contrato de compra e venda na data de uma lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma licitação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faço uma licitação, estimo 
portanto a minha tributação, aí não tem um ato jurídico perfeito que vai 
afetado também, né? Mais perfeito do que este, acredito, que não havia 
ainda o... o pagamento, nem nada, o sorteio. Bom, também para 
completar aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, 
completar esse quadro dantesco, não? Vocês me desculpem, eu estou 
um pouco decepcionado porque estou vindo da Câmara Superior ontem, 
e a experiência tem sido a pior possível, os dois iniciais hoje, os nossos 
colegas que não tiverem que estar lá terão que passar pelo calvário, mas 
o que nós vimos ontem, anteontem não são decisões contra, nós 
estamos preparados para, nós advogados estamos preparados para 
receber decisões contra, opiniões contrárias, mas eu quero me referir a 
um caso que tanto advogado quanto o procurador fizeram um trabalho 
excelente numa matéria de indagação muito interessante, muito 
interessante. O advogado e procurador fizeram seu trabalho, cada um 
defendendo sua posição com alta qualidade, alta qualidade, entregaram 
para a decisão na Câmara a matéria devidamente debatida. E em 
profundidade, com nível. Quando se houve a leitura do voto do relator, 
que é da Fazenda Nacional, não tem nada com o assunto. Nada. 
Fundamentos absolutamente irrelevantes, mais ou menos como isto, 
uma coisa, ou então como o voto do ministro Gilmar Mendes, e está, 
assim, encaminhando certamente uma decisão de bancada a favor da 
Fazenda Nacional, quer dizer, então é de decepcionar. Vocês me 
desculpem se hoje eu estou um pouco de má vontade com as nossas 
questões, porque nós aqui debatemos com tanto empenho a ciência do 
Direito, e quando nós chegamos nos tribunais, nós verificamos que isso 
daqui é... então, não tem eco, não tem eco. Eu queria fazer uma 
referência também, no pequeno expediente, a uma outra decisão de 
Carf, agora de Câmara Superior, aquela matéria que nós discutimos 
aqui. Pessoal, vocês vão me desculpar, eu não estou com ele aqui na 
mão, uma decisão a respeito daquela questão, eu estou misturando com 
uma outra que está na minha mão aqui, uma decisão a respeito da 
incidência da Cide sobre o IR-fonte ajustado. Nós discutimos 
longamente isso aqui, a jurisprudência estava favorável no sentido de 
que o IR-fonte deveria ser excluído da base de cálculo da Cide e a 
jurisprudência parece que está mudando no Carf, então eu acho que 
nós deveriam voltar a essa questão, até melhor que o Brandão lembrou 
com muita propriedade a incidência do IR sobre juros, em que a 
contribuinte é o remetente, ele não é só um sujeito passivo por 



responsabilidade, então eu acho que nós devemos voltar a essa matéria, 
e oportunamente colocar em pauta. No pequeno expediente.  

Sr. Alexandre: Alô. É que no informativo 760 do Supremo de ontem, 
não trouxe o número, mas está no informativo, tem um julgamento que 
se iniciou também há 15, quase 20 anos atrás, do imposto de renda, os 
ministros chegaram à conclusão que o fato gerador é complexivo, então 
a gente já discutiu aqui se existe ou não fato gerador complexivo, e os 
ministros, o julgado na notícia, todos poderão vê-la, é grande lá, sobre 
matéria de imposto de renda, chegou à conclusão que o fato gerador é 
complexivo, então eu só queria trazer essa notícia para o futuro debate 
quando sair o acórdão, se não demorar mais 15 anos. Só uma crítica só 
a essa demora de julgamento do Supremo, mesmo o caso Cofins, se 
muda a composição, mesmo se julgando não se sabe qual é a decisão 
que vai prevalecer, porque mudou-se os julgadores. Então essa 
insegurança jurídica é uma crítica que eu faço, todos nós fazemos, a 
gente precisa mudar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que dentro do meu 
estado de espírito atual, eu queria também acrescentar que nesse 
julgamento do PIS/Cofins na base de cálculo, ICMS na base de cálculo 
PIS/Cofins, lamentável isso, né? Salve engano, o julgamento começou 
há 15 anos atrás. Quer dizer, como é possível haver uma decisão 
minimamente aceitável, a questão dos lucros de controlada no exterior 
quando foi julgado, afinal julgado a maioria da Corte já não está mais, 
já havia votado há mais de dez anos atrás, quase dez anos atrás. Quer 
dizer, nós estamos num mundo em que a justiça realmente não 
representa. Temos aqui um representando o poder judiciário federal 
mas ele participa aqui das nossas reuniões, nosso grande amigo e 
colaborador, doutorando na USP. Infelizmente a justiça precisa se 
recolocar. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu sei que os juízes 
estão sobrecarregados, o sistema é intolerável, mas o Código de 
Processo Civil, essa quantidade de recursos, a justiça não está 
aparelhada para julgar com celeridade e até com qualidade, eu sei 
disso, mas os juízes poderiam sim de vez em quando, pelo menos nos 
casos mais graves, na verdade deveria ser todos os casos, mas pelo 
menos nesses grandes de repercussão deveria até quando se trata de 
repercussão, que vai fechar a questão, eu acho que precisaríamos 
existir um ‘repensamento’, não pode continuar assim. A justiça é a 
última esperança da democracia e da liberdade. Eu estou falando do 
Poder Judiciário. Pois não. Rapidinho porque nós estamos caminhando 
muito no pequeno expediente. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, essa notícia que o Alexandre trouxe 
na verdade o contribuinte venceu, realmente ficou definido que o fato 
gerador é compreensível, mas a questão que foi julgada foi julgada 
favoravelmente porque se está todo aumento da alíquota do imposto de 
renda sobre as importações, dia 28 de dezembro de 1989, aí-- 

[risos] 



Sr. João Francisco Bianco: Entrou com a ação, e ele disse: “Não há 
incidência sobre os fatos--” 

Sr. Alexandre: Os demais contribuintes não sabem. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, tudo bem, mas estou dizendo assim, 
a posição que ficou definida lá foi que todos os fatos ocorridos em 1º de 
janeiro, de exportações, até 27 de dezembro, estariam sujeitos à norma 
anterior. Quer dizer, isso foi um avanço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você desculpe? Isso não é 
um avanço. Eu não quero discutir esse tema, eu acho que o Alexandre 
colocou bem, quando tivemos o acórdão, nós vamos discutir. Isso é uma 
aberração. E o resultado ser favorável a A ou B é absolutamente 
irrelevante. 

[falatório] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aberração a razão de decidir fato gerador 
complexivo. Tivesse a discussão ido para outro campo, com relação à 
retroatividade imprópria, segurança jurídica, aí nós teríamos dado um 
passo adiante na discussão. Então, a certo, Alexandre ia dizer, vamos 
ler o acórdão, talvez os ministros tenham realmente usado esse 
argumento ultrapassado de fato gerador complexivo como secundário e 
talvez tenham entrado no mérito da segurança jurídica. Então, ou seja, 
pode ter que no mérito, pelas conclusões eu até diga, puxa, seria, que é 
muito positivo que se discuta a questão da retroatividade imprópria, a 
questão da segurança jurídica, ou seja, quanto o legislador deve 
informar o contribuinte, quanto o contribuinte tem que saber, quanto 
ele vai pagar de imposto quando planeja suas operações. Essa 
discussão é fundamental no Direito Tributário e infelizmente deixada de 
lado, mas criar o fato gerador complexivo me parece que, assim, é um 
desrespeito ao Código Internacional que diz que fato gerador é situação 
necessária e suficiente para organização tributária. Ora, 28 de 
dezembro não havia uma condição necessária suficiente para o 
surgimento de qualquer obrigação tributária, não havia fato gerador, 
então invocar a retroatividade nesse caso, invocar a lei anterior, não 
existe, não houve fato gerador, o fato gerador só há em 31 de dezembro, 
não existe fato gerador complexivo, não existe isso. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu posso só fazer um comentário de direito 
comparado rápido, em favor do poder judiciário? Em primeiro lugar, 
como o poder judiciário pode ser competente, eficiente com base nessa 
legislação que está aí? Antes de mais nada, a tarefa cabe ao legislador, 
que supostamente representa o povo, né? Então esse é um ponto. O 
outro ponto, também para consolar um pouco o Ricardo, eu ouvi um 
professor alemão falando o seguinte, os tributaristas na Alemanha não 
são ouvidos pelo legislativo, nem pelo executivo, um pouquinho pelo 
judiciário. Ou seja, essa ideia nossa que nesse caos os tributaristas, os 
doutrinadores sejam ouvidos, é muito poética. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar, eu vou 
passar para o meu tema porque é hora, né? Mas só para encerrar isso 
aqui, eu queria lembrar que também a Lei Complementar 95, que devia 
ser respeitada, conforme a Carmen Lúcia disse recentemente, ela exige 
uma anterioridade razoável para que a lei seja conhecida, aplicada, 
considerada. Isso não está sendo levado em consideração. E aí é 
jurídico. Mas vamos ao tema que eu coloquei na pauta, apresenta 
alguns aspectos muitos interessantes. A Lei 11.598 de 2007 estabeleceu 
diretrizes para simplificação e integração do processo de registro e 
legalização de empresários e de pessoas jurídicas, cria a rede nacional 
para a simplificação do registro e da alegação de empresas e negócios, 
chamada [ininteligível], então... esta lei tem, portanto, no seu objeto 
principal, devia ser único, aliás, de acordo com a Lei Complementar 95, 
uma questão de altíssimo interesse para todos nós, sabemos o que 
custa abrir uma empresa nova no Brasil, e sabemos, inclusive que 
escritório de advocacia, de consultoria mantêm em gaveta pessoa 
jurídica já com CNPJ, tudo prontinho para começar a operar, e quando 
o cliente chega e quer abrir um pessoa jurídica, simplesmente transfere 
as cotas daquela sociedade por capital simbólico geralmente, sempre, e 
isto tem sido objeto inclusive de ataque da fiscalização federal dizendo 
que isso é fraude, que essa é uma empresa veículo, mas na verdade o 
contribuinte, ou que nem é contribuinte ainda porque está começando 
as suas operações, ele se vê forçado a esse artifício, que é legal, 
absolutamente legal para agilizar o início da sua atividade, que afinal é 
o que interessa. Então essa lei tem esta alta, tem realmente esta alta 
importância, e uma das coisas que vem junto é que o registro dos atos 
constitutivos, eu estou lendo o art. 7º-A, acrescentado pela Lei 
Complementar nº 147 neste ano: “O registro dos atos constitutivos... de 
suas alterações e extinções baixas, que também é um calvário, referentes 
a empresários e pessoas jurídicas de qualquer órgão dos três âmbitos de 
governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações 
tributárias, previdenciárias e trabalhistas, principais ou acessórias, do 
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de 
empresas de que participe”. Você está falando... você está onde? Na lei 
complementar? Então, por favor, vê na Lei 11.598, que aí ela está com a 
redação na lei complementar. Bom, então só encerrando a leitura aqui, 
ela... 

Sr. João Francisco Bianco: Não diz qual é o artigo aí, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não diz. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque é relevante saber se foi dito por lei 
complementar ou ordinária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lei complementar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Lei 11.598 é ordinária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um dos pontos que 
eu quero tocar, Schoueri. A Lei Complementar 147 inseriu na Lei 
Ordinária o art. 7º-A. 



Sr. João Francisco Bianco: O artigo complementar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até aqui estamos todos 
satisfeitos, né? Não há necessidade de certidão nem para abrir, nem 
para fechar a firma. Desculpa, abrir não, né? Abrir, alterar e extinguir 
firmas. Aí o parágrafo diz que esta baixa não impede, o que é justo, a 
verificação posterior de débitos... Aí vem a surpresa, § 2º. Achou, João? 

Sr. João Francisco Bianco: Achei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos aqui, então, no 
§ 2º. A solicitação de baixa na hipótese prevista no ‘caput’ desse artigo, 
importa a responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos 
administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos 
geradores. Aqui vem as seguintes considerações, uma eu acho que está 
implícita na intervenção no Schoueri há pouco. Nós temos uma 
novidade, não sei se a primeira vez, mas é algo específico em que uma 
lei ordinária tem o acréscimo de um artigo feito por lei complementar, e 
temos a instituição de uma nova forma, uma hipótese, melhor dizendo, 
de solidariedade. Nós sabemos que no art. 124 do CTN nós temos dois 
tipos de solidariedade, solidariedade daqueles que tem o interesse em 
comum no fato gerador e a doutrina entende que sejam aqueles que 
participam por igual do fato gerador, como os condôminos, por exemplo, 
em relação ao IPTU, aqueles que adquirem em conjunto o imóvel com 
relação ao imposto de transmissão, e que na prática, especialmente da 
jurisprudência administrativa passa a ser qualquer tipo de interesse, 
nós temos tido autos de infração até com qualificação de multa, 
representação criminal contra pessoas, que às vezes são só meros 
trabalhadores na empresa, sob este pseudo fundamento do interesse 
comum no inciso I, mas aqui nós estaríamos no inciso II do 124 que diz 
pura e simplesmente que são solidários aqueles que a lei declarar como 
solidários. Nós temos uma lei, não é? A pergunta é se essa lei a que se 
refere o art. 124, inciso II para ser uma lei complementar ou pode ser 
uma lei ordinária, e aqui entra a pergunta, esse dispositivo que foi 
formalmente inserido no ordenamento jurídico por lei complementar, ele 
materialmente é de lei complementar ou é de lei ordinária? E para 
completar a colocação da questão, é possível a extensão, a criação, 
melhor dizendo, de uma nova hipótese de responsabilidade solidária, de 
pessoas que não seriam solidárias pelo lado do interesse comum porque 
não participam do fato gerador, e especificamente aqui lembrando da 
condição do administrador, porque eu posso imaginar o seguinte, o 
titular e o sócio evidentemente não se confunde com a pessoa jurídica, 
mas ele tem uma participação na pessoa jurídica, que é o contribuinte. 
Já o administrador não, o administrador não-sócio, ele pode ser o 
simples empregado, não é? E pode ser responsabilizado. Também 
acrescento o seguinte, e um sócio, suponhamos uma pessoa jurídica 
que tenha mais de um sócio, podemos imaginar uma sociedade 
anônima de capital aberto, ações no mercado, mas vamos ficar numa 
sociedade de dois sócios e um minoritário, pode ter 40%, 30%, mas é 
minoritário, e a decisão de requerer alguma alteração sem certidão foi 
tomada pelo majoritário e ele é dissidente, será que ele pode ser 



responsabilizado solidariamente? Não é supletivamente. E a posição do 
administrador, digamos que seja um administrador, se foi ele que 
assinou lá o documento perante a receita, pedindo a dispensa da 
certidão ou o órgão do registro do comércio, tem uma participação, mas 
e se ele não tiver participação? Então são essas as colocações que eu 
trago aqui para a Mesa para a nossa, nosso debate. Querem a minha 
opinião? A opinião sempre vem... após os debates. Eu acho que já 
encaminhei aqui, mais ou menos o pensamento. Eu entendo que há sim 
uma lei complementar, pode ser estranho uma lei complementar inserir 
uma norma numa lei de caráter ordinário, não é, mas... e que trata de 
registro público, não é, mas de qualquer forma na parte em que ela 
trata da responsabilidade solidária, o que me parece ser matéria de lei 
complementar, ela é uma lei complementar, foi formalmente lei 
complementar e a matéria é de lei complementar. Então eu estou, nesse 
ponto aí eu acho que supera qualquer discussão. Me parece que as 
discussões ficam restritas aos casos concretos que eu citei, não é? Eu 
não acho que nem a lei complementar tenha mantendo... é muito mal 
empregado, a gente usa ele toda hora, não é? A gente acha as coisas 
perdidas na rua, mas nós entendemos ou não entendemos alguma coisa 
com base em premissas, concluímos ou não. Eu entendo que não há 
condições de estender a solidariedade uma decisão da pessoa jurídica 
às pessoas que não são pessoa jurídica e que não têm interesses 
comuns, não estão, portanto, no inciso I e até podem ter dissidentes, 
essa é a minha opinião. 

Orador não identificado: Posso falar, professor? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem pediu a palavra? 

Orador não identificado: Que nem o Dr. Ricardo colocou, seria melhor 
ter colocado esse § 2º no Código Tributário, tratando a solidariedade 
inserindo logo lá no Código Tributário do que inserir perdido aí nessa 
lei, na lei ordinária, eu acho que foi um erro do legislador. Agora, na 
prática, como advogado, eu vou orientar os clientes a não fazer isso, 
porque se hoje você tem um escudo que é a pessoa jurídica e se ela não 
é dissolvida irregularmente, ela tem dívidas, ela está lá tentando 
sobreviver ou está lá mesmo inativa, mas não tem dívidas e os sócios 
foram infelizes naquele empreendimento, se eles pedirem a baixa para 
ficar livre da entrega da DCTF, de pagar o contador, eles vão ser 
solidários aos tributos, ou seja, vão passar a dever para o governo. 
Então como advogado eu vejo que essa lei na verdade vai trazer algum 
benefício para quem não tem nenhum problema, que é minoria, que são 
aqueles empresários que pagaram tudo, que pega dinheiro em banco 
para pagar imposto. Só esses, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos falar como cientistas 
aqui, pretensos cientistas, como jurista, não como... na ordem prática 
eu concordo com você, eu acho que nós podemos dar soluções, mil 
soluções, a pessoa jurídica que esteja em operação, ela pode dar uma 
garantia para os diretores, mas isso é uma questão de ordem prática, 
nós estamos discutindo o jurídico aqui. 



Orador não identificado: Do ponto de vista jurídico, eu acho que é 
salutar a lei, ela tem esse lado interessante de poder possibilitar a baixa 
sem as malditas certidões, “malditas” entre aspas porque tem que falar 
cientificamente, não é? Essas certidões que são praticamente 
impossíveis de serem medidas, quando é pessoa jurídica, tem dívida, 
então nesse ponto eu acho interessante a lei, só que eu discordo na 
prática pragmaticamente porque ela não vai trazer o alívio pretendido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem, Schoueri, 
Brandão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, por questão formal, eu concordo 
com você perfeitamente, ou seja, é matéria de lei complementar e temos 
uma lei complementar. Também não gosto do resultado que foi dado, 
mas eu aprendi que quando eu não gosto do resultado, eu devo sentar, 
reler e falar, mas será que o legislador disse algo como esse modo? Será 
que eu não posso, dentro do texto e sem evadir do texto, chegar a um 
resultado diverso daquele que me incomoda? Quero convidá-los a reler 
o texto, e ler que não é qualquer baixa que implica a [ininteligível], é a 
baixa na hipótese prevista do ‘caput’, que é a baixa feita 
independentemente da regularidade de obrigações, o que implica que eu 
possa ter duas baixas, uma baixa com regularidade, e uma baixa sem 
regularidade. Ou seja, o que implica a possibilidade de uma baixa em 
que eu entrego as certidões, e se a junta não receber, eu posso inclusive 
como documento de interesse da sociedade entregar as certidões, 
demonstrar que não foi uma baixa independentemente da regularidade, 
foi uma baixa com regularidade, portanto, com isso, eu diria, muito boa 
parte dos casos poderão ser resolvidos dizendo: essa é situação 
excepcional que foi feito uma baixa sem que houvesse a regularidade, a 
baixa com regularidade se mantém a regra do Código. Com isso já 
diminuímos bastante o problema sem contrariar o texto, mas apenas 
propondo uma leitura do texto no seu contexto. Ultrapassada essa 
questão, Ricardo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, nas hipóteses 
em que a norma se aplicar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, ou seja, a hipótese em que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A empresa foi e pediu baixa 
e--? 

Orador não identificado: Com certidões. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Primeiro ponto, se a empresa entregar com 
certidão, se a empresa, com as baixas com regularidade, nós não 
estamos nessa hipótese, então nós estamos naquela hipótese jamais 
rara daquela empresa que não entregou certidão ou não está regular e 
faz a baixa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpe... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: E se ela estiver regular, ela tenderá a 
entregar a certidão. Então já não me parece, Ricardo, nessa situação, 
assim, absurda, a possibilidade de falar, “Olha, se você não está regular 
e quer dar baixa, pode haver um ‘q’ de abuso aqui”. Então nesse sentido 
nem me incomoda tanto a regra, mas o seu discurso pareceu levar, quer 
dizer, em alguns casos haverá desproporcionalidade, ou seja, em casos 
concretos, e eu acho que jamais o Tribunal Constitucional vai deixar de 
aplicar a proporcionalidade para o caso concreto, então aquela situação 
daquele administrador que já não tinha nada a ver com a empresa 
naquele período, que não propôs a baixa com regularidade, ao 
contrário, por hipótese na época a empresa estava inclusive com 
problema de parcelamento pagando seus débitos em dia. Ou seja, eu 
diria, numa situação concreta de fato é possível aplicar a 
proporcionalidade. Em muitos casos existirão empresas que 
simplesmente darão baixa irregular, acreditando com isso não ter por 
que responder o tributo dizendo, “Olha, o CNPJ baixou, eu vou 
continuar minha vida daqui para adiante”. Infelizmente também isso 
existe. Então eu acho que eu concordo com a inconstitucionalidade do 
caso concreto, mas não tendo a ver um absurdo tão grande, desde que 
a primeira premissa, que é a leitura de que exista e possibilidade da 
baixa com regularidade, seja confirmada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria estreitar um 
pouco mais a colocação do Schoueri, estreitar um pouquinho mais, 
dizendo que ninguém pode assumir a responsabilidade pelo terceiro. A 
responsabilidade de ser estendida, de ser criada, solidariamente, mas 
aquele que participou do ato também... mas o terceiro que não 
participou, pode acontecer inclusive de o administrador nem ser mais o 
administrador no momento em que foi requerida a baixa sem certidão, e 
como a solidariedade é da época do fato gerador, ele pode ter sido 
administrador na época do fato gerador de uma segunda obrigação 
tributária e não está mais na empresa na época em que a empresa pede 
a dispensa da certidão. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que na linha mesmo do 
Schoueri está defendendo, na verdade essa lei veio lá, realmente assim, 
no sentido de facilitar, porque mesmo na situação anterior em que você 
encerrava a empresa com todas as certidões, nunca você estava livre de 
um levantamento de um período em que a empresa esteve ativa, e já 
aconteceu muitos casos em que depois de encerrada veio uma 
fiscalização e levanta débitos e vai se indagar a responsabilidade 
patrimonial, proporcional ou não, e com toda essa jurisprudência que a 
gente já tem, no sentido do que é abuso, fraude à lei, dizendo que não 
pagar tributo devido, contabilizado, registrado, não se constituiu fraude 
de à lei, etc.. e essa preocupação da solidariedade, todos esses casos 
concretos, administrador e tal, isso já foi mais ou menos está resolvido 
também na jurisprudência, qual é, até onde vai a responsabilidade de 
cada um, o período que ele esteve vigente. E há uma semelhança no que 
diz o art. 134 do CTN, onde ele já avisa, assim, que nos casos de 
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 



pelo contribuinte, respondem solidariamente com esses, os atos em que 
intervierem, ou pelas omissões de que forem responsáveis, e essa 
palavra solidariedade, no STJ, em nível de STJ, ela é entendida não por 
solidariedade, ela é entendida como subsidiariedade, quer dizer, a 
responsabilidade não é na jurisprudência o que consta aqui no código, 
ela é subsidiária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou aqui, talvez seja isso, Ricardo, 
que você queira mencionar, e a pergunta é: Qualquer um pode ser 
sujeito passivo? Porque o sujeito passivo solidário, antes de solidário, 
ele é sujeito passivo. Então nós não temos que ler esse dispositivo que 
modifica sim, estende, é uma hipótese a mais solidariedade, ou seja, o 
próprio Código Tributário Nacional permitir que lei ordinária estendesse 
caso de solidariedade. Agora, a responsabilidade, primeiro é necessário 
que eu seja responsável para depois poder ou não ser solidário. Então 
numa leitura conjunta, não contrariando o Código, leitura conjunta, e 
talvez aí você se satisfaça um pouco, Ricardo, para dizer, olhe, se aquele 
administrador sequer se qualifica como um sujeito passivo porque não é 
nem um contribuinte, nem o responsável, não há que cogitar a 
solidariedade, ou seja, eu não posso imaginar que o legislador chame a 
solidariedade alguém que sequer é sujeito passivo. O Código Tributário 
Nacional se refere... solidariedade é o art. 120? O art. 124 do Código 
Tributário Nacional quando, vejam, nós estamos falando, no capitulo do 
sujeito passivo ele vem no art. 124 e fala: “São solidariamente 
obrigados”, e aí vai tratar das hipóteses. Mas vejam, são sujeitos 
passivos obrigados. E daí, vem aquela coisa que nós conhecemos, 
aquelas pessoas que tem interesse comum e outras premissas de lei. 
Mas não qualquer um, quaisquer outras premissas de lei, é necessário 
que passe pelo crivo de ser sujeito passivo para depois, uma vez que é 
sujeito passivo, é ou não é solidário. Então aquela situação daquele 
administrador empregado, Ricardo disse genericamente, daquele que 
não tem qualquer relação com o fato gerador, ou seja, que não tenha 
alguma, não tem a possibilidade de vinculá-lo àquele fato gerador, não 
pode ser chamado de responsável, que não passa pelo crivo do art. 128, 
não poderá estar aqui, poderia se o legislador tivesse feito isso, talvez 
pensássemos nisso, mas o art. 128 não foi modificado. Então, penso, 
Ricardo, talvez tenhamos um caminho jurídico para a questão, que o 
art. 128 é condição necessária para que eu aplique o art. 124 ou agora 
esse novo dispositivo desse art. 7º. Primeiro é necessário que eu seja 
sujeito passivo para que depois eu possa ser solidário. Sou sujeito 
passivo se eu for contribuinte ou se eu for responsável. Contribuinte já 
não é o caso. Responsável, eu devo ter alguma vinculação com o fato 
gerador, seja pessoal, seja real com o fato gerador, não é um qualquer. 
Talvez assim, Ricardo, possamos acordar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar na 
sua linha, Schoueri, e aqui sim no art. 128, não sei se eu vou tirar a 
palavra. Você quer falar? 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é... É justamente a questão da 
responsabilidade, para ficar nessa parte, o art. 128 exige exatamente o 
vínculo desse terceiro, e o que me preocupa é justamente essa abertura 
que se está dando. Por quê? Porque nós sabemos que em termos de 
responsabilidade, inclusive responsabilidade de terceiros, já houve 
muito abuso, finalmente o Supremo até se convenceu e reestabeleceu o 
verdadeiro sentido do art. 135 que fala, por exemplo, da 
responsabilidade pessoal, nós sabemos que simplesmente por parte da 
administração fiscal, os administradores eram considerados 
pessoalmente responsáveis, por quê? Porque não recolhimento e 
imposto é justamente o fato gerador da sua responsabilidade pessoal. O 
que é um absurdo total, porque o art. 135 não diz nada disso, ele só se 
refere a situações onde o próprio ato, a própria, o próprio desrespeito, a 
própria infração à lei, os estatutos é, cria o fato gerador. Alguém vende, 
o administrador vende o imóvel sem a necessária autorização, então o 
imposto decorrente dessa venda de imóvel é sua responsabilidade 
pessoal. Felizmente, mas depois de muitos e muitos anos o Supremo 
colocou essa interpretação correta do art. 135. Depois nós temos uma 
série de outras falhas em relação a responsabilidade, por exemplo, a 
responsabilidade dos sucessores. O adquirente do estabelecimento 
comercial responde, está certo que subsidiariamente, mas ele 
responderá ilimitadamente em relação ao valor e em relação ao tempo, 
em relação a dívidas relativas ao estabelecimento adquirido, e isso é um 
absurdo total. E o Zilveti que estuda bem o Código Tributário Alemão, 
ele diria, é, porque eles esqueceram de copiar essa parte do Código 
Tributário que regula isso, expressamente, e uma parte foi acolhida por 
ocasião da revisão da legislação comercial sobre recuperação e falência, 
aí colocar se a responsabilidade deixa de existir se adquirir o 
estabelecimento dentro do processo falimentar, por exemplo. Então, 
veja, é uma matéria realmente muito complexa e eu fico um pouco 
assustado quando vejo essa medida porque a primeira vista, para mim 
é um presente de grego, porque aquele que confia, que pensa “Ah, então 
simplificou tudo, etc. e tal”, simplificou, mas pode pagar o preço muito 
elevado em relação a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O cavalo de Tróia deu 
resultado, não é? Mentira, nós estamos com uma ordem aqui, eu queria 
só acrescentar... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Deu para o Estado, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só acrescentar o seguinte, 
se nós formos ao art. 128, nós vamos verificar que a sujeição passiva, 
ela pressupõe ou a capacidade contributiva, ou, como dizia o Brandão 
Machado, a colaboração do sujeito, do responsável, sem agressão ao 
seu patrimônio, e até mais, sem um ônus desmesurado, custos de 
cumprimento desmesurados. Bianco está pacientemente aguardando a 
vez. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, o que eu queria dizer, mais ou menos, 
já foi dito, o Schoueri, aliás, com muito mais brilho do que eu, ele 



expressou o meu pensamento. Mas eu queria só lembrar aqui o 
seguinte, eu acho que esse dispositivo aí é muito positivo. Porque 
muitas vezes acontecia na empresa, a sociedade em si, tem mais 
continuidade, sócios queriam dissolver a sociedade, não tinham mais 
interesse no prosseguimento da sociedade, queriam extinguir a 
sociedade, mas a empresa tinha lá uma execução fiscal em andamento. 
Não consegui extinguir porque estava aquela execução em andamento, 
tinha que esperar a execução terminar, para poder extinguir a 
sociedade porque não se dá baixa no CNPJ se a empresa não tivesse a 
certidão. Aí se criou essa questão da empresa inativa, porque era uma 
espécie de uma acomodação, mas também não resolvia, acho que agora 
resolveu. A empresa está com uma execução fiscal em andamento, ela 
não tem certidão, mas ela dá baixa, se extingue a sociedade, é uma a 
menos, baixa o CNPJ. Agora, alguém tem que ficar responsável pelo 
pagamento dessa dívida tributária caso ela venha a ser executada no 
final. Me parece lógico que na extinção da sociedade, na liquidação da 
sociedade, na distribuição, apuração dos haveres, e distribuição do 
patrimônio para os sócios, os sócios que recebem patrimônio da 
sociedade ficam responsáveis até por sucessão, pelo aumento do crédito 
tributário daquele que está em andamento. Até o limite até do que 
receberam, lógico, mas eles recebem o patrimônio e são responsáveis. 
Os administradores podem ser responsáveis também nos termos do art. 
135, se houver ato ilícito, se houver qualquer uma daquelas hipóteses 
do art. 135, os administradores também serão responsáveis. O que está 
causando estranheza aqui, está me parecendo, é uma situação em que 
os administradores não praticaram nenhum ato ilícito, os sócios 
recebem o patrimônio da sociedade, mas só que eles desaparecem e na 
hora de haver a cobrança do crédito tributário, vai se cobrar dos 
administradores que não participaram do ato ilícito, não ficaram com o 
patrimônio, mas eles são solidários no pagamento do crédito tributário. 
Eu acho que essa situação é que está estranha aqui. Mas ou fora 
algumas outras estranhezas que a gente possa identificar nos casos 
concretos, mas me parece que em linhas gerais, a ideia é boa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor. 

Orador Não Identificado: Complementando, o Dr. Gerd, trouxe uma 
questão interessante, o Supremo Tribunal, agora eu não lembro a lei 
porque é muito antiga, tratava da solidariedade das contribuições 
previdenciárias que a lei determinava que se incluísse os sócios 
diretamente na execução fiscal, com solidários ou não é na NFLD, e o 
Supremo disse que essa solidariedade não pode ser ‘ex lege’, tem que 
ser comprovada, quem cometeu ou não a fraude alheia, etc. Nesse caso 
aí eu acho que, nesse caso eu entendo que a lei é específica, o sócio e o 
administrador que estão, sócio-gerente ou sócio-cotista que tem que 
assinar o distrato social para dar baixa na junta, salvo exceções que 
consiga, não é incidente, mas aí é caso pontual, mas geralmente é 
assim, e o administrador está lá, que seja o gerente, está na empresa, 
então naquela data que se pede a baixa com base nessa lei, são todos 
solidários. Eu acho que aí a lei é sabia, senão seria também, ninguém é 



solidário, quer dizer, extingue-se a empresa e as dívidas tributárias 
ninguém paga mais? Então nesse ponto seria nesse caso específico, eu 
acho que a lei é clara, só nessa hipótese. Evidente que concordo que 
caso a caso poderá o ministério dizer, “Olha, é um auto de infração, 
passivo oculto”, aí tem essas nuances no auto de infração posterior, 
mas na data que ela é extinta, as dívidas que já existem, reduções 
fiscais, por exemplo, é evidente que todos são solidários, nesse ponto é 
que eu reafirmo a minha posição jurídica de que não vejo vantagem 
nenhuma para quem fizer isto, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, eu acho, 
emitindo verbo proibido... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só, o que o João disse e também o que 
você acabou de dizer, quando é uma dívida conhecida, quando existe já 
uma execução, ou quando já existe uma autuação, não tem nem 
dúvida, o problema é que muitas vezes o contribuinte de boa-fé não é 
capaz de saber que realmente ele tem uma obrigação. Eu fico 
preocupado em relação a essa situação, não só a pessoa que está 
afastada, mas mesmo a pessoa que esteja na administração 
efetivamente, muitas vezes de boa-fé, nem sabia da existência disso. 
Então responder em relação a isso, é aí que eu acho muito complicado. 
E além disso, vocês esqueceram mais alguém, o procurador do sócio, 
porque sócio desaparece, o advogado que assinou o distrato, ele vai ser 
responsabilizado. Não tem nenhuma base legal e na prática isso é que 
vai acontecer. Mas acontece o tempo todo, a extensão do fórum passivo 
paga o... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acredito que o assunto 
aqui tenha, de todos nós aqui, que se manifestaram, o Fernando ainda 
está quieto aqui, mas houve inclusive uma participação do Alexandre, 
os demais colegas não... alguns fizeram assim. Ninguém se manifestou 
publicamente. Há uma concordância que a lei não é incondicional, está 
certo? Não tem problema de ser lei complementar ou não, e talvez exista 
um excesso aqui, na redação. Há uma concordância aqui que se deveria 
interpretar cada caso de acordo com a segurança jurídica, 
proporcionalidade, razoabilidade. Eu pergunto agora ao Fernando, para 
que ele também dê a sua opinião, e me permita fazer a pergunta com 
dois enfoques possíveis, na linha do que nós estamos todos assumindo 
aqui. Primeiro, eu posso ler esta lei, interpretá-la sistematicamente com 
os dispositivos do CTN, que define responsabilidade, mais solidariedade, 
mas também responsabilidade, ou seja, dizer que apenas os sócios e 
administradores que já fossem solidários ou responsáveis... Eu só 
estou... eu estou só colocando aqui, eu espero que ele faça... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E como a lei não tem palavras inúteis, você 
sem querer na pergunta acabou falando algo além, que já fosse 
solidária não teria motivo. Então, por favor, na pergunta, que já fossem 
responsáveis. 



 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Mas eu estava, não estava 
querendo dar de bandeja, preferia que você tivesse destrinchado, e foi 
como ele já destrinchou aqui. Então seriam os sócios ou 
administradores que fossem responsáveis de acordo com o CTN seriam 
guindados na categoria de solidários, que é diferente. É diferente, não 
é? Até na graduação... Essa é uma leitura. A segunda leitura é fazer 
uma interpretação de redução de texto para que não haja 
inconformidade, aí eu te pergunto, você que é um especialista no 
assunto, seria uma espécie de redução teleológica? Eu queria até dizer 
para você, não sei se você viu, que o TRF na 4ª Região emitiu uma nova 
decisão num assunto que eu acho que nós viemos discutir aqui de 
altíssima importância, eu vi agora nessa semana, está na minha pasta, 
depois eu vou pôr na pauta, em que ele aplicou a redução teleológica 
novamente para excluir do regime de contribuição substitutiva que não 
é mais sobre a folha e passou a ser sobre a receita num caso em que a 
pessoa jurídica envolvida tinha altíssima receita e pouca folha de 
salário. Então ela tinha uma contribuição pequenininha e passou a ter 
uma contribuição desse tamanho. E o TRF, decisão de turma, por 
redução teleológica, entendeu que face ao objetivo da lei que era 
exonerar não apenas a folha, mas a tributação com vistas a matéria que 
nós discutimos aqui, com vistas a incremento da indústria nacional e a 
competitividade de entender o que deveria excluir na norma da lei sem 
declarar a inconstitucionalidade, deixa muito claro o acórdão, sem 
declarar a inconstitucionalidade, excluiu esta empresa do alcance da 
norma. Então eu te pergunto também, se esse é um caso em que seria 
razoável e possível aplicar a interpretação da redução teleológica. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu estava quieto aqui pensando na 
coerência, mas eu estava com uma incumbência que você me deu na 
cabeça. Mas eu não vou deixar de colocar a minha opinião. A redução 
teleológica como você já deu o exemplo, Ricardo, ela se presta à 
concretização da igualdade, ela tem por objetivo se pensar, como é que 
eu chego até o objetivo? Não é só o objetivo do legislador, não é aquilo 
que você vai ver se o legislador quis e efetivamente você vai comparar 
duas hipóteses, uma que a lei não premia, e outra que a lei premia, e 
você vai chegar à redução teleológica que você fala: “Bom, o que 
realmente que o legislador quis foi dar esta condição a determinado 
contribuinte”, então nessa segunda hipótese é redução teleológica. Na 
hipótese anterior, que é a provocação em relação à responsabilidade, 
não consigo enxergar redução teleológica nesse sentido que você 
propôs, aliás, eu acho que redução teleológica não se aplica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Mais? Mais? Posso ler o 
dispositivo? Bom, chegamos a uma boa conclusão, inclusive de humilde 
interpretação, não é? Paulo Vítor, você pediu a palavra? Paulo Vítor. 
Onde está o microfone, hein? Ah, meu amigo, você vai ter que caminhar 
um pouquinho. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Paulo Vitor: Professor Schoueri, a observação do limite da 
responsabilidade, o senhor falou que a sua interpretação desse 
dispositivo era, o sócio é responsável até o limite do que ele receber na 
liquidação das cotas ou das ações. Certo? A liquidação demonstrou um 
patrimônio líquido passivo, por exemplo, e cada sócio na verdade 
colocou algum dinheiro ali para saldar as últimas dívidas, ele não tem 
responsabilidade nenhuma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do meu ponto de vista a capacidade 
contributiva manifestada do fato gerador, admitindo que eu estou no  
art. 134, eu estou admitindo uma situação, eu não estou no art. 137, 
por exemplo, ou seja, eu estou numa situação de licitude, por exemplo, 
o sócio... veja, eu tenho uma capacidade contributiva manifestada na 
empresa, é ali, é aquela empresa, aquele contribuinte que revelou 
capacidade contributiva, ele que foi comparado com outros e por conta 
disso vai pagar imposto, sob pena de eu ter um segundo fato gerador, 
que já não é mais auferir rendas e sim um outro fato gerador que é 
dissolver empresa, e dissolver empresa não é fato gerador de tributo. Ou 
seja, não há como atingir o patrimônio do administrador pelo imposto 
de renda se ele não é contribuinte, como bem dizia o nosso querido 
Brandão Machado citado há pouco, o responsável é o meio para se 
atingir a capacidade contributiva do contribuinte, aquela que se atinge. 
Na circunstância que você apresenta em que o contribuinte já não tem 
patrimônio, não há como satisfazer com o imposto de renda no caso, 
imposto de renda, claro, não há como satisfazer com imposto de renda o 
fisco, não vou buscar o outro. Não é, veja, sob pena de converter, de 
passar a ser um segundo imposto, um imposto sobre um novo fato que 
é dissolução de empresa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Vítor. Prossiga. 

Sr. Paulo Vitor: A única observação que eu tenho a fazer, ainda, por 
exemplo, no exemplo do Bianco, da execução fiscal em curso, ou seja, 
na gestão daquele administrador não se pagou imposto de renda, foi 
extraída a CDA, foi instaurada a execução fiscal, na hora de dissolver 
era negativo, dissolveu, mas-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou no art. 134 ou no art. 135? Ou 
seja, houve do administrador por hipótese não se pagou porque... como 
é a circunstância concreta, se ele esvaziou a empresa, se ele deu causa 
ou não ao pagamento de algum modo, porque eu [ininteligível] do art. 
135, e não do art. 134. Eu parti da premissa de que eu estou no art. 
134, eu não tenho nenhum ilícito, nenhum ato exagerado, 
simplesmente a empresa não conseguiu pagar, não há como chegar ao 
sócio, é o art. 134. 

Sr. Paulo Vitor: Eu concordo que é o art. 134, eu só provoco a 
pergunta por causa do conceito amplo que principalmente o STJ tem do 
art. 135. Na verdade, para o STJ, tirando a questão do não pagamento 
de tributo, quase tudo é ato ilícito, quase tudo se enquadra no art. 135. 



Então a minha pergunta é exatamente nesse sentido, adotando como 
premissa a amplitude do art. 135 que o STJ enxerga... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando quer entrar no 
debate. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Durante muito tempo se entendeu que o 
simples, a simples falta de pagamento do tributo seria o ato ilícito. Mas 
isso [ininteligível], esse entendimento não prevalece mais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Insistindo, Paulo Vitor, se o administrador 
deu causa a que a empresa não tivesse condições de pagar, quer dizer, 
esvaziou... o termo esvaziou a empresa, aí nós estamos no art. 135, sim, 
e não no art. 134. Aí é uma outra circunstância, entendeu? Eu vou 
restringir uma situação de outra. Agora se a empresa não tinha 
condições de pagar... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dissolução irregular. 

Orador Não Identificado: Não, não necessariamente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O STJ quase tudo é dissolução irregular. 

Orador Não Identificado: Não, não tem que ficar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, vamos fazer o 
seguinte? Eu acho que as situações são enormes, é uma multidão, 
quase infinita talvez. Nós temos que lembrar que essa lei se refere 
também não só à extinção, a gente não está preocupado com extinção, 
mas alteração. A pessoa já continua em operação. Talvez... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Baixa. Só baixa. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alterações... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: § 2º. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ‘caput’ se refere a atos 
constitutivos, alterações e extinções. Quando ele fala em atos 
constitutivos, evidentemente ele não pode falar de débito da própria 
pessoa jurídica que está sendo constituída. Aí é dos sócios, 
administradores. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas o § 2º quando vai falar da redução de 
solidariedade, ela é explícita, está projetada aqui, a solução de baixa 
implica a solidariedade. Das três hipóteses do ‘caput’, uma delas leva à 
solidariedade, que é a baixa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava imaginando que 
nós estaríamos estendendo esta responsabilidade solidária a todos as 
hipóteses do ‘caput’. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, só a baixa. É uma nova solidariedade. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, mas de qualquer forma 
são múltiplas as hipóteses, não é um infinito tão grande, um universo 
tão grande, mas são múltiplas as hipóteses, nós, acho que já 
encontramos um caminho jurídico aqui para responder a extensão 
dessa norma. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, só uma constatação que eu gostei 
de ouvir o Schoueri, no art. 134, que ele aplica corretamente e 
contraditoriamente a questão, a relação de capital do sócio. Então é 
plenamente acertada quando ele coloca que o art. 134 você está 
falando, a capacidade contributiva é do sócio, o capital da empresa é 
uma extensão do sócio, é uma relação de capital, então você, o dinheiro 
é teu e você compõe, você, se o PL ficou negativo, você deve para a 
empresa, mas a empresa encerrou, então você não vai receber da 
empresa. A hipótese é justamente o art. 134, a crítica que eu digo ao 
Schoueri é que em outras circunstâncias, quando fala de JCP, ele fala 
que não é de capital, mas aí é outra coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só, eu não sei se 
a gente pode dar por encerrado, porque eu quero colocar uma 
indagação para a Mesa, aqui: será que nós estamos certos? 

Sr. Fernando: Fernando. Só uma pequena dúvida aqui, porque nós 
estamos discutindo bem, pode ser o art. 134, pode ser o art. 135, mas 
eu acho que nós não estamos lembrando que na aplicação da lei, nós 
estamos tendo, já discutimos inclusive que é uma lei complementar que 
está formalmente válida, então eu queria ouvir da bancada qual é a 
posição, da possibilidade dessa lei ser aplicada e na discussão o próprio 
Fisco entender, eu estou tendo na verdade essa lei complementar, e ao 
olhá-la em comparação com o art. 134, art. 135, essa posterior é mais 
específica, só para a situação de baixa. Então eu vou direto nisso sem 
me ater a art. 134, art. 135 do CTN. 

Orador não identificado: Exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tanto existe o risco que nós estamos 
discutindo há um tempo para dizer que, alertar que uma legislação 
como essa rasgaria o código... 

Sr. Fernando: E esse é o maior problema em o que risco é o que vai 
acontecer, é que eles vão direto nessa lei, para ser mais específica 
[ininteligível]. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não tenho nenhuma 
dúvida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não concordei integralmente, 
porque senão dá constitucionalidade. Ela é formalmente profissional 
porque ela é tão completar quanto o código. Então em termos de 
hierarquia da norma, ela é complementar do mesmo jeito. Ela pode ser 
mais especial, ok, essa é outra questão em hierarquia das normas, mas 



o que pesa nesse aspecto que me parece um traço de 
inconstitucionalidade, é a forma como ela considera os atos de 
responsabilidade e responsabilidade solidária, que não é questão de 
confrontar com o código, ela confronta com o sistema, estamos falando 
com coerência... a encomenda do Ricardo, andei trabalhando um pouco 
ultimamente, o sistema precisa ter um coerência, e quando existe uma 
quebra de coerência, você tem que rejeitar a norma, ainda que ela seja 
constitucional. Mesmo que em hierarquia ela esteja formalmente 
correta, mas ela cai porque ela é incoerente com o sistema, e aí é 
justamente, é o ajuste que precisa ser feito de acordo com o princípio da 
igualdade. De novo princípio da igualdade. Então aqui eu vejo um 
problema nessa lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não posso dar o 
assunto, nós não podemos dar o assunto por encerrado, eu sinto que 
nós ainda precisamos continuar porque eu vou colocar uma pergunta: 
será que nós estamos certos em dizer, como foi dito numa certa 
passagem aqui, fui eu que falei, houve uma certa concordância aqui, de 
que uma das interpretações seria: nos casos em que já há 
responsabilidade segundo o CTN se aplicaria essa norma. Aí eu 
pergunto: para que a norma? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque o art. 134 não trata de 
responsabilidade solidária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, essa seria uma 
resposta. Mas será que... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dê uma solidariedade ao art. 134 que de 
regra não existe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas será que precisaria 
tanto? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segundo a colocação, 
Schoueri. Nós estamos aqui só especulando, né? Segundo a colocação, 
o art. 7º foi introduzido na lei complementar, ou melhor, na Lei 
Ordinária 11.598, mas na verdade, a Lei Complementar 147, onde ele 
está, é uma lei que é anterior à lei complementar do simples. Outra 
maneira de pensar: será que só se aplicaria dentro do simples? Não 
estou dizendo, estou jogando aqui, jogando motivos para que o assunto 
fique na pauta ainda. Para encerrar a nossa reunião de hoje, e 
repetindo que na semana que vem teremos a nossa Mesa histórica, não 
é, sessão histórica, solene de comemoração dos nossos 40 anos, 
convidamos, portanto, a todos a estarem presentes para homenagear os 
fundadores, e um pouquinho na contramão aqui do meu estado de 
espírito que eu manifestei publicamente alguns minutos atrás eu queria 
ler a dedicatória do professor Humberto no livro dele “Teoria da 
Segurança Jurídica”, eu acho que vale a pena nós encerrarmos a 
reunião com a dedicatória. Eu sempre me lembro o professor Luiz 



Mélega Pai, o Luiz Mélega uma vez disse assim, “Esse livro é bom da 
dedicatória até a última página”, e a gente costuma ver muitas 
dedicatórias, à minha querida esposa, essas coisas todas... mas olha 
que dedicatória extraordinária. O livro é “Teoria da Segurança Jurídica”. 
“Com segurança: à minha mãe e ao meu pai, em memória, sem quem 
nada. À minha esposa e aos meus filhos, por quem tudo. Aos meus 
mestres, sem quem, nunca. Ao professor Klaus Vogel, em memória, por 
tudo.”. Então eu acho que o livro começa bom na dedicatória. Obrigado 
pela presença, e nos encontramos quinta-feira próxima. 
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