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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, está no site, mas eu 
quero reiterar aqui que o Dr. Alberto Macedo, subsecretário da Receita 
Municipal de São Paulo, e presidente, né? Do Conselho Municipal de Tributos, 
ele está pedindo em nome do conselho, a indicação de nomes para juízes, 
conselheiros do conselho no biênio 2014/2016, serão dois novos, 12 novos 
efetivos e 24 suplentes. Nós temos feito sempre indicações, inclusive pelo TIT, 
e nessa oportunidade pelo Conselho Municipal, quem tiver interesse procura a 
Eloiza aí na biblioteca e ela encaminha a parte formal. Esta semana eu estive, 
por acaso, com um associado nosso que também não tem comparecido e me 
agradeceu efusivamente por meu intermédio do IBDT pela sua indicação para 
o TIT que foi aprovado. Nós vamos ter às 9 horas a reunião da Assembleia 
Geral Ordinária, e vamos para a pauta normalmente. Alguma coisa no 
pequeno expediente? Prevista, estamos agradecendo a grande quantidade de 
colaboração que recebemos nas últimas semanas, inclusive temos recebido até 
consultas e dar um tempinho a mais porque tem gente querendo participar, 
mas ainda não finalizou o trabalho e acho que, Roberto podemos dar por 
encerrado, não é? Com a questão de prazo com a dialética, pode dar por 
encerrado as entregas ou ainda... 



Sr. Roberto Catalano Ferraz: Eu acredito que alguma colaboração que 
chegue agora dificilmente vai entrar no n° 31, mas como hoje a gente está 
num nível de exigência bastante elevado, com dupla revisão e normalmente 
vêm sugestões de ajustes nos trabalhos, eu acho que podem ser enviados já 
pensando no volume de nº 32. Eu estava lembrando, inclusive, normalmente o 
Valdir ali na dialética a gente faz o seguinte, manda os artigos às vezes ele diz: 
“Olha, aprovado, e vai sair daqui a dois números”, então a gente está 
começando a entrar nesse tipo de ritmo, então não sei, eu acho que se 
mandarem a gente vai dando processamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. Mas então eu acho que fica 
bem claro isso, não há possibilidade mais de [ininteligível 00:02:49], por falta 
de tempo de revisão, são dois revisores, por isso alguns casos podem ter 
algum problema, pode ser resolvido pelo Conselho Editorial, de forma que isso 
não significa que não deva mandar, mas é até bom, né, porque já temos mais 
tempo para processar uma boa revisão para a edição programada para o 
segundo semestre. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E já se permite. Eu acho que nós deveríamos 
informar de qualquer modo que a aceitação dos artigos é contínua... É sempre, 
é contínua, melhor, o que me impede de fazer chamadas ocasionais, mas a 
ideia da aceitação contínua, o trabalho contínuo é extremamente proveitoso 
para os leitores depois que encontrarão um trabalho de qualidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. E temos excelentes 
colaborações para, será um número de alta qualidade, reiterando que estamos 
num primeiro passo para transformar a revista numa revista altamente 
qualificada. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Grife. Para torná-la com mais grife ainda, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida, nós devemos isso ao 
professor Roberto Ferraz que nos observou que a nossa revista tinha 
qualidade para qualizar(F), somente não havia processado formalmente o seu 
enquadramento, quer dizer, o conteúdo da revista realmente é de qualidade. 
Os colaboradores, portanto, vão ter os autores, portanto, vão ter também uma 
qualificação, em seu currículo por artigos incluídos na nossa revista. Vamos à 
pauta. Ontem à tarde o Bruno Fajersztajn, me pediu para retirar o assunto, 
contribuição ao Pasep, porque ele não havia finalizado, a matéria é complexa e 
controvertida, ele não pediu para adiar, ele pediu para retirar, nós vamos 
esperar uma outra oportunidade que ele volte a provocar o assunto. Temos o 
Ricardo Padoveze aqui presente, que incluiu na pauta o RE 550769. Ricardo. 

Sr. Ricardo Padoveze: Bom dia a todos. Ricardo Padoveze. Bem, eu trouxe 
aqui o assunto para debate, né, porque realmente me chamou atenção esse 
julgamento bem recente do Supremo Tribunal Federal, do Recurso 
Extraordinário 550769, que trata de sanção política para exercício de 
atividade econômica e o julgamento aqui tratava da constitucionalidade ou 
não do art. 2º, inciso II do Decreto Lei 1.593 de 77, que institui um regime 
especial para os fabricantes de cigarros, e segundo esse dispositivo cuja 
constitucionalidade era questionada nesse recurso extraordinário, o Fisco 
Federal poderia cassar esse registro especial, se a empresa tivesse débito com 



tributos federais, sem especificar o dispositivo em qual montante e inclusive 
ele menciona que a empresa não pode ter nem débitos decorrentes de erro de 
declaração ou de falta de declaração e nem mesmo com exigibilidade 
suspensa. E o que me chamou a atenção é que, que é isso que eu gostaria de 
trazer ao debate, se esse julgamento pode ou não significar uma virada da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o início de uma virada, porque 
como sabemos, até recentemente, ou até hoje, a jurisprudência do Supremo 
era pacifica no sentido de que a falta de pagamento de tributo não pode 
implicar em sanções à atividade da empresa, seja através da negativa de 
regime especial, seja através da negativa de autorização para impressão de 
documentos fiscais, negativa de emissão de documentos fiscais e assim por 
diante. E nesse julgamento foi o resultado por maioria foi decidido que este 
dispositivo em questão é constitucional, ou seja, a empresa que em questão 
teve cassada o registro especial de fabricante de cigarro, por consequência teve 
interrompida sua atividade, e os argumentos aqui que foram trazidos é de que 
a medida seria razoável, seria constitucional, porque há razoabilidade, 
proporcionalidade nessa medida drástica e os argumentos principais aqui que 
sustentam esse raciocínio é que a medida previne desequilíbrios da 
concorrência, tá certo? Inclusive um dos ministros, o Ministro Luiz Fux 
fundamenta a constitucionalidade do dispositivo no art. 146-A da Constituição 
e o outro motivo que segundo os ministros justificaria e daria aqui 
proporcionalidade e razoabilidade, seria o setor em si, devido as 
peculiaridades, a conhecida sonegação reiterada que também aqui imporia 
razoabilidade e proporcionalidade. E por fim, em alguns votos também é 
destacado o próprio produto que é vendido que segundo alguns justificaria 
também um controle maior por se tratar de um produto que agride a saúde e 
que por consequência impõe ao Estado, despesas para sustentar a saúde 
pública, então, enfim, em suma são, em linhas gerais aqui são esses os 
argumentos principais trazidos pelos ministros e me chamou a atenção 
justamente porque um dispositivo em questão trata da cassação do regime 
especial em função da falta de pagamentos de tributos, ele não traz a cassação 
do regime especial por outros motivos, exceto a falta de pagamento de 
tributos, penso eu que a medida poderia até se justificar se a cassação do 
regime especial estivesse ocorrendo por outros motivos, como, por exemplo, 
alguma atividade ilícita praticada pela empresa, e aí atitude exemplo eu trago 
aqui a recente lei aprovada aqui no estado de São Paulo, a lei foi apelidada 
como “Lei do Desmanche”, que diz que se a empresa que trabalha com 
desmanche, venda de veículos, peças usadas de veículos não se cadastrar, ela 
pode ter a inscrição estadual cassada, mas daí, por quê? Porque ela pode estar 
praticando um ato ilícito, que pode estar, pode ser uma empresa que pratica 
receptação, então me parece que aí sim há uma razoabilidade, uma 
proporcionalidade eventualmente, desde que isso seja apurado, obviamente, 
gerido processo judicial, mas pode haver uma realmente uma justificativa, 
uma proporcionalidade da medida na cassação da inscrição estadual, mas não 
me parece ser o caso aqui, pois a lei não trata dessa questão, ela 
simplesmente trata da falta de pagamento de tributo. Eram essas as 
ponderações, eu gostaria da opinião de vocês. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já temos dois solicitantes aqui 
para dar opinião, mas eu quero fazer uma terceira, quero fazer umas 



indagações a respeito do fato em si, para ficar bem mais claro. No que consiste 
o regime especial, está se tratando, nessa pergunta é: O regime especial é um 
regime que atribui alguma vantagem para o contribuinte ou é um regime que 
privilegia os interesses da arrecadação? E você mencionou num determinado 
momento aí que a questão da, a questão da continuidade da empresa, da 
possibilidade de manter a sua exploração empresarial, até que ponto o artigo 
inquinado aí fecha a empresa ou só retira do regime? 

Sr. Ricardo Padoveze: Na verdade não é um regime especial, é um registro 
especial, é uma autorização para funcionamento, que é expedida pela 
Secretaria de Receita Federal, sem esse registro ela não pode fabricar cigarros, 
então não é um regime especial que ele traz benefício fiscal ou uma outra 
vantagem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque eu acho que isso esclarece 
o resto. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Infelizmente o tema não é novo. Eu gostaria de 
estar aqui surpreso com essa notícia e dizer: “poxa, acabou de haver uma 
mudança”. Agora, o que você me dizia Ricardo, é aquilo que a doutrina já vem 
se referindo como: A nova vertente. Ou seja, aquilo que era pacificado, aquilo 
que você podia, e com toda razão dizer: Olha, veja como o Supremo tinha 
posição antiga: Súmula 70: Abre aspas, “é inadmissível a interdição de 
estabelecimento com meio coercitivo para cobrança de tributo." Súmula 323: “É 
inadmissível a apreensão de mercadorias com o meio coercitivo para pagamento 
de tributos”. Súmula 547: "Não é ilícita a autoridade proibir que o contribuinte 
em débito adquira, estampilhas, despache mercadoria nas alfândegas e exerça 
suas atividades profissionais”. O Supremo tinha uma posição muito clara 
sobre isso, eu poderia citar outros casos, se quiserem, a medida cautelar na 
Adin, 1975, relator Ministro Celso de Mello, também no mesmo sentido, essa 
era a posição clara, e diria: “puxa, depois disso não há muito o que fazer”. 
Entretanto, como já noticiei, surgiu a tal da nova vertente. Essa nova vertente, 
pelo meu registro, pela primeira vez surge na medida cautelar, na Ação 
Cautelar n° 1657, Rio de Janeiro, DJ 27 de junho de 2007, na qual o Supremo 
Tribunal Federal entendeu que o inadimplemento sistemático e isolado da 
obrigação de pagar o IPI, acabaria por acarretar comportamento ofensivo à 
livre concorrência, daí se justificando o cancelamento do registro especial para 
a industrialização de cigarros. Veja que nós temos situação que nem essas. 
Esta nova vertente reaparece na Adin 173-6, dessa feita do Ministro Joaquim 
Barbosa e eu leio um trecho da ementa que mostra isso, entre aspas, Item 3 
da ementa: "Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição 
constitucional de sanções políticas, invocando para tanto, o direito ao exercício 
de atividades econômicas e profissionais lícitas”, art. 170, Parágrafo Único da 
Constituição: “A violação do devido processo legal substantivo (falta de 
proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a 
substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do 
devido processo legal ", vou por reticências, vou adiante, continua o Ministro 
Joaquim Barbosa: "É inequívoco, contudo, que a orientação afirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário 
desrespeito à legislação tributária, não há que se falar em sanção política se as 



restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas 
empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua 
maior vantagem concorrencial, para ser tida como inconstitucional, a restrição 
ao exercício da atividade econômica deve ser desproporcional e não razoável". 
Portanto, veja que não é uma novidade. A novidade é você me dizer que o 
Ministro Fux teria citado o art. 146-A. Aqui me parece estranho já que o 146-A 
fala em lei complementar, a menos que ele vá sustentar que o decreto-lei em 
questão teria sido recepcionado como lei complementar a uma construção 
muito forte para se imaginar isso, invocar o art. 146-A me causa alguma 
espécie. Essa nova vertente merece dura crítica, ou seja, se eu tiver com 
problemas concorrenciais, nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência que tem sanções próprias para isso, o Estado tem o poder de 
polícia concorrencial e tem instrumentos próprios para tanto, utilizar a norma 
tributária pode ser indutora de comportamento, mas a norma tributária como 
punição é algo que não se pode aceitar, me parece realmente aqui uma 
distorção, nós estamos falando do “jus tributandi”, não do “jus puniendi”, o 
“jus tributandi”, é uma sanção tributária decorre do “jus tributandi”, serve 
como tal apenas, então eu devo relacionar uma situação a outra e saber até 
que ponto eu estou, o que eu estou punindo, se eu estou punindo a 
inadimplência eu estou no “jus tributandi”, se eu estou punindo distúrbios 
concorrenciais eu estou no “jus puniendi”. Então, primeiro ponto da análise 
me parece indagar, essa medida decorre do uso “jus tributandi” ou decorre do 
“jus puniendi”? Se ela decorre do “jus tributandi”, um: Ela pode ser imposta 
tanto pela União, quanto estados e municípios. Dois: Ela deve ser proporcional 
ao seu fim que é o “jus tributandi”, e a questão deve ser estritamente multa 
como sanção pelo inadimplemento para encorajar a cobrança e aqui a sanção, 
que impeça a própria atividade empresarial não me parece que esteja 
compatível com “jus tributandi”. Se ela é do “jus puniendi”, por sua vez, ou 
seja, eu estou falando é punindo um ato ilícito, eu volto a reiterar, primeiro: 
Não caberia estados e municípios, seria apenas a União. Segundo: Seria no 
âmbito do Sistema Brasileiro Defesa Concorrência, o que está acontecendo na 
prática é que a Receita Federal agora vai se arvorar o direito também de ser 
política concorrencial, ou seja, CADE você não faz bem o seu papel, Secretaria 
de Direito Econômico, para que você serve? Você não vê que há operadores no 
mercado trabalhando livremente e você não age? Pois eu, Receita Federal, eu 
que posso tudo, vou no seu lugar fazer aquilo que você incompetente não faz. 
Me parece inaceitável que o Direito Tributário conviva com essa postura e a 
nova vertente merece toda a crítica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Inclusive, agora de helicóptero, 
né? Segundo consta nos jornais hoje. Atrás de mansões não declaradas. 
Fernando, não sei se eu posso dar uma encaminhada aqui, uma 
reencaminhada no assunto, se o fundamento ao Parágrafo Único do art. 170, 
eu vou ler: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos...vírgula, 
salvo os casos previsto em Lei”. Quer dizer, a lei pode estabelecer casos em que 
a autoridade pública, evidentemente a Constituição não diz qual autoridade, 
pode condicionar no exercício da atividade econômica, o problema que está 
colocado é se esta lei que tem cunho constitucional segue o limite do razoável. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É que o decreto-lei não podia tratar desse 
assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei se o decreto-lei podia 
ou não podia tratar desse assunto, depende de verificar lá atrás, mas isso não 
está em questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é importante, desculpe, se era segurança 
nacional ou se era as finanças públicas, a matéria decreto-lei era finanças 
públicas e segurança nacional, então voltamos ao “jus tributandi”. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Aí a inconstitucionalidade 
seria por uma outra razão, o decreto-lei teria nascido, mesmo que não 
houvesse excesso, ele teria nascido inconstitucional pro regime constitucional 
da época e nós conhecemos vários decretos-leis que tratava de matérias não 
autorizadas ao decreto-lei, mas não me parece que é esse o foco que foi 
colocado em debate e nem é ele que nós estamos discutindo aqui. Vamos 
supor, até para discussão, que fosse uma lei, qual é o limite dela? Então, esse 
é um aspecto. Outro aspecto que eu quero também colocar aqui, já que o 
Fernando vai falar, nem todos os desvios do equilíbrio concorrencial estão na 
competência do CADE, nem todos. Alguns estão, outros não. Quer dizer, 
deixar de pagar tributo como mecanismo de vencimento da concorrência, não, 
de memória acho que não há como recorrer ao CADE, mas eu só queria trazer 
essas coisas porque nós estamos aqui acumulando pontos, né, aspectos. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu não posso deixar de comentar que 
outro dia eu estava com o pessoal aí, que assistiu a palestra do professor 
Schoueri no Instituto de Excelência Max Planck, e eles ficaram admirado pelo 
professor Schoueri, primeiro pela sua erudição, sua capacidade de palestrar 
em idioma estrangeiro, como se estivesse falando português, mas o que mais 
chamou a atenção dos interlocutores com quem eu falei foi o que eles 
classificam como, o professor Schoueri é muito “lebend”, né, que eles falam 
em alemão, que significa isso, acaba ‘ah!’ você vê, efusivo né? E com uma 
retórica muito convincente, o que é uma grande qualidade, em que pese o fato 
de que ele é nessa questão quando fala em concorrência, e o Ricardo tem toda 
razão, absolutamente a gente está falando de Cade, não tem nada a ver o Cade 
com o que a gente está lidando, e também o que está se tratando em relação à 
proporcionalidade, razoabilidade, passa apenas tangencialmente pela questão 
que a gente até aqui põe em discussão. Eu considero que o Tércio Sampaio 
Ferraz tratou com mais propriedade o tema, porque ele trabalhou com a 
questão da livre concorrência, e a livre iniciativa, então ele trabalhou com 
esses dois valores no âmbito constitucional e na questão empresarial, então a 
empresa quando ela é instituída ela tem uma garantia constitucional da livre 
iniciativa, então a empresa, a atividade empresarial tem uma garantia 
constitucional da livre iniciativa. Só que essa livre iniciativa ela não é 
ilimitada, ela encontra um limite na livre concorrência, e o não pagamento 
reiterado de impostos, aquele tributos cria uma distorção na livre concorrência 
que não é Cade, ela é essencialmente tributária e não é, eu não considero que 



seja essa questão de jus tributandi ou jus puniendi que é absolutamente 
discordo desta doutrina, mas sim o que está tratando é uma concretização, 
você tem dois valores constitucionais que devem ser aplicados, só que um 
valor pode estar num determinado momento equiparado ao outro, só que a 
atividade do Tribunal Constitucional, e essa atividade ela é típica do Tribunal 
Constitucional e aí é a questão da concretização, que é uma doutrina aceita 
com muita, reiterada às vezes pelo direito internacional, constitucional, e pelo 
direito inclusive anglo-saxão, que quando fala do devido processo legal não é o 
devido processo apenas da questão processual, é que do devido processo legal 
decorre justamente essa consideração, eu tenho que, aqui seria para o direito 
alemão, o direito europeu concretização e no direito anglo-saxão há o devido 
processo legal, que justamente é a consideração de valores constitucionais 
para que você, [ininteligível 00:25:46] o que está em jogo? E aí tem uma 
incoerência que o Tércio trata disso, a incoerência de você dar prevalência à 
livre concorrência em relação a livre iniciativa é justamente uma sanção 
política, é uma sanção política que você tira inclusive a capacidade da 
empresa de eventualmente cumprir a pena, porque você a exclui, exclui a 
atividade, então aí sim pode haver um excesso, mas é um excesso não um 
excesso de [ininteligível 00:26:28], ou seja, a pena excessivamente aplicada a 
um caso que causa uma distorção, mas sim o fato de que você nesses dois 
valores, ok, você pode até ponderar, você vai falar: “eu vou carregar um pouco 
mais na livre concorrência, em detrimento da livre iniciativa”, mas você não 
pode matar a livre iniciativa com a extinção da empresa, porque aí você já não 
tem mais dois valores, só tem um, e a concretização significa uma dosagem 
maior de um valor sobre outro, não a eliminação de um valor sobre outro, 
porque aí gera essa distorção com relação às empresa citadas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo, eu vou passar um valor 
pro Roberto que pediu, só talvez seja falta de atenção minha no momento, 
qual foi o placar da votação? Eu estou querendo chegar a uma observação 
sobre quantidade de ministros ao longo desse tempo todo, não é esse o caso, 
conforme foi visto que concordaram com esta tese, né. 

 Sr. Ricardo Padoveze: Os que votaram pela inconstitucionalidade são só 
três: Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, todos os demais 
entenderam constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E houve a votação completa? 

Sr. Ricardo Padoveze: Acredito que sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, cinco, seis, Lewandowski está aqui... 

Sr. Ricardo Padoveze: Lewandowski, Teori... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, seis votaram a favor da 
constitucionalidade. 

Sr. Ricardo Padoveze: Só uma ponderação, que na verdade mais uma dúvida 
para apimentar até a discussão, primeiro ponto é que o decreto-lei em questão 
ele não trata, ele só fala de falta de pagamento de tributos, sem dizer se isso 
está ou não provocando o desequilíbrio de concorrência ou coisa que vale. O 
outro ponto, será que realmente essa medida é proporcional, tendo em vista 



que, especialmente hoje, o Fisco tem a disposição, meios até mais célebres do 
que ele dispunha a dez anos atrás para fazer a cobrança de tributos como, por 
exemplo, uma [ininteligível 00:28:48] uma série de outras medidas muito mais 
céleres, né? Será que essa situação também não foi provocada por uma inércia 
do Fisco que ao longo de muitos anos como está noticiado aqui, deixou de 
cobrar tributo e isso levou com que a empresa acumulasse débito tributário de 
um montante muito alto? Essa é outra ponderação que eu não vi também no 
acórdão, nem fala, ninguém toca nesse ponto, ninguém faz a comparação para 
concluir, pela, eu entendo a ponderação dos valores, dos princípios, eu estou 
de acordo com eles, mas será que o Fisco não tem a disposição outros meios 
menos onerosos para chegar ao mesmo objetivo? Essa é uma ponderação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí nós vamos ter que [ininteligível 
00:29:40] a maioria do Supremo. Não é? 

Sr. Ricardo Padoveze: Sim, sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É mais ou menos aquela situação 
que nós, advogados enfrentamos quando temos que dizer se é “more likely 
than not”, temos as possibilidade de sucesso, se nós temos algo medido em 
unidades de um a cem, nós sabemos que 51 é proporcionalmente maior do 
que... Mas como não existe essa possibilidade, todos esses fatores que você 
está trazendo aí ou são casuísticos, né? Ou aqueles que podem ser 
generalizados e eu acho que a matéria deveria ser visto sobre o ponto de vista 
das generalizações das consequências e dos atos, mas de qualquer forma está 
subordinada a convicção pessoal, e tanto é que há avanços divergentes, né? 
Roberto. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Eu tenho dúvida como o Schoueri, que esse 
tipo de precedente pode levar a um problema sério como levanta o Dr. Ricardo 
também. Porque a má compreensão destas decisões, e não é difícil que as 
decisões sejam mal compreendidas, não sejam circunstanciadas, podem levar 
a um reascender de métodos de tributação que se suponha estavam 
superados. Acredito que aquelas súmulas todas previam um tipo de situação 
que é: Não pode o Fisco utilizar-se de meios até violentos do gênero 
fechamento de estabelecimento, colocar o fiscal na porta, esses eram os meios 
clássicos, para forçar o cidadão a fazer os recolhimentos dos tributos devidos, 
continuamente é forçar a recolher, essa era o tipo de atitude que o Fisco 
adotava e que era coibido pelos tribunais. O Dr. Zilveti destacou com muita 
propriedade, como sempre, uma diferença muito importante, você tem 
situações como esta que não se está falando de adotar uma medida pra forçar 
o contribuinte a pagar, mas se estaria adotando uma medida, cassar o seu 
registro para excluí-lo do mercado, não pretendo mais exceder nada, e a base, 
o Schoueri leu os textos que referem os fatos em que se baseou o tribunal, a 
base fática é dizer: Este contribuinte é tudo menos contribuinte, ele não é um 
contribuinte, ele é um agente de mercado que, sistemática e requintadamente 
monta um negócio cuja base econômica consiste em não pagar tributos, ele 
não é um comerciante que está passando dificuldade, ele não é um 
comerciante que não está conseguindo honrar com uma tributação que é 
elevada, é pesada, ele não teve enchente, nada, ele nasceu, nasceu, foi 
concebido para ter uma vantagem concorrencial violenta no mercado em que o 



peso do tributo é enorme. Eu não sei quanto é hoje, mas ilustrativamente eu 
costumava dizer aos alunos que quem fuma compra tributo e ganha um 
cigarrinho de presente. É alguma coisa aí na casa dos 85% de tributação, 15% 
de custos, de produção, etc, etc. Então, é um mercado muito particular, em 
que pela altíssima tributação a sonegação é altamente vantajosa, e a decisão 
do Supremo, eu acho que nitidamente foi nesse sentido, eu não estou diante 
de uma prática abusiva do Fisco visando coibir de maneira abusiva um 
contribuinte a recolher, eu estou diante de uma reação do Fisco eliminando do 
universo de contribuinte, eliminando do universo de agentes econômicos uma 
entidade que nasceu para sonegar, e que naturalmente com isso acaba tendo 
fortes reflexos concorrenciais. E última coisinha que eu gostaria de colocar 
assim, para colaborar, a proximidade entre tributação e concorrência é muito 
grande, tempos atrás não era possível falar disto, não existia um escrito a 
respeito do assunto, de uns anos pra cá temos alguns, tem o do Ricardo 
Maitto, né, foi você que orientou Schoueri? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Não. E outros escritos aí interessantes tratando 
desse assunto, mas são inúmeros os episódios tributários de alta relevância 
que nasceram em função de distorções concorrenciais. Professor Alcides Jorge 
Costa sempre lembra que a introdução do ICM se deu a pedido do comércio 
para evitar problemas concorrenciais. Eu escrevi sobre substituição tributária 
destacando bastante, arriscando, eu normalmente arrisco falar mais do que 
devo, colocar historinha da criação da substituição tributária, pela experiência 
que eu tive, achando que aquilo é realmente a gênese. A substituição 
tributária começa a pedido das concessionárias de veículos paulistas, que não 
suportavam minimamente a concorrência das do nordeste que beneficiadas 
com diferencial de alíquota de ICM, pagavam zero de imposto e eu vi nota 
fiscal de saída de veículo, seria hoje um veículo de sei lá, 80 mil reais, a nota 
que ficava no bloco dizia: “Um latão de óleo, R$ 5,00”. A proporção era essa. E 
aquilo era totalmente insuportável, foi a pedido dos contribuintes desse setor 
específico, que se começou esta moda de substituição tributária que nos pesa 
e têm distorções conhecidas, este parecer que o Dr. Zilveti, do Tércio 
[ininteligível 00:36:54] imagino que é da questão dos medidores de invasão, 
não é? Um parecer publicado até numa ordem que eu coordenei, eu não sei se 
está publicado em outros lugares, mas nessa está, princípios e limites da 
tributação, trata dos medidores de vazão, que também é a pedido de agentes 
de mercado, que dizem: “O meu concorrente- a Schincariol não recolhe um 
tostão”, não sei se era verdade, mas esse foi o fundamento. Gerou outras 
instruções concorrenciais, porque agora ele coloca uma barreira para os 
pequenos, os cocacoleiros têm que recolher tributo por substituição e medidor 
de vazão com parâmetros de valor de refrigerante estabelecidos pela Coca-Cola 
e não pelo X cola. Então, os temas: concorrência e tributação realmente 
andam muito próximos e eles têm esses problemas muito difíceis de serem 
resolvidos, especialmente quando a gente tem uma tributação caótica como a 
nossa, com alíquotas assim, monumentais, com diferenças brutais de um 
setor para o outro, então, este é um campo propício a esse tipo de coisa. Gosto 
de sonhar e agora... Já falei demais, né? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Eu gosto de sonhar com o que algum dia a 
gente tenha um sistema mais uniforme, mais simples, e o que próprio 
contribuinte vai querer a eliminação do mercado daquele mau contribuinte, 
porque aquele mau contribuinte é um mau comerciante, é um cara que quer 
jogar fora das regras do jogo. E como nos muito antigamente, os comerciantes 
se organizavam para quebrar a banca do mau comerciante que não pagou as 
suas duplicatas, que não eram duplicatas, o comerciante de hoje haveria de se 
organizar para quebrar a banca do mau comerciante que não paga 
sistematicamente os seus tributos e causam distorções que são efetivamente 
nocivas à livre concorrência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: O que eu ia dizer acho que já foi mais ou menos 
ditos aí pelos os que me precederam. Eu só queria registrar aqui que eu acho 
que tem uma diferença nessa situação de fato que foi objeto de exame pelo 
Supremo, nós não estamos tratando aqui de um caso de um supermercado 
que deixa de pagar imposto e então ele vai ter suas portas fechadas, nem 
posto de gasolina, nem de um empório, nós estamos tratando aqui de uma 
atividade que é regulada, e é condição para o exercício dessa atividade estar 
em dia com o pagamento de seus tributos, é como seguradora, é como banco, 
como empresa de capitalização, são atividades reguladas, e é condição para 
ingresso, para exercício da atividade, para se submeter a esse regime jurídico 
é condição de pagamento de tributo, banco não pode deixar de pagar tributo, 
banco regularmente tem que apresentar certidão negativa para a Receita 
Federal, sob pena de ser cassado o exercício da atividade. Então, eu acho que 
tem uma diferença aqui, e aparentemente para exercer a atividade de 
produção industrialização de cigarro, há necessidade desse regime especial de 
fiscalização, de controle da Receita Federal e uma das condições para exercício 
dessa atividade é pagar os tributos. Eu não sei se essa questão específica foi 
discutida pelo Supremo, me parece que o Supremo abordou mais a questão do 
ponto de vista da concorrência, mas eu acho que não é questão concorrência 
aqui, eu acho que é uma questão de não observância de requisito para o 
exercício da atividade. Se não me engano, a gente discutiu um caso aqui, em 
uma Mesa, alguns meses atrás, sobre a condição para ingresso no regime do 
simples, que é estar em dia com o pagamento de tributos. E eu acho que a 
gente discutiu que uma decisão do Supremo dizendo que não, se o sujeito não 
paga os tributos, ele não pode se submeter ao Simples, então está fora do 
regime. Então me parece que é uma situação parecida aqui. Para o exercício 
da atividade de industrialização de cigarro, é necessário estar em dia com os 
tributos, logo, se ele não está em dia, ele não atingiu, não cumpriu uma 
condição, requisito para o ingresso no regime, logo, fecham-se as portas. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu fico até assustado com a intervenção do 
Bianco, me deu até calo frio. 

Orador não identificado [00:42:08]: Nossa! 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É... Nossa. Pelo amor de Deus, Bianco, não faz 
uma coisa dessa, você me mata o coração. A história da tributação tem vários 



exemplos do que o Bianco está considerando razoável me parece 
extremamente temerário, que na Idade Média você via que os contribuintes 
que não pagavam impostos recebiam chapéu, um chapéu de burro, assim, e 
você diferenciava aqueles que não pagavam tributos do que pagavam tributos, 
escorchantes, né? Que era natural naquela época, como hoje, e você colocava 
chapéu de burro. Este foi um passo e isto está na história da tributação, que é 
fantástica, para contradizer o que você está dizendo, Bianco, isso foi um passo 
para a tributação capitária, porque logo passaram a por o chapéu de burro 
para escorchar mais ainda determinados contribuintes, e determinadas 
classes sociais e religiosas, como os judeus e depois os muçulmanos. Então, o 
que acontece, Bianco, que é a questão do Simples, é justamente o que a gente 
estava falando sobre o limite da livre iniciativa, com o cadastro negativo, que 
está virando uma moda, você passa a apontar aqueles contribuintes que estão 
em dívida com o Fisco e ao apontar você exclui eles do mercado, porque a 
perda do Simples é um crime, é um excesso e mais do que isso, é a perda da 
livre iniciativa, porque você tira ele da condição de trabalhar, da condição do 
exercício da atividade econômica. Então, Roberto, mesmo que o contribuinte 
tiver no mercado regular, mesmo que o contribuinte for devedor quanto 
mais(F) impostos não se admite que com base em um argumento 
concorrencial você exclua a livre iniciativa. Você pode criar entraves, mas você 
não pode tirar a capacidade de vida, é a mesma coisa que você falar assim: 
“olha você está devendo o imposto, você vai perder o RG”, então você se torna, 
como é o caso da história da tributação, você se torna pária social, e pária 
social empresarial, só que o pária social empresarial já seria o chapéu de 
burro, cadastro negativo que está acontecendo. Agora, além do cadastro 
negativo, você tirar condição de empresa, isso é totalmente absurdo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, vou passar a palavra para a 
Alexandre, lembrando que, só dizendo que estava na reunião outro dia e o 
indivíduo foi chamado de burro por outro por ter pagado imposto. 

Sr. Alexandre: Professor, eu tenho uma posição intermediária, o Dr. Schoueri 
leu uma decisão, a palavra do Ministro Joaquim Barbosa, eu acho que é 
factual essa situação, um advogado, por exemplo, tem cliente, eu já vi 
empresas em que só começou a pagar imposto depois que botou o fiscal 
porque ele não... Quanto mais não pagar ICMS, ou seja, o Estado mandou o 
fiscal, agora você não vai mais sair mercadoria sem uma nota com a guia 
paga. Mas era quanto mais contribuinte, quer diz, contribuinte, ele não era 
contribuinte, ele não pagava, quer dizer, foi, é uma situação... Agora, se na 
questão das apreensões de mercadorias, se se apreendeu a mercadoria, 
evidente que ele não pode pagar o imposto que decorre daquela própria 
mercadoria apreendida, então a jurisprudência sempre encaminhou no 
sentido de liberação de mercadoria. Mas tem um caso em que, no caso, por 
exemplo, do IPVA, está se transformando uma sanção política que um 
contribuinte não paga o IPVA, logo o Judiciário não tem dado liminares a 
primeira instância que são vários os casos, o Tribunal de Justiça não concede 
a liminar e o contribuinte quase sempre tem o seu veículo apreendido por falta 
de licenciamento, e aí é uma situação que a sanção política é excessiva, 
porque por tem “N” motivos, a pessoa não pagou aquele IPVA. Agora, nesse 
caso específico, dessa contribuinte tecnicamente falando aqui, [ininteligível 



00:46:44] é um caso notório de abuso. Então eu acho que é factual a decisão, 
essa sanção, ele tem que ser pensado como elemento de uma sociedade, assim 
como sociedade, temos que pensar que é solidário as contribuições para o 
Fisco, tem empresas que realmente não merecem a proteção do estado, não 
são, não agem de acordo com a lei, logo, invocar a lei para protegê-los para 
não descumprir a lei é uma incongruência, por isso que eu entendo que é 
factual e o Supremo tem sido até parcimonioso. Mas tem situações extremas, 
como ele disse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou, vou pedir para o Plínio 
ser rápido, nós já estamos na hora da assembleia [ininteligível 00:47:31]. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Fernando, eu 
estou na mesma linha de pensamento, a te acompanhar. Há um outro ponto, 
eu não sei se nesse caso específico, se o acórdão tocou na questão da livre 
iniciativa, e se não tocou na questão da livre iniciativa, se houve ou não 
embargos de declaração, porque é relevante esse ponto, e há outro ponto que 
não foi levantado nessa ação pelo que eu vi, que é a questão da função social 
da propriedade, da empresa. Ora, uma coisa é um mau administrador, outra 
coisa é a empresa que ele administra. Uma coisa é o controlador, a outra coisa 
é esse controlador deixar de pagar os impostos que a empresa deva pagar. 
Porque se existi a função social da empresa nós temos que privilegiar duas 
coisas, a livre iniciativa em primeiro lugar e a continuidade da empresa como 
[ininteligível 00:48:32] econômico, porque há um desinteresse também de 
todos aqueles que trabalham na empresa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos dar uma 
interrompida, vamos abrir a Assembleia Geral Ordinária, há quorum 
suficiente, já houve as convocações pela forma estatutária e a pauta se 
resume, aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2013, e 
como o relatório da diretoria, relatório que nós usualmente fazemos em 
caráter verbal aqui na assembleia. Eu vou, antes de passar a palavra ao 
Brandão, que vai fazer a exposição detalhada aí das demonstrações 
financeiras, eu vou abrir a palavra para os meus companheiros que queiram 
eventualmente, dentro do relatório falar alguma coisa, que queiram falar antes 
da exposição do nosso balanço e resultados. Evidentemente depois que todos 
puderam falar. Alguém quer falar alguma coisa antes? Eu acredito que todos 
os presentes aqui, toda a nossa comunidade acompanharam durante o ano as 
nossas atividades, várias vezes nós fizemos referência a isso, inclusive no final 
das atividades de 2013, de forma que seria um pouco redundante se repetir 
que fizemos um congresso, que fizemos publicações, eu acho que os números 
falaram mais do que aconteceu durante 2013. Eu passo a palavra para você, 
Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. Eu, como encarregado de 
supervisionar os investimentos que o instituto faz, segundo... Porque nós 
temos assim, os números não refletem exatamente aquilo que nós possamos 
considerar como atividade do instituto, porque se nós fôssemos uma empresa 
privada, certamente os investimentos que a gente faz em cursos, em 
congressos, isso tudo iria para a nossa marca, o nosso intangível, seria 
possível até de uma avaliação, não tem a avaliação da Natura, da Coca-Cola, 



mas o nosso IBDT, primeiro nós nem podemos vender a nossa marca, né, mas 
tem um valor bastante grande, então isso é considerado como uma despesa, 
né, está no nosso intangível, mas de qualquer maneira, [ininteligível 00:51:10] 
porque é claro que cada medida que a gente faz no congresso o nosso nome se 
valoriza, e embora a gente as vezes não tenha resultados financeiros 
favoráveis, para nós basta exatamente essa consequência, essa divulgação que 
é feita pelo IBDT no Brasil, no mundo o respeito que está tendo, 
evidentemente nós não vamos, o instituto não vai ganhar dinheiro ao 
transferir a marca IBDT para uma outra instituição porque ninguém vai poder 
comprar e nós também podemos vendê-la. Então, de qualquer maneira nós 
vimos que estão os resultados, o primeiro bloco é exatamente o resumo do 
nosso ativo, o nosso ativo ele está com acréscimo de aproximadamente 300 
mil reais durante o ano de 2000 em relação a 2013 e não obstante uma parte 
dele seja de ferimento, né? Que são os débitos judiciais que dependem de uma 
decisão judicial, mas o que é mais importante na parte de recursos 
efetivamente disponíveis, de qualquer maneira há um acréscimo de 
aproximadamente 200 mil reais, nós temos um patrimônio estimativo total de 
1 milhão 950 mil, mais ou menos, em bancos e aplicações. Os dois itens 
abaixo são coisas que eventualmente se vier será bem-vindo, mas eu pretendo 
também evitar a questão judicial da discussão da incidência da Cofins 
exatamente sobre todos esses cursos que a gente faz e que a Receita Federal 
entende que dar curso cobrando não está no campo de isenção da Cofins, nós 
estamos discutindo redução [ininteligível 00:53:07] é uma ideia do escritório. 
É, vai passar o livro aqui, então, como todo o ano passado, por favor, colocar o 
nome em letra maiúscula, e identificar pelo RG que é assim que o cartório 
exige. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E aí é só os associados. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, por favor, é só os associados podem... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aproveitando a pausa, 
aproveitando a pausa eu quero fazer uma observação sobre a conta de 
depósito judiciário, seria novidade da carga tributária né? Instituto que não 
tem finalidades econômicas, que é isento de imposto de renda, de contribuição 
social sobre o lucro, que paga PIS sobre a folha, somente sobre determinados 
receitas, vejam que nível chegou a incidência de Cofins, e nós aqui na diretoria 
entendemos alguns anos atrás que nós não podemos continuar correndo o 
risco de não termos uma certificação judicial do nosso direito à isenção, por 
isso que estamos depositando para não onerar o patrimônio futuramente, caso 
viéssemos a perder. E vejam que o valor acumulado desse depósito aí são 
valores originais de depósitos. 

Orador não identificado [00:54:51]: Está em Selic. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, isso aí é o valor que nós 
depositamos. Vocês verificam em relação ao patrimônio, ao ativo que nós 
temos. Fernando. 

[falas sobrepostas] 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, pra nós não interessa nesse momento, 
nem para as empresas porque quando... 

Orador não identificado [00:54:58]: Não, você está depositando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não se deve corrigir porque é uma... 

Orador não identificado: Depositou morreu. 

Sr. Hiromi Higuchi: Então, mas Selic não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E esse Imposto de Renda a fundo 
[ininteligível 00:55:04] é mais um deve ser feito pela carga tributária porque 
durante o congresso nós tivemos que pagar professores estrangeiros e o Banco 
Central, o banco não permitia que se fizessem pagamento sem recolher os 
impostos, embora a gente pudesse fazer uma declaração de isenção que é a 
parte [ininteligível 00:55:22], infelizmente não foi feita porque foi feita 
eletronicamente e acabou... 

Orador não identificado [00:55:30]: Pagou imposto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pagou. Nós vamos recuperar, como nós não 
pagamos outros impostos, então fica difícil recuperar porque o banco Itaú não 
quer devolver dessa forma, quer fazer a tabela de credito de compra. Muita 
coisa pra recuperar. Tudo bem, vamos lá. Por favor, o segundo bloco. O 
segundo bloco é exatamente a questão do passivo, parece que houve um 
aumento muito grande, mas na verdade foi só para nós uma surpresa, porque 
depois de fechado o exercício, caso fechado o exercício, a USP nos mandou 
uma fatura de aluguel do salão de um curso que foi efetuado em março do ano 
passado, só aí é R$ 65 mil. Não, não, pra mim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só não gostaria de deixar registrado como 
surpresa, não, nós combinamos que pagaríamos isso e houve um problema 
administrativo que eles pagamento posteriori, o que está sendo pago é 
exatamente ao que combinamos e é um valor reduzido, inclusive. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero fazer uma observação, 
porque a expressão de surpresa parece que a USP está cobrando 
indevidamente e nós estaríamos aí conhecendo por uma espécie de 
liberalidade, não é isso. Havia uma autorização de uso das salas com 
despacho do diretor da faculdade, com fixação no valor do aluguel. O que 
houve é uma falta de atenção da secretaria em cumprir essa obrigação, nós 
ainda cumprimos atrasado, não é? Então, você tem toda a razão, foi uma 
surpresa no sentido de que percebemos o nosso erro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é que já esteve em [ininteligível 
00:57:02] despesa o ano passado e, ficou com uma bagagem, né. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é despesa do curso de especialização que 
nós usamos salas três vezes por semana, salas da faculdade, essa é a despesa 
por um ano inteiro de um curso de especialização. Só para identificar o que é 
isso. É bem razoável. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Então tudo bem. É que esse valor, o 
professor Schoueri sempre me perguntava: “Quanto nós temos de provisão 
para a doação para a USP?”. A surpresa foi que eu falava que tinha tanto e em 
março nós recebemos essa informação que estava com problemas [ininteligível 
00:57:40], e a informação ficou [ininteligível] que esses R$ 65 mil vai ser 
descontado da doação que nós vamos fazer para a USP. Por isso que ficou 
essa questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitir explicar a questão da doação para 
a USP, os associados já conhecem isso, nós deliberamos isso em assembleia, é 
só para relembrar. O instituto pretende fazer uma doação para a faculdade, 
para uma sala, um auditório em homenagem ao professor Rui Barbosa 
Nogueira, ainda será discutido na congregação, nós estamos trabalhando em 
um projeto para isso e estamos levantando fundos. Quando na diretoria 
decidiu por fazer essa doação no passado, embora o instituto tivesse até 
recursos financeiros, nós achamos que nós não teríamos legitimidade para 
tirar recursos de pesquisa para uma doação. Então, criamos um curso novo, 
esse curso de especialização foi criado com essa finalidade para que nós 
formássemos um fundo, para que este fundo viesse a ser doado, então o 
dinheiro, eu vou falar de dinheiro carimbado, todos os professores que vieram 
dar aula nesse curso vieram já com o convite dizendo: “olha, nós não 
pagaremos pela sua aula porque todo o recurso fica carimbado com essa 
finalidade”, os alunos que se matriculam sabem que o curso tem essa 
finalidade, então isso, ou seja, vamos formar um fundo para que seja doada a 
sala, em homenagem, a sala ou as salas, vamos deixar genericamente falando 
assim, para que haja obras em homenagem ao professor Rui Barbosa 
Nogueira quando atingirmos o total. Então, essa reserva para doação da 
USP... 

Orador não identificado [00:59:22]: O total é quanto? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Orador não identificado: O total é quanto? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o número assim, nós estamos tentando 
chegar a R$ 700 mil, porque a ideia seria, por enquanto como ideia, nós 
estamos discutindo, além da própria sala do professor Rui Barbosa Nogueira, 
formaríamos outras tantas salas no âmbito dessa doação, isso é uma questão 
de conseguir um espaço na própria faculdade, enfim, haverá uma negociação 
tal, estamos tentando chegar a esse número, não sei se chegaremos, mas 
também é próximo disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E essa é uma oportunidade, dá 
licença Brandão, essa é uma oportunidade pra novamente, para agradecer aos 
professores do nosso curso de especialização, alguns aqui presentes, pela 
doação do seu tempo. Coordenação Zilveti. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Zilveti o ano passado, Rodrigo Maitto(F) esse ano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos agradecer a 
colaboração deles, o seu esforço físico, mental e tempo, alguns se deslocando 
de outras cidades para vir dar aula no curso de especialização, todos 



consciente de que não estão sendo remunerados, embora isso seja uma 
tradição do instituto, mas no caso não estão sendo remunerados porque o 
produto líquido desse curso e total também será destinado a esta finalidade. 
Então, na verdade é um esforço do instituto e de várias pessoas ligadas a ele. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E esse valor está o líquido, até 31 dezembro 
de 2013, está representado na rubrica abaixo, que poderia ser acrescido no 65 
mil, por isso foi a razão dessa explicação. Então, resultou uma reserva para as 
ações da USP de 187 mil 672 reais(F), que está no patrimônio líquido, mas 
claro, num dado momento isso vai ser retirado daí para cumprir essa nossa 
obrigação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, não contribuiu com o resultado do ano, 
lembrar que o resultado das atividades, uma parte do resultado não entrou 
como resultado, já entra direto no passivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele destorce um pouco, né? Não 
passou pelo resultado [ininteligível 01:01:17] na destinação do resultado. Não 
passou pelo resultado até tecnicamente, porque não é uma despesa ou um 
custo já incluído, é como se a empresa tivesse um projeto para construir uma 
nova indústria e fizesse uma reserva dos seus lucros para fazer face a esses 
gastos futuros. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tá certo. Para dar uma destinação de resultado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Destinação de resultado. Nós 
tivemos na realidade então um aumento patrimonial de 187 mais 30. Nós 
estamos reservando uma grande parte. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu até foi, até foi objeto de nossa conversa, 
que para mim isso seria um passivo exigível de longo prazo... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é uma discussão que nós 
tivemos realmente, o Brandão, como bom contador e bom jurista, levantou 
essa questão, que nós nos sentimos obrigados, nós achamos que esses 187 
nós não vamos ficar com ele, mas na verdade isso é algo que está dentro de 
nós, nossos subjetivo, né? Nosso compromisso com os professores. Vamos 
supor que a congregação não aprove essa, não adianta, nós não vamos 
conseguir fazer, então não pode ser considerado como passivo, esta foi a 
vitória, a ideia vitoriosa entre nós mesmos, me parece que mais apropriada. O 
que nós vamos fazer com esse valor, caso ocorra, que o professor Schoueri 
acha que não vai ocorrer, mas caso ocorra a negativa de abertura da sala, da 
nossa contribuição, nós vamos ter que resolver no futuro. Agora, eu queria 
fazer uma pergunta para o Brandão, esse valor não está numa conta 
específica de aplicação, eu sugeriria que nós calculássemos retroativamente 
qual seria a remuneração que esse valor teria até agora e que nós 
segregássemos uma conta específica ou fôssemos acrescendo essa reserva a 
um montante que as nossas disponibilidades financeiras são acrescidas pelos 
seus, pelas suas receitas financeiras, porque na verdade esse dinheiro está 
dentro das nossas aplicações, vamos criar uma conta específica no banco, 



talvez a gente fazer no próximo encerramento uma atualização desse valor. 
Então, vamos em frente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, aí no terceiro bloco nós temos uma 
evolução do nosso patrimônio líquido, sempre crescente, e com 2013 apenas 
com uma nota, a nota exatamente explicando que ele está acrescido dos 187 
mil que está teoricamente destinados a USP. Ok. Nós temos um quadrinho 
seguinte que seria apenas a nossa realização de investimento sobre cursos e 
esse especialmente do professor da sala, vamos chamar, professor Rui 
Barbosa, nós temos aqui então, o curso de atualização, ok, curso de 
especialização, congresso brasileiro que investimento foi maior do que a 
receita, e o curso pós-graduação da USP que gerou aquela... Pode. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, a terminologia não está muito feliz no curso 
de especialização internacional, e o que ele chama de pós gradualizações 
exatamente a especialização em Direito Tributário que não é da USP, é com os 
recursos serão voltados a uma doação à USP, um congresso não é apenas um 
congresso, houve um congresso e uma conferência internacional no meio da 
semana, conferencia [ininteligível 01:05:06] então são duas atividades que 
tivemos e não uma. E eu sempre teimo com o João Bianco aqui, porque o João 
defende o curso de especialização e eu defendo o congresso, eu digo para ele: 
“João, considerando que todos os seus alunos participam de graça no nosso 
congresso, eu gostaria de deslocar uma parte da receita da especialização do 
congresso, pro congresso não se mostrar deficitário porque não é justo com o 
nosso congresso”. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, essa é a questão... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só um comentário, a gente está discutindo 
questões que podem prejudicar a visão dos associados sobre o balanço e sobre 
as [ininteligível 01:05:54] que nós queremos passar para os associados até de 
forma transparentes. Essas observações, está na conta correta, se não está na 
conta correta, ou se, absolutamente são aconselháveis porque o que importa 
na minha visão é dizer: “Olha, gente nós temos receitas, a atividade do 
instituto é científica, e se ele resolve doar, foi uma decisão, se ele resolve fazer 
uma doação, absolutamente afeta a atividade do instituto porque ele não tem 
fins lucrativos, ele quer fazer uma doação para uma instituição ensino 
pública, certo. 

Orador não identificado [01:06:46]: Homenageando um presidente nosso. 

 Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Inclusive, se não fosse para homenagear da 
mesma forma, o problema é assim, é uma decisão de doação para instituição 
de ensino, o que nos dá, nos presta um serviço bastante interessante, há 
anos, então isso é interessante, e acho que até a gente tem fazer, só 
observações, e a questão se está em uma conta ou na outra, e também essa 
questão do, assim, questão de se é deficitário, eu discordo, não existe déficit 
quando a gente, desculpa [ininteligível 01:07:24] não existe déficit na questão 
que você está fazendo curso, está fazendo congresso, está fazendo ciência, 
então não existe déficit, essa é a função do instituto. Então, só para a gente, é 
investimento, tudo é investimento. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma é importante 
lembrar que a preocupação do] Schoueri decorre do fato que o que está nessa 
conta de congresso na verdade são dois eventos, e um muito custoso, 
normalmente os nossos congressos eles se equilibram com saldo positivo ao 
nosso favor, o ano passado nós tivemos uma semana inteira de atividade, uma 
semana inteira de pessoas aqui, pessoas que vieram do mundo inteiro, de 
locais distintos, tivemos que dar uma assistência social a essas pessoas, 
enfim, tivemos que sustentar essas pessoas aqui, os congressos foram muito, 
os dois eventos foram muito caros mesmo, daí esta... Independentemente 
desse ajuste aí que válido, mas daí essa diferença do negativo se eu levo só 
essa linha, o que é importante é verificar que no resto nós continuamos 
sempre com um retorno suficiente para pagar os investimentos que o 
Fernando está chamando a atenção aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O nosso intangível, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o nosso intangível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só voltando, só dizer da evolução dos 
associados, por insistência do professor Schoueri, que há uma evolução 
gradativa de crescimento, nós não aumentamos a mensalidade, a anualidade 
já há algum tempo, está previsto para o ano passo vem, 2015 depois das 
eleições, então a gente vai aumentar. Mas nós temos claramente uma evolução 
até porque há um incentivo à associação no sentido de que quem se associa 
tem benefícios [ininteligível 01:09:24] e também não é só por isso, é que 
alguns até se inscrevem para ter benefício do curso, mas depois continuam em 
razão dos livros que recebe e etc e toda parte que são fornecidas aqui, mas de 
qualquer maneira [ininteligível 01:09:42]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. Eu queria aproveitar 
para já deixar na nossa pauta, que no ano que vem nós vamos ter que 
reajustar, faz uns dois ou três anos que não fazemos o reajuste, fizemos, 
pessoal, simbólico e aumentamos muito a nossa contribuição para os 
associados, aumentou muito em termos de livros, eles estão cada vez mais 
caros, então vamos rever isso com devida antecedência o ano que vem. Agora, 
o excepcional realmente é que aumentou significativamente o número de 
associados, o Schoueri fez uma conta aqui rápida de 156 associados... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pagantes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pagantes, não, é que nós temos 
alguns que são benemérito e... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Inadimplentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E tem os inadimplentes... 

Orador não identificado [01:10:40]: A frequência é alta? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, só para vocês terem uma 
noção nesse aspecto, hoje nós estamos fazendo após a nossa, a mesma 
reunião do conselho do instituto que deve aprovar os novos associados, temos 
a presença aqui de vários conselheiros, solicito que fiquem por cinco minutos 
depois da nossa reunião, só para a gente formalizar a adesão de mais de 100 



associados, só agora. Então é um realmente o instituto está indo de vento em 
poupa. 

Orador não identificado: A inadimplência é alta [ininteligível 01:11:16]? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tenho o dado. 

Orador não identificado [01:11:18]: É alta? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Trinta por cento mais ou menos. 

Orador não identificado: Trinta por cento? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A pessoa também não comparece mais ou... 

Orador não identificado: São aqueles que não vêm. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas aí a gente acaba fazendo um 
recadastramento. Mas nós sabemos pela edição de livros, porque quando 
fazemos a revista nós calculamos quantos associados vão receber, mais 
aquelas pessoas que recebem evidentemente(F) pelos associados, as 
instituições que recebem, então no total de 800, né? A nossa tiragem de 
revista e praticamente ela se esgota. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não são poucas as instituições, é bom lembrar, 
até para quem tem interesse em inscrever a revista, veja, bibliotecas, 
bibliotecas de universidades, existe um número bastante grande de remessa 
de revistas para que... 

Orador não identificado [01:12:07]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse penúltimo bloco é apenas uma síntese 
de tudo aquilo que nós vimos na análise, o total geral de despesas de 2012 em 
relação a 2013, nós tivemos um aumento de pouco mais de 150 mil, por outro 
lado, as receitas evidentemente foram bem maiores, que resultou no superávit 
de 220 e alguma coisa, sendo 30 líquidos, o 187 novamente aqui com uma 
distância não específica a custo. Nesse é o último quadro analítico, a gente 
verifica que as despesas gerais praticamente não se moveram, tipo, despesa do 
escritório, tivemos até, praticamente zero a zero. Em questão de livros, nós 
tivemos menos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Surpreendente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que ficou para esse ano, né, alguma 
coisa. 

Orador não identificado [01:13:02]: [Pronunciamento fora do microfone]. 

[falas sobrepostas] 

Orador não identificado [01:13:12]: São os livros em série. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Orador não identificado [01:13:16]: Tem revista, tem tudo? 



Orador não identificado [01:13:19]: Caiu pela metade? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não foram dois livros esse ano? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Inclusive. Ah, dois livros. 

Orador não identificado [01:13:24]: Há livros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dois livros e duas revistas, não é? 
Eu também estava supondo, acabei de falar que nós temos que reajustar a 
anuidade(F) do próximo ano porque nossos livros estão mais caros. Nós 
estamos tendo... Mas pelo menos na série, na série doutrina tributária, temos 
contado com a boa vontade do Vinícius [ininteligível 01:13:49] e tem mantido o 
preço a bastante tempo sem revisão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O que pode ter acontecido é ter sido pago no 
final do ano de 2012, uma reedição da revista, [ininteligível 01:14:02] porque 
realmente, quando eu fui coletar agora não investiguei exatamente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou estaria faltando a última, o 
n°30 da [ininteligível 01:14:13] aliás, da Direito Administrativo atual, ou não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não foi em dezembro, o 30 não saiu em 
dezembro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu me lembro que... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que é essa a explicação, 30 não saiu em 
dezembro, está disponível em janeiro. 

Orador não identificado [01:14:26]:  Então esse ano vai aumentar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu já... Eu já recebi o balancete de 
fevereiro, realmente, só de correio para remeter os livros foram R$ 8 mil, então 
foi agora, a despesa foi feita agora [ininteligível 01:14:42]. E aí você segue com 
as questões de curso e congresso que nós já vimos de forma analítica, o total 
de despesa analiticamente também o resultado nós já vimos lá, aí vem as 
anuidades, cursos, congressos, financeiras, nós tivemos uma quedinha de 
financeira até por função da queda de juros que esse ano vai haver uma 
melhora, uma melhora no aumento, e finalmente novamente demonstrando o 
nosso superávit liquido com a reserva em relação ao uso. Fechadinha nossas 
contas com bastante dinheiro em caixa para uso de investimento na nossa 
instituição e é isso aí nossas informações sobre as contas do ano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O nosso caixa tem novas 
disponibilidades, inclusive aplicações financeiras, sempre folgada, é uma 
herança das administrações anteriores, desde o professor Rui Barbosa para 
dar segurança ao instituto. Alguém quer algum esclarecimento adicional? 
Então eu vou colocar em votação as contas, se alguém tiver voto negativo, por 
favor, se manifeste, livremente, ou por outra razão, caso contrário, nós damos 
por aprovadas as contas de 2013, agradecendo ao Brandão particularmente, 
Bianco também que é o nosso tesoureiro. Brandão, nosso, realmente nosso 
vigilante financeiro, sempre atento, levantando os problemas, e nós 
infelizmente aqui no instituto temos algumas deficiências na infraestrutura 



que estamos tentando superar e na parte da contabilidade nós tivemos ao 
longo dos anos aí grandes problemas que esse ano, graças ao Brandão, a 
vigilância, a supervisão permanente dele nós conseguimos superar. Ao um 
ponto de restar pequenas discussões sobre se essa conta devia chamar curso 
ou congresso, desse tipo aqui, né? Então, obrigado a todos pela confiança e 
pela colaboração e vamos retornar ao tema que estava em aberto, Schoueri, o 
Hiromi tinha pedido a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, pelo menos, quer falar? O Hiromi fala. 
Não, é só porque. Só para, porque me disseram aqui sobre algumas empresas 
que não são se quer contribuintes, eu ouvi duas vezes a mesma expressão 
“não são sequer contribuintes". Isso não existe. Se existe uma empresa que 
vendendo saída de cigarros, são contribuintes bons ou maus, mas são 
contribuintes. Então, nós temos uma aproximação que me pareceu bastante 
errônea. E eu quero insistir com esse ponto, se eu tenho um ilícito que eu use 
no poder de polícia, o que me incomoda é que: “Ah não, neste caso aqui cabe 
essa sanção”, eu estou falando em poder de polícia ou eu estou falando em 
tributar? Em faço esse desafio, nesses termos, eu pergunto a vocês, no caso 
uma medida federal e para a nossa sorte, para não termos o problema, a 
União detém tanto o poder de tributar quanto o poder de punir. É 
competência dela mesmo, punir questões concorrenciais(F). Eu faço a 
pergunta: Se um município na mesma onda diga: Eis um sonegador 
contumaz, ele está proibido de prestar serviços, igualzinho, para que você 
possa ser prestador de serviços do meu município, você deve ter um cadastro 
e estar em dia, sob pena de não poder prestar serviço no meu município. Eu 
gostaria de pedir aos meus companheiros de Mesa e se o Hiromi me autorizar, 
que se manifestasse sobre essa situação hipotética, o caso é idêntico, mas a lei 
é municipal, não tem mais esse problema de decreto-lei, é o município de 
Pirapora, município de Pirapora que faz. Eu quero insistir com Pirapora. 
Pirapora decide... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de perguntar aos companheiros 
como veriam a lei municipal de Pirapora que diga que como condição para que 
se preste o serviço nesse município deve-se estar em dia com o ISS sob pena 
de não poder prestar o serviço, se diriam: “Ah, é a mesma coisa, depende do 
caso, se ele for contumaz, se ele é um sem vergonha, salafrário, que em 
Pirapora todo mundo sabe que ele é sem vergonha, todo mundo sabe que ele é 
um salafrário, todo mundo sabe que ele distorce o grande mercado de Pirapora 
na prestação de serviços”, eu gostaria de ouvir a opinião dos companheiros 
para saber se nós estamos em uma medida constitucional ou não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu concordo com o Schoueri, amplamente 
inconstitucional, ou seja, não, isso tem acontecido com Pirapora, São João do 
Miriti, cidadezinhas grandes, pequenas, importantes, não, e a questão não é 
no sentido até de dizer: Olha, este município ou aquele município, aquele 
estado, esse estado. É justamente esse problema porque me chamou a 
atenção a intervenção do Bianco, é que o cadastro negativo exclui a empresa 
da atividade empresarial, e esse cadastro negativo vai a todos os níveis, então 
não só na parte tributária, mas em outros aspectos e você excluir a empresa 



da possibilidade de contratar o Estado, sendo que o estado, já foi dito aqui, a 
expressão de Delfim Netto, é o encosto, você não consegue escapar na 
atividade empresarial de ter esse encosto do estado, ou seja, o Estado está 
sempre na tua atividade empresarial e quando ele te tira essa condição de 
contratar ele te tira ao mesmo tempo a condição de respirar, então essa 
questão concorrencial ela é falsa, porque também como já foi dito aqui, o 
tributo não é neutro, então todo tributo impacta na atividade econômica e 
impacta o mercado, Dr. Roberto sabe, isso realmente, questão concorrencial 
do ICMS, tudo que foi feito a pretexto de neutralizar uma suposta ação 
concorrencial de um estado ou do outro, gerou muito mais problemas 
concorrenciais e então a pretexto da questão concorrencial você não pode 
aniquilar a livre iniciativa, isso é absolutamente inconstitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que não dá para comparar esse caso de cigarro 
com outras atividades, porque esse negócio de cigarro é um tipo de máfia, que 
como o imposto é mais de 80%. Olha, é um tipo que, muitas vezes a indústria 
fabrica o cigarro no país vizinho e vem aqui e não tem ativo nenhum, não é 
que a Receita Federal não fiscaliza, fiscaliza, ela inscreve na dívida ativa, vai 
para judiciário, mas judiciário não consegue cobrar porque não tem ativo, é 
feito desta forma, já para não ter nada para cobrar mesmo, então são pessoas 
que enriquecem da noite para o dia. Então eu acho que não dá para comparar 
esse caso de cigarro, que já vem não é de hoje, com outras atividades. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto. Seu professor, o 
professor Gerd está escondido lá atrás, e eu me sinto constrangido de vê-lo 
não sentado aqui na Mesa, foi falha nossa de não reservar uma cadeira aqui 
para o senhor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu não estou constrangido... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone, microfone professor, por favor. 
Alguém pode encaminhar o microfone, por favor? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Roberto tinha pedido, depois eu 
passo a palavra. Não, o Roberto está solicitando que o senhor fale primeiro. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito obrigado. Não pagou imposto. Eu agradeço a 
gentileza do Roberto, aliás, eu tenho na coletânea, né? Um artigo exatamente 
sobre tributação sonegação de concorrência, eu justamente pronunciei 
algumas opiniões talvez um pouco chocantes até. Por exemplo, uma das 
afirmações: “Não existe crime contra a ordem tributária”. Não, porque só existe 
crime contra a desordem tributária. Começa por aqui. E, além disso, eu acho 
que a questão do chapéu do Zilveti, eu sou alemão, na Alemanha, criou num 
tempo o imposto dos tolos, imposto dos bobos, a grande massa paga porque 
não entende mais nada desse caso, paga, então são observações importantes, 
eu faço normalmente uma distinção entre aquilo que o Hiromi agora referiu no 
caso dos cigarros, entre o bandidão e o descumpridor sobrevivencial das 
obrigações tributárias. É diferente, e eu acho que deve haver uma 
diferenciação. Agora, quanto a essa questão da livre concorrência, para mim, o 
que acaba com a livre concorrência não é exatamente uma sanção política do 



Estado, porque acaba com a livre concorrência é a própria sonegação, porque 
a sonegação para mim é o maior mal para o mercado livre, eu acho que isso 
tem que ser encarado(F). E se o estado toma medidas drásticas para coibir 
essa prática, ele realmente faz isso em defesa da sociedade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto. Você está falando em 
resposta ao desafio? 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Em resposta a tudo. Tem o desafio-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou responder o desafio... 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Do Schoueri que disse que queria ouvir todo 
mundo da Mesa, e acho que eu que usei a expressão, o cara que não é 
contribuinte, quer dizer, ele não se estruturou como empresa contribuinte, ele 
se estruturou como empresa não contribuinte, o negócio dele consiste e tem 
existência e tem por eixo de sustentação ou não pagar tributo. Que é mais ou 
menos o que o Dr. Hiromi dizia também. Mas eu sou obrigado a dar razão a 
todo mundo, eu acredito que o Schoueri tem razão, no caso de Pirapora, não 
tenho a menor dúvida de que isto não poderia acontecer. Mas as diferenças de 
situação, como o Dr. Hiromi dizia, são muito grandes. Puxa, então vou 
resolver tudo em função do caso e da situação e companhia, este é o direito 
que o Dr. Roberto está sustentando? Não, estou sustentando que nós temos 
direitos diferentes para essas duas situações, o direito é outro. Por quê? Uma 
coisa é quando eu estou falando da generalidade dos casos, estou cobrando 
ISS que é o tributo cobrado de todo mundo, com a mesma alíquota da mesma 
forma e todos os agentes pagam aquilo, e o ISS retira uma parcela econômica 
da atividade que é bastante reduzida, ele não tem como virar o motivo do 
negócio. Sonegar 5% dificilmente vai se tornar um grande negócio e vai 
distorcer totalmente aquele meio. Nós temos uma série de situações e o cigarro 
é um exemplo dele, aqui faço um pouco eco ao que dizia o Bianco, a 
determinadas atividades são particularmente reguladas, por motivos especiais, 
e isto acontece em qualquer lugar. O Fritz Neumark quando fala da tributação 
e diz que ela deve ser uniforme com a mesma alíquota para todos os produtos, 
todas as coisas, a gente sonha com imposto sobre o valor acrescido assim e 
com o fim dessas distinções enormes, ele sempre deixa algumas exceções e as 
exceções basicamente são cigarro e bebida, que tem uma condição muito 
particular e de acompanhamento direto pelas condições, seja via 
regulamentação, seja por algum outro caminho. Na Itália, tem o exemplo lá 
dos monopólios fiscais, a gente vê isso em livro de Direito Tributário, fala: Que 
bicho que é esse? É cigarro. Produção de cigarro na Itália e em muitos outros 
lugares era feita pelo Estado e precisamente pelas características particulares 
desse mercado. Você tem o viciado nisso, ele é dependente de, e ele vai pagar o 
preço que você quiser, é uma demanda inelástica, se eu triplicar o imposto eu 
vou continuar pagando, só que se eu triplico o imposto eu torno extremamente 
atrativa a sonegação, não é igual a prestação de serviço no município de 
Pirapora, a prestação de serviços em Pirapora ou em qualquer lugar, ela está 
dentro de um mercado, vamos chamar, normal, sem estas particularidades, 
então não tenho dúvida em dizer que o direito aqui nesse caso é diferente, 
porque o fato é totalmente diferente, eles não são a mesma coisa, não exercem 
a mesma atividade, o prestador de serviço normal e corrente, ou o dono de 



supermercado que era o exemplo do Bianco para dizer que é atividade normal 
e não é a mesma coisa que produzir cigarro, não é a mesma que produzir 
bebida alcoólica e não é a mesma coisa que produzir arma de fogo, que deter 
banco e companhia, nós temos realidades diferentes que exigem legislações 
diferentes e aplicações diferentes da mesma legislação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, depois Ricardo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para discordar veementemente do Roberto. 
Não [ininteligível 01:30:53] Roberto. Hoje no Brasil a tendência é que todas as 
atividades sejam reguladas, essa observação, essa provocação do Schoueri é 
extremamente pertinente porque o cigarro não é mais nada hoje, o cigarro foi o 
problema, hoje o cigarro tende a não ser um problema, o cigarro está banido 
mundialmente por outras questões, e não são econômicas, e não são 
tributária, elas são hegemônicas, então, a questão que nós estamos tratando, 
por isso o Schoueri provocou, é mercado, Roberto, então nós estamos falando 
de mercado, e o ISS, contrariando você, tem um impacto muito maior do que o 
IPI para Pirapora. Não, e justamente para as empresas que atuam, porque 5% 
é muito, porque é custo, não é sobre valor acrescido e o Fritz Neumark quando 
falou em homogeneidade falou numa questão ideal de valor acrescido que nem 
na Europa existe, na Europa tem distorções enormes, e no nosso sistema não 
se pode nem pensar nisso, e as questões concorrenciais sim são comuns ao 
mercado e é um perigo você falar em atividade regulada, porque hoje sim vai 
tratar... Então com esse pretexto vamos regular tudo e é a tendência do 
Estado que nós estamos vivendo, principalmente de esquerda com uma 
orientação extremamente estatizante, então você tem tendência a regular tudo 
e você tem a tendência de confundir a estatização regulatória com arrecadação 
e que no limite da arrecadação você faz com que a arrecadação se torne um 
instrumento de coerção, e nós não estamos tratando do sonegador, porque 
sonegador é caso de polícia, nós estamos tratando do problema do Estado 
exercer uma atividade excludente da atividade empresarial e esse é o perigo 
que nós enfrentamos, por isso a reação contrária tanto a você quanto ao 
Bianco que me deixam muito inquieto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só pra completar, professor Gerd, o senhor falou 
que sonegação é um problema criminal, ninguém está discutindo que o 
sonegador deve ter medidas criminais, a discussão aqui é outra, é 
concorrencial, é administrativa, o problema é saber se a Secretaria das 
Finanças do município de Pirapora pode impedir uma atividade do prestador 
de serviço de Pirapora, porque ele não paga impostos e distorce o mercado de 
Pirapora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, para finalizar aqui o debate 
por causa da hora, senão nós prosseguiríamos. Eu só quero dizer o seguinte, 
eu acho que estou de acordo que Pirapora não tem nada a ver com cigarro, eu 
acho que o importante é verificar onde existe o excesso, a lei teoricamente ela 
pode fazer a condição, estabelecer a condição que estabeleceu, tanto é que o 
Supremo está ajudando aí. Agora, precisa ver quando que ela está lá, quando 
que ela está lá. Aí poderá ser declarada inconstitucionalidade. É 
inconstitucional reter mercadoria na fronteira lá, só libera depois que se pagar 
imposto, isso o Supremo com certeza vai dizer que é inconstitucional, ou 



qualquer tribunal, mas são situações distintas, não é? E agora queria estar 
fazendo uma observação, não adianta cassar o registro deste 
pseudoempresário de cigarro, ele é abrupto. 

Orador não identificado [01:34:54]: Deve ter um monte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O problema é mais policial. Caça e 
abre outro. A pergunta é: E se para ele abrir outro foi colocado uma condição 
para ele não ser, ter sido antes excluído? Como existem, para ser diretor de 
empresa tem que assinalar que nunca foi condenado etc e tal. Põe um laranja? 
Então não tem solução, é problema de polícia mesmo. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Não conseguiram. Eles foram pro Paraguai 
produzir para mandar para cá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Pessoal, agradeço a presença, 
lembrando que na próxima semana nós, devido ao calendário de feriados não 
teremos nossa reunião. Eu solicito contribuições para a pauta do dia 24, está 
em aberto, completamente aberto, eu solicito aos conselheiros que aqui estão, 
cinco minutos, permaneçam na sala para nós fazermos a reunião do conselho 
com a diretoria. Muito obrigado. 
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