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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Precisamos não 
perder o hábito de começar às 8h15. Culpa da diretoria, aqui, que tem 
assuntos para resolver lá dentro. Queria fazer referência, um pouco atrasado, 
mas digno de nota, do lançamento ontem, no Superior Tribunal de Justiça, do 
livro do nosso associado Lucas Bevilacqua, que é o nº. 10, não é? Dez, acho 
que é o dez da nossa coleção de Doutrina Tributária: Incentivos Fiscais de 
ICMS e Desenvolvimento da Regional. Esse trabalho foi lançado numa certa 
solenidade, ontem, no STJ por iniciativa do Presidente do Tribunal. O Lucas 
Bevilacqua atualmente é... 

Orador não identificado: Procurador-chefe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele é procurador-chefe do estado 
de Goiás, lá em Brasília. Procurador-chefe na área fiscal. Então, ele tem 
bastante atuação no STJ e o livro foi lançado com alguma solenidade lá, é 
importante para o Instituto, é importante para o Lucas. E o livro já está sendo 
distribuído, ou já foi distribuído para vocês, não é? Eu não tenho nada no 
pequeno expediente, alguém tem alguma coisa? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpa... Todo mundo já deve ter visto pelo 
clipping, uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que considerou 
confiscatório uma multa de 25% sobre o valor da operação. E é uma coisa que 
vem sempre discutindo, essa questão da multa, e há muita controvérsia ainda 
sobre esta questão, se a multa pode ser mais alta do que o valor do imposto, 
não é? Parece que ele, a ideia do ministro é que a multa, até o valor do 
imposto, ela não deixa de ser confiscatória. Passando disso, passa a ser, né? E 
é interessante que nós temos algumas multas, inclusive na área Federal, 
novas de 50% do valor do pedido, não é, que já foi julgado ilegal por algumas 
decisões de tribunais inferiores, mas ainda causa certo medo. Então essa aqui 
de 25% do valor da operação equivale a cento e alguma coisa do valor do 
imposto. No caso do ICMS, né? Mas não deixa de ser uma boa notícia, porque 
o fundamento é aquele, de que a multa não deve ser tão pequena que 
incentive o sonegador a fazer coisa errada e nem deve ser tão grande que 
aniquile o contribuinte. Quer dizer, não tem sentido você aniquilar o 
contribuinte através de uma multa exageradamente pesada. E vamos ver que 
caminha esse... Como se trata de uma decisão monocrática, certamente o... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho esse recurso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você tem? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tenho, vou pegar aqui. Eu tenho, vou ver se eu 
acho. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É... Não sei se na notícia deu o número, não. 
Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não [ininteligível]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hein? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o valor de... Valor Econômico de ontem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa notícia é muito importante. 
Você terminou, Brandão?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos embora para o pequeno 
expediente, eu acho que vale a pena umas trocas de opiniões aqui rápidas. 
Essa notícia é muito importante porque ela chega num momento em que a 
Receita Federal tem verdadeiramente como uma política autuar quase todos 
os autos de infração que tenha um mínimo, uma mínima questão de 
planejamento tributário com a multa de 150%. Nem sempre é planejamento 
tributário, muitas vezes é uma questão de opções que a lei permite, e quando 
muito, portanto, a discussão seria em torno de qualificação jurídica, onde não 
existe mínima perspectiva de você falar em evidente intuito de fraude. 
Curiosamente, em alguns casos, têm pareceres de pessoas de altíssimo nível 
jurídico, não é? Eu vi um caso recente aí que tinha um parecer do professor 
Bulhões Pedreira. Quer dizer, o Bulhões está acima de qualquer dúvida com 
relação à isenção de opinião dele. Apesar disso, a Receita entendeu que era 
uma operação fraudulenta, visando exclusivamente reduzir a tributação. 
Multas de 150% com representação para fins penais, que é um peso muito 
grande nas pessoas, não é? Eu acho que um fiscal que faz isto, ele deveria 
responder pelo dano pessoal que ele causa. Dano pessoal à empresa, porque 
nós temos situações aqui terríveis, não é? Esse último auto de infração do 
Itaú, por exemplo, as ações caíram na Bolsa. Não estou dizendo que a questão 
possa ser discutida. A questão do auto de infração do banco Itaú está em 
aberto para ser decida pelos tribunais. Mas, por estar aberta para ser decida, 
é evidente que não há possibilidade de se apenar com 150%. Uma operação às 
claras, feita com a aprovação da CVM, do Banco Central. É uma falta de 
responsabilidade esse tipo de ação, diante da ação fiscal. De forma que esta 
decisão - eu vi a notícia, mas não vi as razões -, ela é muito importante porque 
realmente ela coíbe, talvez, algumas práticas desse tipo. Agora, acho que vale 
a pena a gente discutir um pouquinho. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho a decisão aqui-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que... Vamos ver a decisão, 
mas eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho a questão teórica 
de que o inciso IV, do art. 156, se refere a tributos com efeito confiscatório, e 
multa não é tributo, apenas para verificarmos se isso é tão relevante assim, 
porque na verdade a questão se resolveria pelo princípio dos limites do poder 
de legislar. A propósito do qual, o Supremo já decidiu aquela velha multa de 
300% do passado. Schoueri e depois Fernando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, se permitir primeiro, a informação, nós 
estamos falando do RE 754554 de Goiás. É a 754554, de Goiás. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não sei se... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu... São seis páginas, obviamente eu não vou ler 
todas as seis páginas, e agora o Ricardo perguntou especificamente com 
relação ao § 4º. Então, eu leio aqui dessa Decisão Monocrática: "Cabe 
esclarecer, na linha do correto parecer da douta Procuradoria-Geral da 
República, que os tributos em geral e, por extensão, qualquer penalidade 
pecuniária oriunda do descumprimento de obrigações tributárias principais ou 
acessórias não poderão revestir-se de efeito confiscatório. Mais do que simples 
proposição doutrinária, essa asserção encontra fundamento em nosso sistema 
de direito constitucional positivo, que consagra, de modo explícito, a absoluta 
interdição de quaisquer práticas estatais de caráter confiscatório, ressalvada 
situações especiais taxativamente definidas no próprio texto da Carta Política”. 
(art. 243 e seu Parágrafo Único). Essa vedação - que traduz consequência 
necessária da tutela jurídico-constitucional que ampara o direito de propriedade 
- estende-se, de modo bastante significativo, ao domínio da atividade tributária 
do Estado. Os entes estatais não podem utilizar a extraordinária prerrogativa 
político-jurídica de que dispõem em matéria tributária, para, em razão dela, 
exigirem prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até 
mesmo, aniquilem o patrimônio do contribuinte. O ordenamento normativo 
vigente no Brasil, ao definir o estatuto constitucional dos contribuintes, 
proclamou, em favor dos sujeitos passivos que sofrem a ação tributante do 
Estado, uma importante garantia fundamental que impõe, ope constitutionis, 
aos entes públicos dotados de competência impositiva expressa limitação ao seu 
poder de tributar. Trata-se de vedação que, tendo por destinatários a União, 
estados-membros, o Distrito Federal e municípios, proíbe-lhes a utilização do 
tributo com efeito de confisco. Revela-se inquestionável, dessa maneira, que o 
quantum excessivo dos tributos ou das multas tributárias, desde que 
irrazoavelmente fixado em valor que comprometa o patrimônio ou que ultrapasse 
o limite da capacidade contributiva da pessoa, incide na limitação 
constitucional, hoje expressamente prevista no art. 150, IV, da Carta Política, 
que veda a utilização de prestações tributárias com efeito confiscatório, 
consoante enfatizado pela doutrina (vários autores aqui citados no mesmo 
sentido)”. Eu não sei se vou continuar a leitura, eu acho que é suficiente para 
dizer isso. Posso me manifestar, ou o Fernando antes? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só quero, antes, de Fernando, e 
para informação, o art. 243, Parágrafo Único citado, diz o seguinte... Ele está 
tratando de gleba, de qualquer região no país que foram localizadas... onde 
foram localizadas culturas ilegais, plantações ilegais de drogas. Parágrafo 



Único: "Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em 
benefício de instituições, etc.” Então, aqui, há uma autorização constitucional 
para o Confisco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer falar antes, Fernando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não! Tanto faz. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, então agora me manifestando sobre o tema. 
A extensão da questão tributária às multas tributárias não é nova no 
Supremo. E, por todos, eu cito a ADI 551, que eu costumo dizer aos meus 
alunos na graduação, eu sempre digo que quando eles tiveram muito 
chateados, muito tristes, que eles devem retomar a ADI 551, lê-la na sua 
inteireza e dizer: ainda existe estado de direito. ADI 551 foi aquela famosa ADI 
sobre a matéria de multas no estado do Rio de Janeiro, que se cobrava pelo 
mero atraso duas vezes o valor do tributo e que cinco vezes no caso de 
sonegação. Onde ficou famosa também a frase dizendo que - citando Aliomar 
Baleeiro, que dizia que “Não sabia o que seria segurança nacional, mas que 
com certeza batom de mulher não o seria, continuava-se dizendo que também 
eu posso não saber o que é um Confisco, mas eu sei quando estou diante de 
um”. E duas vezes o valor do tributo por um mero atraso, eu sempre cito para 
os alunos dizendo: imagine aquela situação no Rio de Janeiro, que uma 
pessoa vai fazer um pagamento do tributo, o garoto, estagiário, e, de repente, o 
boy resolve tomar uma cerveja e, quando vai chegar no banco, o banco fechou. 
E ele fala: Não tem problema, no dia seguinte, de manhãzinha, ele vai acordar 
e ele vai assumir com o próprio bolso aquele tributo, afinal de contas a cerveja 
estava... Ele assumiu aquilo. No dia seguinte, quando chega no banco para 
pagar antes que o chefe saiba, ele descobre que duas vezes o valor do tributo 
por conta da cerveja, eu dizia: Essa é uma situação para mostrar a 
irrazoabilidade da situação e o acerto da decisão da ADI 551. Então, portanto, 
não é novidade que o tema das multas se estende aqui. O que eu achei 
bastante interessante dessa decisão, e esse é o ponto, é saber qual é o 
fundamento da pretensão punitiva da multa. E dizer que esta multa se funda 
no ius tributandi e não no ius puniendi. Ou seja, quando eu posso ter uma 
situação de crime - desculpe, essas não são palavras da decisão, essas são 
minhas palavras já, deixe bem claro-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso ter uma situação de ius, de crime, onde 
atua o ius puniendi, que é legislado exclusivamente pela União. E o ius 
puniendi do estado vai ter os seus limites próprios do Direito Penal. A multa 
não se funda no ius puniendi, a multa se funda no ius tributandi. A multa é o 
meio de coerção para o pagamento do tributo ou o meio de desestímulo ao não 
pagamento. E é isto. E, portanto, por esse motivo, como se funda no ius 
tributandi, encontra limites do próprio ius tributandi. Eu não posso admitir 
que a multa, que é o meio acessório para o cumprimento da obrigação 
tributária, ultrapasse o próprio poder de tributar. E, nesse sentido, me parece 
acertado dizer que a multa tributária se aplica os limites do tributo. Esse é um 
ponto, me parece, razoável, importante e que deve ser fixado. Outro tema é 



qual é o... Quando eu passo a falar em excesso - e aí fica o problema, 25, 30, 
40, quando se torna excessivo, que é um problema bastante grande. E que 
várias decisões do Supremo Tribunal Federal já vinham, já vem anunciando a 
questão da proporcionalidade, desnecessária proporcionalidade da multa com 
relação à infração. E aqui vem uma questão até de provocação. Estou me 
lembrando, segunda-feira eu dava essa aula, e dizia, falava isso com os 
alunos, dizia: É curioso porque o bom e velho Código Tributário Nacional, 
quando ele fala do lançamento, ele fala atividade, etc., etc., etc. E, sendo o 
caso, lembrando a parte final, propor a penalidade cabível. É curioso que na 
sistemática do Código Tributário Nacional quem quer que tenha terminado 
esse texto não imaginava uma aplicação de uma multa automática para uma 
infração. Imaginava que aquela autoridade lançadora, conhecendo o fato, 
cobrasse o tributo certo e propusesse uma multa. A ideia de propor uma 
multa dá uma ideia de que eu tenho uma faixa, eu tenho um mínimo e o um 
máximo, a autoridade lançadora propõe a multa e cabe a uma outra 
autoridade confirmar se aquela multa é adequada àquele caso. A ideia de 
propor uma multa dá uma noção de adequação, de dizer: Olha, considerando 
o caso concreto, quer me parecer que na faixa de tanto a tanto seria este o 
caso, e eu proponho isso e uma segunda autoridade ainda confirma. 
Curiosamente, isso é um trabalho a ser pesquisado, um trabalho de pesquisa 
interessante, que eu ainda preciso fazer, não fiz, para descobrir como houve 
uma mudança para aquilo que era propor a penalidade se torna impor uma 
penalidade fixa, rígida, única. Essas decisões, várias, em que os tribunais vêm 
se manifestando sobre exagero de uma multa, são todas motivadas por uma 
legislação que se fixa em uma única pena, independentemente da gravidade 
do fato. Então, como instituto, como um local de pensamento, nós temos que 
trabalhar esta questão. Rever o sistema de penalidade tributária, mas sempre 
dentro da premissa de que a penalidade tributária apenas serve - e é uma 
função nobre - para assegurar o cumprimento da obrigação tributária. E como 
argumento fundamental que eu quero que guardem, não fosse assim, não 
teria sentido a competência dos estados e dos municípios para regular a 
penalidade. Ou seja, a competência para regular penalidade é decorrência da 
competência do poder de tributar. E os seus limites estão no poder de 
tributar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom... Fernando Zilveti. Primeiro uma 
observação da ADI 551, Schoueri, você mencionou o Aliomar Baleeiro, mas 
não é o Aliomar Baleeiro que disse essa célebre frase. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ilmar Galvão citou Aliomar Baleeiro para isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ilmar Galvão citou o Orozimbo Nonato não o 
Aliomar Baleeiro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou pegar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pode pegar. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pega, pega. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem certeza? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pega, pega lá, porque eu escrevi sobre isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estaremos em boa companhia 
com o Orozimbo ou com Aliomar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Orozimbo Nonato que foi o autor dessa frase, 
que é um pouco grosseira, mas ela reflete a falta de elementos de graduação 
que um ministro tem na aplicação da justiça. E, no direito comparado, nós 
encontramos duas fontes sobre esse assunto, o direito anglo-saxão trabalha 
com o due process of law- o devido processo legal, entendendo que é sim uma 
matéria do devido processo legal, integra a justiça, a pena, a pena bem 
aplicada. E uma pena aplicada em desproporção, embora eles não façam essa 
mesma aplicação da doutrina alemã, mas uma pena excessiva prejudica o 
devido processo legal, ela torna o processo legal frágil na sua parte final, que 
seria a mais importante, que seria atribuir uma pena corretiva de conduta, 
não é, ou uma pena reparatória; e jamais uma pena reparatória poderia ter 
uma proporção que não fosse apenas a de reparar aquilo que foi feito e para 
que o infrator não repetisse a nova conduta. Já no caso da doutrina alemã, a 
ideia da desproporção vem sempre no sentido de que é o excesso de pena, é o 
excesso de pena sobre uma questão que não é tão grave, ou não merece essa 
pena dessa proporção. O que eu entendo que nos nossos casos, ou nesse caso, 
o que acontece é que a... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, pode continuar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que acontece-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Era uma questão... Era uma questão de ordem... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos lá, vamos lá, eu vou até o fim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não eu que vou falar sobre 
isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O fato é que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O culpado é o Sepúlveda Pertence 
que disse, está transcrito aqui que foi o Aliomar que falou. O Sepúlveda 
Pertence disse que foi o Aliomar Baleeiro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas foi o Orozimbo Nonato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se há alguma culpa aqui, não é 
nem de um, nem de outro, é do ministro Sepúlveda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Sepúlveda errou o autor da frase, mas tudo 
bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é importante. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é importante, era só uma provocação para 
o Schoueri. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As mulheres podem não concordar 
que o batom não seja matéria de segurança nacional - e eu não sei -, mas 
quando eu estou perante um Confisco eu sei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você pode ler essa passagem? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, é porque a passagem foi mais grosseira. A 
passagem foi assim, foi de batom para calcinha. Então, ficou uma coisa muito 
grosseira em termos de uma matéria tão séria, parecia uma conversa de 
boteco, entre ministros, numa sessão de Plenário, que não pode acontecer 
numa Corte Constitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, mas... 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Continua não podendo, eu acho que a gente 
não pode nivelar a Corte por baixo, não é? Mas o fato é o seguinte, voltando à 
questão da desproporção, o Schoueri disse: “Ok, como é que você sabe se dez é 
pouco, vinte é muito”? É sempre caso a caso, a doutrina se fixa na casuística 
porque, realmente, só o caso é capaz de dar ao julgador a ideia de proporção. 
E a proporção, ela pode variar sobre a mesma matéria dependendo da 
interpretação do juiz. Então não é possível você dizer: Olha, para esse tipo de 
caso, o tribunal vai aplicar sempre multa de 30%, aquele outro tanto. É 
preciso ver. Há circunstâncias e é preciso ver o que o Tribunal entende como a 
melhor forma de graduar a pena. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não quero estender muito essa 
discussão, porque nós temos uma pauta importante, talvez a gente deva voltar 
e colocar em pauta especificamente essa questão. Mas eu queria lembrar que 
o art. 68 e seguintes da Lei 4.502, que na época tratava apenas do Imposto 
Sobre Consumo, imposto de consumo, e hoje é a legislação que rege o IPI, mas 
que depois também esses dispositivos foram incorporados a todos os tributos 
federais pela Lei 9.430, ele previa fixação pela autoridade, se bem que dizia 
que fixação pela autoridade dá pena básica, não é? Sujeito depois a 
circunstâncias agravantes, circunstâncias qualificativas, e tudo isso definido 
nos artigos seguintes. Se vocês forem ver esses dispositivos, eles vão 
desembocar no 71, 72 e 73, que são os dispositivos referidos na Lei 9.430 
como sendo aqueles que permitem a multa qualificada. Então, o 71, 72 e 73, 
eles estão dentro de um contexto legislativo que começa no art. 68 e que está 
em vigor surpreendentemente, até porque a própria Lei 9.430 revogou o artigo 
que está riscadinho ali embaixo, que é o 69, e não revogou os demais. Quer 
dizer, ela manteve em vigor esses preceitos legislativos que são 
costumeiramente ignorados pela fiscalização federal. Mara. 

Sra. Mara Caramico: Talvez seja o caso de voltar a analisar essa questão 
como pauta de reunião porque no estado, pelo menos o que a gente sente, é 
que existe uma discrepância muito grande entre as multas aplicadas e a razão 



das multas aplicadas. Então, uma infração, muitas vezes, de crédito indevido, 
que é uma operação feita até de boa-fé pelo contribuinte que se credita de 
uma nota fiscal ou de uma mercadoria que ele legitimamente comprou e 
pagou, e depois de cinco anos a empresa foi declarada inidônea, ela tem uma 
multa de 50% do valor da operação. E uma multa... e uma operação de clara 
sonegação fiscal, o máximo que ela atinge é 150% do valor do imposto, não é? 
Então, são condutas completamente distintas, e, muitas vezes, o que a gente 
se depara como julgador no tribunal é a impossibilidade de rever essas 
multas, ou de simplesmente mitigar essas multas, porque elas estão aplicadas 
junto com o imposto, porque, além da multa, existe a exigibilidade do imposto. 
E a mitigação do 527-A, que permite ao julgador, vamos dizer assim, ou 
relevar a multa, ou mitigar a multa, conforme a situação, ela só é aplicada 
quando o contribuinte teve apenas apenamento, ou seja, sempre uma conduta 
formal ou uma multa de caráter formal. Então, eu acho... E isso nos incomoda 
muito, porque a gente vê que é uma coisa desproporcional, tem multa de 
150% que não tem a finalidade. Ou seja, para todas as outras operações que 
não se enquadrem nas hipóteses anteriores, multa de 150% do valor de 
imposto. Para mim, isso nem deveria existir, porque não tem tipicidade essa 
multa, quer dizer, qualquer infração, multa de 150%. Então, eu acho que a 
gente... eu queria ouvir um pouco em relação a qual é a possibilidade que um 
tribunal administrativo tem de rever essas multas, porque eu acho que 
infelizmente nenhuma, no sentido de que é uma atividade vinculante do fiscal 
ao estar capitulando a multa num determinado artigo, e eu considerar aquela 
multa abusiva em relação àquela capitulação do artigo é meio complicado. 
Então, existe o limite da legalidade, existe o limite da inconstitucionalidade. 
Então, eu gostaria de ver aonde a gente pode... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você permite que a gente coloque 
isso na semana que vem? 

Sra. Mara Caramico: Isso, é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu gostaria de contar com a sua 
colaboração nessa parte dos limites dos tribunais administrativos. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. O assunto volta semana 
que vem para a pauta. Eu vou sugerir só, então, fazer sugestões aqui de temas 
para estudar, só comentários de artigos que eu conheço sobre o assunto de 
cabeça aqui. Tem um artigo sobre a proporcionalidade na aplicação da multa, 
do Humberto Ávila, que é um estudioso da proporcionalidade, não sei se já foi 
comentado aqui antes de eu chegar. Mas ele é uma multa de mora de 60% e 
ele faz aquelas aplicação dele da teoria da proporcionalidade, necessidade, 
proporcionalidade de sentido estrito e etc. para essa multa. Esse é um artigo 
que está publicado num livro que chama Fundamentos do Estado de Direito: 
Estudos em Homenagem ao Professor Almiro Couto e Silva. É bem 
interessante. Além disso, na nossa revista de Direito Tributário Atual tem um 
artigo do Caio Takano e do Leonardo Branco sobre a interpretação do art. 136 
do CTN, também bastante interessante, sugerindo uma... não uma aplicação 
não objetiva das penalidades, é um outro tema que pode ser estudado. E sobre 
a Lei 4.502, eu queria colocar também para a gente pensar para a semana que 
vem, eu já vi argumentar, a Fazenda principalmente, que seria uma lei 



aplicável apenas para o IPI. E aí eu coloco, por quê? Uma norma geral de 
penalidades prevista na lei de IPI e não revogada até hoje não pode ser 
aplicada para outros tributos federais, talvez até por analogia prevista no art. 
108 do CTN. Só para colocar aqui para contribuir para o debate para a 
semana que vem. 
Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à pauta. Isabel. 

Sra. Isabel: Isabel. Bom dia a todos. A questão que eu coloco hoje para a 
gente discutir é a questão da aplicação do art. 22 e 24, da Lei 9.430, na 
hipótese da gente ter um mútuo, sendo o mutuante uma pessoa física 
brasileira e o mutuário uma pessoa jurídica com residência num paraíso 
fiscal. A dúvida que se estabelece é com relação ao dever de reconhecer uma 
receita mínima quando você analisa conjuntamente o art. 24 com o 22 da 
9.430. E daí fica a dúvida com relação a que momento se daria essa 
disponibilidade da renda. Porque diferente do que se tem para lucros no 
exterior, que fica clara a hipótese de quando se deve reconhecer essa 
disponibilidade do rendimento no exterior, nesse caso, para mim, não está 
claro. Então, eu coloco a questão de como aplicar, quando e como deve o 
contribuinte brasileiro, pessoa física, reconhecer esse rendimento mínimo dos 
juros decorrente de um empréstimo com uma pessoa jurídica sediada em 
paraíso fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. Eu já acho... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para entender o contexto que você deve estar 
apresentando a pergunta, só para confirmar. Você parece se opor pelo fato de 
ser uma pessoa física, já que a pessoa física, em regra, eu tenho para ela uma 
ideia de caixa diferentemente da pessoa jurídica. Ou seja, se a sua questão 
está colocada como eu a compreendi-- 

Sra. Isabel: Exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --você não se opõe ao fato da legislação de preço 
de transferência exigir um reconhecimento de juros, mesmo que não cobrados, 
dizendo, afinal de contas, existe uma renda não revelada. Me parece ser essa 
sua postura, você não está pondo em dúvida se os juros ou essa margem seria 
[ininteligível] ou não. Então, nós estamos adotando algumas premissas, só 
para falarmos a mesma linguagem. A premissa é: houve uma transação entre 
partes vinculadas, paraíso fiscal ou não, partes vinculadas. A nossa premissa 
é de que nessa transação existe uma renda, existe um ganho não revelado. Ou 
seja, alguém está tendo um acréscimo patrimonial que não se revelou na 
transação; não estou entrando no mérito se foi sonegado ou não. Vamos 
admitir que, de fato, não foi cobrado. Não foi cobrado só que, pela sistemática 
da legislação de preço de transferência, aquela riqueza existe, aquela riqueza 
foi gerada no país, e, por conta de uma transação em condições de 
favorecimento, aquela riqueza gerada no país não foi tributada. 

Sra. Isabel: É-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero saber [ininteligível]-- 

Sra. Isabel: Só um parêntese-- 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: --premissa, porque senão fica difícil. 

Sra. Isabel: Em termos práticos, nunca, tanto a pessoa jurídica quanto a 
pessoa física, nunca se reconheceu nenhuma obrigação. Está no contrato a 
previsão de juros, mas tanto na contabilidade-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tá, mas está no contrato a previsão de juros? 

Sra. Isabel: Está. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Melhorou a situação, então. Eu achava que nem 
isso tinha. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só um esclarecimento aqui, uma questão de 
ordem. O fundamento da exigência é o § 1º, do art. 22. O § 1º... Quer dizer, o 
caput do art. 22 trata da dedutibilidade de juros pagos quando a pessoa 
residente no Brasil é devedora, é a mutuaria. O § 1º do art. 22 trata do caso 
da pessoa brasileira ser mutuante- ser a credora. E aí ele está se referindo 
exclusivamente à pessoa jurídica. E qual é o fundamento para exigir da pessoa 
física aplicação desse regime? 

Sra. Isabel: O art. 24, quando você lê o 24, ele manda você aplicar o disposto 
no 22, na hipótese de você ter uma pessoa física com relações com uma 
pessoa sediada em paraíso fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu dar uma-- 

Sra. Isabel: E aí o inciso... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O IV. 

Sra. Isabel: Ele fala: “Serão considerados como rendimentos tributáveis os 
juros”... É o inciso IV, do § 1º, do 24. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu dar uma sugestão aqui. 
Essa palavra “renda não revelada” me assusta, sabe, em termos, assim, 
gerais. Aceitabilidade da renda não revelada quando ela é efetivamente não 
existente, diferente de renda não revelada, porque está escondida; e renda não 
revelada, entre aspas, porque ela não existe. Supomos que não exista renda. 
Mas, de qualquer forma, essa é uma observação que tem que ser colocada à 
margem de toda a discussão em torno de preço de transferência. Ou se 
discute que preço de transferência é inconstitucional, o que cria uma ficção de 
renda, ou se aceita a norma. Nós estamos aceitando a norma. O Schoueri já 
vai querer discutir esta questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não, a nossa premissa foi essa, mas eu quis 
saber se nós estamos adotando como premissa de que existe renda, sob pena 
de não avançar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 24, ele define as... Eu não 
consigo ler daqui... Países com tributação favorecida, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ele não define a hipótese de 
incidência. A hipótese de incidência, na verdade, vai para o 22. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença um pouquinho. Deixa 
eu concluir, por favor. Vai para o 22. Até porque, senão, nós vamos ter 
antinomia aqui, não é? Que é impossível. A ideia é a seguinte, na minha 
maneira de ver, se controla através dos preços “não revelados”, o lucro real da 
pessoa jurídica. Quando ela paga juros para uma pessoa física no exterior, ela 
está proibida de deduzir se paga a mais se o credor for pessoa física ou 
jurídica. Mas se a pessoa física é a mutuante, se nós invertermos a situação e 
vermos o caput, ela não tem dedução nenhuma a fazer, porque os juros dentro 
ou acima dos limites do art. 22 não são dedutíveis do Imposto de Renda da 
Pessoa Física. E aí explica-se porque o § 1º do 22 só se refere à pessoa 
jurídica. O controle é sobre pessoa jurídica. Veja bem que o inciso IV que você 
está insistindo, ele não fala que é rendimento tributável, os juros de pessoas 
físicas, porque aí eu não estaria falando, o que eu estou falando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, sim. O § 2º... O § 2º expresso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos com calma. Cadê o 
§ 2º? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O § 2º: “No caso de pessoa física residente no 
Brasil serão considerados como rendimento tributável, os juros determinado de 
conformidade com o art. 22”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas então nós temos uma 
antinomia. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não é antinomia. Nós temos simplesmente 
uma... A regra é uma combinação, como a Isabel colocou o caso, o artigo 24 
c.c com o 22, dão os antecedentes e os consequentes das regra-matrizes com 
toda clareza. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí, então, eu tenho uma situação 
distinta entre juros cobrados pela pessoa física-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --de países com tributação 
favorecida... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E pagos. Ou seja, o fato de juros serem pagos 
porque não são deduzidos não há qualquer controle. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é isso que eu estou 
falando. Calma, a gente precisa ter calma nas objeções e nas respostas. Eu 
tenho uma distinção entre os juros cobrados pela pessoa física quando se 
trata de tributação de operação com país com tributação favorecida e juros 
cobrados quando se trata de devedor que não está em tributação favorecida? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tenho. Não há previsão legal para aplicação de 
preço de transferência, no caso de a pessoa física emprestar dinheiro à pessoa 
vinculada no exterior se não estiver situada em paraíso fiscal. Sim, eu tenho 
essa diferença. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu queria manifestar uma 
opinião aqui. Realmente nós temos uma situação que eu não tinha reparado 
no caput, me desculpe, o caput do § 2º, realmente ele prevê a tributação. Nós 
temos uma hipótese de antinomia com relação ao § 1º, do art. 22, que 
somente é eliminada, se eu limitar a aplicação do 22 a países com tributação 
favorecida. Mas aí nós criamos uma situação... Tudo bem, eu estou lendo isso 
na lei, mas uma situação tão específica, não é? Tão específica e tão distinta de 
todo o controle de preço de transferência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fico me imaginando se isto aí 
não fica por conta de um descuido, novamente um descuido do legislador. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, meu ponto de vista não foi descuido, foi 
intencional, e eu gostaria de enfrentar a questão específica que a Isabel 
colocou. Ou seja, eu não estou entrando no mérito da constitucionalidade, da 
legislação, eu estou admitindo que existe, estou lendo um texto legal, o texto 
legal fala em rendimento, diz o que será considerado rendimento tributável, 
portanto, a base de cálculo está fixada. E o que a Isabel está apontando? O 
aspecto temporal da regra-matriz, critério temporal, não está identificado 
expressamente. E ela pergunta: A ausência do critério temporal permite, exige 
uma solução. Eu posso dizer, caminho um: Na falta de critério temporal, não 
há regra-matriz. Ela está incompleta, não há como tributar. Segundo 
caminho: Não, o critério temporal existe posto que não expresso. Existe no 
conjunto da leitura do 22, do 24. E daí eu vou tentar imaginar, tentar ler na 
palavra “rendimento”, será considerado... Por favor, pessoal. O 24. Eu vou ter 
que fazer um esforço para ler na definição da base de cálculo, a própria 
definição do aspecto temporal para dizer que será considerado rendimento ou 
juros. Eu não tenho aqui ainda uma informação. E rendimento em toda a 
sistemática da pessoa física, e esta é a tese que a Isabel nos traz, rendimento 
implica pagamento ou crédito. E a palavra antinomia que o Ricardo trouxe é 
perfeitamente aplicável porque fica inviável considerar um rendimento sem 
pagamento. Ou seja, eu tenho uma... ou bem eu redefino rendimento para 
desvincular da palavra pagamento, e vou ter que buscar algum outro vínculo, 
pagamento ou crédito, leia-se, porque, enfim, eu vou ter que desvincular 
rendimento do regime de caixa, eu vou ter que dizer ao legislador, que é 
legislador, não está obrigado a utilizar a expressão “rendimento” no sentido de 
caixa. Uma coisa me parece bastante razoável aqui. Para o legislador, 
rendimento, aqui, não é caixa, por razões óbvias que, se houvesse o caixa, não 
seria necessária a legislação de preço de transferência. Então, ele desvinculou 
uma coisa de outra. E a pergunta é-- 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? A pergunta é: Como interpretar a expressão 
“rendimento” sem que implique o caixa? Ou seja, como interpretar a expressão 



“rendimento” dando uma noção de competência, uma noção anti... Vamos 
assim, esdrúxula em relação a todo o sistema. Seria, e eu não me lembro, não 
sei se alguns dos colegas pode me lembrar, de algum segundo caso, em que 
para as pessoas físicas se aplique o regime de competência. Porque a única, 
assim, a única leitura que eu posso fazer, a Isabel, é dizer que, neste caso 
específico, essa legislação excepcional, a expressão “rendimento” vincula-se ao 
regime de competência. Então, rendimento no seu sentido de acréscimo 
independentemente da sua substancialização em caixa. Não me lembro de 
outro caso, mas é a única interpretação viável, ou seja, tem dois caminhos: 
Um... Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu lembro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, se você lembra, por favor, eu aceito sua 
intervenção. Por favor, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, [ininteligível]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu prefiro a sua intervenção, até porque 
completa o meu raciocínio depois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é que eu vou fazer um 
raciocínio diferente do seu. Pode acabar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu encerro por aqui.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Clemência.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso pedir a palavra de novo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não vou te conceder de novo. 
Eu vou usar o meu poder. Isabel, Schoueri, eu acho que o problema do caixa 
aqui é secundário. Eu quero dizer para você que existe, sim, um caso que vai 
nos levar ao mesmo problema dessa renda não revelada, entre aspas. A 
legislação do Imposto de Renda prevê que as doações que não sejam 
adiantamento legítimo, são tributáveis como se fosse uma venda a valor de 
mercado. A legislação da pessoa física. Logo, não tem caixa. Como é que nós 
resolvemos esse problema? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O aluguel também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Não, já basta um para 
raciocinar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Imóvel próprio também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Basta um para raciocinar, está 
certo? A gente... Como é que se resolve esse problema? Eu acho que não é 
sobre a questão do regime de caixa. É sobre o prisma da inexistência 
exatamente do fato tributário. O fato tributário. Eu acho que, não quero 
recorrer à regra-matriz, mas quero recorrer ao fato tributário. Não existe o fato 
tributário porque não há disponibilidade de nada. Certo? Agora, o problema do 
caixa se resolve... A legislação do Imposto de Renda não fala em caixa de 
pessoa física, ela fala quando os rendimentos são percebidos, a Lei 70.713, 
que deu uma tremenda discussão na época, cuja discussão o professor Henry 



Tilbery nesta Mesa, não nesta fisicamente, era a Mesa na faculdade, na 
Frederico Steidel ainda, discutiu longamente e escreveu sobre o assunto. E de 
lá para cá essa matéria tem sido objeto de decisões, inclusive, percebida no 
sentido de recebido, sim, é caixa, mas a lei não fala em caixa. Fala em 
percebido. Agora, se eu aceito - por que eu estou indo para essa linha de 
pensamentos? Se eu aceito que essa renda, que não existe, pode ser tributada, 
ela só pode ser tributada no momento que, o que for para ser recebido seja 
recebido. O caixa vem atrelado aos juros recebidos. Porque, se os juros não 
forem recebidos, ele não é tributado, nem os juros contratados, nem os juros 
que não foram contratados. Então, o problema de caixa, para mim, se resolve 
facilmente. É apenas definir o quantum da renda tributável, e se aquilo que 
efetivamente, comprovadamente, não foi recebido pode ser tributado. Vejo 
dessa forma. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente essa questão é muito interessante, 
né? Agora, à medida que os debates estavam se desenvolvendo aqui eu estava 
pensando numa situação parecida que o Ricardo trouxe agora, mas eu acho 
que a gente tem que destacar a diferença. São duas situações diferentes. No 
caso trazido pela Isabel, me parece que estão sendo cobrados os juros de 3%, 
que é aquilo que a lei de preço de transferência prevê como rendimento 
mínimo. Então, não há discussão sobre o atendimento ou não ao critério da lei 
de preço de transferência. Agora, digamos um caso em que esse credor, esse 
contrato não prevê o pagamento de juros nenhum. Então, ele não atende o 
regime de preço de transferência. Se ele não atende, a lei prevê a tributação de 
um mínimo. Um mínimo é aqueles 3%. Então ainda que não tenha sido 
recebido nada, pela lei, teria que haver a tributação desses 3%. É 
independentemente de ser regime de caixa ou competência. Então, eu acho 
que a discussão não é essa. Se a lei é válida, nós estamos partindo do 
pressuposto que a lei é válida, independentemente do recebimento, ele vai ser 
tributado pelo mínimo. Se no contrato prevê os 3%-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho solução. 

Sr. João Francisco Bianco: Por que a gente vai aplicar o regime de caixa e 
não aplicar a lei se ele não recebeu? Então, me parece que as duas situações 
teriam que estar submetidas ao mesmo regime. Então, há tributação 
independentemente de haver o recebimento de caixa do dinheiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho a solução para isso, mas 
o Schoueri pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, primeiro a sua solução, depois eu 
[ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho o seguinte, essa situação 
que você está trazendo somente enfatiza a impossibilidade constitucional e 
perante o art. 43 de tributar essa renda não revelada, porque ela não existe. 
Na hipótese de... Eu acho que o problema é o mesmo. O João trouxe, fez bem 
a distinção, juro zero e juros de 1% quando devia ser de 3%. No caso de 1%, 
eu tenho um recebimento; o problema caixa fica resolvido. Está certo? O caso 
do João é juro zero. Enfatiza mais o problema de ser uma renda que não 
existe. Está certo? E o... Um minutinho. Todo mundo está querendo falar, tem 



uma ordem aqui. Schoueri, Bruno, Fernando já me cutucou. Fernando já 
tinha me cutucado. E Gutierrez. Agora, se eu aceito esta possibilidade de que 
uma renda supostamente percebida - agora eu estou usando a palavra legal - 
foi percebida, eu tenho que aceitar também que o aspecto temporal é suposto. 
Agora, eu não posso resolver o problema da intributabilidade porque não 
houve o recebimento físico, porque já estou admitindo que a renda não existe 
como é que eu vou ainda agora querer que uma coisa que eu admito, aí eu 
estou sendo absolutamente antinômico comigo mesmo, eu estou admitindo 
que a renda existe para efeito fiscal e depois eu vou dizer: Mas eu não posso 
pagar porque ela não foi recebida. Eu tenho que admitir por extensão que ela 
foi, sim, recebida. Como é que vou admitir isso? Pro rata tempore, de acordo 
com o decurso do prazo. Porque os juros, de acordo com a lei, pelo menos a lei 
brasileira, é adquirido dia a dia, se não tiver nenhuma condição suspensiva, 
nenhum outro empecilho para a aquisição do direito. Então, eu tenho que 
admitir. E aí eu vou levando a ideia que o João trouxe, a distinção é 
importante porque ela põe a calva, a extensão desta ficção de renda. Pela 
ordem aqui do professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em primeiro lugar, eu queria registrar e 
cumprimentar a Isabel pelo tema. Ou seja, quando a gente tem dúvida o que é 
um tema bom de Mesa e tema de ruim de Mesa, esse é um tema bom de Mesa. 
Ou seja, tomara Oxalá, que em todas as Mesas, a gente tenha temas como 
esses que abrem para tantas questões, que não tem um particularismo e que 
a gente vai abrindo, abrindo e descobrindo coisas que não tinham sido vistas 
na lei. Porque ver o tema da Isabel e da fala do João já fiquei pensando: Bom, 
e se eu tivesse uma situação curiosa, em que eu tivesse um contrato prevendo 
5% de juros, não 3%, 5% de juros, vencidos no final do contrato? Será que 
alguém teria a ousadia de dizer - ousadia, o tema é ousadia - de dizer que os 
juros foram baixos, ou coisa parecida? E como é que ficaria... Eu comecei 
imaginar situações como essas. Tributaria os 3%, depois tributaria os 5%, 
como é que faz diferença. Ou seja, o legislador aqui não imaginou a situação 
que o João descreveu a partir da previsão da Isabel, nos deixa em situações... 
O que nós falarmos aqui, vai trazer consequências e a gente vai percebendo 
cada vez mais, que esse nosso legislador deveria levar um puxão de orelha, ou 
seja, deveria ter pensado melhor na questão. Porque esse cenário, contrato de 
mútuo, prevendo juros de 5% ao mês, vencidos no final do contrato, pagos de 
uma vez junto com o principal em dois anos. Pelo raciocínio que a gente está 
desenvolvendo aqui, este fulano que emprestou com 5% para [ininteligível] 
final, fez uma aplicação maravilhosa, vai ter que todo mês, oferecê-la à 
tributação. Fica uma situação extremamente curiosa e que - e o raciocínio é 
do absurdo -, mas que vai nos ajudar a tentar construir essa norma, porque o 
raciocínio absurdo, ele é literal. Então, primeiro ponto é assim, temos que 
trabalhar com ele como algo viável. Para dificultar e para cumprimentar mais 
uma vez a Isabel, para dizer como esse “cadinho” que ela trouxe para nós vai 
permitindo um molho cada vez melhor, não é? A gente vai ficando 
hipergostoso... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá para escrever um artigo, 
Isabel. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja! O Ricardo o tempo todo fala em não renda, 
ficção; não renda, ficção. Claro, porque o Ricardo tem um conceito de renda 
que não é o único--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está vendo. Está vendo, Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é o único conceito que existe de renda. Ou 
seja, a ideia, o conceito econômico de renda é mais amplo que a ideia de 
acréscimo patrimonial. Ou seja, quando eu penso em renda, eu sim, eu estou 
me valendo daquele livro, que quem não leu e quer estudar, deve ler, The 
Concept of Income, de Kevin Holmes, temos na biblioteca, sugiro um estudo 
daquele livro, em que ele vai nos ensinar ou vai nos reproduzir todo o estudo 
sobre renda, onde nós vamos aprender com os economistas, para começar, 
que renda... Posso falar um pouco sobre isso? Renda no sentido econômico é 
um proxy, é uma aproximação para satisfação. Ou seja, o índice ideal de 
tributação é o seu bem-estar. Eu tributo aquele que está - como eu brinco com 
meus alunos - bem na foto, aquele que está confortável. É esse que eu vou 
tributar. Ideal, o sistema tributário ideal que não existe, teria um 
“satisfatômetro”, seria a tributação ideal, mediria a satisfação de cada pessoa- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Schoueri está expondo 
uma ideia doutrinária. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E, conforme a satisfação de cada um, eu criaria o 
tributo. Óbvio, isto é inviável. É inviável eu tributar a satisfação. Então, cabe 
ao legislador buscar índices mais próximos desta satisfação. E a renda surge 
como um proxy da satisfação. E aí vem o conceito de renda, a renda que revela 
satisfação pode aparecer em dois momentos: quando eu consumo ou quando 
eu poupo. Porque quem poupa tem uma satisfação, porque tem, está 
garantido o seu futuro. E quem consome também o tem. Renda nada mais é 
que consumo mais satisfação. E você me pergunta: Mas espera um 
pouquinho, eu aprendi que renda se mede pelo ingresso. A ideia é muito 
simples. Ingresso é um lado; e consumo mais poupança é outro lado. E você 
vai me dizer: Mas pode ser que o ingresso não coincida com consumo e 
poupança. Claro, porque pode ser que aquilo que ingressou não se destine 
nem ao consumo igual satisfação, nem à poupança. Qual é a terceira 
hipótese? Aquilo que entrou e não foi nem ao consumo, nem à satisfação. Foi 
à subsistência. A subsistência, embora seja um dispêndio, não é consumo no 
sentido de satisfação nem tampouco investimento. Por isso é que a base de 
cálculo do Imposto de Renda é aquilo que entrou, menos os meus dispêndios 
para a subsistência. Porque o que sobrou é exatamente, ou consumo, ou 
investimento. Este é o conceito econômico de renda, que é chamado na 
doutrina o conceito S.M.S (sic), em homenagem aos três autores que não 
trabalhavam em conjunto, Schanz-Haig-Simons, mas cuja obra conjunta dá 
essa ideia. Renda é consumo mais investimento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um comentário pessoal. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está bom. A partir dessa ideia de eu buscar 
rendas iguais é que surge na discussão do conceito de renda - mais uma vez 
me reporto ao livro do Kevin Holmes, cuja leitura eu recomendo fortemente - 
que ele vai falar o seguinte: se eu estou buscando consumos equivalentes, eu 
tenho o dilema daquelas situações que há consumo sem que haja ingresso, e é 
a chamada renda imputada. A renda imputada é aquela situação... o exemplo 
clássico é do imóvel próprio, ou seja, eu tenho um consumo de um 
patrimônio, estou consumindo, mas eu não estou pagando por isso. Eu não 
estou pagando porque o imóvel é meu. E se pergunta: É possível a tributação 
do aluguel do imóvel próprio? E a resposta doutrinária: Claro que é possível. 
Claro que é possível, até porque a satisfação-consumo é o mesmo. Se eu moro 
no imóvel próprio ou se eu moro no imóvel de terceiros. Na medida em que, eu 
tributo o consumo do morar em imóvel de terceiros, eu também tributo o 
consumo do morar em imóvel próprio. Então são dois modelos alternativos. 
Ou bem eu digo: Isto não é consumo, isso é dispêndio de subsistência, e nesse 
caso o sistema será aquele que autorizará a total dedução do aluguel; ou bem 
o sistema é dizer: Não, morar é consumo, não é subsistência. Bom, se morar é 
consumo e não subsistência, então eu devo tributar também a renda do 
imóvel próprio. E, para a surpresa nossa, muitos sistemas jurídicos têm a 
tributação do aluguel do imóvel próprio. O óbice e a razão, por que nós não 
temos no Brasil não é porque não seja renda, é problema da quantificação, é a 
praticabilidade que vai criando limitações a esse conceito de renda. Mas nós 
guardamos na legislação do Imposto de Renda, ainda alguns resquícios de 
renda imputada, que foi o exemplo que eu tentei citar aqui, no caso de eu 
ceder o meu imóvel em comodato para um parente. O regulamento do Imposto 
de Renda prevê a tributação como renda dessa hipótese. Alguns dirão: é 
inconstitucional. Eu direi: Ela está prevista no nosso sistema, e a base - pelo 
menos conheçamos antes de apontar como inconstitucional - conheçamos a 
base jurídica, a base doutrinária para essa tributação. Eu estou tendo já 
oposições aqui fortes ao que eu estou falando... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Objeções fortes e algumas não tão 
fortes e silenciosas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, a questão que vai surgir, e é a outra 
oposição, e se há uma oposição que eu devo considerar - e essa é mais difícil - 
é: até agora eu dei, disse o que é renda ou o que pode ser renda, mas não 
necessariamente esta noção ampla de renda é aquela captada pela lei 
complementar. Porque cabe à lei complementar - e agora é papel da lei 
complementar - conceituar renda. O conceito surge na lei complementar. E eu 
tenho o art. 43 do Código Tributário Nacional que vai nos conceituar dentro 
daquilo que seria renda, o que seria renda tributável no Brasil hoje. Ou seja, a 
pergunta mudou de padrão, a pergunta já não é mais o que é renda 
constitucional, porque não há, e sim o que o nosso legislador complementar 
positivou como renda, o que o nosso legislador complementar nos termos 
estritos do art. 43 do Código Tributário definiu como fato gerador do imposto 
de renda. E a pergunta é: Quando o legislador complementar fala em 
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, se ele restringiu 
a ponto de exigir, exigir algum tipo de fluxo ou não para que eu diga: ali eu 
tive renda. E agora o teste passa a ser se a mera renda imputada pode ser 



considerada uma aquisição de disponibilidade de renda, não apenas 
acréscimo patrimonial, porque eu quero insistir com esse ponto; renda não é 
só o acréscimo patrimonial, porque, se eu entendesse renda meramente como 
acréscimo patrimonial, eu teria aquela situação que sai em qualquer manual 
que diz: O fulano que começa o ano e termina com igual patrimônio, mas 
durante o ano teve uma vida fausta, não teria acréscimo patrimonial, já que, 
olhado o período, não houve acréscimo. Mas é óbvio que houve consumo. 
Então, eu não devo entender acréscimo patrimonial apenas como limitando, 
dizendo só aquilo que... O consumo, o consumo sem dúvida compõe a base da 
renda. Eu estou vendo tantas oposições, gente, que eu vou... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que você está-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isabel, vou dizer o seguinte: eu cumprimento-a 
pelo tema, digo então concretamente que o tema, a questão que o João nos 
traz, que eu não sei se entendi do João... O João trouxe juros zero, desculpe. 
Então não foi questão do João. Eu estou na citação inversa. Os juros de 5%, 
os juros de 5% me movem ao olhar para esse dispositivo e perguntar se ele 
realmente está mandando tributar um juros não cobrado. Ele está. E eu vou 
ter uma situação, sim, esdrúxula, para concluir, eu terei uma situação, 
primeiro: Parece que a intenção do legislador não foi - respondendo agora - 
não foi vincular rendimento a fluxo de caixa, não me parece que ele vinculou a 
isso, ele deu uma definição de rendimento própria para efeito de preço de 
transferência, e quer me parece que essa definição própria implica, como o 
Ricardo propunha, um raciocínio pro rata tempore, ou seja, é uma exceção ao 
sistema da tributação de pessoas físicas, com a consequência infeliz que a 
gente vai ter que trabalhar, que é essa questão do 5%. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra, mas eu 
preciso fazer duas referências antes, Fernando, se você me permite. Eu acho 
que os oito minutos valeram por uma hora inteira ou mais, porque foi uma 
incursão na doutrina, e nós estamos aqui para isso. E temos aqui um mestre 
dos mestres para nos fazer esta... nos dar essa oportunidade. Agora, eu queria 
lembrar duas coisas. Primeiro, parafraseando, eu não sei mais se é Aliomar ou 
o Orozimbo. Eu não sei bem o que é renda, porque desde o século 18, pelo 
menos, os economistas estão discutindo sobre o que é renda, e esta visão é 
mais uma visão que foi dita, que é econômica, não é? E nós não sabemos 
exatamente o que é renda. Mas eu tenho certeza, quando eu estou perante 
algo que não é renda, eu sei que não é renda. Então, por isso que eu 
parafraseio os dois ministros do Supremo, ou um deles, não sei qual deles, 
não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isto aqui não é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu sei muito bem quando eu 
estou perante uma não renda. Segunda coisa que eu queria dizer, você, no 
fim, entrou onde interessava mesmo. No terreno jurídico, o conceito de renda, 
afinal de contas, é definido pelo art. 43 do CTN, porque o artigo, hoje, poderia 
ser outro, evidentemente-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [ininteligível]. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho para mim, viu, Schoueri, 
mas aí nós teremos que começar um congresso, tenho para mim que o art. 43, 
ele circunscreveu um conceito razoável de renda para efeitos tributários que 
dificilmente mutável. Dificilmente mutável no nosso sistema. Mas eu acho que 
isso é uma discussão mais complicada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por praticabilidade-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é nem por 
praticabilidade, eu acho que é pelo sistema. Mas não vamos começar essa 
discussão, porque nós vamos nos desviar do tema. Perante o art. 43, renda, 
ela necessariamente tem que ser ingressada. A aquisição da renda precisa 
ocorrer. Não pode haver uma suposição de aquisição da renda, senão, se eu 
puder supor que não houve circulação, mas a lei ordinária diz... do ICM diz: 
Olha, isso aqui é circulação. Então, eu jogo o sistema constitucional, a 
discriminação constitucional de rendas para o espaço, não é? Então há 
necessidade, sim, de haver aquisição da renda. Concordo com você 
totalmente. Falar que o acréscimo patrimonial, a diferença entre o patrimônio 
no começo e no fim do período é absolutamente... é uma visão, assim, muito 
tacanha, que pode ser até adotada, mas ela precisa ser purificada, porque tem 
rendas adquiridas e consumidas, tem rendas adquiridas e distribuídas e, 
portanto, uma série de rendas adquiridas e que não compõem o patrimônio 
final. Aí nós vamos entrar naquelas questões de consumo da renda, de 
transferência positiva e negativa de patrimônio, que não se confunde com 
renda. Então, uma série de coisas aí que precisariam ser consideradas. Agora, 
que precisa haver aquisição precisa, isso faz parte do sistema definido pela lei 
complementar, com base e autoridade no art. 146 da Constituição. Por isso 
que eu digo que essas ficções de renda, algumas mais graves: Não, porque 
quando eu faço uma doação, eu tenho uma antítese do fato gerador, eu tenho 
uma redução patrimonial. Quando eu deixo de adquirir renda, nós estamos 
agora, talvez, falando em deixar de adquirir renda total, João, ou 
parcialmente, Isabel, eu estou entrando num outro terreno. O contribuinte é 
obrigado a adquirir renda para pagar Imposto de Renda? Ele pode ser forçado 
a adquirir renda, cobrando tudo que o patrimônio dele poderia ter gerado de 
renda? Ou ele pode preferir dormir no patrimônio dele, usar o patrimônio dele, 
como eu conheço um caso concreto, de um indivíduo que não aplicava 
dinheiro para pagar Imposto de Renda de forma nenhuma, está certo? Ele 
vivia de rendas isentas, e o Fisco podia dizer: “O senhor tem uma tremenda 
capacidade contributiva, o senhor deveria aplicar isso aí em aplicações mais 
rentáveis que pague IOF, que paga... São mais rentáveis para o senhor. O 
senhor vai pagar IOF, vai pagar Imposto de Renda, mas são mais rentáveis”. 
“Não, eu prefiro não pagar imposto nenhum e ficar em caderneta de 
poupança. É a pior aplicação do mundo, mas eu prefiro”. Ele não pode, não é? 
Então, a lei não pode criar uma renda inexistente. Esse ponto é que precisa 
ser considerado também no plano jurídico. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, maestro Ricardo pôs ordem na casa aqui. 
Porque nós temos um virtuoso solista à minha esquerda, que tem uma 
retórica que vai se aprimorando a cada ano, e isso é muito bom para todos nós 
e para os alunos. Mas eu já falei isso uma vez para o Schoueri, pela minha 



amizade e pela admiração que eu tenho por ele, e vou repetir. Os textos que o 
Schoueri dá aos alunos são textos de riqueza doutrinária muito boa, estão 
sendo usados pelos alunos nas suas dissertações de mestrado e suas teses de 
doutorado sem nenhuma crítica. Eles simplesmente pegam os textos e citam: 
Bara-barará... Segundo o senhor, bara-barará... Não há crítica aos textos, por 
quê? Se o Schoueri deu, é bom. Então vamos mandar bala no texto, porque 
aqui eu vou ter aprovação do Schoueri. 

Orador não identificado: Vou passar nas provas [ininteligível]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, invariavelmente... E olha, eu leio muito 
trabalho, admiro todos os alunos e orientados do Schoueri, e tenho amizade 
com eles, posso falar isso com todo carinho. Esse aluno fez uma comparação 
incomparável de doutrinas, e criou a dele. Ótimo, bom para ele. Não fecha em 
nenhum aspecto sobre a consideração da renda, na minha visão. Quando a 
gente quer discutir o nosso direito, fecha menos ainda, como o Ricardo acabou 
de dizer. Não há a possibilidade de dizer: Olha, não, satisfação, é o bem-estar. 
Não. Pode ser uma ideia econômica que, para virar jurídica, precisaria estar 
positivada. Além de estar positivada, ela precisa ser testada se efetivamente é 
possível aferir esta renda como realizada. Realizada, satisfação, felicidade, 
índice de felicidade, não a faculdade tem índice de satisfação, felicidade, 
instituto do índice da felicidade. Pelo amor de Deus, ok, isso aí não é direito. 
Então, me causa estranheza, porque o Schoueri é bastante refratário com law 
and economics, e que seja tão permeável a uma consideração como essa. Mas, 
claro, isto dentro de uma doutrina que ele aplica, e muito bem aplicada, leva à 
reflexão. Mas, pelo amor de Deus, não aceitação. Nós temos que combater 
isso. Porque não é possível que a gente vá aceitar isso. Então, na minha visão, 
long live para o art. 43, não há renda nessa hipótese. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. Bruno não quer mais 
comentar. Gutierrez. Miguel Gutierrez. Está com ela. 

Sr. Miguel Gutierrez: Não, só lembrando um exemplo, que eu acho que pode 
ser parecido com esse que do qual o Schoueri já falou, que é o caso da 
tributação do comodato de imóveis feito para parentes, né? Que não de 
primeiro grau, é uma lei antiga, da década de 60, se não me engano está 
consolidada no art. 43 do regulamento. E eu não concordo que nesse caso, 
que eu estou dizendo, que eu acho que parecido, né, haja renda, porque na 
verdade o comodato é um contrato gratuito, né? Então, me parece que essa 
legislação foi criada para evitar uma fraude, porque era muito comum que se 
mascarasse um contrato de locação como sendo um contrato de comodato. 
Então, a pessoa, para não ser tributada no contrato de locação, ele simulava 
um contrato de comodato. Então, me parece que no caso não existe uma 
renda, né? Porque... E é o mesmo exemplo, se não houve uma disponibilidade, 
não há disponibilidade nem jurídica, nem econômica, porque quem dispõe é 
proprietário de alguma coisa. Se eu não disponho de nada, não recebi nenhum 
juros, eu não recebi nenhum aluguel, eu acho que fica difícil a tributação, não 
é? E quanto à tributação da renda imputada, eu lembro que dizia o Rubens 
Gomes de Souza. Em nenhum momento, você economizar, a economia de uma 
despesa não significa uma renda. Então, se eu tenho um imóvel próprio e 



estou deixando de pagar aluguel, não é porque eu... a economia desse 
dispêndio não vai significar para mim uma renda em virtude disso. Só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem mais pessoas, o Schoueri 
quer responder especificamente esta passagem final aí. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não, do Fernando, eu passo para o final. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, quer...? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está ok. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É só saber [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu sei. 

Sra. Thaís: Não, eu só ia fazer uma... É Thais. Eu só ia fazer uma pergunta 
para vocês. Em que medida vocês... porque agora nós estamos discutimos se 
isso feriria o conceito de renda ou não. Mas em que medida essa questão seria 
diferente a todas as outras da pessoa jurídica que, enfim, as pessoas já 
admitem que pode... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para os que admitem que haja 
possibilidade dessa imputação da renda é absolutamente igual. Na pessoa 
física existe a questão levantada pela Isabel, pelo menos implicitamente, que é 
a questão do regime de caixa, e na pessoa jurídica não existiria essa questão. 
Mas é absolutamente igual quanto ao núcleo da questão. Alguém mais pediu a 
palavra sobre essa questão? Nós temos mais um assunto... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Espera, eu só queria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria cumprimentar o Fernando por 
levantar uma polêmica. Achar que é importante, isso revela o seu espírito 
acadêmico. Porque, com certeza, o Fernando está cumprindo o mesmo 
objetivo, que é o meu, que é convidá-los a ler o Kevin Holmes e ver se nós 
temos uma sandice ou se temos uma explicação com todo o sentido, e insistir 
no que nós temos em comum. Ou seja, uma coisa é o que o economista busca 
como renda, e outra coisa é aquilo que o sistema positivo brasileiro aceitou. O 
que eu digo é: Conhecer o que pode ser renda é o caminho importante para 
investigar qual é o limite da lei complementar. O que eu nego absolutamente é 
que exista um conceito constitucional de renda. Isso eu nego. Eu digo, existe 
um conceito, sim, de renda que é positivado pela lei complementar. Eu devo 
entender qual é o sentido da lei complementar nessa matéria e que poderia ser 
outro com alguns limites. O Ricardo disse: “Não consigo imaginar outro”. Eu 
também tenho dificuldade de imaginar outro, fico me perguntando por 
questões... mas por questões de praticabilidade e que tais, se não foi sábio o 
nosso legislador complementar de buscar na margem daquilo que ele 
conseguia trabalhar como renda achando que um passo adiante poderia, 
embora possível, poderia colocar em risco a própria tributabilidade. Ou seja, 
como disse algumas vezes, a fixação da base de cálculo de uma renda que não 



vai a mercado pode ser extremamente difícil. A renda existe, mas se não foi a 
mercado, eu tenho muita insegurança e posso pôr em risco a própria 
igualdade que eu quero prestigiar. Ou seja, em nome do prestígio da igualdade 
que exigiria que todo o consumo fosse igualmente tributado, eu posso cometer 
uma desigualdade, na medida em que, eu não sou capaz de avaliar esse 
consumo. Então, pode ter sido uma decisão sábia do legislador complementar 
restringir o conceito de renda e nossa investigação fica somente no art. 43. 
Insisto que leiam isso, e apenas para por uma pimenta no assunto - isso é 
pimenta: o art. 43 do Código Tributário Nacional, hoje recebido como lei 
complementar, foi uma lei ordinária. E o exemplo que o Miguel nos citava, e 
outros tantos exemplos, vem de leis muito anteriores ao próprio Código 
Tributário Nacional, e não seria um absurdo, eu dizer que seriam normas 
especiais sobre a matéria. Não é minha opinião, eu acho que o Código 
Tributário Nacional, ele é uma lei complementar, uma norma... A norma geral 
enquanto tal não pode ser oposta por normas especiais, porque a função da lei 
complementar é fixar normas gerais, especialmente sobre definição de tributo, 
base de cálculo etc. Portanto, na minha visão, se uma lei anterior contrariar o 
art. 43 do Código, ao fixar a norma geral, supera e completa o papel da lei 
complementar, não havendo o argumento da lei especial anterior que 
prevaleceria. Mas isso fica a parte. Convido-os, diante do debate, a ler o Kevin 
Holmes, e assumir, e compreender um pouco mais do conceito de renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria só fazer uma observação 
para passar para o próximo assunto da pauta, que a lembrança do Miguel a 
respeito do pensamento do Rubens Gomes de Souza acabou sendo 
transportada para o art. 43 de certa forma, não é? Está subjacente ao art. 43, 
embora nem todas as ideias do Rubens tenham sido incorporadas ao texto 
final do CTN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele teve várias ideias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o Rubens teve pelo menos cinco 
mudanças de ideias a respeito do fato gerador do Imposto de Renda. Se há 
uma recomendação de leitura doutrinária, há uma recomendação de não 
leitura de um voto célebre de um ministro de triste memória... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Voto de triste memória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um voto de triste memória, 
corrigindo aqui, mas é especialmente porque, pelo seu autor, que teve a 
ousadia de dizer que renda é aquilo que a lei disser que é renda, que acolheu a 
teoria legalista, evidentemente, ou na ignorância, ou no absoluto descaso com 
todos os princípios que fundamenta a ordem jurídica brasileira. Infelizmente, 
esse acórdão faz parte de uma decisão recentemente prolatada, não é? Ou 
não, não sei, acho que não, foi no outro caso, desculpa. Mas foi um... Fez 
parte de uma decisão prolatada pelo Supremo e foi muito importante na 
decisão em que foi dada. Roberto, está aí? Não... Ele... Qual é o assunto? 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Só para encerrar, professor Ricardo, uma última 
observação sobre justamente esse art. 43, o regulamento do Imposto de 
Renda, que foi comentado-- 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para fins de ata, não é o Roberto que está 
falando, é o Rodrigo Petry. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Isso, Rodrigo Caramori Petry. Bom dia a todos. 
Eu só ia colocar uma observação sobre esse artigo. Posso colocar, 30 
segundos? 
Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se for breve, porque... Tem que 
ser muito breve, porque o assunto já está... 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Perfeito. Não, eu só queria colocar essa questão 
que o Miguel colocou sobre o art. 43, do regulamento do Imposto de Renda, do 
valor locativo da cessão do uso de bens de propriedade do empregador. O 
Miguel está aí? Tudo bem? Eu até acho justificativo, porque se trataria de 
salário indireto, já que é um bem de propriedade do empregador cedido 
gratuitamente-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, por favor. Eu vou 
mudar de assunto. Nós estamos agora entrando num outro terreno-- 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Era só um esclarecimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrando, mas já está 
lembrado. Vamos, senão não haverá... Vocês podem discutir a vontade depois, 
ou na próxima reunião. Pode pôr na pauta. Roberto, por favor. Esse assunto 
do Roberto já está desde a semana passada, por isso que eu quero dar 
oportunidade a ele hoje. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Espera aí, desculpe, pega o outro microfone que 
este está horrível. 

Orador não identificado: Roberto, outro microfone! 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele desligou. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pega esse outro aí. Pega o outro. 

Sr. Roberto Biava Junior: Alô, Roberto Biava. Um assunto que a gente 
indicou para a pauta diz respeito a uma mudança que houve nas obrigações 
acessórias relativas à Resolução 13 do Senado Federal, que basicamente é 
aquela resolução que fixou a alíquota interestadual de 4% nas operações 
interestaduais com mercadorias importadas, não é? Assim, brevemente, para 
comentar as mudanças da obrigação acessória do Convênio 38, e também com 
as alterações do Convênio 88, de 2013, que passaram a valer agora, em 
agosto, é lembrar primeiramente que a Resolução 13 do Senado Federal, isso 
tem sido muito objeto de dúvida ainda, por incrível que pareça, perante a 
Fazenda dos contribuintes, ela fixa uma alíquota interestadual, basicamente 
operações entre contribuintes, não é? Então, é importante inicialmente 
ressaltar de que pelo menos, a nosso ver, ela não se trata de um benefício 
fiscal, como alguns imaginam, já que a alíquota interestadual, na verdade, ela 
é um divisor de águas. Na verdade, ela é uma regra que divide a tributação do 
Estado de origem por um Estado de destino, né? Então, na verdade, ela... Na 
verdade, ela é mais como se fosse uma regra não só de Direito Tributário, mas 
de Direito Financeiro. Ela diz o quanto é devido ao Estado de origem, o quanto 
é devido ao Estado de destino. Então, nesse caso da Resolução 13, foi 



estabelecido que 4% é devido ao Estado de origem. O Estado de destino, ele 
tributa depois a diferença normalmente de 4% para 18% na operação 
subsequente, quando há comercialização ou industrialização, ou 
eventualmente, até se, o adquirente usar para uso e consumo tem o 
pagamento do diferencial de alíquota, de forma que, a carga tributária sempre, 
ao final, vai ser a alíquota interna, né? Quer dizer, isso aí é só uma preliminar 
para depois comentar a obrigação acessória. A obrigação acessória anterior, 
que foi muita questionada, que foi o Ajuste Sinief 19, ela foi bastante atacada 
principalmente pela questão do sigilo comercial, e houve diversas ações 
judiciais nesse sentido de que as fazendas estaduais foram alvo de várias 
ações, de vários questionamentos. Por quê? O ajuste original que previa o 
cálculo do conteúdo de importação... Porque todo problema da aplicação dessa 
legislação, na verdade, se deve ao seguinte fato: Porque a alíquota de 4%, ela é 
aplicável não somente aos produtos que foram industrializados no exterior 
plenamente, ou seja, há aquelas mercadorias que são importadas e que não 
há nenhum processo de industrialização no Brasil. Isto é mais tranquilo de se 
verificar, né? Que é um produto 100% industrializado no exterior, não há 
nenhum processo industrial no Brasil. O problema da obrigação acessória 
ganha contorno, porque a Resolução 13, ela vai além disso, ela vai além do 
produto industrializado no Brasil. Ela abarca também o produto 
industrializado no Brasil, mas que tenha um conteúdo de importação maior 
que 40%, de acordo com o critério que ela definiu. E a Resolução 13, na 
verdade, que é uma resolução do Senado, ela delega ao Confaz, a competência 
para fazer, para determinar as definições desse cálculo, né? Que seria o 
conteúdo de importação. O ajuste anterior era... basicamente trouxe para 
comentar a Cláusula 4ª, do Convênio 38, e a Cláusula 7ª. Ele fez alguns 
avanços, porque o ajuste que inicialmente vigorou, ele tinha a pretensão de ir 
no DNA da mercadoria, ou seja, o industrial teria que saber com inteira 
precisão qual é o valor da parcela importada que tem em cada produto que ele 
industrializa. Com a mudança, além disso, ele tinha que informar para que 
fosse possível o cálculo, pelo ajuste anterior, tinha que ser informado esse 
valor de parcela importada em todas as notas fiscais, o que de certa forma, 
abria para o adquirente, a margem de lucro, de certa forma que, ele estava 
praticando, principalmente, quando nas situações de mera revenda, né? 
Então, por exemplo, há situações que insumos, muitas vezes, são revendidos. 
Tem empresas que importam insumos e revendem para uma indústria. 
Quando ele informava o valor do desembaraço, na verdade ele passava a 
conhecer toda a margem de lucro da empresa. O que fez o Convênio 38 para 
aprimorar isso daí? Ele criou um critério que a gente chamou de critério 
trinário. Ele fez uma aproximação, ele fez uma simplificação da obrigação 
acessória do conteúdo de importação. Então, basicamente, na Cláusula 4ª do 
Convênio, ele tem basicamente duas situações: você pode ter a empresa, né? 
Porque é um quociente, o conteúdo de importação. Você tem o valor da parcela 
importada dividido por um valor de operação. Dessa divisão, é que você vai 
saber, se o conteúdo de importação é maior ou menor que 40%. O foco 
principal, é saber o valor da parcela importada do exterior. O que essa 
legislação fez para simplificar? Primeiro, ela estabelece: se você importar 
diretamente, se você for o importador, você vai adotar o valor aduaneiro. Até aí 
é tranquilo. O valor aduaneiro com o valor FOB, mais o frete, mais o seguro 



internacional. A situação polêmica é, em relação às operações subsequentes. 
Por quê? Porque a Resolução 13, ela se aplica também na situação em que há 
um desembaraço. Então, você tem um importador e ele revende ou mercadoria 
ou insumo. E há aplicação da resolução também para as operações 
posteriores. E, nesse caso, quando o produto é adquirido já no mercado 
nacional, a simplificação que foi feita foi o seguinte: se ele adquirir uma 
mercadoria ou insumo não submetido à industrialização no território nacional 
de alguém que já desembaraçou esse produto, ele adota simplesmente o valor 
informado na nota fiscal, sem o ICMS ou sem o IPI. O que, de certa forma, é 
uma simplificação. O que pode... Claro que, de certa forma, ela prejudica o 
cálculo, né? Porque, dando um exemplo bem simples: se um importador, por 
exemplo, importa insumos e vende insumos para uma indústria, pela 
obrigação acessória anterior, ele tinha que informar, por quanto ele 
desembaraçou aquele insumo. Então, eu compro o insumo e vendo para uma 
indústria. Ele tinha que informar, por quanto foi o desembaraço. Agora a 
legislação simplificou, fala: Você não vai informar quanto é o desembaraço, e o 
seu adquirente, que é uma indústria, ele vai considerar, já que aquele produto 
é importado, como o valor da nota fiscal sua, como se fosse 100% importado. 
E na situação em que é adquirido no mercado nacional e é submetido à 
industrialização, e que tem um conteúdo de importação superior a 40%, o que 
acontece? Foi estabelecido um critério trinário. Então, por exemplo, eu sou... 
Vamos supor que uma indústria, ela fabrica um determinado produto. 
Quando ela vende esse produto como que ela informa o quanto tem de 
conteúdo de importação nesse produto? O novo Convênio diz o seguinte: Você 
vai informar o seguinte... Porque o problema é principalmente em processos 
industriais intermediários, né? A gente tem muitas indústrias que têm 
mercadorias que, na verdade, não são mercadorias, elas são insumos de novos 
processos industriais. E daí, e entra todo o problema de você ter que informar 
a esse adquirente do quanto tem de conteúdo de importação naquele produto. 
Então, por esse critério trinário ficou assim: ela vai informar por um código de 
situação tributária lá se é maior ou menor que 40%. Então, se for menor que 
40%... Na verdade, ele não vai conhecer exatamente qual é o percentual, ele 
vai preencher uma ficha, essa ficha é de conhecimento do Fisco estadual 
envolvido. Então, se for menor que 40%, o adquirente vai considerar aquela 
mercadoria como se fosse nacional, se ele precisar fazer o cálculo do conteúdo 
de importação. Se tiver entre 40% e 70%, ele vai considerar como 50% de 
mercadoria importada. E se for maior que 70%, ele vai considerar como 100% 
importada. Daí a questão, na verdade, que eu trago é se essa legislação agora 
do jeito que ela foi posta, a meu ver, já dei minha opinião, entendo que atende 
à preservação do sigilo comercial das empresas, se essa obrigação acessória 
agora é satisfatória nos moldes em que foi proposta pelo Convênio 38. Já, com 
o ajuste, sofreu severas críticas e ataques na justiça contra as fazendas 
estaduais. Daí eu gostaria da opinião dos senhores se o Convênio atende. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, pediu a palavra? Luiz pediu 
a palavra? Você quer falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pediu, claro que pediu. Olha a cara dele... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o Luiz... É que você fez um 
movimento assim com a sobrancelha. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira [01:30:56]: Bem, acho que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma opinião, eu posso 
responder também da minha parte. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Eu acho que dentro de todo o imbróglio que a 
Resolução 13 causa, principalmente, e dentro da premissa de que existe a 
necessidade de se informar conteúdo de importação ou de se calcular esse 
conteúdo de importação nas operações industriais intermediárias, eu acho 
que foi o possível, não é? Porque... Claro que tem distorções você adotar esse 
critério trinário. Claro que o conteúdo de importação você nunca vai acabar 
sabendo exatamente qual é. E isso pode haver também problemas nas 
operações interestaduais, porque um cálculo simplificado vai gerar uma 
alíquota diferente daquela que seria pelo cálculo efetivo real. Mas aplicar essa, 
fazer essa genética, esse DNA do conteúdo de importação, ele traz uma lesão a 
um princípio muito caro, não é? Que é o princípio do sigilo comercial. Isso, o 
efeito, as relações comerciais são tão grandes que todos os defeitos dessa 
simplificação se justificam para a preservação desse valor, que é o sigilo 
comercial. E, bem, permanecem algumas arestas, por exemplo, conteúdo de 
importação, a obrigatoriedade, a gente pode... São pequenos detalhes, mas é 
uma evolução brutal em relação ao que havia anteriormente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que arestas ou situações 
particulares teriam que ser resolvidas particularmente, não é? Me parece que 
foi atingido o objetivo principal, que era proteger o sigilo de uma maneira 
prática, ou seja, adotando o princípio da praticidade ou da praticabilidade. Se 
tiver situações particulares que possam requerer um trato particular, aí 
depende da análise das circunstâncias. Eu acho muito importante essa 
manifestação, porque nós discutimos isso aqui em outros ambientes também, 
essa matéria foi discutida e havia uma repulsa muito grande geral, eu não 
ouvi voz discordante quanto a que a regra que tinha sido baixada inicialmente, 
e violava o direito de sigilo. Eu acho que isso é o reconhecimento do Poder 
Público, que é muito louvável. O Poder Público atendeu, percebeu e, ao 
contrário de tantas outras, da maioria das outras situações, atendeu. É, o 
Fernando gostaria de um pedido formal de desculpa, não houve esse pedido, 
mas está implícito. De modo que foi muito importante. Um assunto... Tem 
mais alguma coisa? Estamos encerrando, então, o nosso encontro de hoje. 
Muito obrigado pela presença. Semana que vem, nós estaremos aqui. 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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