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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Pequeno 
expediente, com grande satisfação, com algum atraso, não por culpa nossa, o 
trabalho do Paulo Victor Vieira da Rocha, Substituição Tributária e a 
Proporcionalidade. Lembram-se, o Paulo esteve aqui e fez uma excelente 
apresentação sobre a dissertação de mestrado dele. E me lembro que até fiz 
uma referência, no dia que ele esteve aqui, que, pela primeira vez, eu tinha 
conseguido dar um pouco de crédito à decisão do Supremo Tribunal Federal 
em não admitir a restituição do ICMS pago por antecipação, aquela 
antecipação para frente, a substituição tributária para frente, no caso em que 
o preço final é menor do que o preço praticado.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:01:13]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mas o grande problema era 
não restituição quando preferencial, quando era inferior. Mas o Paulo nos deu 
uma visão muito interessante, científica, da questão, de modo que esse livro 
aqui é um livro muito importante. Todos vão receber, pelo Instituto; não agora, 
na semana que vem, porque na semana que vem estará pronta a outra 
colaboração extraordinária do Victor Polizelli sobre um assunto que a doutrina 
enfrenta pouco e que eu reputo de grande importância, que é o princípio da 
realização da renda para efeito de Imposto de Renda. Então, esse trabalho do 
Victor também será algo muito importante. Um minutinho só. Dr. Schoueri 
nos trouxe aqui para a biblioteca o seu novo livro, sobre o qual já foi feito 
referência, mas, novamente, O Ágio em Reorganizações Societárias: Aspectos 
Tributários. Esta questão aqui é muito importante, porque, na minha maneira 
de ver, estão sistematizados todos os problemas que apareceram em torno de 
ágio. Então, é uma coletânea das ideias e de trabalhos, não repetição de 
trabalho, mas de coisas sobre as quais ele já se pronunciou publicamente, 
mas aqui está tudo condensado. Até para reportar aqui, houve, ontem, um 



julgamento no CARF, na 2ª Câmara... É 4ª Câmara e 2ª Turma Ordinária, em 
um ágio que nós consideraríamos limpo, mas que se te teve muita resistência 
da Fazenda, da Procuradoria e do próprio CARF. Foi uma adesão significativa, 
porque foi por cinco a um. O advogado é o Dr. Lombo(F). E lá a empresa 
adquiriu a participação, aqui dentro do Brasil, adquiriu a participação com 
ágio, ágio de expectativa de rentabilidade, e constituiu, a empresa, veículo 
para passar o ágio para a adquirida. Então, a discussão que estava havendo 
no CARF era... O ágio existiu, não há dúvida nenhuma, não é ágio interno, o 
ágio é real, aquisição de partes independentes, o problema que se discutia era 
a validade da transferência. E, por cinco a um, quer dizer, por dois votos de 
representantes da Fazenda, o contribuinte ganhou o processo. Acho muito 
importante. O CARF está, de certa forma, nesta questão, se distanciando de 
uma posição extremada que teve no passado. Eu não sei se essa nova visão já 
está refletida aqui ou não. Então, nós tivemos casos lá das empresas de 
telecomunicações, em que as primeiras adesões foram com aquela ressalva: 
tem regulação. Tinha uma justificação regulatória para ter sido feito da 
maneira como foi, mas agora parece que a questão está, realmente, se 
estendendo. Eu já vou dar a palavra. E, para finalizar, o professor Schoueri 
está também trazendo aqui os dois livros da dialética, os dois últimos 
seminários sobre controvérsia jurídico-contábeis. São duas coletâneas. O 
terceiro volume é novo, tem um mês; esse aqui já tem um ano, mas ambos são 
importantes para a nossa biblioteca. Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Akyio Yassui(?): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sei.  

Sr. Daniel Castro: Meu nome é Daniel Castro. Eu só queria comentar que eu 
participei desse caso que o Dr. Ricardo comentou agora há pouco, e uma 
questão que eu acho que segue muito o caso do Santander, por isso talvez seja 
uma linha a ser seguida aí pelo CARF, porque também envolvia participação 
estrangeira entrando no Brasil, questão de empresa-veículo e tudo. Eu acho 
que o leading case, depois do Santander, é meio que... Isso vem confirmar a 
tendência do CARF, aceitando essa ideia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É bem parecido, mesmo, com o 
Santander. O controlador último está no exterior, mas a operação foi toda feita 
internamente, não é? Minha última comunicação, o professor Ives Gandra nos 
pede para divulgar, novamente, o seminário que ocorrerá semana que vem, 
relativo ao centenário do querido professor José Frederico Marques, o 
seminário de processo civil, cujo título é José Frederico Marques e o Processo 
Civil Brasileiro na Atualidade. Será no dia 22, as inscrições estão abertas. E, 
como sabem, o Instituto Internacional de Ciência Sociais, presidido pelo 
professor Ives, é nosso grande parceiro, apoiador, de forma que nós temos 
muita satisfação, também, de fazer essa comunicação.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. Apenas para alertar aqueles 
que ainda... Principalmente, os escritórios pequenos como o nosso, não é, que 
a prefeitura deixou na dúvida se, a partir de maio, nós somos obrigados à 
emissão da nota fiscal eletrônica. Bem, não sei. A gente não deve dar muita 
informação para o fisco quando você não está obrigado, não é, porque nós 



pagamos o ISS pela base fixa, de repente, começa a vir um faturamento um 
pouco alto. Mas, de qualquer maneira, o decreto, ele deixa margem à dúvida. 
A lei já deixava dúvida. Saiu uma instrução da normativa da prefeitura 
dizendo que os profissionais liberais que pagavam... Por empresa, que pagam 
fixo, era opcional a emissão da nota eletrônica. O decreto veio e repetiu a lei. 
Então, o pessoal diz: “Bom, agora tem um decreto, ele revogou a instrução 
normativa...”. Então, está essa dúvida. É só para tomar um cuidado. E o 
segundo seria o registro de um recurso especial do STJ nº 1.310.042. Na 
verdade, eu tinha até pautado, mas eu vi que na pauta não constou. Então, eu 
vou deixar só, aqui, o aviso, o comunicado. Hã?  

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode ser. É que tem pauta, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não tem importância. Alguma 
coisa mais? Eu não sei se eu fui burocrático demais, mas eu, realmente, não 
sei o que aconteceu com a não inclusão do seu assunto na pauta. Como 
outros assuntos são assuntos que estão sendo mantidos em pauta por força 
da importância deles, são assuntos que estão em aberto, eles não tem, 
necessariamente, preferência. Tem o assunto do Paulo Akyio. O meu também 
não tem grande importância. O Renato Xavier já está presente? Ok, Renato.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, prosseguindo esse Recurso Especial 
1.310.042, que teve como relator o Ministro Herman Benjamin, ele lançou 
uma questão preocupante, porque ele foi acompanhado pelos demais 
membros do Conselho, da Turma, e ele afirma que não trouxe de volta a 
questão da... Como é que se diz? Esgotamento da via administrativa. Ele falou 
que não é isso, mas é quase isso. Ele diz assim: “O contribuinte não pode ir ao 
judiciário se tem uma regra administrativa dando-lhe a chance de resolver 
isso administrativamente. Vale dizer, o contribuinte é carente de ação, falta 
um dos elementos da condição da ação”. E aí, lendo os demais argumentos, 
ele faz até uma estatística: de 100% dos casos pedidos para o INSS, 80 foram 
resolvidos administrativamente. Então, ele acha que, nesse caso aqui, o 
sujeito ativo da ação não tinha interesse de agir. E eu lembro que nós temos, 
aqui, pelo menos, no âmbito federal, acho que, pelo menos, uns 35 pareceres 
da Procuradoria da Fazenda Nacional que dizem que a Fazenda não tem 
interesse em recorrer ou... Contestar ou recorrer. E, nessa situação... Claro 
que, muitas vezes, você tem outros assuntos pertinentes para serem 
discutidos, tipo correção monetária. Hoje, já não tem mais. Nesses últimos 
cinco anos, é juros Selic e o valor efetivamente pago. Então, muitas pessoas 
preferem ir ao Judiciário para buscar, por exemplo, a questão da incidência do 
PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das empresas do lucro presumido, 
que a Receita Federal não permitia até 2009. De 2009 para cá, foi revogado, 
então, se você pagou de 2009 para cá, você pode... E, se for à Justiça por essa 
condição, pode levar a uma sucumbência, porque, exatamente, vai ser julgado 
pelo 267, que é sem o julgamento do mérito, porque falta o interesse do agir. 
E, aqui, o que o Ministro diz: “O interesse do agir processual configura-se com 
a insistência do binômio necessidade/utilidade da pretensão submetida ao 
juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de 



resistência por parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via 
destinada à resolução de conflitos”.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:12:25]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 1.310.042. E não obstante o Código 
Tributário Nacional dizer que todos nós temos direito à restituição, o art. 165, 
por todo tributo pago indevidamente, espontâneo ou não, esse “espontâneo ou 
não” também não diz que você tem que ir ao Judiciário, não é? Você pode, 
eventualmente, ir lá, mas você pode fazer o pedido administrativo, até tem 
mecanismos para isso. Eu acho que fica um alerta, que poderá haver essa 
argumentação e, na busca de, entre aspas, em uma tutela jurisdicional 
definitiva, poderá enfrentar esse problema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um comentário rápido. Esse 
assunto, ele foi um assunto efervescente na década de 80, e, depois, pacificou 
de tal maneira... Só para ter uma ideia de como ele é retrógado, essa ideia é 
retrógada, eu tenho, no meu banco de dados, que foi formado nos anos 80, 
um banco eletrônico, eu tenho um verbete sobre isso, na questão de 
restituição, a necessidade de esgotamento da instância administrativa. Ele 
está sem ser alimentado há 30 anos, quase. Porque o assunto tinha morrido, 
não é? Infelizmente, a gente volta sempre... Eu acho que nós estamos em um 
momento muito ruim. O Judiciário não quer julgar. O Judiciário não quer 
julgar. Podendo, ele declara carência de ação, não conhece de recurso. É 
lamentável. Paulo. 

Sr. Paulo Akyio Yassui: É Paulo Akyio. Eu já tinha visto esse absurdo, mas 
eu pensei que fosse mandado de segurança.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. Não é mandado de segurança, não, 
é pedido de... 

Sr. Paulo Akyio Yassui: De restituição?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. É um pedido feito, junto ao INSS, 
por um interessado. Só que ele não... Não é que ele não esgotou. Não vamos 
falar em esgotamento da via administrativa, porque o Ministro mesmo fala que 
não precisa esgotar a via administrativa para entrar em juízo, mas, se não 
houver resistência do Poder Público, vai lhe dar a carência de ação. Quase que 
a mesma coisa, não é? quer dizer, você não tem a opção de ir direto para o 
Judiciário, entre aspas, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, nega-se o Código Tributário Nacional. 

Sr. Paulo Akyio Yassui: É demais.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto para você, Brandão: esse processo 
já é terminado ou existe ainda o recurso extraordinário, existe...? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu parei no recurso especial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque existe matéria constitucional 
importantíssima, aqui, que é o acesso ao Judiciário.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, ele aborda isso. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se ele aborda isso, é ótimo que aborde, é ótimo 
que pré-questione. 

Sr. Paulo Akyio Yassui: Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É de se esperar que o contribuinte tenha 
continuado com isso ao Supremo, e o Supremo venha dizer: “Olha, acesso ao 
Judiciário é...”. Assim, eu não sei muito o que é cláusula pétrea, assim, 
definir, mas eu sei reconhecer uma, não é, e acesso ao Judiciário é uma delas. 
Então, de repente, você não ter nem isso me assusta muito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas só que ele não nega o acesso ao 
Judiciário, ele não nega. Ele só dá a carência de ação, porque não há uma 
pretensão resistida, que é o principal da ação, o conflito de interesso. Não há 
conflito, ele não...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o que ele diz sobre o Código Tributário 
Nacional dizendo “independentemente de protesto”?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ele não entrou no Código Tributário 
Nacional. O assunto que eu estou trazendo é exatamente...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, o tema não é tributário?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é tributário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, talvez... Vamos dizer o seguinte: pelo 
menos em matéria tributária, ainda temos o Código Tributário Nacional, ao 
assegurar a repetição, independentemente de protesto. Então, talvez, em uma 
matéria tributária, Ricardo, o seu banco de dados possa continuar juntando 
teias de aranha. Espero que não vá ter qualquer tipo de atualização ou 
mudança naquilo que se pacificou há 30 anos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se não fosse assim, no âmbito 
civil, o indivíduo teria que provar que ele tentou acordo com a parte contrária 
e não conseguiu. Um absurdo completo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando está previsto em contrato, é exigido 
mesmo, não é? Você tem que fazer notificação, aquelas coisas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma maneira de constituir 
mora, muitas vezes. Alguém quer comentar? Então, vamos ao segundo 
assunto da pauta, não na ordem que está aí. Olha, sem prejuízo. Se alguém 
veio para discutir medidas provisórias, pode... Alguém tem algum assunto que 
queira apresentar da 563? Nós deixamos em aberto por essa razão. Não que 
tenha alguma questão específica para ser discutida. Acho que nós avançamos 
bastante na semana anterior, nas duas semanas anteriores, falamos também 
do PN, não é? PN...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:17:30]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Dr. Paulo.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Eu estive ausente nas sessões anteriores sobre esse 
tema. Será que já... Sobre o § 2º do 563, quando fala dos setores de atividade, 



o § 12 do art. 18. Agora, a margem de lucro ficou dividida por setores de 
atividade. Esse assunto, será que ficou já definido? E eu, revendo o tema, 
estou chegando à conclusão que, agora, a alíquota realmente é pelo setor, 
[ininteligível - 0:18:30] alíquota específica para revenda. Aqui fala... Eu só 
queria... Porque o tema é nebuloso, ainda. Aqui fala: “[ininteligível - 0:18:45] 
será aplicado de acordo com o setor da atividade econômica da pessoa jurídica 
brasileira, sujeita aos controles de preço de transferência e incidirão 
independente de submissão a processo produtivo ou não, no Brasil, nos 
seguintes percentuais”. Quando fala “incidirão independentemente de 
submissão a processo produtivo”, dividiu em dois pontos: submissão de bens 
a processo produtivo ou não, no Brasil, se referindo à revenda. Não está 
submetido a processo produtivo, então, a outra parte é revenda. Então, 
revenda só tem duas... É por setores, não interessa se processo produtivo ou 
revenda. Agora, os dois são abrangidos por setores, setores de 40, 30 e 20. 
Quando, no inciso III, fala “20% para os demais setores”, setores, não fala que 
revenda, aqui. Aqui, tinha que ter feito... Se quisesse explicitar, quisesse fazer 
mais claro, devia ter falado, no inciso III: 20% para os demais setores e 
também para a revenda. Não disse isso. E o... Eu tenho aqui... [ininteligível-
0:20:20] revendo de novo a exposição de motivo, também induz... Leva a essa 
conclusão. Eu queria reler de novo o item 2 da exposição de motivo. Fala 
assim: “Entre essas alterações, merecem destaque as seguintes: letra a) 
substituição dos atuais métodos de preço de revenda menos lucro PR 20 e PR 
60, aplicáveis, respectivamente, em hipótese nas quais os bens importados 
sejam exclusivamente revendidos, ou seja, submetido a processo produtivo no 
Brasil, a um único método de cálculo do preço-parâmetro, o que fará com que 
os controles em questão - revendo o processo produtivo, eu que estou falando, 
revendo o controle em questão, revendo o processo produtivo, entre aspas, 
entre parênteses - não mais seja relevante na tomada de decisões quanto à 
forma de atuação - eu estou entendendo como forma de atuação, ou seja, 
revenda pura ou submetida a processo produtivo - das entidades sujeitas ao 
controle de preço de transferência no Brasil, bem como eliminar inúmeros 
litígios concernentes à conceituação do que venha a ser submissão a processo 
produtivo no país, fator este de enorme insegurança jurídica no que toca à 
matéria; letra b) doravante, eu estou colocando - aplicação para fins de cálculo 
do PRL de margem de lucro diferenciado por setores da atividade econômica”. 
Então, quais são? Quarenta, 30 e 20. Eu gostaria de ouvir a Mesa sobre esse 
ponto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, esse é um daqueles temas que espero que, 
quando a medida provisória for convertida em lei, se tire essa contradição do 
texto, porque, sem dúvida, o texto do § 12 parece indicar independentemente 
da submissão a processo produtivo ou não, o que confira o seu entendimento. 
Mas, quando você olha os incisos, está aqui o inciso I, letra D, aparece a 
expressão comércio, diferente da letra C, que fala em fabricação, e da letra E, 
que fala em extração. Ou seja, quando aparece um comércio no meio, parece 
indicar exatamente o inverso, que é só comércio e não fabricação, o que 
mostra uma contradição. Ou seja, a impressão que dá é de que o texto da 
medida provisória não teve só um autor. É como se um autor tivesse uma 
ideia, fosse para o revisor, o revisor modificasse, voltasse para o primeiro e o 
primeiro não percebesse a mudança e ficasse a contradição. Eu já ouvi de 



algumas pessoas: “Não, a ideia é ser por setor mesmo”, mas, provavelmente, 
essa pessoa que teve essa ideia foi quem escreveu o § 12 e não quem pôs os 
incisos. Ou seja, é de se esperar... Como, por sorte, nós temos aqui no Brasil... 
E olha que coisa boa, nós temos a experiência, no Brasil, de termos uma 
medida provisória e não um texto de lei. É uma vantagem, ela pode ser 
testada. A gente fala tão mal da medida provisória, mas ela tem uma 
vantagem, agora, que a gente testa, então começa a haver emendas no sentido 
de um lado e de outro. Então, nós estamos, talvez, discutindo algo... Aliás, 
espero que estejamos discutindo algo que não venha a ser definitivo, que o 
texto legal venha a dar... Esclarecer um lado ou outro. Neste momento, Paulo, 
me parece tão sustentável a ideia que é por setor, que é a ideia firmada no 
texto do § 12, quanto aquele que disser o contrário, firmando-se nos incisos, 
também me parece adequado. Ou seja, é um daqueles casos em que você tem 
mais de uma interpretação certa, porque o texto permite as duas. Na verdade, 
eu vou ressaltar uma ou outra. Eu não teria a ousadia, nesse momento, de 
dizer: “Este é o certo e este é o errado”. Eu estou naquele ponto em que eu 
digo que os dois estão certos. Ou seja, a continuar como essa, caberia à 
jurisprudência, sim, escolher uma entre duas decisões certas. A gente aprende 
na teoria da interpretação; hoje, dificilmente, alguém discorda que existe mais 
do que uma interpretação certa, mais do que uma solução de um acordo com 
o texto legal. Uma e outra seriam certas, uma e outra teriam vantagens e 
desvantagens. A Mara pediu a palavra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu concordo com você, Schoueri. Só queria ressaltar o 
que diz o § 14, aqui, no caso, a respeito dessa questão, porque ele fala: “Na 
hipótese de um mesmo bem importado ser revendido e aplicado na produção 
de um ou mais produtos, ou na hipótese de o bem importado ser submetido a 
diferentes processos produtivos no Brasil, o preço-parâmetro final será a 
medida ponderada dos valores encontrados mediante aplicação do método 
PRL, de acordo com suas respectivas destinações”. Então, aí ele fala em 
revenda e importação e também não deixa claro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mara, desculpe, mas que coisa deliciosa. Na sua 
leitura, você falou assim: revendido e aplicado à produção. Ou seja, você pôs a 
alternativa no revendido e aplicado na produção, que é uma leitura válida, 
hein! Mas olha que coisa bonita. Eu poderia somente parar no outro ponto, 
falar assim: revendido e aplicado na produção de um ou de mais produtos. 
Então, esse não... A alternativa não é, necessariamente, revendido ou aplicado 
à produção, mas eu posso ter a alternativa um ou mais produtos. Então, o 
texto, ele vai dando essa dúvida. O texto não é bom. Não adianta a gente... Nós 
temos que reconhecer que o texto não é bom. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Dr. Schoueri, Dr. Ricardo, o § 14 também me parece 
que vai por setores. Quando fala, no finalzinho, “...de acordo com as suas 
respectivas destinações”, está falando pela destinação de setores. Tudo indica 
que é. Então, infelizmente... Eu falo infelizmente, porque, para mim, interessa 



que o entendimento contrário prevalecesse, mas eu estou tendo dificuldade em 
entender dessa maneira.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria arriscar, porque, 
nesses assuntos, a gente não pode ter opinião, a gente arrisca dizer alguma 
coisa. Em primeiro lugar, eu acho que não vai mudar muito isso, apesar da 
expectativa, que seria positiva mesmo, mas as informações que a gente tem é 
que não vão mexer quase nada. Isso é informação de gente que está mantendo 
contato, no Congresso, com o senador Jucá. Isso deverá passar quase que 
como está, com uma pequena alteração tópica. E isso que você está trazendo é 
uma questão, assim, uma observação analítica da lei por quem entende e está 
precisando aplicar a lei, coisa que não passa pela cabeça de quem está 
legislando. O legislador pensa que é fácil, põe, escreve de qualquer jeito, e, 
quando a gente começa a ter que aplicar é que começa a detectar a existência 
desses problemas. Eu não acho que isso vai ser... É um palpite, eu não acho 
que isso não vai ser mexido. Então, supondo que vai ser mantido, eu preferiria 
acreditar que nós estamos face a uma situação que o Carlos Maximiliano já, 
há tantos anos atrás, dizia que é patente o erro do legislador na maneira de 
exprimir, porque ele até se contradiz, como você bem colocou. Se você for ficar 
nas palavras, elas chocam entre si, quase que de uma linha para outra. Acho 
que a ideia aqui foi reconhecer que o PRL se aplica tanto na revenda pura e 
simples quanto na hipótese de fabricação, e isso já vinha antes, não é, e 
melhorar um pouquinho, tentar melhorar um pouquinho a confusão que 
havia com o PRL 60. Até porque a metodologia, e eu não vou entrar no 
detalhe, mas a metodologia do inciso II do art. 18, especialmente a letra B, ela 
mostra que, se você tiver uma participação ‘x’ do produto importado... Vamos 
falar uma participação 100%, porque ele, simplesmente, ele é revendido, você 
tem uma situação diferente, em que ele contribui para o produto final com 
20% ou 30%. Superado isso, eu acho que as margens são por setor mesmo. 
Agora, tem dois aqui fazendo... Eu estou só arriscando, viu, então, não precisa 
discordar, que eu não vou defender o risco que eu estou assumindo aqui. 
Porque senão você fica uma situação... Se agora você puder voltar ao § 12, 
você vai ficar com uma situação em que o método vai... A porcentagem vai se 
aplicar só no caso de fabricação e não de revenda?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para terminar, aqui. Está bom 
aí. No caso de produtos farmacêuticos ou farmoquímicos, então a revenda está 
fora do método? Ao contrário, máquinas, a produção de máquina com 
componente importado está fora do método? Fica uma impossibilidade total. 
Então, eu só queria arriscar esta afirmação e arriscar a dizer que é a que vai 
acabar prevalecendo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso? Bom, assim, eu estou com medo do que 
eu vou falar, porque tem que ser bem entendido o contexto. Então, eu quero 
dizer o seguinte. Se a nossa legislação tivesse por única inspiração o princípio 
arm's length... E eu quero pôr isso como ressalva, porque eu tenho entendido e 
tenho sustentado que a nossa lei brasileira, embora tenha o princípio arm's 
length e existe ali também o efeito indutor, existe uma série de outras razões, 
outros fundamentos necessários para o conhecimento da lei, então, o que eu 



estou fazendo é isolando, dizendo: se eu tivesse uma legislação exclusivamente 
baseada no arm's length, e quero dizer claramente, não temos, da ideia arm's 
length implicaria uma análise funcional e implicaria que quanto mais 
responsabilidades eu assumo, maior deve ser a minha remuneração. E, em 
uma análise funcional, a mera revenda implica menor responsabilidade que a 
produção e revenda. Então, em uma análise funcional pura, faz sentido eu 
dizer que aquele que assume a produção e a venda tenha uma margem de 
lucro maior que aquele que apenas revende o produto, sem ter assumido a 
sua criação. Eu quero... Eu comecei e terminei com essa ressalva, porque a 
gente sabe que, às vezes, a gente acaba sendo citado pelo meio, sem o começo 
e o fim. Eu quero dizer claramente que a nossa legislação, quando adota 
margens pré-determinadas, acaba assumindo compromissos com 
praticabilidade, com efeito indutor, que exige que sejam ponderados na hora 
de uma interpretação, mas, estritamente na legislação de preço de 
transferência, não me causa arrepio dizer que a margem de quem industrializa 
deve ser diversa e maior do que aquele que meramente revende o produto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa ver se eu entendi. Se você 
tem... Se está trabalhando com produto farmacêutico...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu for um vendedor puro e 
simples, revendedor puro e simples do produto importado, eu saio do inciso I e 
vou para o inciso não sei qual...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Três. Nessa interpretação, seria o seguinte, só te 
explicando. E eu quero insistir: com toda a ressalva que essa matéria exige, é 
razoável eu dizer que, na indústria farmacêutica, aquele que assume a 
pesquisa, que tem a sorte de produzir um produto, uma pílula azul, mas que 
até fazer a pílula azul perdeu muito dinheiro em outras situações, que ele vai 
ter que ter uma remuneração muito maior na venda da pílula azul para 
compensar as perdas que ele tem em todas as outras pesquisas que ele faz. 
Isso é um exemplo extremo de algo que, em geral, que eu posso dizer: quem 
assume a produção de um bem, quem cria aquele bem, quem vai arriscá-lo no 
mercado, enfim, custo de produção, deve ter uma... Produção e distribuição, 
porque é produção e venda, ele tem os dois, deve ter uma lucratividade maior 
que aquele que seja mero revendedor. Eu insisto: na sistemática somente 
inspirada em preço de transferência, que não é a única inspiração brasileira. 
O comércio termina assim toda a vez, Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode baixar para o três? 
Faça o favor. Veja, o três, ele não é para comércio de celulose, porque o dois 
trata de fabricação de celulose; o três, ele trata dos demais setores. Então, eu 
acho que fica uma situação em que se você tem o comércio puro e simples de 
celulose, se você quiser ficar na literalidade, você não está nem no II C e nem 
no III. É um absurdo total.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu estiver na fabricação de máquinas, quando 
você fala em comércio de máquinas, inciso I, por favor, Fernando, I, letra D. Se 
eu tivesse a fabricação de máquinas para uso odonto médico hospitalar, como 
eu ficaria com a fabricação em relação ao comércio? Outra pergunta que não 



responde: se eu tiver um equipamento ótico para a indústria, voltado à 
indústria médica hospitalar, qual dos incisos que eu estou? Ou seja, eu tenho 
problemas aqui de interpretação enormes. Aqui é a destinação ou é a natureza 
do produto?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu acho que o grande problema dessa legislação é que 
ela foi feita em cima do CNAE e não em cima do que é realmente uma 
atividade. E aí vem também, para confundir, o § 13º, que ele fala: “Na hipótese 
em que a pessoa jurídica desenvolva atividades enquadradas em mais de um 
inciso do § 12, deverá ser adotado, para fins do cálculo do PRL, a margem 
correspondente ao setor da atividade para qual o bem importado tenha sido 
destinado”. Então, primeiro, ele fala em atividade e depois ele fala em setor de 
atividade. Então, como se o setor fosse uma coisa e a atividade fosse, 
eventualmente, a industrialização, o comércio e etc.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero ficar ainda com o meu 
risco, aqui. Eu vou passar a palavra para o Fernando Zilveti, mas ficar com o 
meu risco que o setor de produtos farmacêuticos, qualquer que seja a 
atividade dentro do setor, está no inciso I. O problema de ser comércio ou 
industrialização é solucionado lá em cima, pela metodologia de cálculo. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria... Também é muito arriscado 
assumir uma posição, mas eu concordo com Mara, de que a redação foi feita 
em cima de parâmetros que não estão adequados ao que realmente a lei 
pretende regular. Eu tive uma notícia de que a Receita está sensível a isso e 
que vai fazer uma revisão total nessa assistemia da medida provisória, porque 
ela não é lógica, e que já enviou para Brasília um substitutivo para dar maior 
coerência a essas regras, que, efetivamente, como nós estamos debatendo 
aqui, ou, na realidade, concordando, é difícil você arriscar uma posição em 
que você não corra o risco de estar fazendo uma interpretação literal que não 
ajuda no desvendar do que quis dizer o legislador.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O prazo para emendas já foi 
embora.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já foi. Já esta lá.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: E o [ininteligível - 0:38:00] fizesse um memorando 
para o senador Jucá sobre o seu ponto de vista, que é interessante para toda a 
atividade econômica do país, eu entendo. Mesmo porque, Dr. Ricardo, 40%, no 
item um, é muito pesado. Eu acho que fere o princípio da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Então, eu acho que teria que ter investido para que esse 
percentual de 40% baixasse para 35, no mínimo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em termos de política econômica, me faria 
sentido dizer que revenda, a mera revenda de um medicamento ou de um 
produto do fumou, ou do petróleo, ou de qualquer um dos itens, em termos de 
simplificação, é muito difícil justificar percentuais tão diversos para a mera 
revenda. Eu tenho mais facilidade para justificar percentuais diversos para 
processo produtivos diversos, para pesquisas diversas, ou seja, não que eu 



justifique o percentual, mas me faz sentido que eu tenha riscos diversos muito 
diferentes na fase de industrialização. Me faz muito menos sentido... Eu 
insisto, em uma simplificação, nós todos sabemos que existem... A fase do 
comércio, só para dar um exemplo banal, uma coisa - que eu sempre digo isso 
- uma coisa é eu fazer uma venda do iogurte, em que eu digo para o 
comerciante: “Olha, se o iogurte estragar, eu vou lá recolher e vou assumir o 
risco de estoque. Então, você vende, mas se você não conseguir revender, eu 
assumo o risco do estoque”. Outra coisa é eu dizer ao comerciante: “Olha, se o 
iogurte estragar, o problema é seu, o risco de estoque é seu”. Ou seja, a mera 
atividade comercial pode ter percentuais diversos conforme o risco de estoque. 
Este é um exemplo de outros tantos, para mostrar que toda simplificação tem 
alguma distorção. Então, quando eu digo... Ou seja, primeiro ponto, existem 
diferenças, a simplificação implica distorções, mas, em nome da própria 
simplificação, da praticabilidade, eu diria, nós incorporamos, no nosso 
ordenamento, essas simplificações de margens pré-determinadas, ou seja, nós 
somos obrigados a tirar o olho de perto e olhar mais de longe, para verificar, 
mais ou menos, o que seria. Aquele teste do dedo, não é? Mais ou menos isso. 
Mas, mesmo no teste do dedo, faz sentido eu dizer que comerciante é uma 
coisa e industrial é outra, e faz muito pouco sentido eu dar o mesmo 
tratamento a um e outro. Ou seja, no teste do dedo, no teste da simplificação, 
eu tenderia àquela proposta, Ricardo, de dizer: revenda é sempre revenda. Mas 
é teste do dedo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Realmente, o Schoueri falou agora em 
simplificação, a rigor, tudo isso visa a simplificar e, na verdade, complica 
tremendamente. Se nós analisarmos um pouco mais e mais profundamente 
essa questão, nós verificamos o seguinte: a rigor, o PRL não é para ser 
utilizado quando tem um valor agregado, mas, pelos motivos que nós 
conhecemos, como o fabricante no exterior não vai revelar exatamente a 
planilha dos custos dele, e não havendo preços independentes comparados, 
ou seja, não é possível utilizar o método PIC, então, não só no Brasil, mas no 
mundo inteiro, aplica o PRL, mesmo que não seja simples revenda, mas que 
haja a aplicação de valor. E aí que está, justamente, o grande problema do 
nosso sistema, das margens fixas. Aliás, quando começou, começou só como 
revenda a 20%, aí teve a discussão, inclusive está aqui no primeiro artiguinho, 
que achava que mesmo nos 20 cabia valor agregado, e houve, em seguida, 
essa modificação para o PRL 60, deixando, então, bem claro e estabelecendo 
uma porcentagem distinta. Isso, de um certo lado, de uma certa forma, essas 
margens pré-fixadas são uma simplificação, inclusive dão uma certa 
segurança jurídica, porque, claro, se eu fico dentro desses critérios, tudo bem, 
não posso ter nenhuma autuação, nenhuma impugnação por parte da 
autoridade fiscal. O problema é que, sabidamente, essas fórmulas, que, aliás, 
até hoje, ninguém me explicou por que é 60, por que não é 55 ou 65. Quer 
dizer, tudo isso é baseado em quê? Então, já que não existem métodos 
científicos, nesse caso, mas que é, na minha opinião, completamente 
arbitrário, não sei, pode ser cabalístico ou qualquer coisa desse tipo, precisa 
ter a possibilidade, não só teórica, mas prática, de, nos casos concretos, haver 
a discussão e haver, exatamente, fixação de outras margens. E isso, 



infelizmente, nós sabemos, não está previsto na teoria. Na prática, eu ainda 
não vi. Alguém já viu? Não. Então, na verdade, é esse ponto. Tudo isso pode 
ser melhor feito, malfeito, pode ser aperfeiçoado. A rigor, visa dar maior 
segurança; no entanto, por outro lado, cria injustiças. Então, a rigor, eu tenho 
segurança versus justiça. E quanto a toda essa discussão, também devemos 
levar em consideração o direito tributário internacional, que, aliás, é 
sintomático, que, no art. 9, que fala, praticamente estabelece essa... O famoso 
princípio de linha da arm's length, ou seja, algo que nós conhecemos pela 
DDL, a rigor a filosofia é a mesma. Tanto assim que é curioso. Por exemplo, na 
Alemanha, que até como membro da OCDE, ela é obrigada a usar as 
diretrizes, etc. e tal, na verdade, na prática, eles usam lá a velha 
jurisprudência do DDL deles e pronto. Quer dizer, não querem saber muito da 
coisa.  

Mas, de qualquer maneira, é muito interessante que nenhum dos acordos 
celebrados pelo Brasil incluiu o § 2º do art. 9º. Inclusive, o Brasil fez uma 
ressalva dizendo, exatamente, que se reserva o direito de não incluir o § 2º. 
Aliás, nessa tradução que houve, agora, da convenção modelo e dos 
comentários, nos foi subtraída essa parte. É bom falar com quem publicou 
isso, porque justamente essa ressalva que expressamente o Brasil se reserva o 
direito de não incluir, eles não traduziram. Mas, de qualquer maneira... E por 
quê? O que diz o § 2º? Diz o seguinte, que, no outro estado, deveria haver, 
para evitar a bitributação econômica, deveria haver um ajuste. Ou seja, o 
estado do domicílio, o estado da matriz, domicílio da matriz, deveria fazer um 
ajuste. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, diminuiu o lucro, diminuiu 
exatamente a dedutibilidade e diminuiu o lucro. Na verdade, não é esse o 
lucro adequado que chega lá no país de domicílio. Então, deveria ser feito um 
ajuste, ou seja, o outro país deveria reduzir a sua tributação, para evitar essa 
bitributação econômica. Isso não existe nos acordos do Brasil. E por que não 
existe? Porque aí o outro estado contratante contestaria, discutiria, o fato de 
ser, ou não ter sido atendido, o princípio at arm's length. Discutiria se o ajuste 
que o Brasil está fazendo, o parâmetro, pela sua legislação, é adequado, 
porque ele teria, nesse ajuste dele lá, que abrir mão de tributação. Ele só vai 
fazer isso na medida em que o acordo realmente é observado e dá as bases. E 
o fato é que isso é mais que duvidoso. Então, o Brasil simplesmente não entra 
nessa parte, não há previsão de ajuste, porque, além de ter que discutir com o 
contribuinte aqui, teria que discutir como o parceiro lá fora se essa 
sistemática é adequada ou não. E isso, evidentemente, ele não está disposto a 
fazer. Por isso que, apesar de não ser membro da OCDE, apresentou essa 
ressalva quanto a essa correção. O fato é que nós temos esses dois aspectos, 
uma legislação malfeita, contraditória, enigmática, que, naturalmente, satisfaz 
a OAB, porque é uma reserva de mercado para os advogados tributaristas 
fantástica, mas, por outro lado, eu acredito que tudo isso pode ser 
aperfeiçoado. E o grande tema, na minha opinião, é o seguinte, deveria sempre 
haver, na prática, a possibilidade de divergir e estabelecer um outro critério 
devidamente comprovado por parte do contribuinte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando?  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, nessa questão... Só para polemizar um 
pouco com o Sr. Gerd, essa questão que ele traz da possibilidade de 
comprovação de que o método não é adequado é uma questão que já se 
discutiu muito, se essas normas práticas que assumem presunções, e que 
fazem uso de presunções, teriam condições de serem presunções juris tantum, 
ou seja, que admitiriam prova em contrário, prova por parte do contribuinte 
que, efetivamente, ele não se encaixaria na hipótese prevista legalmente. A 
discussão sobre praticabilidade caminha no sentido de que você não deve 
considerar essas presunções práticas presunções juris tantum, porque, de 
outro modo, você transformaria a praticabilidade em um caso a caso, e que 
seria um contrassenso com todo o sistema prático. O que se admite em 
alguma doutrina em discussão de praticabilidade é que esse método prático 
conduza a uma relação ilógica que ataque a capacidade contributiva do 
contribuinte. Então, se ela for ilógica. E ela não pode ser ilógica caso a caso, 
ela tem que ser ilógica para determinados contribuintes e não para um 
contribuinte, para aqueles contribuintes para quem o legislador destinou a 
norma prática, e não para cada um dos contribuintes, ou aquele que se julgue 
prejudicado pela norma prática. Então, eu estou plenamente de acordo com a 
posição do Schoueri nesse aspecto.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso só...? Exatamente, a respeito disso, 
felizmente, no final, você fez a ressalva, porque o obstáculo, vamos dizer, o 
limite da praticabilidade é exatamente a justiça fiscal, é a capacidade 
contributiva, não é? Então, nesses casos, realmente, não pode ser juris et de 
jure, tem que ser juris tantum, e a legislação permite isso. Só que permite de 
uma forma... A última vez que analisei isso, ainda tinha, parece que não tem 
mais, uma Portaria 52, que... Como?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:51:46]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É 222? A portaria? Não, acho que é 52. Bom, de 
qualquer maneira, é uma portaria que disciplinava, exatamente, o pedido de 
fixação de outro preço-parâmetro. E é fantástico, porque entre os requisitos 
necessários para poder usar dessa faculdade estava a comprovação do PIC, a 
comprovação do preço, independente de comparável. É um absurdo total, 
porque eu vou para a PRL porque não tem PIC, e, para alterar a margem, eu 
preciso comprovar o PIC. Quer dizer, é o fim da picada mesmo, não é? Não faz 
sentido. Então, é uma prova impossível, e, com isso, é fechada a porta. Então, 
isso, evidentemente, tem que ser aperfeiçoado, etc., etc., mas eu acho que, 
realmente, em termos de praticabilidade, isso é ótimo, dá até uma certa 
segurança jurídica, porque se eu fico dentro daqueles critérios, tudo bem, não 
corro nenhum risco. Mas tudo isso tem um limite, e, no caso concreto, o limite 
é exatamente a capacidade contributiva.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a praticabilidade é 
um princípio, evidentemente, importante, mas eu preciso saber quais os 
limites, não é? Porque não podemos, em nome da praticabilidade, violar a 
própria realidade, às vezes.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu sugiro, mais uma vez, a leitura do livro 
do Paulo Victor, porque o livro não é sobre substituição tributária, ele é muito 



mais sobre proporcionalidade, ou seja, a substituição tributária é um caso 
para ele estudar a proporcionalidade. E se você busca o limite para a 
praticabilidade, a leitura e pensar em proporcionalidade, é aí que nós 
encontramos o bom senso e o limite. O professor dizia: verificar até que ponto 
faz sentido, pensar... Eu morro de medo de usar essa expressão, mas é um 
modo de pensar tipificante, ou seja, pensar por tipos, pensar porque é normal, 
com todo o cuidado que isso exige, mas é por aí, ou seja, tem que ser 
proporcional, tem que fazer sentido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para o próximo 
assunto da pauta? Você quer falar, para encerrar?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para encerrar. Justamente, eu vou estudar 
como... Esse livro, infelizmente, não tenho lido, mas, pelo título, é uma coisa 
terrível. Não li e não gostei! Por quê? Porque, a rigor, o que o princípio da 
capacidade contributiva tem a ver com a substituição tributária? Ou seja, o 
que a capacidade contributiva tem a ver com ICMS? No ICMS, o contribuinte 
de direito não é... Ele é simples servo, não da gleba, mas do fisco. É ele que 
arrecada. Na verdade, o imposto de consumo. E, pela Constituição, o desenho 
da Constituição, é o imposto plurifásico sobre o valor acrescido. E não há 
nada na Constituição, na minha opinião, que permite que o fisco transforme 
isso em um imposto monofásico, ainda por  cima no começo. Se fosse no final, 
tudo bem, mas aí seria impraticável. Mas essa antecipação, e aquele 
famigerado... A Emenda Constitucional nº 3, que introduziu isso, a mãe lá do 
§ 7º do art. 150, estabeleceu essa possibilidade de o fato gerador presumido... 
Tudo isso para dar uma base para esse tipo de substituição tributária. No 
entanto, eu acho que tudo isso é inconstitucional, porque transforma o 
imposto plurifásico sobre o valor acrescido em um imposto monofásico. Então, 
aí já vem o primeiro ponto. E o segundo ponto é simplesmente essa questão da 
praticabilidade, está certo? Ele faz o quê, o fisco? Ele antecipa a receita, mais 
ainda do que no plurifásico, sobre o valor acrescido, antecipa a receita e 
facilita tremendamente toda a fiscalização e arrecadação. Ótimo! Mas isso 
permite com que ele, tendo cobrado a mais por antecipação, não devolva? O 
meu problema não é o princípio da capacidade contributiva, o meu problema é 
o princípio da legalidade. E, dentro do princípio da estrita legalidade, isso não 
cabe. Então, essas são as observações gerais sobre o assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é um incentivo à leitura do 
livro do Paulo Victor. Como você mesmo disse, eu vou estudar o livro. Eu acho 
que é um incentivo, porque, realmente, o Paulo mostra bastante equilíbrio aí 
nessa questão. O que eu mencionei há pouco é que a praticabilidade é uma 
coisa necessária no mundo de hoje, especialmente, mas que precisa ir com 
calma.  

Nós vamos mudar de assunto, vamos passar para o Renato Xavier da Silveira 
Rosa, um assunto que nos atinge a todos como clientes. Tenho certeza que, 
embutido nesse assunto prático, vem bastante conteúdo. Ok. O Schoueri está 
pedindo para registrar aqui em ata a solicitação de inclusão na pauta, como 
foi, o pagamento antecipado do ISS em São Paulo, na cidade de São Paulo, 
determinado pela instrução normativa da Secretaria das Finanças, SUREM 06 



de 2012, no setor de valet parking e criação do cupom de serviço de valet como 
único documento fiscal correspondente.  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Eu mandei a instrução normativa por e-
mail, mas, se não estiver aí, eu acho que a gente pode puxar da internet, para 
ficar mais claro. Mas, basicamente, para quem não... Eu vou falar de pé. É 
Renato. Para quem não teve contato com essa norma, a prefeitura, mais 
especificamente pela Subsecretaria da Receita Municipal, que é um órgão da 
Secretaria de Finanças, por meio de uma instrução normativa, criou esse 
cupom de serviço de valet, substituindo o nome do que já existia, do cupom de 
estacionamento, que existia no decreto, também, de maio desse ano, no novo 
regulamento do ISS em São Paulo, e criou esse cupom que tem... Essa é a 
parte mais noticiada na imprensa. É um cupom com três partes, um canhoto, 
como se fosse um cartão de zona azul com três partes: o canhoto, a parte do 
meio, que fica dentro do carro, e a terceira parte, que fica com o proprietário, 
com o condutor, e depois ele entrega no final da prestação de serviço. E a 
pretexto de criar e regulamentar esse cupom de serviço de valet, a prefeitura 
determinou que, primeiro, no art. 1º, que esse cupom é o documento fiscal, 
então, não tem mais recibo, RPS, nota fiscal. Daí, no art. 5º, estabelece que o 
ISS vai ser pago antecipadamente, no momento em que esse cartão é emitido. 
E isso eu acho que é a coisa mais grave. Então, o talão de 20 folhas, ele é 
solicitado pelo prestador de serviço, daí ele fornece uma série de informações 
para a prefeitura, dentre elas, o valor do serviço que ele pretende prestar. Daí, 
com base nisso, já sai, do próprio sistema, a guia de pagamento do ISS, ele 
paga e daí que vai para a confecção o cupom. Então, é condicionado ao 
pagamento desse ISS. E, pior, o valor do serviço, que já vai impresso no 
cupom, ele não pode ser alterado depois. Não pode sequer desistir de prestar o 
serviço e devolver. Não, só se tiver defeito ou se a empresa encerrar as 
atividades, é que esse ISS vai ser devolvido. Então, são algumas coisas 
bastante graves. Daí, justamente, o que eu coloco para a nossa discussão aqui 
é até que ponto esse ISS está sendo pago antecipadamente, e aí eu questiono, 
inclusive, se há autorização constitucional ou mesmo legal, tanto da Lei 
Complementar 116 quanto da Lei Municipal, para esse pagamento antecipado. 
E eu entendo que em lugar nenhum isso é permitido. E eu pergunto daí se 
não se trata de um novo tributo, de um imposto incidente sobre a emissão de 
um cupom, que daí é uma coisa completamente maluca. É um tributo com 
incidência própria de taxa, porque é quando você requer para a prefeitura esse 
serviço de impressão e fiscalização, só que a base de cálculo, a incidência dele, 
é própria de imposto, não é, porque é o valor do serviço. E, pior, eu não posso 
sequer alterar o valor do serviço que eu vou prestar. Isso leva vários dias para 
ser emitido. Se eu resolvo aumentar ou abaixar o meu preço, eu não posso, eu 
tenho que pedir de novo o cupom, e aquele que eu já pedi e que o ISS já foi 
pago, ou que aquele valor já foi pago, já foi recolhido, não pode ser devolvido. 
E um último agravante, esse art. 5º, ele prevê que o ISS vai ser pago 
antecipadamente, inclusive quando o prestador de serviço for optante pelo 
Simples. Daí acaba completamente com qualquer lógica, porque a própria Lei 
Complementar 123 diz que a arrecadação vai ser única, vai ser mediante 
apuração mensal, sempre posterior à prestação de serviço e etc. Então, são 
vários absurdos juntos e eu não sei como que vocês querem conduzir a 
discussão.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só uma pergunta dentro dessa 
lista de questões estranhas que você elencou: não está previsto uma pauta de 
valores?  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Não, não. O valor é livre.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O prestador de serviço chega e diz: 
“Eu quero o cupom de dez reais”, por exemplo.  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Não, o valor é livre, você preenche de um 
centavo a quantos reais. Eles não tentam obrigar os prestadores a uma 
determinada tabela de preços, porém os preços são, efetivamente, congelados. 
Uma vez solicitado o cupom, acabou com a livre iniciativa, etc., e com a 
concorrência também, porque uma empresa com um fluxo de caixa com mais 
folga, ela vai conseguir comprar vários cupons de vários valores diferentes e 
usar conforme ela achar mais adequado, e as empresas menores não vão 
conseguir ter essa flexibilidade e vão acabar sucumbindo diante das grandes 
empresas do setor.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem tantas questões, se o Ricardo me permitir. 
Uma questão é essa do Simples Nacional, que me parece importantíssima. 
Uma outra é a possibilidade de eu criar uma antecipação, se eu preciso de lei 
para isso. A questão da restituição. Foram apresentadas muitas questões, 
então, eu pediria, Ricardo, que você escolhesse uma das questões, que nós 
enfrentássemos sem prejuízo de depois, sequencialmente, enfrentarmos as 
outras, sob pena de nós começarmos uma discussão que nós não sabemos 
aonde vamos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós podemos partir 
da questão da antecipação, fixando, aqui, algumas premissas, senão a gente 
vai, talvez, patinar por estarmos adotando premissas distintas. E as duas que 
me ocorreram e eu quero expor, e podemos até discutir sobre isso se não 
houver concordância, é que a obrigação acessória pode ser instituída por ato 
do Poder Executivo, não está sujeito à reserva legal, mas a segunda coisa é 
que existe um limite óbvio para aquilo que pode ser feito dentro do ato 
normativo do Poder Executivo, que cria obrigação acessória, cujo limite é 
aquele que está no CTN. A função da obrigação acessória é facilitar a 
arrecadação e a fiscalização do tributo. Quer dizer, toda vez que vai além, há 
uma ilegalidade. Então, nós teríamos que abandonar, aqui, a fato que a 
instrução normativa está criando um fato gerador presumido. Esse é um 
ponto, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Existe algum texto legal prevendo esse 
recolhimento antecipado? E também como premissa, porque nós conhecemos, 
naturalmente, a legislação de todo o município. A esse ponto, talvez, o Renato 
possa esclarecer. No texto legal, existe alguma lei prevendo um recolhimento 
antecipado, na forma a ser regulamentada pelo município, que seja, mas 
existe alguma previsão na lei falando sobre recolhimento antecipado ou a 
resposta é negativa?  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: É negativa para todas as hipóteses. A 
única previsão constitucional é mesmo o § 7º, já mencionado, que eu entendo 



que não se aplica aqui, porque o contribuinte é o mesmo, não tem uma cadeia 
de...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu digo, nesse mérito, no município de São 
Paulo, alguma vez, a Câmara Municipal se reuniu para tratar do ISS e previu 
o recolhimento antecipado, uma antecipação, ou o que seja, desse tributo? Eu 
não falei em fato gerador presumido, eu falei somente uma antecipação. Algo 
próximo de tributação na fonte foi prevista, ou seja, o ISS, nós temos questão 
de fonte. Algo parecido com isso. Houve... O texto legal permite que eu 
encontre na lei uma previsão desse recolhimento antecipado, ou não?  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Não. A lei de São Paulo, ela 
praticamente reproduz mesmo os termos da Lei Complementar 116.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas o que fala esse Decreto 53.151? Não tem 
nenhuma remissão à lei?  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: O decreto também reproduz a lei 
municipal, que é uma reprodução da lei complementar. O decreto também... O 
decreto está correto, ele não altera nada. É só a instrução normativa que 
muda essa questão.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sei. Eu acho interessante dar uma olhada no velho 
imposto do selo, não é? [risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava pensando nele. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Temos um novo imposto do selo, não é? 

Sra. Mara Caramico: Schoueri, os arts. 113 e 114 do decreto, eles só definem 
a questão do estacionamento, do cupom de estacionamento, e dizem que: “A 
utilização do cupom de estacionamento será implementada na forma, prazo e 
demais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças”. É só 
isso que diz.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até aí, tudo bem. Mas já que você 
trouxe... 

Sra. Mara Caramico: Agora, tem um outro também...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um minutinho, por favor. 

Sra. Mara Caramico: Desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que você trouxe o imposto do 
selo, teria que explicar do que se trata,  porque nós estamos tratando de um 
imposto revogado há 50 anos atrás, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, 48. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ano que ele nasceu. No Direito Tributário, 
aconteceram duas coisas importantes, em 48. O primeiro, foi revogado o 
imposto sobre selo; segundo, Fernando Zilveti nasceu.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O imposto do selo, você tinha dois 
mecanismos. Você pagava sobre o selo mesmo que colava, assinava em cima, 
o imposto do selo era incidente no fechamento dos contratos, não é? Então, a 
forma simples era o selo propriamente dito. Depois, tinha o chamado selo por 
verba. Você ia na repartição, comprava a verba, é mais ou menos isso, e ficava 
com a... Tinha um livro de controle de verba, que você ia baixando à medida 
que ia usando. O contribuinte atestava, por carimbo, no contrato, que usou a 
verba tal do livro tal. Tinha um monte de exigências. E, se estourasse a verba, 
pagava multa. Tinha que, antes que assinar o contrato, ir na repartição. Não 
comprava em banco. Tinha que comprar verba. É mais ou menos como encher 
cartão eletrônico hoje, o bilhete único e outros aí.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:09:02]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Stamp taxs. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Stamp taxs ou stamp duties são os tributos que 
incidem sobre a operação. Para eu fazer algo, eu preencho um selo ou 
preencho uma condição ou recolho um imposto, não é? É isso que parece que 
é... Que não é exatamente o nosso imposto do selo, extinto em 64. O nosso 
imposto do selo era mais sobre o consumo, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O nosso imposto do selo incidia 
sobre o instrumento. A formalização do contrato, quando era por escrito, ele 
tinha incidência; quando era um acordo verbal, não tinha incidência. E as 
grandes discussões que havia era o momento de pagamento, especialmente no 
caso da verba. A verba era usada por praticamente todas as empresas, porque 
era inviável colar selo, não é? Mas havia contratos com 50 selos, não é? Então, 
a verba era muito prática. Tinha o problema da antecipação, e os grandes 
problemas que se discutia era o momento, se houve ou não houve fechamento 
do contrato, especialmente quando os contratos eram epistolares, que você 
mandava a proposta e recebia a aceitação. Era uma confusão.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A Itália ainda tem esse imposto para algumas 
atividades, e, se não me engano, em outros países da Europa também. 
Espanha tem um pouco e Portugal também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que você está procurando, 
Schoueri? Vamos aceitar a informação, então, de que não tem... 
Especialmente, o cupom, ele foi criado não por lei, foi previsto no decreto, a 
possibilidade de ser instituído. Eu acho que a gente pode simplificar a 
pergunta. É a seguinte: a legislação se resume à instrução? É a instrução, não 
é, a instrução normativa? 

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos partir desse pressuposto, 
Schoueri, senão não...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para poder analisar, não é, senão a gente vai 
ficar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos que partir do 
pressuposto que a legislação sobre a matéria é a instrução normativa.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso aqui como pressuposto... Que ela contraria o 
texto da lei. Isso que eu quero saber. Eu quero saber se a lei é omissa... Uma 
coisa é se a lei disser como se recolhe e a instrução normativa diz uma coisa 
diversa; outra coisa é se a lei não disser como se recolhe.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mesmo assim, a instrução 
normativa não poderia criar uma...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu sou obrigado a dizer que não é a 
mesma coisa, porque reserva de lei é para a constituição da obrigação 
tributária; a forma do recolhimento, o prazo, por exemplo, não é matéria de 
lei. Agora, se a lei tratar do assunto, não pode, a instrução normativa, 
contrariar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos com calma.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, a pergunta que eu estou fazendo é: a lei 
tratou do assunto? Porque se a lei tratou do assunto, eu tenho um problema 
de legalidade, não de princípio da legalidade, só meramente de legalidade. Se o 
legislador mandou recolher de um modo, não pode, a IN, tratar de outro modo; 
agora,  se o legislador foi omisso ou se ele delegou a forma do recolhimento, eu 
tenho um campo diverso. Então, eu não quero só tratar do mesmo modo, por 
isso, eu queria conhecer o texto da lei, investigar o texto da lei, para saber 
como o legislador tratou. A pergunta que eu lhe faço: o legislador tratou do 
recolhimento? Determinou que o recolhimento se desse após o fato gerador ou 
[ininteligível - 1:12:40]? Ou ele simplesmente omitiu-se e disse que compete à 
Secretaria das Finanças dispor sobre o recolhimento? Só para tratar 
diferentemente o que é diverso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos partindo do 
pressuposto que a lei é omissa a respeito, a lei não trata do assunto. Deve ter 
uma norma geral de recolhimento, de ocorrência do fato gerador. E não 
podemos esquecer também que, se a lei não falar nada, tem o prazo de 30 dias 
do Código Tributário Nacional, exatamente para as hipóteses em que a lei é 
omissa a respeito do prazo. O CTN fixa. Quando a lei não fixar, será 30 dias 
após a ocorrência do fato gerador. Quer dizer, o recolhimento do tributo é 
sempre após o fato gerador, até porque, antes, não existe capacidade 
contributiva.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, eu acho exatamente... Aí está o núcleo da 
questão. Só uma lei poderia determinar isso, a antecipação. Sem dúvida. 
Porque o recolhimento pressupõe o quê? A ocorrência anterior de um fato 
gerador. Eu não posso... E aí, claro, aí não é matéria sujeita à reserva legal, 
mas antecipação, nesse caso, sem dúvida, precisaria ter uma base legal.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gerd, isso volta a uma questão anterior. 
Desculpe, eu só quero lembrar isso. Vamos dizer assim, fato gerador 
presumido, matéria constitucionalizada, etc. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Presumido pela lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Vamos lá. No caso da... Permita-me a 
expressão “mera antecipação”.  



Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que aqui é aquela velha discussão que já havia 
no Imposto de Renda também, ou seja, saber se o Imposto de Renda na fonte, 
enquanto tal, constitui obrigação tributária ou é mero - o mero, eu ponho 
entre aspas - adiantamento, e, como tal, é tratado. Por favor, corrija-me, 
porque eu tenho uma lembrança, mas não certeza, de que essa matéria já foi 
discutida pelo Judiciário e, para gosto ou desgosto de alguns, esta mera 
antecipação não foi considerada sujeita à legalidade. Eu peço que vocês me... 
Como é que foi tratado isso, Ricardo? Eu gostaria de ser lembrado sobre o IR 
Fonte. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ao 
tratar do IR Fonte - eu pergunto por ignorância mesmo - impôs os limites 
constitucionais próprios do direito tributário, entre os quais legalidade? Ou 
seja, já se discutiu essa matéria quando do IR Fonte, ou não?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu vou falar aqui de 
memória também. A discussão judicial sobre o IR Fonte era se ele poderia ser 
cobrado antes da ocorrência do fato gerador, que se dá no fim do período de 
apuração. E o que o Tribunal disse, e o STJ continua repetindo, é que é 
mera... Ele fugiu da questão. “É mera técnica de arrecadação”. Então, pode 
cobrar, desde que seja feito o ajuste final. Mas, na questão da legalidade, não 
era relevante... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa pergunta seria importante... É que se for 
mera técnica de recolhimento e não de... Se eu seguisse essa linha, por isso eu 
quis pegar o decreto, aqui, eu estou com o decreto. O decreto fala, art. 16: 
“Observadas as normas estatuídas no presente regulamento, o sujeito passivo 
do imposto fica obrigado a calcular o valor do imposto, na conformidade desse 
capítulo, recolhendo-o na forma e demais condições estabelecidas pela 
Secretaria Municipal das Finanças”. Ou seja, tem uma delegação para que a 
Secretaria diga como se recolhe. Se eu estiver em matéria de mero 
recolhimento, não há reserva de lei. Não há reserva constitucional de lei, ou 
seja, uma outra reserva seria saber se existe uma competência para isso pela 
legislação, etc., etc. Por isso, eu estou preocupado com esse tema e queria 
compreender se isso já foi discutido ou não, para saber se o que estou falando 
é mera forma de recolhimento, porque se for mera forma de recolhimento e 
não a obrigação tributária enquanto tal, eu começo a me perguntar se não 
seria uma questão de controle justificado. Porque a justificativa que eu tenho 
para isso é muito grande, seja o controle da falta de recolhimento, seja... E 
permitam-me lembrar. Desculpe, Ricardo, eu quero lembrar. Agora, tirando... 
Por isso que eu falei que tem que tratar de vários aspectos. A medida 
enquanto tal, de eu impor algum tipo de controle, eu utilizar para um efeito 
extratributário, um efeito indutor mesmo, é assim, eu utilizo-me do tributo 
para assegurar que haja cupons, para assegurar que o próprio usuário tenha 
algum comprovante de que deixou o seu carro na mão de um valet 
regularizado e não na mão de um irregular. Ou seja, existe, por trás dessa 
medida, uma norma administrativa muito importante, que é impedir o serviço 
irregular de valets, que existe com riscos, porque o valet irregular, ele para o 
carro em qualquer lugar, ele não tem seguro, ele expõe... Vamos dizer assim, a 
cidade fica em maiores riscos por conta disso. Então, a medida administrativa 



de exigir um cupom, exigir um documento, dizer: “É assim que eu quero 
verificar e quem não estiver com isso estará irregular”, enquanto tal, se 
justifica. Só que o problema é assim, que essa não é uma mera medida 
administrativa, ela é uma medida administrativa/tributária e, portanto, devo 
me dobrar também aos requisitos tributários. E por isso que eu estou 
entrando nessa questão. Nós temos que examinar se o Direito Tributário, 
como ele enxerga este recolhimento, se é uma mera medida de forma de 
recolhimento ou se é uma modificação na própria obrigação tributária.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Voltando ao Imposto de Renda, o 
Tribunal se esquivou de entra fundo na apreciação da validade, vamos dizer, 
constitucional do recolhimento IR Fonte, porque tem outras questão 
envolvidas. Mas eu quero só, aqui, para não entrar na discussão do Imposto 
de Renda, mostrar como é diferente a situação. O Imposto de Renda na fonte, 
ele é retido no momento em que a renda é recebida. Essa renda vai ser 
integrada no montante anual, mas existe já um fato, não é? Fato isolado, mas 
que compõe o fato gerador.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tributação dinâmica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui, não. Se fosse possível o que 
você está dizendo, o Estado poderia dizer: “Olha, toda vez que você quiser 
vender uma mercadoria, você tem que primeiro pagar o ICMS por verba, 
guardar a verba aqui”, por controle. E sempre vai arrumar uma explicação 
política para dizer que...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [ininteligível - 1:19:32] política fiscal de 
[ininteligível]. Não é o caso.  

É que dentro dessa política de poder de polícia, vamos dizer, da prefeitura de 
São Paulo, de maior controle das empresas de valet, de dar segurança para os 
cidadãos que se utilizam desse serviço, não pode vir, a reboque, uma política 
fiscal de arrecadação antecipada, presumindo um fato gerador que pode não 
acontecer, porque, de outra forma, você está tributando algo que não é senão 
o capital.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não se esquecendo que... Pensei 
até que você ia mencionar, mas só para rematar, o poder de polícia, ele é 
exercido mediante o pagamento de taxa, não é? Paulo, depois...  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Ricardo, aqui, no caso, tem diferença do Imposto de 
Renda na fonte com o caso do ISS, me parece, porque, no caso do Imposto de 
Renda na fonte, na minha visão, data venia, o Supremo errou falando de 
técnica de arrecadação não entrando no âmago da questão. Mas acontece que 
Imposto de Renda na fonte, ele é arrecadado antecipadamente, mas para 
ajuste, para ser ajustado na declaração. Ele tem o direito a recuperar, depois. 
Mas, no caso, aqui, parece que não há ajuste. Por isso que há uma diferença, 
eu acho.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Renato, eu posso dar troco?  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Pode. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dar troco, que eu quero 
perguntar, é o seguinte. Eu tenho um vale de dez e tenho um vale de dois, é 
cupom, desculpa. Então, eu aumentei o meu preço de dez para dois, ou, nesse 
ponto, eu cobro dois; no outro, eu cobro 15. Eu posso usar mais um cupom?  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Nesse ponto, a instrução normativa é até 
expressa, ela fala que equivale à prestação de serviço sem documento fiscal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O quê? 

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Se eu usar o cupom mais de uma vez, 
vai prestar o serviço em condições diferentes da que constam dele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Além de eu tornar hermético, o 
preço, eu não posso nem usar dois cupons, porque uma coisa é o seguinte, eu 
entreguei um cupom de graça e não prestei o serviço, isso é cupom frio; mas, 
agora, o meu preço hoje é 12 e eu não tenho um cupom de 12, mas tenho dois 
cupons, um de dez e um de dois, ou dois de seis. Eu não posso...? 
Extraordinário! Ele pediu primeiro. Rodrigo.  

Sr. Rodrigo Petry: Oi. Rodrigo Petry. Eu gostaria de adicionar um ponto na 
discussão. Em relação ao Imposto de Renda retido na fonte, me parece que se 
tratam de situações distintas, porque já na questão do Imposto de Renda, você 
já tem, efetivamente, uma parte do fato gerador já realizado, na questão do 
recolhimento na fonte. No caso do ISS, me parece ser mais grave, essa 
antecipação. E eu gostaria de colocar também na discussão outro aspecto 
importante. Me parece que essa previsão do ISS, em São Paulo, para o valet, 
se assemelha muito ao recolhimento para a estampilha ou por papel selado, 
por selo. Você primeiro adquire os selos e depois presta o serviço. E o Código 
Tributário Nacional prevê, em relação a esses tipos de pagamentos, o seguinte, 
no art. 162, diz assim: “O pagamento efetuado, inciso I, em moeda corrente, 
cheque ou vale postal, e, inciso II, nos casos previsto em lei - repito, nos casos 
previstos em lei - em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico”. 
Parece-me que esta previsão do Código Tributário, que é norma geral inclusive 
para os municípios, parece exigir que seja prevista em lei, justamente, esse 
aspecto do pagamento por papel selado ou por tíquete.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda restaria saber se a lei 
poderia exigir o recolhimento antecipado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero registrar que esse argumento do 
Rodrigo Petry me parece extremamente importante, ou seja, é papel do Código 
Tributário Nacional regular as limitações do Poder Tributário, inclusive a 
legalidade, dizer até onde vai. E esse argumento me parece extremamente 
importante.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu só queria também fazer uma ressalva que, no art. 6º 
dessa mesma instrução normativa, existe a vedação, vamos dizer assim, existe 
a necessidade de se pagar antecipadamente para se poder fazer o pedido dos 
cupons. Então, na verdade, estaria sendo cerceada, inclusive, a atividade, se 
não houvesse esse pagamento. É a mesma coisa que o Estado faz quando, 



vamos dizer assim, restringe a emissão de nota fiscal para o contribuinte que 
está em atraso. Então, isso, realmente, é um cerceamento à própria atividade 
do contribuinte; se ele não paga, ele não pode estar legalmente autorizado a 
exercer a própria atividade, a partir do momento que esse cupom é um 
documento obrigatório, seria a nota fiscal dele. Então, eu acho que aí é uma 
coisa inclusive mais grave, até porque está impedindo a atividade dele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando o assunto começou a ser 
discutido, eu pensei na sanção política e nessa situação de exigência da nota 
fiscal, da impossibilidade de emitir nota fiscal quando o contribuinte está em 
atraso, não é? Ele se aproxima bastante daqui. Não seria talvez uma sanção 
política, mas te obriga a pagar o imposto antes, uma série de restrições, mas 
está muito próximo, realmente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, lembrando que o Renato nos trouxe o tema 
importantíssimo de ser Simples Nacional e já haver uma lei complementar 
versando sobre o assunto. Quer dizer, também temos mais esse problema que 
o Renato nos traz aqui. Um laboratório inteiro para a gente discutir. A gente 
tem que agradecer ao município quando consegue umas dessas, porque 
quantas questões diferentes nós aprendemos, de Direito Tributário, com um 
caso só. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não estão preocupados se é legal 
ou não. Alguma observação mais sobre isso?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:26:10]: Só lembrei de um outro aspecto, 
para comparar. A gente está comparando com o imposto do selo, o Imposto de 
Renda na fonte, se a gente comparar com a sistemática da substituição 
tributária para frente, a gente percebe que nesses casos, existe uma 
materialidade física mesmo, que está lá a mercadoria, ela ou vai ser vendida, 
ou vai ser perdida, ou vai ser cancelada. Eu acho que, se a gente pensar em 
outros casos... Primeiro que é um contribuinte diferente, mas eu acho que lá 
existe uma evidência física que alguma coisa vai ocorrer.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que aplicar o § 7º é completamente 
descabido. Não há fato gerador presumido, não há eminência e nem nada. A 
comparação que foi feita com o imposto do selo, com a estampilha, me parece 
a mais própria, a mais adequada para o caso, até porque nós temos 
precedente no ordenamento, ou seja, não seria de arrepiar que criássemos 
uma estampilha, seria algo que já tivemos, seria, até para os saudosistas, 
boas notícias: “Vamos rever alguma coisa, tomar livros velhos, reler alguma do 
passado, buscar jurisprudência”. É até agradável. Mas eu proponho, Renato, 
que, doravante, você já não trate mais na comparação com a substituição e 
talvez sim com a estampilha e comece a trabalhar em cima disso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. No tempo do Código Tributário 
Nacional, o Conselho estava em vigor, não é? E agora...  

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a estampilha de cigarro, de 
bebida alcoólica, é medida de controle, só, não é de arrecadação. Ela é só de 



controle, ela não está vinculada a arrecadação do tributo. Ela é um controle 
da legalidade, da transação. Ela tem característica de taxa. 

Sr. Renato Xavier da Silveira Rosa: Renato, de novo. E uma última dúvida, 
então, que eu já tinha comentado: não se trata, então, de um novo tributo 
criado por instrução normativa? Não a questão do cupom fiscal, mas a 
questão da arrecadação antecipada. Porque a própria instrução diz que esse 
imposto tem que ser pago no momento em que solicita o cupom, e o cupom só 
é fornecido se for pago o tributo, etc. Isso não é uma incidência de taxa, 
exatamente? Eles não estão criando uma taxa?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A sua pergunta é a seguinte: eles poderiam criar 
uma taxa sobre o serviço de fiscalização? Poderiam, obedecendo a legalidade, 
etc., etc. Mas o fato gerador descrito aqui não é do serviço de fiscalização, não 
é voltado a remunerar serviço de fiscalização. Eu prefiro trabalhar dizendo: é o 
próprio ISS, o fato gerador é o serviço. E nós vamos ficar com o problema da 
legalidade tal como regulada... Eu gostei muito do argumento da legalidade tal 
como regulada pelo Código Tributário Nacional.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: E a base de cálculo é o preço, portanto, é o ISS.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outra coisa, a taxa não pode ter 
base de cálculo correspondente a de tributo. Base de cálculo e fato gerador 
correspondente de tributo, imposto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um imposto que se comparar ainda a esse é 
aquele imposto cobrado dos produtos importados, que vem nos relógios, o selo 
do IPI, que você recolhe; toda vez que você importa um relógio, você paga um 
imposto, e esse imposto é correspondido pelo... O comprovante desse imposto 
é o selo que vai grudado no produto importado. É uma estampilha. Uma 
estampilha produzida pela Casa da Moeda.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A sistemática da estampilha, você compra a 
estampilha e, ao comprar a estampilha, você já pagou o valor equivalente do 
tributo. É isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você paga o valor equivalente a da 
taxa, não do imposto que vai incidir sobre o produto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No caso dos produtos importados, você compra 
as estampilhas e você afixa as estampilhas nos produtos importados, para a 
comprovação de regularidade desse recolhimento.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas a pergunta é outra: o valor que eu pago pela 
estampilha equivale ao valor do próprio imposto? Se for isso, a estampilha, 
como tal, é moeda. Eu compro uma estampilha de dez, de vinte, de trinta, e, 
na hora de importar o relógio, eu colocaria tantas estampilhas quanto você 
falou. Isso é estampilha. Parece ser mais de controle, como diz o Ricardo. 
Então, não é um bom exemplo ainda. Parece que estamos carentes de uma 
estampilha no ordenamento e temos que agradecer à prefeitura de São Paulo 
que está nos trazendo uma estampilha.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos cinco minutos, ainda. 
Eu quero esclarecer que eu não pus em debate aqui a questão dos tratados de 



norma interna de subcapitalização, dos nossos três companheiros aqui... O 
[ininteligível - 1:31:17] não sei se estava no dia que esteve o professor 
Weber(F) aqui e o Bruno, de Portugal. Você também não estava, não é? Então, 
da Mesa, hoje, só eu estava, e o Bianco discutiu muito com eles essa questão, 
então, eu prefiro na semana que vem, que o Bianco vai estar aqui. Hoje, ele 
está no congresso da IBA(F). E tem o assunto último da pauta. Não sei se o 
Paulo ainda quer manter. Está ok.  

Sr. Rodrigo Petry: Nós tratamos aqui, em uma das últimas análises, sobre 
fiscalização tributária e exercício do poder de polícia através da fiscalização e 
cobrança de taxa. Eu, particularmente, acredito que jamais poderia ser 
cobrado taxa em virtude do exercício do poder de polícia da fiscalização 
tributária, porque o art. 78 do Código Tributário Nacional, quando traz as 
normas gerais sobre a taxa e sobre o fato gerador da taxa, traz uma lista de 
serviços, uma lista de exposições sobre exercício do poder de polícia. E, 
naquelas exposições que se explicam o que é exercício do poder de polícia, não 
aparece nenhuma disposição relativa à fiscalização tributária. Nós sabemos 
que, hoje, nós temos uma taxa do Siscomex, que é utilizada na importação. 
Todo importador, quando vai recolher os seus tributos, paga uma taxa do 
Siscomex pelo uso do sistema. Mas eu entendo que aí, na verdade, a taxa do 
Siscomex não é pela fiscalização tributária, é pela fiscalização aduaneira, que 
também é obrigação do Ministério da Fazenda, por uma questão 
constitucional. Eu só gostaria de colocar esse ponto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de pedir que o Rodrigo escrevesse 
esse tema, considerasse como inscrito o tema da possibilidade de taxa, da 
cobrança de taxa pelo próprio Fisco, porque merece discussão. Só para 
estender, Rodrigo, quando você trouxer isso, eu quero antecipar uma 
discussão em matéria tributária sobre o preço de transferência. Fala-se muito 
em acordos antecipados de preço, que implicaria negociação do governo 
brasileiro com governos estrangeiros, que seria um custo enorme. Seria um 
custo grande para você fazer uma negociação como essa no interesse do 
contribuinte. Então, eu já me manifestei e vou aproveitar a sua pergunta para 
enfrentar sobre isso, eu não veria problema, a menos que os colegas me 
ponham ao contrário, se por lei, se criasse um sistema de Advance Pricing 
Agreement, APA, e que se previsse que o contribuinte, ao pedir a instauração 
de um APA, pagasse uma taxa, independentemente do resultado, pagasse 20 
mil dólares, o que fosse, para que o governo tivesse recursos para iniciar uma 
negociação de um APA, dando certo ou dando errado. Então, o tema da taxa 
como instrumento a ser utilizado pelo próprio poder tributante, que é o que 
você está trazendo, eu acho que mereceria ser debatido aqui, eu gostaria 
muito de ver debatido, até porque eu não tenho o preconceito que você tem. 
Então, mais uma razão para haver o debate.  

Sr. Rodrigo Petry: Seria bom, seria ótimo!  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu agradeço a presença de todos. 
Na próxima semana, nos encontramos ainda. Estamos nos encaminhando 
para o fim do semestre. 

 



 

FIM 
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