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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Prezados associados, bom dia. Vamos 
dar início aos trabalhos da Mesa de hoje, que é a última Mesa do ano, não é? 
Nosso esquema de reuniões esgota-se hoje e voltaremos no dia 10 de fevereiro; 
nós vamos voltar já em fevereiro, as aulas se iniciam, também aulas da 
faculdade se iniciam nessa época, e nós vamos voltar um pouco mais cedo. 
Com a história do Carnaval, a Mesa foi ficando para março, não é? Mas 
normalmente ela se inicia em meados de fevereiro. Então, vamos voltar para a 
data inicial dia 10 de fevereiro, e todos receberão oportunamente o esquema 
do primeiro semestre com as datas já definidas. 

Muito bem. Temos de comunicados... Fernando, tem? Pois não, claro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, um comunicado importante pela 
novidade, embora a gente não tenha tido aí oportunidade de analisar um 
pouco mais a decisão, que é a decisão de ontem sobre a quebra de sigilo 
bancário pelo Supremo Tribunal Federal. Então ontem houve uma reversão 
naquele julgamento que nós comentamos aqui a respeito da quebra de sigilo 
bancário, entendendo justamente contrário, que para a quebra de sigilo 
bancário será necessário a autorização judicial, e não apenas uma requisição 
da Receita Federal. 

Esse julgamento deu boa decisão que tinha sido tomada pelo Ministro Marco 
Aurélio Mello, essa decisão que foi reformada agora, e agora nessa 
oportunidade voltou a se entender da forma como entendia, como entende o 
Ministro Marco Aurélio Mello, pelo Plenário, exatamente, decisão do Plenário. 

Então, nesse julgamento o Supremo afirmou que a Lei Complementar 105 não 
é válida. Então, essa lei que permitia que os agentes fiscais tributários da 
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios tenham direito a 
acessar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras. É necessário só 



 

 

ressaltar que essa é uma notícia de jornal e que a gente até comentou, a Lei 
Complementar 105 que não diz exatamente isso, mas essa notícia que eu 
queria trazer para eventuais comentários aí da Mesa. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Extremamente importante essa 
decisão, e a definição, que é importante para a defesa dos contribuintes. Pois 
não, João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria colocar, não sei se o tema é 
apropriado, mas uma questão que decorre dessa notícia trazida pelo Fernando 
é a questão dos processos judiciais que estão em andamento e que se exigem 
tributo com base em informação bancária fornecida pelos bancos sem 
autorização judicial. Quer dizer, essa prova feita pelo, pela Fazenda, seria uma 
prova ilícita e nessas condições não poderia ensejar cobrança de tributo? Seria 
aplicável aqui no caso a teoria dos tribunais americanos do fruto da árvore 
podre, envenenada? Não me lembro. Fruto da árvore envenenada? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa teoria dos frutos da árvore podre ou da 
árvore envenenada, na tradução literal é árvore envenenada, o Bianco tem 
razão. Mas aqui também se usa a expressão frutos da árvore podre, como se 
ela estivesse já sido contaminada e tudo o que viesse dela viria igualmente 
contaminado. Então, a ideia, a expressão, é que tudo aquilo que viesse de uma 
forma, de uma maneira ilícita ou de uma maneira formalmente inválida, não 
deveria prosperar como prova. 

O Supremo também tem adotado esta teoria já há muito tempo, em relação a 
provas ilícitas ou a provas obtidas de maneira, vamos dizer, formalmente 
lícita, embora não seja, porque a teoria foi criada para provas ilícitas, não é? E 
depois ela foi sendo ampliada para meios não previstos em lei, que também, 
enfim... Afinal de contas é ilícito também, mas não ilícito naquele sentido tão 
pejorativo. 

Eu entendo sim, Bianco, que esta forma que a Receita vem aplicando de 
obtenção de dados, obtenção de informações e também as autoridades 
policiais também se usando de informações e medidas de cooperação, 
inclusive cooperação internacional, não... ou inconstitucionais ou não 
ratificadas pelo Congresso Nacional, tudo aquilo que for produzido desta 
maneira não deve ser aceito como prova, ainda que revele uma posição ou 
revele uma condição do contribuinte que supostamente seja ilícita. Mas a 
maneira de obtenção de dados contamina tudo aquilo que for produzido a 
partir daí. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo com a palavra. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fico sempre, viu Fernando, nessa questão 
de sigilo bancário, eu fico sempre indagando. Primeiro, uma coisa horrorosa, 
não é? Um tem quebrado, o outro não tem quebrado, o Tribunal muda de 
ideia, quer dizer, fica uma insegurança, uma falta de rumo para todos os 
interessados, a começar pela fiscalização. Esse assunto tem dez anos. O 
Supremo agora, depois de tudo isso, mudar tudo o que foi decidido nesse 
tempo todo? É uma coisa absolutamente inaceitável. Não tem interpretação 



 

 

nova, composição nova que justifique, num assunto deste, uma mudança do 
Tribunal. Eu acho que infelizmente nós... É uma crítica que eu quero fazer, 
nós estamos numa fase em que o Supremo se revela um órgão absolutamente 
divorciado do que sempre foi, ele próprio, não é?  

Sampaio que sempre dizia: “O meu palpitômetro do Supremo me permite 
segurança no que vai dizer, porque o Supremo não muda nunca”. E o 
Supremo dava, enfim, um norte para as coisas, é certo ou errado. E num 
assunto como esse, em que tão graves consequências cada caso pode 
acarretar, uma mudança de rumos, não conheço detalhes nem os 
fundamentos, mas é uma crítica que eu quero fazer. Eu acho que o Supremo 
quer pela qualidade técnica do que a gente ler, quer pela compostura de 
Ministros que dão entrevistas, falam sobre julgamento, brigam um com o 
outro, uma coisa absolutamente inaceitável na Suprema Corte. Agora, quanto 
ao tema em si, eu fico sempre perplexo como isso ainda suscita debates, não 
é? Porque a realidade prática nos mostra que quem não tem nada a temer, 
expõe os seus próprios dados. E essa questão de sigilo bancário sempre 
aparece quando o bandido está envolvido. Quer dizer, a defesa do contribuinte 
não é bem assim. Geralmente é o contribuinte que deixou de ser contribuinte. 
Isso que a gente observa na prática. 

Agora, hoje em dia, com esse acesso de informações ilimitado praticamente 
para essas coisinhas que a gente tem até aqui em cima da Mesa, ficar falando, 
né? Ficar falando em sigilo bancário, hoje as empresas são obrigadas a 
fornecer a sua contabilidade dia a dia, o Fisco está dentro da contabilidade, 
por que nós ainda estamos discutindo isso, não é? Os bancos também estão 
com a contabilidade dentro da Receita Federal. Então não precisa mais 
defender o sigilo, ou então tem que declarar que a inconstitucionalidade é 
também de colocar a contabilidade nas mãos do Fisco. Agora, de qualquer 
forma, essa questão, por isso que tenho mais que pedir a palavra, qual é o 
limite da fiscalização? Nós vamos chegar, vamos discutir um RESP 
importantíssimo, mas se não chegar, vamos discutir do mesmo jeito, porque 
ele apresentou e o assunto é interessante. Mas qual é o limite da fiscalização? 
Ontem nós estávamos atendendo um cliente no escritório, em que está 
sendo... É um grupo familiar, de empresas, de pessoas físicas envolvidas, mas 
vem uma solicitação de apresentar praticamente toda a contabilidade de uma 
empresa que existiu e que foi extinta. E cuja extinção já foi devidamente 
homologada, vamos chamar assim, pela Receita Federal, porque houve baixa 
do CNPJ, a extinção foi via incorporação. Mas a incorporação produz a baixa 
do CNPJ e geralmente é precedida de uma verificação da regularidade dos 
fatos. Como é que anos e anos depois vem uma fiscalização e pede para 
pessoas físicas ou para uma pessoa jurídica que foi sócia daquela, dados... 
praticamente tudo: lançamentos contábeis, livro diário, livro de sociedade 
anônima... Aí a empresa fica, o intimado fica com aquele problema. Entrego ou 
não entrego? Não tem nada a esconder, inclusive, mas entrego ou não 
entrego? Qual é o limite? Se não entregar, incide no art. 2 da Lei 837? Ou se 
houver uma multa, vai qualificar a multa para 225%? Então até que ponto 
essa questão também suscita o limite da fiscalização, não é? Aliás, se quiser, 
podemos aproveitar o ensejo, já que é uma comunicação, que o Schoueri 
chegou, passar para outro assunto, não é? Porque é lincado, os deveres 



 

 

acessórios, quais são os limites? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Fernando e o Gerd pediram a 
palavra. Em seguida entramos na Pauta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria fazer um comentário curto sobre 
essa exposição do Ricardo, que de fato eu concordo e já falamos várias vezes 
aqui sobre a questão do sigilo bancário e a evolução do acesso a dados. Mas o 
que eu tenho entendido recentemente dessa discussão revista pelo Supremo e 
essa insegurança de duas semanas depois de uma decisão se ter uma outra 
decisão em sentido exatamente contrário, eu acho que tem aí um ponto de 
natureza política, não por política partidária, mas por política de realmente 
segurança ao cidadão e segurança do Estado, que deve ser analisada, e aqui, 
Ricardo, eu estou entendendo que o que foi revisto e o que está sendo 
discutido e que também aí de uma certa forma você colocou, é o devido 
processo legal. Então quando se fala em sigilo, eu acho que por trás do sigilo, 
por trás da discussão do sigilo, está se destacando a necessidade de o devido 
processo legal num processo de fiscalização, numa ação de fiscalização. 
Porque com o devido processo legal, com o contraditório, com a instauração de 
um procedimento, pode o contribuinte - aí não se trata dos dados estarem ou 
não estarem nas mãos da receita - mas o contribuinte ter uma voz de 
contenção do excesso, de que alguém aí analise o excesso. Daí a importância 
de ter uma autoridade judicial para dizer: “Olha, aqui está acontecendo um 
excesso”. A ação da fiscalização está desproporcional, está além do limite que 
talvez nós vamos discutir aqui, que é realmente um tema bem interessante, 
talvez até mais interessante do que esse pela sua aplicação no Direito 
Tributário. Então queria fazer essa colocação. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, rapidamente para não atrapalhar a Pauta, 
mas eu acho que eu preciso defender um pouco o Supremo Tribunal Federal, 
porque se não me engano, na Constituição está dito que cabe ao Tribunal, ao 
Supremo, ser guarda da Constituição, não é isso? Se aquilo que ele tem que 
guardar está cada vez pior, a qualidade da sua jurisprudência 
automaticamente tem que ser pior também. Se a Constituição na parte 
tributária está completamente corrompida, subvertida, o Supremo fica como? 
Contradições, alterações que violam toda a estrutura do sistema tributário. 
Então o Supremo fica nessa posição, fica que nem o nosso constituinte 
derivado, fica à deriva. Quer dizer, simplesmente não há mais aquela linha de 
conduta que você se referiu, essa possibilidade de confiar, etc.. Isso não existe. 
E isso decorre, na minha opinião, exatamente da má qualidade do legislador, 
ou melhor, da boa qualidade do Fisco legislador, que simplesmente põe na 
Constituição o que ele pretende. 

Quanto aos limites da fiscalização e dos dados, eu comprei um livrinho, talvez 
o Schoueri conhece, um livrinho da Alemanha, é mais ou menos recente, 
chama o Cidadão De vidro(F), [pronunciamento em outro idioma]. Então 
significa exatamente isso. O cidadão hoje está cada vez mais de vidro(F). Todos 
os dados dele praticamente são acessíveis de uma forma ou de outra. Então 
isso é muito difícil. Agora, quanto ao caso específico que você referiu, do seu 



 

 

cliente, realmente absurdos totais. Porque numa incorporação eu já tive esse 
caso concreto também. Numa incorporação onde a incorporadora é sucessora 
para todos os efeitos, o Fisco partiu do pressuposto de que apesar de estar 
tudo registrado na Junta, documentado no devido processo fiscal, tudo 
registrado, houve dissolução irregular e caiu em cima dos sócios da 
incorporada. Absurdo total. Mas isso foi em diário. Então, no caso concreto, 
fui falar com o juiz, ele disse: “O senhor está vendo aquela pilha lá?” Tem uma 
pilha quase dois metros. “É tudo exceção de pré-executividade. São todos 
absurdos desse tipo que o senhor está relatando. Agora, quem não vem aqui 
reclamar como o senhor, fica lá na pilha, fica lá na pilha e pronto”. Quer dizer, 
essa situação sobre a qual nós estamos aqui falando. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Vamos, então, 
finalmente, entrar na Pauta. E nós temos um assunto que foi suscitado pelo 
nosso associado Renato Augusto Almeida. Ele está presente? É um problema 
sobre uma solução de divergência que foi publicada dia 14. Anteontem, não é? 
Está com o Schoueri, não é? Só estou lembrando qual é o caso, que é do 
imposto de renda, permuta de imóveis sem torna realizada por pessoa jurídica 
tributada pelo lucro presumido e dedicada à atividade imobiliária. O nosso 
associado aqui apenas suscitou a questão, e ela foi considerada receita bruta 
e, portanto, sujeita ao percentual de 8% do imposto. Valor do imóvel recebido 
em permuta, sem torna, sem torna.  

Então, o caso, o próximo, o segundo caso foi apresentado pelo Professor 
Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma questão de ordem. O assunto que o 
associado traz e que não esteja presente nós costumamos deixar adiante, mas 
esse tema que ele trouxe é relevante. Então eu só queria saber se nós vamos 
voltar a discutir esse tema porque em si, merece discussão. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Hoje mesmo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se possível vamos voltar então a esse tema mais 
tarde. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Segundo caso, Professor Schoueri. 
Um julgado do Superior Tribunal de Justiça.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade eu trouxe ao que nós já tínhamos 
notícia do caso, nós chegamos a discutir em Mesa, e por isso que eu resolvi 
propor que trouxesse agora aqui, nós temos o inteiro teor do RESP 
1.116.792/Paraíba, em que se discute se não contribuinte fazendo uma 
operação claramente não tributada, se estaria ou não sujeito à obrigação 
acessória ou dever instrumental de emitir notas. E aqui, pelo que a gente 
verifica, o banco, no caso, entendia que na circulação de itens do seu ativo 
não haveria por que emitir nota fiscal, já que o banco não é contribuinte, já 
que os itens do seu ativo não são mercadoria. E o STJ aqui decide, a meu ver, 
muito bem, dizendo o que nós costumamos dizer até em graduação: a 
chamada obrigação acessória não é acessória, ou seja, não é verdadeiro 
porque por não existir obrigação principal não haverá acessória, e sempre cita 
até o caso de entidade imune, até mesmo para assegurar que ela seja imune 



 

 

ela está sujeita a uma série de deveres instrumentais para mostrar essa 
imunidade. E no caso, também, o Ministro Luiz Fux, relator do caso, 
argumenta, pondera a meu ver, com razão, dizendo: “Olha, até mesmo para eu 
saber que não se trata de mercadoria, aliás, para a Administração saber que 
não se trata de mercadoria, é necessário que haja algum tipo de controle para 
saber o que está circulando. Portanto, exigir que se emitam notas nas 
transações, nas operações de esses bens faz todo o sentido. É de se imaginar 
que amanhã aparecesse uma fiscalização e encontrasse uma série de bens 
num caminhão e não houvesse nota sob argumento de que aqueles bens não 
são mercadoria. Podem até não ser, mas é necessário que haja um 
instrumento de fiscalização, controlar o que anda circulando pela cidade”. 
Então, não me parece de modo algum excessivo o dever instrumental aqui no 
caso, e parece que é feito no interesse da fiscalização. E eu trago mais como 
notícia no sentido positivo uma decisão, do meu ponto de vista pelo menos, 
acertada. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo, Gerd, já vou anotar aqui. 
Não, eu ouvi... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma observação. Não sei se 
a minha concordância com o acórdão vai até o nível de concordância do 
Schoueri. Você pode me emprestar, Schoueri? Fica mais fácil de ler aí. 
Primeiro, eu quero fazer uma observação de caráter geral aqui, hoje eu estou 
meio crítico dos tribunais, meio ou muito crítico, mas queria fazer uma 
observação específica aqui. O Ministro Luiz Fux agora adotou a postura de 
transformar todos os recursos que chegam na primeira seção em repetitivos, 
está certo? Nem todos são repetitivos, e não estou nem analisando aqui a 
conveniência ou não do instituto da repetitividade. Está na lei e ponto final. 
Acho até que tem algumas vantagens. O problema é saber o que é repetitivo e 
o que não é repetitivo. Nós sabemos que proposto lá, todo mundo concorda, 
porque é do interesse coletivo dos ministros desafogar a corte. O que eu estou 
querendo observar preliminarmente é essa insistência em tornar repetitivo 
praticamente tudo. E às vezes o que está sendo julgado é um detalhe 
específico, e isso propicia declarar algo mais amplo, repetitivo; e aí você fica na 
dúvida, afinal, até onde vai o efeito dessa declaração, dessa submissão da 
decisão, art. 543-C do CPC. Até que ponto vai? O que desse conteúdo... Você 
veja que essa ementa aqui, ela tem quatro páginas. O que é repetitivo? É tudo 
o que está dito aqui ou é decisão específica? E isso que nós vamos acabar 
tendo que discutir mais para frente, não aqui, mas nos tribunais. Agora, com 
relação ao caso concreto, eu tenho duas críticas. Em primeiro lugar, está no 
CTN que a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das 
obrigações assessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja 
excluído ou dela consequente. E só no Parágrafo Único do art. 175 do CTN que 
trata de isenção e de anistia. O que se lê no acórdão é muito mais amplo. O 
que se lê no acórdão é: “O ente federado legiferante pode instituir direito 
instrumental a ser observado pelas pessoas físicas e jurídicas a fim de 
viabilizar o exercício do poder dever fiscalizador da Administração Tributária. 
Ainda que o sujeito passivo da iludida obrigação acessória não seja 
contribuinte do tributo, ou que é inexistente em tese a hipótese de incidência 
tributária”. Quer dizer, é algo muito mais amplo do que está escrito no CTN.  



 

 

Eu não sou contribuinte do ICMS. Se amanhã eu estiver levando um bem da 
minha casa, de São Paulo, para a minha casa de praia, qualquer fiscal pode 
me parar e fazer o que fez com o Banco Itaú, aqui, que é pedir nota fiscal, 
autuar e criar todo esse problema. Aqui se tratava de transferência entre 
estabelecimentos. Quer dizer, operação que nem é tributada, de bens do ativo 
imobilizado de uma instituição financeira, e não de um comerciante que 
normalmente é o sujeito ao ICMS. Eu não quero entrar nos detalhes, mas o 
que me preocupa é a extensão da decisão. Você lê, aqui você lê uma ressalva: 
“desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. 
Bom, qual é a razoabilidade ou proporcionalidade? Na minha opinião, não é 
razoável, neste caso, exigir do banco emissão de nota fiscal, como não seria 
razoável pedir de uma pessoa física . Agora, o que eu estou lendo aqui é que 
ainda que a pessoa não seja contribuinte, quer dizer, qual é o limite? E se eu 
atentar para o art. 113, que ele transcreve aqui na ementa, que a ementa é o 
acórdão no fim. Mas ele transcreve aqui: “A obrigação acessória decorre da 
legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”. Agora, 
há toda evidência que algum tributo seja devido por aquele da qual a 
obrigação acessória está sendo exigida, porque senão você não é contribuinte 
do imposto, mas fica tendo que cumprir obrigações assessórias que são 
complicadas, que são onerosas, certo? E às vezes impossíveis de ser 
cumprida. Eu queria dizer que eu tenho essas duas ressalvas ao acórdão, não 
dou apoio integral. Eu não sei exatamente até que ponto seria o caso de 
considerar isso repetitivo, agora, infelizmente foi considerado; e em segundo 
lugar, qual é a extensão. Porque agora ficou aberta a porta. A ressalva de 
proporcionalidade e razoabilidade é uma ressalva complicada na prática, não 
é? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Gerd com a palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muita questão doutrinária, não é? O próprio fato 
gerador, a incidência, etc., etc., e também essa crítica à expressão obrigação 
acessória, chamado de dever instrumental. Para mim não refresca nada. Para 
mim simplesmente não faz nenhuma diferença, mas demonstra que 
simplesmente as pessoas que levantem essas teses não costumam fazer uma 
interpretação literal do Código Tributário, porque ele não é tão ruinzinho 
assim. Quando fala obrigação acessória, decorre da legislação tributária e tem 
por objeto as prestações, etc., etc., o que o Ricardo acaba de ler. O que fica 
claro disso? Que o acessório não é no sentido de que pressupõe a existência 
de uma obrigação principal. Não é. Não. Exatamente, e por isso acessória é 
perfeitamente válida. É no sentido de que acessório para o quê? Garantir os 
interesses do Fisco. É nesse sentido. Portanto, o principal aspecto, nesse caso, 
apesar de você não estar gostando da questão, porque dá uma liberdade muito 
grande, mas num sistema mais equilibrado, é a questão da proporcionalidade. 
É a questão da proporcionalidade. Ou seja, da proibição do excesso. Se a 
fiscalização leva a sério o que está escrito num artigo dessa coisa utópica 
chamada Constituição, que fala exatamente da moralidade, da eficiência, 
então ele deve também observar o quê? O princípio da proporcionalidade, e 
não exigir coisas absurdas que não têm nenhuma relação nem com a 
obrigação tributária principal nem com o interesse da fiscalização. Na minha 



 

 

opinião é isso, é simplesmente levar um pouco mais a sério o que está escrito. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu endosso a crítica do Ricardo em relação a 
esse... a essa forma de levar a uma consideração de recursos repetitivos tudo 
aquilo que vai até a apreciação dos Ministros do STJ. Da mesma forma, 
Ricardo, eu entendo que tudo o que chega nos tribunais, não só ao STJ, sai 
com uma expressão proporcionalidade e razoabilidade. Então, eu tenho visto 
quase acórdãos que se deixam essa expressão de lado, como se você tivesse 
que começar com um acórdão analisando a proporcionalidade e a 
razoabilidade. Nesse aspecto também, eu concordo com a crítica feita pelo 
professor Gerd, de você assim, insistentemente procurar na doutrina redefinir 
expressões como fato gerador, não é? O fato gerador é a hipótese de 
incidência, hipótese de aplicação, e começa um sem número de expressões 
para dizer o mesmo. E obrigação acessória passa a ser um dever instrumental 
que dever é obrigação, instrumental também não diz muita coisa. Então é 
uma forma de impor tese. Então nós temos na nossa doutrina de Direito 
tributário uma inclinação a redefinir expressões com um intuito de dizer o 
mesmo de outra forma. Isso não é um vício só da nossa doutrina, é um vício 
também de doutrinas de outros países, inclusive posso citar aqui Portugal, 
que também tem esta mania de reinventar a roda. Quando a gente fala em 
obrigação acessória, aí também tem que olhar o que está no Código, não é que 
ela não é acessória, porque se ela também é necessária não se discute se ela 
não... Então ela é acessória então aquilo que é tese de muitos advogados vai 
dizer assim, não, então é uma obrigacãozinha sem... É uma obrigação menor, 
então deve ser relevada, não tem que ter multa, não tem que ter nada. Isso é 
uma tese de bacharel; eu também acho que não é por aí, mas ela está sim 
relacionada à obrigação principal, que seria a obrigação relacionada ao fato 
gerador, esta sim. E a ideia de instrumentalidade, eu lembro de uma vez que o 
professor Brandão criticou essa teoria, ele disse, ele dizia assim: “Ora, de fato 
há uma necessidade de completar a obrigação tributária. Ela não, ela 
simplesmente, ela nasce com o fato gerador. Então, o fato gerador é a essência 
da obrigação tributária, mas ela precisa ter uma completude, e a obrigação 
acessória dá essa completude para facultar a cobrança do imposto, falando 
simples assim. Então, de fato o Ricardo tem razão quando ele diz que se você 
não é contribuinte e você tem uma fiscalização, você tem uma mercadoria, 
você deve comprovar que você é dono da mercadoria, certo? Eu estou no carro, 
vem uma fiscalização, fala: “O que o senhor está levando uma televisão no seu 
carro?” Eu vou ter que ter a nota. Eu comprei a televisão, ela é minha. Eu não 
sou contribuinte do ICMS, eu não comercializo esta televisão. Então eu não 
tenho que dar nota de entrada e saída. Então a crítica é acertada. E da mesma 
forma o banco. Se o banco não é contribuinte, ele tem um ativo dele, está 
transferindo de uma agência para outra, eu não vejo sentido que ele tenha 
uma nota de saída, uma nota que comprove a transação, sendo que ele não é 
contribuinte do imposto e ele simplesmente está transitando com a 
mercadoria dele. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Schoueri. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Você falou duas vezes em mercadoria. Nesse caso 



 

 

ninguém está [ininteligível] mercadoria nenhuma. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é um bem do ativo, desculpe. O senhor 
tem toda a razão. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de continuar defendendo este 
acórdão do começo ao fim. A questão da obrigação acessória, o dever 
instrumental, ao lado da questão terminológica, que pode ser considerada 
menor, existiria uma questão teórica que me parece relevante de se dizer que 
no dever instrumental, muitas vezes não há que se falar em qualquer tipo de 
obrigação. O exemplo que eu lhe cito é do que eu aprendi, uma obrigação tem 
um fato gerador e depois uma vez cumprida, uma vez cumprida a prestação, 
desaparece o vínculo, enquanto o dever pode levar à sujeição. E o exemplo que 
eu dou, para mostrar como pelo menos alguns dos deveres instrumentais não 
podem se revestir do caráter de obrigação, é o dever de suportar a fiscalização. 
Acaso poderia eu dizer que como o fiscal já esteve aqui ontem, já disse que 
está tudo em ordem, ele não pode vir de novo porque eu já cumpri a minha 
obrigação, eu já atendi o fiscal? Ou eu continuo sujeito ao dever a outro dia, 
outro dia? Ou seja, é uma clara sujeição, e não obrigação. Então, essa 
diferenciação me pareceria relevante ao justificar o termo dever para dizer 
obrigação é outra coisa. Obrigação uma vez cumprida, desaparece o vínculo, e 
a menos que surja outro fato gerador, não haverá outra obrigação porque 
aquela está cumprida. Como em muitos dos deveres instrumentais, não digo 
todos, muitos dos deveres instrumentais não há que se falar nessa extinção do 
vínculo, ou seja, ele continua, isso revela uma sujeição e não uma obrigação. 
Essa questão seria teórica e não diretamente relacionada ao acórdão. Com 
relação ao acórdão, como o professor Gerd, eu insisto nesse item 1 quando 
fala da proporcionalidade. Mas apenas continuo a leitura para pedir ao João 
que nos mostre também os itens 5 e 6, onde o Ministro Fux muito bem 
ressalta alguns pontos. Primeiro, ele ressalta, no item 5 do mesmo Código 
Tributário Nacional, o item 1, o art. 175 e o 194, e o 194 do mesmo Código 
Tributário Nacional deixa claro que mesmo que não contribuinte, eu estou 
sujeito ao artigo, à legislação tributária, ao poder de fiscalização. E eu quero 
lembrar que a obrigação acessória, como já foi mencionado aqui, no art. 113 
do Código Tributário Nacional, é no interesse da fiscalização. Portanto, a 
pergunta sempre será e é este o grande controle do dever instrumental, é 
saber se ainda é no interesse da fiscalização ou não no que vai atuar sem 
dúvida a proporcionalidade. Ou seja, eu posso dizer, no caso da pessoa física, 
o que eu tenho, Ricardo, o que eu tenho aqui é o interesse da fiscalização e o 
interesse do particular na questão de ponderação. O que não me parece que 
eu possa aplicar com a mesma tranquilidade no caso de um branco. Ou seja, 
eu exigi de uma pessoa física que cada vez que ela viaja no fim de semana que 
ela emita uma nota fiscal relativa à sua bagagem, seria um exagero. Embora 
ainda no interesse da fiscalização, não se pode negar, não se pode negar. 
Haveria outros direitos fundamentais aqui em jogo que impediriam que eu 
cogitasse de exigir nota fiscal a cada vez que a pessoa física fosse passar um 
fim de semana. Agora, no caso de um banco, de uma pessoa jurídica, em que 
esse tipo de operação já não é a mesma frequência da pessoa física que vai 



 

 

passar o fim de semana, é uma operação envolvida no seu negócio, eu acho 
que eu posso ter uma rigidez maior com relação a uma pessoa jurídica e em 
relação à pessoa física. Volto, estamos utilizando, eu quero insistir, o item 1 
desse acórdão que falou em termos de ponderação, e essa ponderação em que 
exige que eu separe pessoa física da pessoa jurídica. Quero chamar atenção 
então para o fato de que o Código, em diversas vezes, descola o dever 
instrumental da característica de contribuinte. Citados esses dois dispositivos, 
eu menciono lá em cima no item 5, que chega falar até em imunidade e de 
fato, e esse é o ponto que eu quero ressaltar. Se há um caso em que não há 
que se falar em contribuinte, é no caso do imune. O imune por definição não é 
contribuinte. No entanto, no caso da imunidade subjetiva, exatamente para eu 
saber se é imune ou não é imune, eu preciso impor uma série de deveres 
instrumentais, como por exemplo, manter uma contabilidade, afinal de 
contas, se este ente dito imune distribui lucro, imune ele não é. Então para eu 
conhecer a situação de imunidade eu preciso impor deveres instrumentais. Há 
deveres instrumentais que são pressuposto da própria imunidade. Portanto, o 
raciocínio de que onde não há contribuinte não há dever instrumental, morre. 
Necessariamente há deveres instrumentais que são pressupostos da condição 
de não contribuinte. E mais uma vez esse é o ponto essencial deste acórdão: 
há razoabilidade ou não? E aqui nós temos toda vez que temos razoabilidade 
nós temos o papel do juiz que, no caso concreto, vai tomar uma decisão. Uma 
decisão melhor ou pior, mas certamente jurídica e correta. Em si ela é correta. 
Se o juiz amanhã tivesse dito exatamente inverso dizendo isto não é 
proporcional, diríamos à Mesa: Essa decisão é correta. Se o juiz diz isso é 
proporcional, também é correto, porque a proporcionalidade tem essa 
característica de que no caso concreto, algum julgador toma uma decisão. E 
neste caso, este julgador, esse Tribunal tomou uma das decisões corretas: 
ponderou, examinou e falou: considerando que se trata de um banco, 
considerando que essa operação, claro, não é equiparada à bagagem da 
pessoa física, considerando que seria possível, sim, seria possível que naquele 
mesmo caminhão onde há itens do ativo permanente, houvesse mercadorias 
circulando. É interesse da fiscalização saber exatamente o que existe naquele 
caminhão. Então, tendo o interesse da fiscalização de conhecer o conteúdo 
daquela carga, e sendo a nota um meio de conhecer o conteúdo, de controlar, 
não havendo outro meio, houvesse outro meio seria outra situação. Não 
havendo outro meio, não havendo outro meio de controlar essa operação, de 
saber o que saiu, como é que ficou o controle do inventário, me parece 
razoável sim a decisão. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só... Uma parte da teoria eu queria dizer 
que eu não concordo que o 194 esteja envolvido com essa questão, porque ele 
não trata de obrigação acessória. Trata de fiscalização em geral. Se alguém 
se...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fiscalização. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fiscalização em geral, não trata de obrigação 
acessória. A fiscalização vai querer saber se o Fernando é ou não é 
contribuinte, vai pedir para ele informações, como vai pedir para o Banco Itaú 



 

 

que esclareça aquela coisa que está sendo transportada por caminhão e sobre 
a qual deve existir um conhecimento de transporte, é do seu ativo ou não, é 
contribuinte, isso ele pode fazer, claro. Agora, a obrigação acessória, da nota 
fiscal, ela é direcionada ao controle do pagamento do imposto. Ela tem esta 
finalidade. Ela é totalmente desconectada de outros que foram ações que o 
Fisco possa querer a respeito da pessoa. Agora, em termos... Saindo da teoria 
indo para termos práticos, Paulo pode falar melhor do que eu, mas as multas 
por não emissão de notas fiscais são elevadas. Há algum tempo atrás era 
100% o valor da mercadoria. Então, pode ser que 100% em qualquer caso seja 
não razoável, mas tem uma lógica, pelo menos, teórica, de conexão com a 
obrigação principal. Quer dizer, você deve emitir a nota, porque a nota não é 
um controle do simples transporte. A nota, ela é o controle do próprio 
cumprimento da obrigação principal, e por isso tem uma penalidade excessiva, 
excessiva. Mas elas têm um vínculo de conexão com o cumprimento da 
obrigação principal. Agora, se eu não sou contribuinte, eu quero insistir nesse 
aspecto que está escrito no acórdão. Se eu não estou contribuinte, qual é o 
vínculo de conexão que justifica perante os princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade, exigir a emissão de um documento que eu nem tenho, 
porque eu não consigo, diga-se de passagem, emitir nota sem ser contribuinte, 
eu não consigo autorização para emitir nota. E além disso é apenado com 
100% do valor daquilo que está da minha posse sendo transportado para 
alguém por minha conta e ordem. Agora indo à prática que está embaixo 
dessa decisão, onde está proclamada a razoabilidade e proporcionalidade? 
Então eu quero manter a ressalva a esta prática do Ministro Luiz Fux, de 
transformar tudo em repetitivo, e não analisar o caso concreto. Eu não sei 
quanto de multa está cobrado nesse caso, parece que a legislação é da 
Paraíba, não sei quanto que é, mas provavelmente não é uma multa de R$ 
100,00, senão o Banco Itaú não iria até a última instância do Tribunal para se 
defender de uma coisa que custa mais caro defender do que pagar. Então, a 
matéria em si acabou não sendo apreciada, e se fez um pronunciamento 
jurisdicional de uma extensão muito grande. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, novamente a questão da obrigação, e aí 
quando a gente tem que talvez voltar um pouquinho para a doutrina, para a 
teoria, porque o dever instrumental que o Schoueri se apega, no meu ver, é 
uma obrigação de tolerar. Então obrigação, nós temos, a doutrina tradicional 
da obrigação tributária, você tem obrigação de dar, fazer e tolerar. A obrigação 
de tolerar, que é obrigação de tolerar a fiscalização, ela é um pouco destacada 
da obrigação tributária, mas ela não é tão destacada assim. De fato, o 
contribuinte tem que tolerar a fiscalização, tem que manter escrita fiscal, tem 
que manter livros, tem que manter documentos que possibilitem à fiscalização 
avaliar se ele é ou não contribuinte, se ele tem ou não obrigação tributária em 
relação àquele fato gerador. Aqui precisava ter um pouco mais de polêmica, 
porque nos casos das instituições sem fins lucrativos, o fato de você ter livros, 
de você ter uma obrigação de não distribuir lucro, não tem relação com a 
obrigação tributária, até porque a regra de competência exclui do ente 
tributante a competência para lançar o tributo em relação a essas entidades, e 
tudo o que seja relacionado a elas. O que acontece de uns anos para cá, a 



 

 

fiscalização e a receita de um modo geral começou a entender diferente: não, 
tem que fiscalizar e tem que demonstrar, e como se o resultado daí fosse então 
as entidades relacionadas na Constituição como imunes que distribui sem 
lucros, perdem imunidade. Eu acho isto questionável do ponto de vista 
constitucional, o que não quer dizer que essa entidade não seja fiscalizável, 
são coisas totalmente diferentes. Então ela tem obrigação de tolerar a 
fiscalização. 

Com relação à questão em tela, é preciso ter um nexo entre... falta nexo de 
causalidade para que você tenha realmente a obrigação acessória de emitir 
nota, e aí de fato a fiscalização pode pedir que o banco esclareça se esse 
patrimônio que está sendo transportado no seu caminhão lhe pertence. Ponto. 
Então ele tem que saber, esse aqui, esse ativo pertence ao banco? Pertence o 
banco, então ele demonstra o documento que comprova que o patrimônio, isso 
aqui me pertence. Ok, isto é uma obrigação de tolerar. Ele tem que tolerar a 
fiscalização e demonstrar: “Olha, eu sou um banco, eu não sou contribuinte 
de ICMS, está aqui a nota de propriedade do meu ativo”, ponto, está cumprida 
a obrigação de tolerar. E a obrigação de tolerar, ela pode ser repetida sim, ela 
pode ser repetida quantas vezes a fiscalização entender que é necessário para 
comprovar que ela, o contribuinte de fato não tem relação fiscal, não tem 
obrigação tributária em relação ao Fisco. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Uma série de questões, porque envolve até a 
questão da própria obrigação tributária, não é? E da isenção, por exemplo, a 
isenção a exemplo da dispensa, ou a isenção é uma forma negativa de 
descrição do fato gerador. Então nós poderíamos ir muito longe, mas para 
ficar mais concentrado inclusive nesse acórdão, eu acho que o Ricardo tem 
toda a razão quando à análise do caso concreto. A referência, o princípio da 
proporcionalidade, requer análise de cada caso concreto, que é diferente, 
porque o que é proporcionalidade? A necessidade da medida em relação a 
quê? Ao caso, a um caso concreto. A adequação da medida em relação a quê? 
Um caso concreto. Terceiro, a razoabilidade, ou seja, razoabilidade não no 
sentido americano, mas no sentido de ser razoável, impor aquela obrigação ao 
contribuinte ou ao cidadão. Então, nesse sentido, aqui fala proporcionalidade 
stricto sensu, eu não gosto disso, porque... Mas eu acho que razoabilidade 
seria o termo mais interessante nesse sentido. Então, isso é evidente. 

Agora, quanto a certas questões, eu acho que há muita confusão. Qual a 
diferença, por exemplo, entre o acessório da obrigação e o instrumental do 
dever? O instrumental, dever instrumental significa o quê? É um instrumento 
para quê? Exatamente para aquilo que a acessória, a obrigação acessória 
também obriga, para garantir os interesses do Fisco. Não depende 
absolutamente da existência de uma obrigação tributária principal. São dois 
campos que podem andar juntos, complementares, mas um não depende do 
outro. Inclusive, é muito importante nesse contexto que a obrigação tributária 
principal necessariamente depende do cumprimento do princípio da estrita 
legalidade. Só a lei pode estabelecer obrigação principal. Acessória é diferente, 
porque aí é uma questão da administração no sentido de assegurar os 
interesses da fiscalização. Então eu acho que para mim, o acessório 



 

 

instrumental dá exatamente na mesma, a conotação é essa.  

E ainda em relação à questão do 175, no 175, aí que nós chegamos 
exatamente na natureza da isenção, como uma boa parte da doutrina na 
isenção existe contribuinte, sim. Só que provisoriamente, quer dizer, no 175 a 
rigor haveria obrigação principal. Então, é mais um motivo, mas não é 
necessário que exista isso. E outra confusão que eu acho é o que tem a ver 
obrigação acessória e aqui dever instrumental em relação à imunidade? Foi 
muito bem referido esse caso das entidades beneficentes. Elas são imunes, 
mas eles têm dever, tem obrigação acessória? Nesse caso, não; eles têm a 
obrigação de provar que estão justamente cumprindo as obrigações para gozar 
da imunidade. Então é outra coisa. Eu sou obrigado sempre a mostrar, se eu 
tenho algum benefício vinculado a determinadas condições, é lógico que 
preciso provar que estou dentro desses requisitos; isso não tem nada a ver 
com dever instrumental, isso é dever de mostrar que está enquadrado ou não 
está enquadrado. Então, eu acho que há muita confusão nesses campos. Para 
mim, não sei. Eu acho que a coisa é bem mais simples do que possa parecer. 
E principalmente, tudo o que eu falei, qual a diferença dessas idéias 
doutrinárias? O fato é um só: o Fisco por natureza tem o direito de fiscalizar. 
Ponto. Agora, se tem esse caso lá do banco e os seus móveis, os seus ativos 
numa mudança, o Ricardo falou, tem o conhecimento transporte. Se algum 
fiscal, aliás, aí precisaria ter um artigo, é obrigação do agente da fiscalização 
saber ler e escrever. Porque aí ele pega o conhecimento transporte do Banco 
Itaú que está mudando de lugar A para B e está mudando escrivaninhas, se 
ele acha que isso é mercadoria e precisa ter nota fiscal, então ele está no lugar 
errado. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ia esquecendo o que eu ia falar. Faz tanto 
tempo que eu pedi... Dentro do assunto, mas até ilustrativamente, eu vou 
mudar um pouquinho o enfoque. Não é mais esse acórdão aqui, mas é um 
outro, é um outro RESP que por coincidência é do Ministro Luiz Fux e que 
trata de obrigação acessória, por isso que eu estou conectando com essa 
questão aqui. Essa é uma decisão recentíssima, dia 2 desse mês, na primeira 
turma, por isso não é repetitivo, senão provavelmente seria repetitivo. Ele diz o 
seguinte: “A entrega extemporânea na declaração anual de ajuste da pessoa 
física relativo ao ano calendário de 1991 não afasta a isenção do imposto de 
renda previsto art. 96 § 1º da Lei 8383. Então, contextualizando, esse artigo, 
lembram-se que essa lei no art. 96 permitiu que as pessoas físicas, naquele 
ano de 91 valorizassem os seus bens a valor de mercado e a diferença entre o 
custo e o valor de mercado naquela data era não tributado pelo imposto de 
renda. E exigiu, está num dos parágrafos do art. 96, que fosse feita a 
declaração no imposto de renda. O que aconteceu? Claro, tinha que declarar o 
valor reajustado e a diferença de patrimônio entrava naquele quadrinho de 
rendas não tributáveis. O que aconteceu ao longo desses anos todos, 91 para 
cá, é que muita gente não fez opção na época e resolveu fazer depois. Quer 
dizer, na hora em que se fazia a venda do bem, apurava um ganho de capital 
que poderia ter não havido ou estaria reduzido se tivesse feito a opção naquela 
época, e se apresentava a declaração de rendimento retificadora. No Conselho 



 

 

de contribuintes, certo ou errado, firmou-se uma jurisprudência pacífica no 
sentido de que esta isenção dependia da declaração feita em tempo oportuno, 
dentro do respectivo prazo. Porque esta declaração dentro do respectivo prazo 
era o instrumento, aqui sim era uma viabilização da isenção então concedida, 
está certo? Então tinha uma finalidade específica. Uns acham que a 
jurisprudência administrativa é excessiva, outros veem esta razão da decisão. 
Até porque, diz o Conselho, também certo ou errado, não vem ao caso, que só 
se admite retificação de declaração quando há erro de fato, não erro de direito. 
Ou erro, ou melhor, não é nem erro aí, ou alteração do critério que o 
contribuinte utilizou, ou da opção que o contribuinte utilizou na sua 
declaração. Muitas vezes o contribuinte tem opção, por exemplo, optar no caso 
de pessoa física, pela tributação simplificada ou pela declaração completa. 
Então o entendimento administrativo do Conselho é de que essa opção tem 
que ser feita no momento certo, e feita não pode ser alterada via retificação de 
declaração, exatamente para que não exista essa fluidez no cumprimento da 
obrigação principal, porque senão amanhã percebe... “Ah, aquela foi melhor”, 
muda, o Fisco também perde o rumo. Então, certo ou errado, não estou 
avaliando a jurisprudência, estou relatando a jurisprudência. 

Essa decisão do STJ ela contraria, essa jurisprudência pacificada lá nas várias 
câmaras do conselho, e aqui tem um comentário particular. Lá no Conselho, 
alguns Conselheiros acham que o que o Conselho diz o STJ segue, e há até em 
algumas matérias que já também estão pacificadas, mas que alguma bancada 
fiscalista pretende alterar, eles pretendem alterar, porque depois o STJ 
também muda se nós mudarmos aqui. Isso é um desmentido dessa suposição 
de que... Não é suposição, é presunção, de que o STJ só faz o que o Conselho 
decide. Mas eu só queria comentar esse aspecto. Vejam como levada a questão 
teórica, que nós discutimos aqui, a realidade prática, as conclusões são 
diferentes. Lá o Ministro manteve a multa. Se formos ao último item dessa 
decisão, ele manteve o auto de infração. Quer dizer, com todo esse “blá, blá, 
blá” que foi dito aí de razoabilidade e de proporcionalidade, o resultado 
concreto é que o auto foi mantido, e não está dito uma palavra sobre a 
situação concreta, não é? 

Uma outra situação que na minha percepção existe uma razoabilidade ao 
menos na exigência de que a declaração tenha sido contemporânea à isenção, 
o próprio Ministro Luiz Fux decide de maneira contrária. Mas eu estou 
trazendo isso nesse momento, porque eu acho que tem esse vínculo de 
observação crítica, mas eu acho que é uma informação interessante que a 
gente deve reter. Eu quero fazer referência o número do RESP para e registro, 
é 1.098.981 do Paraná. 1.098.981 do Paraná, em que essa decisão contraria o 
entendimento administrativo pacífico. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Gerd, só um minutinho. Eu... 
Também está na... Tem direito à palavra o professor Gerd, Schoueri, que 
pretende também colocar a sua posição. Eu só queria lembrar uma coisa, é 
que não tem nada que ver tomada de posição nesta já longa discussão, é que 
eu, o ponto nevrálgico da questão é o seguinte, em termos agora de fato 
gerador do ICMS, eu tenho uma massa de movimentação de bens corpóreos 
móveis que são deslocados, movimentados por uma vontade de alguém. 



 

 

Então, o Ricardo deu a ideia aqui, não é? Ele vai para, está indo para casa 
dele no litoral, leva uma televisão. A fiscalização pode abordá-lo para saber 
que televisão é essa, onde que ele comprou, etc.? Então notem que o fato 
gerador do ICMS é algo bem mais restrito. São as operações relativas à 
circulação de mercadorias dentro dessa massa de operações que envolvem um 
grande número, infinito número de operações. Então até onde pode ir o 
controle fiscal? Esse é que é o ponto. Até onde pode ir o controle da 
fiscalização sobre as operações que não são propriamente operações relativas 
à circulação de mercadorias. Então a mercadoria é produzida e num 
determinado momento, ela é entregue no consumo, cessa a circulação, não se 
fala mais em circulação. Aquela televisão que está na mão do consumidor, nas 
nossas mãos, não é uma mercadoria, que tem o sentido teleológico, não é? 
Mercadoria é uma intenção que se agrega a algo que é posto no comércio. 
Então, vejam que essa discussões no fundo é bastante complexa por isso. 
Então, eu fiz questão só de acentuar esse aspecto. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo acabou trazendo o segundo tema e eu 
só gostaria de mencionar que existe pelo menos uma grande diferença entre o 
primeiro e o segundo, porque quer me parecer que no caso que o Ricardo 
citou, a entrega da declaração ou este ato, essa formação de valor, era 
condição para a própria isenção. Ou seja, fazia parte da própria hipótese 
normativa a valorização, a entrega da declaração. Portanto, não é ali um caso 
de mero dever instrumental, era condição para o gozo da isenção. Então eu 
não poria pelo menos um caso e outra no mesmo cadinho. Eu tenho uma 
situação em que existe uma isenção condicionada a certa formalidade e 
cumprida ou não, haverá a isenção. 

Agora, se me for permitido pelo Presidente da Mesa, eu gostaria de insistir 
ainda na primeira questão, até porque foi dito que se os fiscais soubessem ler 
e escrever, numa ironia do professor Gerd, então não haveria essa questão 
toda. A ironia pode se estender, dizer que não há necessidade jamais de uma 
nota fiscal. Se os fiscais souberem ler e escrever, basta que eles vão a todas as 
empresas fiscalizar os livros e encontrarão. A ironia pode se aplicar para dizer 
pegue conhecimento de transporte, porque toda mercadoria tem conhecimento 
de transporte, então fica dispensada qualquer nota fiscal. Se a função da nota 
fiscal puder ser suprida pelo conhecimento de transporte no caso do Banco 
Itaú, também poderia no caso das Lojas Americanas, não faria diferença um 
caso e outro. Então nós temos que somente evitar, evitar que às vezes alguma 
menção dada com certa ironia na Mesa acabe sendo reproduzida criando esse 
tipo de obstáculo que certamente não foi ideia do professor Gerd dizer que 
está dispensada a nota fiscal e que não há razão para exigir nota fiscal. 
Portanto, nós concordamos que não é verdadeira a ideia de que o fiscal pode 
simplesmente ir ao contribuinte e perguntar. O fiscal pode exigir um 
documento naquela hora e se o contribuinte não emitiu o documento, até 
porque haveria um risco de o contribuinte a posteriori fazer o documento se 
necessário. Portanto, até nesse sentido, a ideia do contribuinte saber que pode 
ser surpreendido com a exigência da nota fiscal, é parte do interesse da 
fiscalização. A fiscalização exige a nota fiscal para também certificar-se 



 

 

naquele momento se havia feito a escrituração ou não. Nesse sentido, e por 
esta razão, ou seja, por enxergar nota fiscal, tem uma função no interesse da 
fiscalização, independente daquilo do conhecimento de transporte, 
independentemente daquelas informações que o contribuinte pudesse trazer a 
posteriori. Mesmo que o contribuinte a posteriori, imaginando agora um 
contribuinte mesmo, Lojas Americanas vendendo produto, mostrasse que 
havia escriturado nos seus livros, que havia recolhido o imposto 
antecipadamente, ou o que fosse, se a mercadoria saiu sem nota fiscal, foi 
descumprido o dever instrumental e haverá multa, sim. Qual o tamanho da 
multa é outra pergunta, mas existe interesse da fiscalização para que esse 
imposto funcione, considerando que é um imposto de massa numa sociedade 
de massa. É necessário que todo contribuinte em cada operação emita sua 
nota fiscal, sabendo que muitas delas jamais serão vistas pela fiscalização, 
como modo de no risco de que alguém seja pego, alguém seja visto, haver a 
fiscalização. Portanto, eu quero rechaçar todo tipo de argumentação que 
pudesse dizer: nota fiscal não é um instrumento essencial para a fiscalização. 
Se a nota fiscal é um instrumento essencial para fiscalização, a segunda 
pergunta é o seguinte: Mesmo que não seja mercadoria, a nota fiscal ainda é 
um instrumento essencial? Sim, é, sim, é. Porque ser ou não mercadoria, ser 
ou não mercadoria é uma questão que vai ser verificada pela fiscalização. Mas 
se nós dizermos como pressuposto que a fiscalização precisa da nota fiscal, o 
fato de ser ou não mercadoria, isento ou imune, ou o que seja, virá 
posteriormente. Agora, o que eu insisto, e esse é o limite, é a questão da 
razoabilidade, e a razoabilidade, como eu disse, existem outros interesses 
além do interesse da fiscalização no caso da pessoa física, direito de ir e vir, a 
liberdade de pessoal, existe... O alemão fala em [ininteligível] é a... O livre 
desenvolvimento da personalidade [ininteligível] não tem em Português para 
isso, para dizer as pessoas... Existe o direito fundamental das pessoas agirem, 
das pessoas se desenvolverem, terem sua vida normal. 

Agora, empresa, diz o Fernando, tem a livre iniciativa, também tem a livre 
iniciativa. Existem vários direitos em jogo e a pergunta, e estamos falando, e aí 
é o espaço próprio para a proporcionalidade de saber que, no caso da pessoa 
física, dificilmente eu acharia uma argumentação, uma linha argumentativa 
para dizer que o interesse da fiscalização é tão grande a ponto de exigir que 
todo viajante, toda vez que saia um fim de semana com a sua bagagem, emitir 
nota fiscal. Agora, eu certamente encontro muito mais linha argumentativa 
para dizer que toda empresa, quando tem um bem saindo do seu 
estabelecimento, deve estar sujeito a algum tipo de controle. Por quê? 
Possivelmente não será mercadoria ou será. E a fiscalização tem que ter a 
possibilidade de saber. Não é verdadeiro que porque é um banco não haverá 
mercadoria. Pode ser que seja. Nós não temos como saber isso de imediato. 
Agora, uma pessoa jurídica que tem toda uma estrutura e uma organização, 
ela tem condições sim de emitir nota. É questão de proporcionalidade. 

Terceiro ponto, eu queria insistir com isso. Eu queria insistir. Eu não 
compreendi por que razão a exigência de não ter feito a contabilidade ou de 
uma declaração ao Fisco informando a situação da entidade imune, por que 
não seria obrigação acessória/dever instrumental? E ao ler o art. 113 do 
Código me parece explícito que isso é um dever instrumental, uma obrigação 



 

 

acessória. Então essa separação que o Fernando propôs deve ser muito alta, 
porque eu não compreendi. E continuando no que eu não compreendi, o 
Fernando separou uma obrigação, que era obrigação de fazer ou de não fazer, 
essa obrigação é um pouco diferente, eu não compreendi muito bem a 
diferença, porque se existe toda obrigação, eu vou insistir com essa tese, 
obrigação, tem um fato gerador e tem um cumprimento. Eu cumpri, eu estou, 
a obrigação pressupõe a sua extinção pelo cumprimento. Mas se o Fernando 
ficou tão incomodado com a hipótese da fiscalização, eu dou uma segunda, 
um dever positivo. O dever positivo de apresentar à fiscalização um livro de 
inventário, um registro de inventário. Uma relação qualquer. A fiscalização 
vem e me pede aquela relação, uma informação qualquer que os senhores 
queiram. E eu cumpro no prazo, dou exatamente aquelas informações. Estou 
livre de amanhã o fiscal dizer: “Olha, eu recebi, mas não estou satisfeito, eu 
gostaria que você me apresentasse em outra forma”. Eu apresentei um arquivo 
na horizontal e o fiscal diz: “Olha, na horizontal não funciona, eu quero na 
vertical”. Claro, eu entendi da razoabilidade, eu quero dizer o seguinte: o fato 
de eu ter cumprido chamada obrigação acessória não impede que outras 
surjam. Digo mais: não impede que elas surjam inclusive com caráter 
retroativo, ou seja, eu posso hoje sofrer uma exigência com relação a um fato 
que aconteceu há três anos e hoje o fiscal determina com um formulário novo, 
o formulário naquela época era o formulário azul, hoje o formulário é verde. 
Eu não posso dizer ao fiscal: “Desculpe-me, na época quando o fato gerador 
foi...” mas hoje, hoje o formulário é verde, e amanhã será vermelho, e o fato de 
eu ter entregue o formulário azul não me dispensa no verde, não me dispensa 
do vermelho, não me dispensa porque, insisto, eu no estou diante de uma 
obrigação, eu estou diante de uma sujeição. E enquanto sujeição, não se 
extingue. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É dever de tolerância. Schoueri, eu concordo 
com tudo o que você falou sob o ponto de vista teórico e evidentemente a 
situação é muito diferente entre uma pessoa física que leva uma televisão para 
a praia e um banco que emite, evidente que é diferente. Mas eu posso começar 
também a magnificar o exemplo da televisão, que não fui eu que falei que 
estava levando a televisão, foi o professor Paulo, eu estava levando outra coisa. 
Mas e se eu resolver fazer a mudança da minha casa de um bairro para o 
outro dentro da cidade de São Paulo? Então vai um caminhão cheio de coisa, 
já tem uma cara assim de... não é? Mais complicado. Aí pode até ter produtos 
ali, sacos de arroz, que são mercadorias que eu comprei, cara portanto de 
mercadoria tributada. Então eu posso levar essa questão a situações mais 
complicadas. E você falou que as empresas, as pessoas jurídicas podem 
emitir, mas a pessoa física não, que é razoável, eu fico imaginando no meu 
escritório, se eu resolver levar alguma coisa de um lugar para o outro, eu vou 
ter que emitir nota fiscal, é uma pessoa jurídica, é uma empresa, eu não tenho 
como emitir nota, não é? É razoável para exigir, só porque é pessoa jurídica? 
Então, claro, razoabilidade precisaria... Começa que exige de quem está 
emitindo juízo de razoabilidade ter razoabilidade na aplicação. No caso, eu 
quero então, dizendo que em tese eu concordo com tudo o que você falou, mas 
eu queria insistir no ponto que eu coloquei no início. Discordo da maneira 
como foi pronunciada a questão, servindo a não contribuinte, que é uma 
questão, ampliou demais. Se tivesse feito referência, tivesse entrado mais no 



 

 

detalhe, que tipo de obrigação é exigível de acordo com o 194, o que o Fisco 
pode pedir, e o que pode pedir de acordo com o 175, estaria razoável, usando 
expressões técnicas dentro das categorias, como foi mencionado no caso de 
isenção. Mas a abertura a não contribuinte pode fazer, pode exigir o que 
quiser e toma multa, então é nesse ponto que eu discordo totalmente. E eu 
queria agora também, me colocando na condição de o interessado dessa 
questão, eu quero me solidarizar com a Dra. Lídia de Freitas, porque ela deve 
ter ficado profundamente... É, você viu o nome do Natanael lá embaixo, então 
eu estendo a minha solidariedade ao Natanael, mas ficar profundamente 
frustrado, porque afinal de contas, e o meu caso? A minha multa? Se o 
Natanael foi sustentar lá, mais um indício de que o valor era significativo. 
Afinal, o meu caso é razoável ou não é razoável? Eu que não sou contribuinte, 
operação de mero transporte físico que não é sujeito a ICMS, pagar a multa do 
tamanho que deve ter sido. Não foi julgado o caso dele. Então foi emitido um 
juízo teórico, com efeitos vazios para o caso. O Tribunal não é um local de 
resposta de consulta, de emissão de doutrina, é de julgamento de casos. E eu, 
eu não sei. Nós estamos vendo a ementa aqui, mas é profundamente 
frustrante para o Natanael e para a Dra. Lídia. O caso acabou evaporando. Se 
eu, talvez eu esteja um pouco também marcado por uma experiência que nós 
passamos no escritório exatamente essa. Nós tínhamos uma situação 
concreta, concretíssima, em que não havia ganho a ser tributado pelo imposto 
de renda, a situação era de prejuízo, e em cima de enunciados teóricos em 
função de repetitividade se declarou tributação. Puxa, mas como é possível? E 
o caso concreto o senhor não apreciou? O senhor não verificou que o caso 
concreto não é de... 

Orador Não Identificado[01:18:48]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, mas no caso não era exatamente, não 
se exigia que ele analisasse a prova e o fato. Aliás, o fato e a prova eram 
indiscutíveis. O que se discutia era na situação de inexistência de resultado 
positivo a possibilidade de tributação. É mais complexa a situação, claro, mas 
no fundo se reduzia a isso. Isto não foi objeto de julgamento. Então, realmente 
eu acho que não houve, não houve o pronunciamento jurisdicional que 
precisava ter havido. Houve omissão de julgamento. No nosso caso nós 
entramos sim com embargos, fomos multados por litigância de má fé, está 
certo? E agora estamos recorrendo para o Supremo, que a matéria também 
comporta, mas alegando exatamente antes de tudo a falta de pronunciamento 
jurisdicional concreto no caso que estava sendo decidido. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou colocar a questão da obrigação 
tributária, porque eu acho que de fato tudo foi muito claro. A retórica do 
Schoueri é inflamada, me provoca a responder, talvez não tão 
inflamadamente, no espírito Natalino que nos cerca hoje, mas não menos 
combativo. A doutrina do Direito Tributário com relação à obrigação 
tributária, insisto, trata de obrigações de dar, fazer e tolerar, e principalmente 
a doutrina clássica do Direito Tributário alemão, na obrigação tributária em 
especial, ela considera obrigações de tolerar uma obrigação, não é que é 
menos obrigação do que obrigação de dar ou fazer. Mas é uma obrigação que 



 

 

vem se desenvolvendo com uma doutrina própria ligada à fiscalização. Até o 
professor Ricardo Lobo Torres coloca isso de uma forma muito pertinente na 
sua obra, que a obrigação de tolerar também tem em jogo a obrigação do Fisco 
em relação ao contribuinte, o contribuinte em relação ao Fisco, e vem se 
desenvolvendo na doutrina do Direito Tributário comparado. O direito do 
contribuinte, as regras que levam à fiscalização, e dentro destas regras de 
obrigação de tolerar, está a doutrina da proporcionalidade e razoabilidade, 
mas a doutrina proporcionalidade e razoabilidade, que foi discutida aqui, o 
Ricardo trouxe à discussão e o professor Gerd em determinado momento falou 
assim: “Não, a razoabilidade aqui não é aquela razoabilidade americana”. E eu 
diria que não, professor Gerd. Também americana no sentido do devido 
processo legal. No devido Rule of Law, ou seja, a ideia da doutrina da 
proporcionalidade não é que ela... existe a doutrina da proporcionalidade e 
razoabilidade americana e alemã destacadas, elas estão relacionadas, elas têm 
uma imbricação necessária. E aqui, nesse ponto, insisto com o Professor 
Schoueri, a questão não é que eu não tenho que aplicar a doutrina da 
obrigação em tolerar. A obrigação em tolerar sim é aplicável, mas não pode ser 
confundida com obrigação de dar ou fazer, e ela é aplicada e é relacionada 
obrigação de dar ou fazer também. Se o contribuinte não é contribuinte do 
imposto, não há o que falar em obrigação de tolerar. Não há o que falar em 
obrigação de dar fazer. Ele não é contribuinte. Aqui foi necessária a discussão 
da razoabilidade e proporcionalidade, quando a gente vê num acórdão a 
razoabilidade e proporcionalidade, ela é aplicada ao caso em concreto, mas 
não na análise da prova, é na aplicação do caso concreto. Então se é 
necessário pensar que o contribuinte deve ou não ter nota da mercadoria, 
deve ou não atender a fiscalização e comprovar sua condição de não 
contribuinte, sim, ele prova a condição de não contribuinte. Ele prova, e aí o 
devido processo legal, o Rule of Law, seja dentro da lei, do devido processo 
legal, de como se atende a fiscalização, como se relaciona com a fiscalização, 
então o que o fiscal pode exigir. O fiscal pode exigir qualquer coisa, pode exigir 
relatório na horizontal, relatório na vertical? Não, ele não pode fazer isso 
porque existe desproporção? Não, porque está dentro do Rule of Law, está 
dentro do devido processo legal, existem regras de fiscalização e devem haver 
sempre regras de fiscalização. Agora, isso não tem relação... Então o Fisco 
pode emitir qualquer regra, pode exigir que tenha nota fiscal o não 
contribuinte porque isso não está na lógica do sistema, não está na lógica da 
obrigação tributária. Então eu insisto aqui com o Professor Schoueri, eu sei 
que ele hoje numa quinta-feira em desproporção, porque tem três para cá e 
um para lá, mas eu já tive em situação dessas, eu sei que é difícil, mas é uma 
Mesa normal, mas vai haver, já estive em situação pior. Quatro ou cinco para 
lá e um para cá, mas no tem problema, eu acho que isso é natural da Mesa. 
[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Ainda tem um minuto, eu preciso falar, Paulo. Na 
verdade só fazer uma ressalva com relação aos três para lá e um para lá, 
porque eu não vinha me manifestando aqui antes porque eu não via nada a 
acrescentar à linha de argumentação que está sendo sustentada aqui pelo 
Professor Schoueri. Então, como eu não tinha nada a acrescentar, eu estava 
me eximindo aqui de falar. Agora, já que fui mencionado aqui, eu queria dizer 
que eu concordo 100% aqui com o Professor Schoueri, mas também não vejo 



 

 

assim tanta três para cá e dois para cá nessa questão. Me parece que há um 
consenso aqui no sentido de que a obrigação acessória não é propriamente 
uma obrigação, ela não é uma relação, não decorre de uma relação jurídica, é 
um dever. Assim como eu me lembro das aulas do professor Alcides no 
mestrado, que eu tive a honra de participar o lado aqui do Schoueri; o 
professor Alcides sempre dizia que obrigação acessória não é obrigação, ela é, 
é como o serviço militar, prestação de... participar de júri, participar de 
mesário na eleição, são deveres, são deveres. Não são... não é propriamente 
uma obrigação. Então, eu, lembrando das aulas, então quero aqui me 
manifestar publicamente a minha opinião no sentido de que o Professor 
Schoueri tem razão. E eu acho que há um consenso na Mesa nesse sentido. A 
única... Eu acho que o debate acabou sendo um pouco contaminado por 
causa dos excessos praticados pela administração na criação de obrigações 
acessórias. Mas que me parece que há um consenso na Mesa no sentido de 
que as obrigações assessórias podem sim ser criadas, ainda que para o não 
contribuinte. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Um minuto é bem rapidinho. Então, antes de mais 
nada, eu fiquei assim simplesmente surpreso que o meu chefe de 
departamento, eu acho que ainda é, não é? Hoje não? Hoje terminou? Ah. 
Então, é por isso. O meu ex-chefe de departamento tem aspirações à 
Presidência da República fazendo apologia ao analfabetismo. Que 
evidentemente isso não foi a minha intenção, pelo contrário. Eu disse: Precisa 
saber ler e escrever, porque aí ele pega o conhecimento de transporte e lê: 
“Banco Itaú mandando escrivaninhas de um estabelecimento para outro”, “ah, 
isso não é contribuinte, isso não é mercadoria, até logo”, e vai fiscalizar o 
próximo da fila. Quer dizer, é nesse sentido que eu disse que precisa ter 
exatamente o requisito para a alfabetização, é só isso. 

[risos] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Terminada a Pauta, eu 
quero fechar a sessão, lembrando que é a última deste ano, não é? E eu desejo 
a todos um feliz Natal, um próspero ano 2011. E no dia 10 de fevereiro, todos 
receberão oportunamente a definição das datas, e iniciam-se as Mesas de 
debate no ano que vem. Um bom dia para todos. 

 

 

FIM 

Eu, Isla Andrade Pereira, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas 

maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por LB. 

 

 

Texto sem revisão dos autores.  

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de 

referência bibliográfica. 


