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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Prezados associados, bom dia. Vamos 
dar início, hoje, à Mesa de Debates, lembrando a todos que também está 
marcada para hoje, e inclusive, foi publicado o edital nos jornais, a Assembléia 
Geral, que acontecerá oportunamente... Vamos dar mais um tempo. Começamos 
a Mesa, depois eu suspendo os trabalhos e iniciamos a Assembléia Geral, que 
tem dois objetivos. Primeiro, a eleição, que é uma eleição dos órgãos diretivos do 
IBDT, Diretoria e Conselho Deliberativo. Com uma particularidade, o Conselho 
Deliberativo, nesta eleição, nós temos em eleição todos os cargos. O Conselho 
Deliberativo do IBDT é composto por três terços com mandatos diferentes: seis 
anos, quatro anos e dois anos. Nesse ano, coincide o término dos mandatos e, 
então, nós temos que eleger nove conselheiros. Muito bem. Então, dito isto, 
passamos à Mesa dos Debates, que se inicia, então. Pergunto aos diretores se 
tem alguma comunicação. Pauta. Diga, Salvador. 

Sr. Salvador Brandão: Professor, é comunicação, não é para entrar em debate, 
porque é exatamente acompanhamento de julgamento, não é? Eu tenho 
acompanhado, infelizmente, ontem quando eu estava ouvindo o voto do Ministro 
Celso Mello, a chuva era tão intensa que a televisão saiu do ar e a internet 
também. Eu estava procurando agora e nem sei qual foi o voto dele. Era, acho, o 
último voto. Estava empatada a questão dos salvados de incêndio, das 
companhias de seguro. Mas, obiter dictum, o Ministro Carlos Ayres Britto,  
revelou a posição dele, de quem pensa como ele, a respeito de incidência do ICMS 
nas operações em que não implique transferência de propriedade. Ele citou, 
especificamente, as transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. 
Fiquei, assim, pensando se ele iria mais além e ele foi. Disse que realmente ele 



votou pela não incidência tanto dos salvados como também pela não incidência 
nas transferências. Eu sempre tenho um pé atrás com referência às 
transferências, porque ela implica em uma situação esdrúxula, porque depois 
você tem a não incidência, mas você não tem o crédito. Então, a empresa que se 
utilizar desse mecanismo vai entrar em uma roda estranha. Bom, eu não sei se 
alguém sabe. Acho que o Fernando sabe, não é? Está ok. Uma coisa que também 
sempre tive uma divergência com o nosso saudoso Nelson Suguimoto, a respeito 
da incidência do ICMS sobre as embalagens fabricadas por essas indústrias 
gráficas, que se destinam a integrar o processo de comercialização e 
industrialização, que estava pacífico no STJ, apesar da minha oposição. Agora, 
tem pelo menos dois votos no Supremo dizendo que essa parte do processo está 
sujeita à incidência das regras do ICMS, o que pelo menos enquanto não vier o 
pedido de vista já me satisfaz, porque eu vejo e acho que o Supremo está indo 
caminho certo. Obrigado, Professor.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Então, vamos a... 

Sr. Salvador Brandão: O Fernando tem notícias? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando, não. 

Sr. Salvador Brandão: Ah, não? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É um julgamento que está em 
andamento. 

Sr. Salvador Brandão: É uma ADIN e um recurso extraordinário. O senhor fala 
dos salvados? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É o que você fez. 

Sr. Salvador Brandão: É... 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Está em andamento, não tem... 

Sr. Salvador Brandão: Não, já terminou. Ontem deve ter terminado, se não deu 
empate... 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É que quarta-feira é o Plenário, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho a informação aqui: “Venda de salvados por 
seguradoras não está sujeita ao ICMS”. 

Sr. Salvador Brandão: Então, venceu... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso sai no informativo do Supremo Tribunal 
Federal da quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Eu poderia ler aqui todo o relatório, 
mas a informação já é essa de que não está sujeita ao ICMS. Isso é o cúmulo. “O 
ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. 
Este é o enunciado da nova súmula vinculante, aprovada nesta quarta-feira, por 
votação majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, para deixar 
caracterizado que a venda de sucata de veículos sinistrados, com perda de mais 



de 75% de seu valor e indenizada em 100% pelas seguradoras, não está sujeita à 
incidência do imposto estadual. O Plenário decidiu também que a partir de agora 
os Ministros do Supremo ficam autorizados a decidir, monocraticamente, todos 
os demais recursos em tramitação ou que venham a ser encaminhados à 
Suprema Corte versando sobre esse assunto, aplicando a jurisprudência por ela 
firmada”.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, pessoalmente eu acho um equívoco 
muito grande, porque é o conceito de operações relativas à circulação de 
mercadoria, que é o campo de incidência do ICMS. E essa, a meu ver, é uma 
operação da circulação. Cessou a circulação, o automóvel é um objeto que saiu 
do comércio, depois volta à sucata e está ingressando no comércio.  

Sr. Salvador Brandão: Quando é sucata, eles refizeram a ressalva, mas quando 
a venda é para um particular é que...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A informação, lendo rapidamente aqui, é de que os 
Ministros que votaram pelo provimento parcial da ADI teriam se baseado na 
Súmula 541 do Supremo, que dispunha na época que imposto sobre vendas e 
consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e equipamentos 
usados, que não se insere na atividade profissional do vendedor e não realizada 
com fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Quando eu, pessoa física, vendo o meu 
carro, que eu usei e está fora do comércio, eu estou fazendo operação de 
circulação de mercadoria. É venda, só que eu não sou o contribuinte, porque tem 
países que cobram, ou seja, o particular paga também o imposto de venda. Quer 
dizer, é uma questão de...  

Sr. Salvador Brandão: Mas a decisão foi no sentido de julgar inconstitucional a 
lei do Estado de São Paulo, onde diz que as seguradoras são contribuintes de 
ICMS. Então, aí já não é nem mais operação.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: E por que não, não é?  

Sr. Salvador Brandão: Professor Gerd.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Gerd, desculpe, eu não o vi. 
Eu estava olhando exatamente do lado oposto aqui, por isso eu não vi, por favor.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Na verdade, eu não discordo do resultado, mas eu 
discordo da argumentação, da fundamentação. É impossível fundamentar 
qualquer aquisição e ICMS recorrendo à legislação, à jurisprudência sobre 
vendas e consignações. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ICMS não 
se caracteriza como imposto sobre transações. Ele incide sobre a circulação de 
mercadorias; é um imposto de consumo. Então, ele tem que verificar se existe ou 
não uma etapa no ciclo econômico de circulação e não interessa a que título. 
Vendas e consignações são imposto: sobre o negócio jurídico de venda ou 
consignação de mercadoria. Acontece que justamente a reforma tributária 
mudou isso, ampliou, tirou exatamente esse caráter do imposto sobre transações 



e transformou em um autêntico imposto sobre consumo. Então, o que tem que 
ser indagado não é a natureza jurídica, mas sim o substrato econômico. É uma 
etapa de circulação, houve circulação, ou não? Eu acho que é essa a base. O 
resto, eu acho que são pequenos equívocos de quem não gosta de estudar a 
história do Direito Tributário, que vai melhorar agora, porque nós vamos ter uma 
tese que envolve bastante essa questão, não é verdade?  

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Também não cabe mais discutir o tema, já que 
decidido. Mas mencionando, quando lendo aqui um pouco mais do resumo, o 
Ministro Ricardo Lewandowski teve o argumento de que a venda de sucata está 
inserida na cadeia operacional de milhares de lojas de autopeças existentes no 
país. O que é verdadeiro. Os números que aparecem aqui, sustentados pela 
Fazenda paulista, não são de se desprezar. Fala-se em 120 mil veículos, por ano, 
vendidos. Concordando com o Professor Gerd, no sentido de que o ICMS não é 
um imposto sobre vendas e consignações, é difícil, eu tenho dificuldade de negar 
o caráter de mercancia em uma operação deste porte, não me parece 
eventualidade. A dúvida que existe é: bom, se não é objeto principal da 
seguradora, por isso já não é mais mercadoria. Se o bem, na minha visão e visão 
perdedora, visão que eu insisto, agora é mera elucubração acadêmica, na medida 
em que um bem é oferecido com regularidade ao mercado, eu tenho mercancia, 
eu tenho mercadoria, ou seja, existe mercado. Então, uma pergunta simples para 
mim, para o ICMS, é: existe um mercado para isso? O bem está sendo oferecido 
ao mercado? Que é algo diverso dessa proposta do Paulo, em que eu faço o meu 
anúncio do meu carro e, ali, eu acho que eu posso descaracterizar o mercado. Ou 
seja, a dúvida é: o caráter mercantil se dá pelo objeto do vendedor, se dá 
objetivamente, porque existe um bem oferecido no mercado, ou se dá porque 
existem compradores que vão ao mercado? Eu só quero avançar isso e agora me 
vem aqui um raciocínio nessa elucubração. O Paulo quando falou na venda do 
carro dele, eu me comovi. Claro que não há ICMS na venda do carro do Paulo. 
Mas enquanto eu pensava isso, lembrava-me que o Paulo, às vezes, pode ser que 
ele tenha vontade de ir a uma feira de automóveis, que se dá em alguns 
estacionamentos em que as pessoas vão aos milhares para comprar automóvel 
em um mercado de automóveis. Então, Paulo, com todo o respeito, mesmo o seu 
automóvel, nesta circunstância em que é levado ao mercado me dá alguma 
dúvida. Ou seja, esse exemplo mostra: caráter mercantil é do ponto de vista do 
vendedor ou do comprador? A habitualidade, por parte do vendedor, é elemento 
importante? O que dá o caráter mercantil? Esta que é a dúvida que começa a 
surgir aqui. Pelo Supremo parece já pacificado, parece que se não é meu objeto 
principal, ou seja, indaga-se para o vendedor, esta é uma atividade principal e 
não afasta esta decisão, não leva em consideração o fato da não eventualidade, 
porque esse é um ponto bastante importante, essa operação não é eventual às 
seguradoras. Isso eu fico pensando, Paulo, só terminando aqui, quantos outros 
negócios têm também os seus resíduos. As vendas de aparas e quitais que 
acabariam talvez podendo se aproveitar disso. Amanhã dirão que a venda de 
aparas também não está sujeita ao ICMS, porque, afinal de contas, não é objeto 



principal produzir apara. Eu fico, assim... Esse raciocínio não me parece tão 
tranquilo quanto é mostrado.  

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

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, eu acho que nós não 
podemos confundir as situações. A situação do mercado de automóveis usados 
não se confunde com sucata de salvados. Então, eu acho que esse é o primeiro 
ponto. Ponto número dois, eu acho que a seguradora não gostaria muito de ficar 
no mercado de sucata, porque cada sucata para ela é um grande prejuízo. Ela 
não é comerciante de sucata, mas ela vai diminuir o prejuízo dela vendendo a 
sucata. Ela não faz concorrência a ninguém; ela não é concorrente do sucateiro. 
Sucateiro é outra coisa. Então, a natureza das coisas tem que ser examinada. Eu 
não posso confundir as coisas; as coisas são distintas. Nesse caso, eu tenho 
razão absoluta que nenhuma seguradora gosta de vender a sucata. 

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

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Então, eu acho que é bem atípico, é um 
comerciante [ininteligível], como diria... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não gosta de vender, mas vende; fica satisfeita de 
receber pelo menos 25% e faz parte do negócio. Quando calcula o lucro 
certamente isso o compõe.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Lucro, aí você está confundindo novamente. Imposto 
de Renda não tem nada a ver com ICMS, você não pode confundir as situações.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu queria só lembrar, Professor Gerd e 
Professor Schoueri, que eu dei o exemplo do particular, mas o Direito Brasileiro 
houve por bem separar o particular. Mas as legislações, eu lembraria o antigo 
imposto alemão. Por favor, Gerd, se eu estiver falando uma heresia corrija-me. O 
antigo imposto de vendas alemão insidia sobre a venda do particular, não era um 
comerciante. Então, você precisa ver como a questão foi ou evoluiu no Direito 
Brasileiro. Nós tínhamos o imposto sobre vendas e consignações, portanto, a 
Constituição exigiu uma venda mercantil ou uma consignação mercantil. Então, 
isso já diminuía o campo dos contribuintes. Naturalmente, pela interpretação, 
era evidente isso. É claro, hoje em dia, o ICMS também tem este caráter 
mercantil, mas fato gerador em operações relativas à circulação de mercadoria. O 
particular que vende o seu automóvel está fazendo com que esta mercadoria, em 
princípio, ingresse no mercado. Então, aí é uma questão também da visão 
econômica das coisas. A seguradora, ela não tem finalidade senão de vender 
seguros, etc., mas com o seguro dos automóveis, ela é obrigada e fica proprietária 
de carcaças de automóveis sinistrados, etc., e regularmente ela está comprando, 
vendendo esses produtos, ou seja, a sucata não serve de padrão. A sucata, em 
geral, ela tem um regime especial, nesse imposto. Então, o mercado de sucata é 
um mercado difícil, é uma área grande, onde trabalham pessoas de baixa 
extração, que não têm identidade. É muito difícil manter um controle do 
comércio de sucata, que é um comércio importante: metais não ferrosos, etc., 



vidro, plástico, etc., formam um campo de mercado e que tem um valor 
apreciado. No entanto, eu teria que cobrar, então. A pessoa vai com uma 
carrocinha, cata as coisas, ele vai vender para um outro. E, então, todas essas 
operações são isentas. Só quem é contribuinte do ICMS, principalmente 
indústrias, quando adquirem esses produtos, aí elas pagam uma incidência. 
Então, são situações difíceis e o campo de incidência, portanto, é complexo, 
campo de incidência do ICMS é extremamente complicado. Aí o Supremo, ao meu 
ver, também está dando um caráter, está ficando muito no campo jurídico e 
esquecendo o lado econômico. Operações relativas à circulação de... Circulação é 
um termo da economia. E aí como é que fica no campo jurídico? Este que é, a 
meu ver, o ponto aí. Muito bem. Fernando, com a palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem um artigo interessante, muito bem feito de 
um jurista alemão, chamado Heinrich(F), publicado em uma coletânea 
organizada pelo Michael Lang, que a gente tem aqui, na biblioteca do Instituto. 
Nesse trabalho, ele analisa muito bem a questão do imposto sobre valor 
agregado, o imposto sobre consumo, o imposto sobre circulação de mercadorias, 
na Alemanha. Ele procura tratar dessa questão, que parece que a gente, seguidas 
vezes, é pego discutindo matéria de economia, matéria de finanças e não 
efetivamente de tributação. Quando a gente fala na atividade da seguradora, a 
gente tem que se abster de pensar se ela está recuperando prejuízo, ou se ela 
está com lucro, se ela tem lucro, ou ela não tem lucro. A questão é a operação, 
porque o imposto incide sobre operação e o imposto, até onde a gente pode 
analisar, incide sobre a circulação. A circulação, tanto aqui como em outras 
jurisdições, pressupõe um fato econômico que, lógico, tem que ter natureza 
mercantil. Mas, muitas vezes, ele não se importa se a empresa está com atividade 
de lucro ou prejuízo, aliás, não importa para o imposto esta atividade. Então, 
quando a gente fala em uma seguradora é importante dizer que quando ela 
compra um salvado, ela compra um veículo, ela recebe a transmissão da 
propriedade de um veículo. Então, ela recebe um produto, um veículo. Quando 
ela vende, ela vende um veículo, ela vende como sucata. Quem vai comprar, vai 
comprar como sucata, mas ela está fazendo uma atividade de circulação. 

Oradora Não Identificada: Resto de veículo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o resto de veículo 

Oradora Não Identificada: Nem chamaria de veículo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas em todo o caso, assim, você tem... Não deixa 
de ser um veículo, pode não andar, pode estar quebrado, mas de qualquer modo, 
do ponto de vista, você está fazendo uma atividade mercantil. Existe uma 
circulação e é uma circulação com conteúdo econômico. Pode não dizer: “Ah, mas 
tem 20% do valor, tem 10% do valor ou tem 5% do valor”. O que importa é que 
tem um valor de mercado e ela atua com um valor de mercado. Esse valor de 
mercado, na circulação, é objeto do interesse do tributo. 

Oradora Não Identificada: Não é uma atividade dela. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pode dizer: “Não é uma atividade dela, é uma 
atividade...”. Veja, ela é uma empresa, é uma empresa, ela compra e vende, 
porque se ela não puder comprar, ela não... Fala: “Não, é uma atividade fim dela, 
é uma prestadora de serviço”. Ok.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Na forma de esclarecimento: ela compra?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem uma alienação. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sem dúvida. Só que de outra empresa.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui é uma causa de aquisição de propriedade. 
Tem várias formas de aquisição de propriedade. 

Orador Não Identificado: Uma pergunta objetiva: há alguma transferência de 
[ininteligível]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: No caso de veículo, não, porque o veículo é 
[ininteligível]. 

Oradora Não Identificada: Perda total. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, só em caso de perda total, não em caso de...  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Salvado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Salvado, é. 

Orador Não Identificado: Sim, mas é o caso que nós estamos falando. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, perda total. Aí deixa de existir 
juridicamente o automóvel e aparece então um resíduo, que passa a ser uma 
mercadoria. É também. Por isso que eu acho que o Supremo se equivocou data 
venia.  

[risos]  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem, meus caros, essa parte, 
então, já está devidamente discutida e a Mesa de Debates continuará e vou 
suspender os trabalhos para iniciar a Assembléia Geral, que está devidamente 
noticiada no jornal, por edital. A pauta é a seguinte: A) eleição da Diretoria; e B) 
eleição do Conselho Deliberativo; e tem mais a letra... Balanço geral encontra-se 
referente ao exercício encerrado em 31/12/2010. Eu vou passar, então, à letra A, 
com a eleição da Diretoria. Esta Diretoria resolveu apresentar... À falta de uma 
apresentação ou da interposição de pessoas como candidatos à Diretoria, nós 
então estamos apresentando a nossa, digamos assim, chapa, como dizem nas 
eleições, que é a seguinte: Presidente: Ricardo Mariz de Oliveira; vice-Presidente: 
o Professor Luís Eduardo Schoueri; Diretor-Tesoureiro: João Francisco Bianco; e 
os quatro Diretores Executivos. 



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

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ah, desculpe. Entre os quatro Diretores 
Executivos, o Diretor que terá a função de Secretário da Mesa Diretora, que é o 
nosso colega, o jovem Fernando Zilveti; e mais três Diretores Executivos: Alcides 
Jorge Costa; o nosso professor insuperável, o Professor Gerd Rothmann, que é 
proposto, portanto, para mais um mandato; e o novo, que estava no Conselho 
Deliberativo com mandato, já está há vários anos, Salvador Cândido Brandão, 
que sempre está presente, assíduo e extremamente colaborador com a Diretoria. 
Então, esta é a chapa, a Diretoria, o Colegiado de Diretoria proposto pela própria 
Diretoria que está trabalhando. Eu passaria, então, à votação. Se alguém quiser 
se manifestar. A diretoria, portanto, por aclamação. Muito bem, o silêncio diz 
tudo, não é? Então, estão eleitos, portanto, os integrantes da nova Diretoria, para 
o mandato de quatro anos.  

[palmas].  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Para o Conselho Deliberativo, agora, 
passamos à eleição do Conselho Deliberativo. A Diretoria também debateu em 
uma reunião, que está devidamente transcrita em um livro sobre o assunto e 
apresenta os seguintes candidatos a Plenário: Maria Teresa Martinez Lopez, que 
está sendo mantida; Hiromi Higuchi; Humberto Ávila. Desculpe, eu não falei o 
mandato, os três primeiros com mandato de seis anos: Maria Teresa Martinez 
Lopez, Hiromi Higuchi e Humberto Ávila, Professor Humberto Ávila. Com quatro 
anos: Mauro José Silva, Professor Roberto Ferraz, de Curitiba, e a Professora da 
FGV, Elide Bifano. Com dois anos: Argos Gregório, Sérgio André Rocha, e Roberto 
França de Vasconcellos. Então, são os nomes propostos, pessoas conhecidas, 
professores e que têm muita afinidade, muita dedicação ao IBDT. Vamos pôr em 
eleição, portanto, não fizemos... Se não houver nenhuma contestação, ou 
apresentação de outro nome. Estão, portanto, eleitos esses nomes que eu me 
referi: Maria Teresa Martinez Lopez, Hiromi Higuchi, Humberto Ávila, Mauro José 
Silva, Roberto Ferraz, Elide Bifano, Argos Gregório, Sérgio André Rocha, Roberto 
França de Vasconcellos. Muito bem, estão eleitos, portanto, para compor o 
Conselho Deliberativo. O último item da Assembléia, portanto, é o exame das 
contas e do balanço geral do ano de 2010, que se encerrou e que ficou à 
disposição de todos. Eu vou apenas tentar mostrar os números básicos desse 
balanço, dessa demonstração de contas de 2010. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Começa com IBDT. 

[risos] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É o que se torna possível a partir de 
agora, não é? Muito bom. 

Orador Não Identificado: Você está aposentado? 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, aposentado eu já estou. Não, 
continuo aqui como associado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, como Conselheiro vitalício. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Então, apenas uma visão 
geral, a comparativa com 2009. Primeira parte o ativo, não é? Então, temos R$ 
1.771.148,80. Aí o componente financeiro: caixa, bancos, aplicações: R$ 
1.617.357,98. Reparem que em 2009 tinha um pouco mais, mas nós tivemos que 
efetuar um depósito em uma questão judicial com o Governo Federal, que é a 
cobrança do PIS/Cofins, da Cofins sobre os nossos serviços, prestação de 
serviços remunerados. Nós fizemos uma consulta porque o IBDT é isento dos 
tributos federais. A consulta foi desfavorável e aí a Diretoria se reuniu e 
resolvemos ingressar, em Juízo, o que foi feito em 2009 para 2010 (o ano 
passado, em 2010, em abril). O escritório do nosso Presidente, Dr. Mariz, é que 
está tratando da questão e nós estamos, portanto... Fizemos um depósito desde a 
Lei 2004, da Lei 10.833, a vigência da lei até agora... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Cinco anos. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: --para evitar alguma autuação. Seria 
embaraçoso para nós, do IBDT, "casa de ferreiro, espeto de pau". Então,  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Exatamente, é difícil. Então, estamos, 
portanto, vamos aguardar a decisão da Justiça e vamos depositando. Daí a razão 
dos depósitos que não têm em 2009. Na parte do imobilizado, o ativo 
permanente: R$ 898.180, 04, compatível com o anterior, um pouco mais, etc. 
Total do ativo: R$ 2.669.328,84. Passivo: o circulante, obrigações, restou apenas, 
em 31/12/2010, como aconteceu em 2009, uma cobrança de Imposto de Renda 
que estava para pagar, foi paga, etc., aí não tem problema nenhum, R$ 74,12 e 
estamos com o patrimônio líquido de R$ 2.669.254,72. O patrimônio anterior de 
2009, subtraído do atual, nós temos, portanto, uma variação positiva de R$ 
101.165,01. Fechando, portanto, o total de R$ 2.669.328,84. Eu queria lembrar, 
em memória do Professor Ruy Barbosa, que esse dinheiro foi ao longo, aqui está 
o Professor Walter, que é testemunha direta disto. O Instituto foi criado em 74, o 
Professor Ruy, na verdade, todo ano o que restava das anuidades e ele foi pondo 
em uma conta do Instituto. Nós, então, temos este como dizem os economistas 
um colchãozinho financeiro para as adversidades e ele vem sendo mantido. 
Agora, João, por favor, como vocês podem notar o patrimônio líquido do IBDT, o 
patrimônio líquido, nos últimos seis anos, apresenta um aumento médio de 100 
mil reais por ano. Nós estamos com mais de R$ 2.060.000 para R$ 2.669.000. É 
claro que transformado, também, em compras, equipamentos, montagem da sede 
e etc., R$ 2.669.000, hoje. E, portanto, sem qualquer débito, não devemos nada. 
Portanto, eis aí o quadro bem geral, assim, mas que dá uma ideia da dimensão 
do patrimônio da entidade. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, incluído o depósito. 

Orador Não Identificado: Está incluído? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Está incluído. É só voltar. Está incluído 
no ativo. Mas... 

Orador Não Identificado: Tem taxa Selic. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Tem taxa Selic, exato. Mais algum 
esclarecimento? Pois não, Professor Walter.  

Sr. Walter Piva Rodrigues: Eu não vou fazer nenhuma acusação. A rigor é o 
seguinte: se me permite só. Eu não sei se é hora de falar isso, no sentido de que 
estou deixando a Diretoria. O cargo que sempre exerci foi de diretor tesoureiro. 
Quando entrei no Instituto, como sócio fundador, eu tinha 26 anos, eu fiz a 
conta aqui, porque eu estava tão distante do tempo. Eu me lembro de ter 
organizado, inclusive, um calendário de renovações de Diretoria até o ano 2000. 
O Professor Ruy achou que da minha parte era um exagero. Eu, pelo visto, 
sobrevivi mais dez anos após aquela primeira organização, um calendário para 
que não se perdesse essa questão dos dois, três, seis anos e tal, que isso na vida 
do instituto. Então, espero que... Isso foi cumprido, não é? Quanto às aplicações 
financeiras, eu quero revelar a minha total falta de aptidão em direcionar ou 
pedir a um Presidente que direcionasse as aplicações. A única coisa que eu me 
lembro e, afinal, a memória ainda ajuda. É que eu insisti e o Professor Alcides, 
na época Presidente, era na diversificação, que o professor Ruy mantinha tudo 
no Banco Itaú, porque era aqui perto e aí nós fomos para o Banco do Brasil. 
Tivemos algumas dificuldades do ponto de vista documental, porque a minha 
proposta ao Professor Alcides, que ele acolheu e a diretoria na época também, 
pôr mais ainda na Caixa Econômica Federal. Sempre com a ideia de que o 
dinheiro, que é do Instituto, não está com entidades financeiras particulares. 
Então, nós tivemos algumas dificuldades, mas podem ver aqui que o Banco do 
Brasil é destinatário de 825 mil de aplicações e o Banco Itaú 628, porque nós 
paramos de aplicar dinheiro novo no Banco Itaú. Por uma questão de 
reciprocidade, houve um apoio do Banco Bradesco a alguns eventos do Instituto, 
nós abrimos um investimento no Banco Bradesco, que hoje soma 151 mil reais. 
Então, a minha... Se eu pudesse deixar alguma coisa à nova Diretoria, eu acho 
que valeria a pena tentar ainda mais uma vez ir para a Caixa Econômica Federal 
com algum recurso, do meu ponto de vista, claro, Diretoria nova. Para melhor... 
Para que nós ficássemos pelo menos com duas entidades privadas e duas 
entidades de governo. Essa é a minha opinião, modesta opinião. Porque a 
preocupação com dinheiro é algo que nos aflige a todos, sobretudo como 
entidade. É uma entidade sem fins lucrativos, em que as pessoas doam os seus 
serviços aqui, suas aulas, deixando de receber eventualmente. Quer dizer, grande 
parte do Instituto os cursos, os professores, a Diretoria, por exemplo, nunca 
recebeu nenhum valor por aula dada. Então, esse é um ponto que realmente eu 
gostaria de ressaltar como Diretor-Tesoureiro. Outra questão: é que mesmo antes 
do Professor Ruy falecer, eu já tinha revelado a preocupação de uma auditoria 



sobre os pagamentos de tributos, que o Professor Ruy tinha uma visão muito 
objetiva. Ele dizia que o Instituto não devia pagar nada, é imune nisso, imune 
naquilo, isenção no IPTU, isenção no ISS, ele sempre achou que... Enfim. Eu 
insisti um pouco nessa auditoria, eu me lembro de ter colocado isso, inclusive, 
para o Dr. Bianco, na época, se não era possível fazer uma consulta, enfim, a um 
escritório fora, na competência dos professores, enfim, mas externo, para 
verificar se todos os impostos. Finalmente isso acabou desembocando para a 
minha satisfação pessoal nessa atitude tomada em relação ao Cofins, porque era 
um ponto que eu tinha objetivamente uma dúvida e nós acabamos, então, 
caminhando para uma discussão judicial. Eu quero ressaltar, também, que uma 
questão que o Professor Ruy sempre insistia era a problemática das marcas e 
patentes, porque ele queria que o Instituto tivesse o nome assegurado, enfim, 
todo este pró-ensino e justiça, que eu me lembro que ele próprio fez esse desenho 
aí. Isso aí é um... Enfim, não sei de onde ele tirou, mas ele que criou essa coisa 
toda, toda a criatividade dele, enfim. Isto parece que... Eu gostaria que fosse 
objeto de alguma revisão, por parte da nova Diretoria, se efetivamente o que nós 
temos protegido com base nessa... Porque isso é objeto de alguma proteção, mas 
eu gostaria de saber se ela... Nunca tive segurança se estava por inteiro 
abrangida essa questão. Então, basicamente, eu quero dizer também a razão pela 
qual eu me dispus, depois que assumi o cargo de Desembargador no Tribunal de 
Justiça, pelo quinto da advocacia, acompanhar, apenas acompanhar e deixar a 
Diretoria, junto o Professor Paulo. Mas as grandes razões... A primeira, eu temo a 
concentração do meu trabalho impede um pouco do meu ponto de vista uma 
diversidade de tarefas externas ao Tribunal, é quase impossível se quiser levar 
bem, vamos dizer, o máximo de esforço. Então, eu estou deixando até Conselho 
Deliberativo da associação de moradores da minha rua, uma associação que eu 
criei para pagar guarda-noturno, nem isso eu quero aceitar mais. Então, quando 
o Professor Paulo colocou que ele tinha uma meta, ele realmente assumiu o 
instituto, assim, fisicamente no sentido de vir para cá quase todos os dias e 
reorganizou várias coisas. Eu vi que meu distanciamento físico, vamos dizer 
assim, do prédio punha também em prejuízo a dinâmica que, afinal, os jovens 
que vão conduzir o Instituto para a frente, gostariam de ter isto mais presente. 
Eu me distanciei, porque fechei o escritório de advocacia, que era aqui no nono 
andar. Então, eu tinha possibilidade física, atendia o Instituto diariamente com a 
Maria Helena, etc. e tal. Mas isso também é um ponto. O último, eu não vou 
fazer aqui, há um dispositivo na lei orgânica da magistratura, que sinaliza que o 
Juiz não pode assumir posições em órgãos e entidades, praticamente, que não 
sejam ligadas à magistratura. Na dúvida, eu interpreto e saí do Instituto, porque 
embora aqui seja uma instituição de ensino, mas há outros aí que eventualmente 
assumem outro tipos de instituições, eu não sei. A lei orgânica da magistratura 
tem esse dispositivo genérico e eu prefiro interpretá-lo restritivamente a meu 
desfavor, ou favor. Porque desligando do Instituto, do ponto de vista estatutário e 
como Diretor, realmente eu confesso há um certo alívio, porque... Enfim. Quero 
ressaltar a colaboração do Dr. Brandão, porque ele passou a... Eu ressentia-me 
um pouco de uma falta de comunicação com o contador do Instituto e um pouco 
também da minha falta de conhecimento nessa técnica contábil, essa coisa toda. 



Então, a figura do Dr. Brandão nos últimos tempos tem me dado uma 
tranquilidade muito grande, porque ele faz algumas observações, o contador é 
obrigado a mandar para ele, etc. e tal, ele é um auditor interno, que dá uma 
tranquilidade muito grande para todos nós. A última coisa, sugestão que eu 
faria, se me permitem, já agora fugindo um pouco a função de Diretor-
Tesoureiro, mas pensando em uma coisa que eu acho justo, que é uma 
homenagem ao centenário de nascimento do Professor Ruy Barbosa Nogueira, 
que se dará no ano de 2019. Porque o Professor Ruy nasceu em 19/09/1919, 
então, não é uma data que dá para esquecer muito rapidamente. Então, poderia 
ser organizado, tem um tempo ainda, um momento de homenagem ao centenário 
de nascimento do Professor Ruy Barbosa Nogueira. No mais, eu quero dizer que o 
Instituto teve na pessoa do ilustre Presidente, nosso Professor Paulo Celso 
Bonilha, uma sorte muito grande. Porque o Professor estava presente, esteve 
presente todo esse tempo como, repito, fisicamente aqui e isto também me levou 
a assumir o compromisso de acompanhá-lo até o final da sua Presidência. Eu 
quero ressaltar, por último, o trabalho que a Maria Helena, nossa secretária, 
sempre fez muito diligentemente. Nós nunca atrasamos pagamentos de 
absolutamente nada, minha orientação é que eu assinasse tudo no primeiro dia 
do mês para exatamente cobrir, deixar tudo muito certo nessa questão. Ela 
sempre correspondeu a essa expectativa, de acompanhamento desse cotidiano 
que me tocava dirigir. Ela era uma funcionária da confiança pessoal do Professor 
Ruy e depois, claro, como eu também estava muito próximo, deu-se essa 
continuidade de confiança, porque nós assinamos cheques em duas assinaturas. 
Eu agradeço a confiança do Presidente, que me deferiu sempre assinar por 
último e em uma combinação prévia de que a assinatura à direita é a assinatura 
da responsabilidade última de pagamento. Essa assinatura sempre foi minha, 
mas havia uma assinatura já prévia. Aliás, eu estou deixando, hoje, assinados os 
dois cheques em branco. Quero comunicar à Presidência, um destinado ao 
aluguel, de número HU 000559, como sempre fiz isso, e o outro HU 00560, que é 
para as despesas do Instituto nesse momento de transição. Então, queria 
comunicar para o Professor Paulo que eu estou de forma muito rara, mas estou 
assinando em branco, mas como segunda assinatura esses dois cheques que eu 
tomei nota para essas finalidades. Então, assim, eu desejo à nova Diretoria que 
tenham sucesso e, na medida do possível, me farei presente à Mesa de Debates. 
Eu agradeço, então, a oportunidade de ter exposto a-- 

[palmas]  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Depois das palavras do Professor Walter até fica 
difícil de dizer alguma coisa. Mas eu acho que nós, Assembléia, temos que 
registrar aqui não só agradecimento pela colaboração do Professor Walter por 
estes anos todos, mas permita-me, hoje, especialmente cumprimentar o Professor 
Paulo Bonilha pela sua gestão, por esses oito anos. Eu, como testemunha, como 
aquele que viu o dia a dia do Professor Paulo, vendo o Professor Paulo um 
presidente exemplar, daqueles que deixam marcas e que você fala: "Puxa, olha só 



o que ele conseguiu fazer com o Instituto. Veja o que é uma gestão eficiente". 
Paulo, você pode olhar e dizer: “Puxa, consegui”. Você que teve um compromisso 
com o Professor Ruy Barbosa Nogueira de tocar adiante esse Instituto. Hoje, você 
olha como missão cumprida, missão parcialmente cumprida, porque no seu caso 
nós sabemos que semana que vem estará aqui conosco. O Paulo, todos sabem, 
do ponto de vista estatutário torna-se Conselheiro vitalício do Instituto, portanto 
não é dizer que se afasta, mas existem momentos que têm que ser registrados. 
Registrado, agora, eu peço que toda a Assembléia aqui comigo aplauda o 
Professor Paulo por essa gestão.  

[palmas]  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu quero agradecer a todos. Eu acho 
que são oito anos, uma reeleição e o que pesa também, inclusive, fui instado 
pelos colegas para ficar mais, mas a minha carteira de identidade já não 
comporta mais, mais quatro anos não dá. Então, vamos... Por isso mesmo eu 
resolvi, juntamente com o Professor Walter, pelas razões dele também. E, 
portanto, não há propriamente uma mudança na Diretoria; é uma mera troca de 
uma corrida de revezamento. Então, passa para o outro a função, a Diretoria está 
organizada. Acredito, agora falando como associado do IBDT, e também como 
pré-IBDT, eu e o Walter somos anteriores ao IBDT, que é de 1974. 

Orador Não Identificado: Professor Gerd. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Gerd. Eu queria dizer e peço 
emprestado aos economistas a expressão "década virtuosa", para... Eu acho que 
o IBDT teve uma década, de 2000 a 2010, uma década virtuosa, porque houve 
uma ampliação de suas atividades. A Mesa de Debates, como sempre vem, que 
foi a mola propulsora de tudo isso, continua funcionando perfeitamente todo o 
tempo, com total continuidade e outros eventos foram realizados. Eu queria 
apenas, não vou fazer aqui um rol exaustivo, lembrar questões importantes. A 
primeira foi, ainda no mandato anterior ao meu, nos mandatos do Professor 
Alcides, eu e o Professor Walter tentando isto, a compra da sede do IBDT. O IBDT 
sempre utilizou a Faculdade de Direito e com todos aqueles problemas, tem sala 
livre, não tem, vamos para o terceiro andar, vamos para o segundo. Claro, não 
estou reclamando da faculdade, lá é uma escola, tem barulho, tem tudo. Então, o 
IBDT tinha esse... Nós tínhamos essa inspiração, uma sede própria. O Professor 
Walter, que advogava à época nesse prédio, ele sabia que apareceram com aquela 
recessão em que o Centro de São Paulo teve uma queda nos valores imobiliários, 
apareceram bons negócios e nós, então, compramos. O Professor Alcides 
concordou, também desejoso de criar uma nova etapa para o IBDT e a sede, 
portanto, foi um ponto muito importante. Neste momento, eu quero ressalvar que 
o Professor Walter foi muito rigoroso na sua exposição. Em relação à sede nova, 
nós tínhamos uma comissão: eu, o Professor Walter e o querido Professor João 
Francisco Bianco, que está aqui. Nós vínhamos toda semana, foi feito o projeto 
dessa instalação e nós vínhamos toda semana, participávamos da compra de 
tudo, com preços: “Qual é o preço?”. Lembra disso, Walter? A cadeira. “Que 



cadeira nós vamos pôr no Plenário? Quanto custa?”. Via três, quatro, cinco 
preços, orçamentos que a empresa, o Vasconcellos nos trazia para exame. Então, 
tudo isso, fez com que nós chegássemos a resultados orçamentários, como todos 
estão vendo, porque não é nenhum milagre, é apenas problema de gestão, de 
ficar no tamanho do seu orçamento, não é? Então, aí o IBDT diversificou e 
ampliou suas atividades, com todo o trabalho desta equipe que está aqui, essa 
Diretoria. Os congressos, nós passamos a fazer congressos internacionais, como 
de Direito Tributário Internacional. Este ano deve sair o quarto congresso, será 
realizado este ano o quarto congresso, com professores estrangeiros e com uma 
repercussão científica importante para o IBDT. Outra coisa, então, vou citar 
apenas a sede. A revista, nós tínhamos um livro de Direito Tributário Atual. A 
partir de 2005, 2006, nós começamos a adaptá-la e, hoje, temos a Revista Direito 
Tributário Atual, que no ano de 2009, no fim de 2009, foi incluída pelo Ministério 
da Educação, Capes, foi incluída na lista das publicações com excelência 
acadêmica, está lá na lista do Capes. Quer dizer, é uma revista, portanto, hoje 
que dignifica o Instituto. Então, esse me parece importante pelo objetivo final do 
IBDT, que é o estudo científico do Direito Tributário. Então, esse é um ponto 
importante, teria outros também, fizemos vários outros eventos relacionados com 
o Mercosul, ainda fizemos no ano passado, foi muito importante, com professores 
da América do Sul, Colômbia, estiveram aqui, México. Então, vejam que o IBDT 
está em condições, organizado, se organizando mais e mais para apresentar 
esses eventos, no sentido de atingir os seus objetivos. Eu quero, nesse momento, 
agradecer à Diretoria, ao Conselho Deliberativo, a todos e, principalmente, à 
maioria silenciosa, que são os meus associados. Sempre contei com eles, sempre 
tive um respaldo muito importante nessa área, que fica silenciosa, mas eu 
acredito, sabe o que se passa. Certamente o trabalho da Diretoria, do Conselho 
está sendo levado em conta e, por isso, que nós temos, assim, uma Assembléia 
Geral tranqüila, porque as coisas se passam sem maiores sobressaltos. Quero, 
portanto, deixar aqui esse agradecimento. E não vou embora, não. Eu estou aqui, 
a carteira de identidade está pesada, mas eu vou ficar por aqui mesmo e voltarei 
à Mesa. Sempre foi o meu manancial de informações, de estudos e de lições de 
professores, então, permitam-me essa veleidade. Essa década 2000, 2010 foi 
uma década virtuosa para o IBDT. Muito obrigado a todos.  

[palmas]  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Paulo é essa figura ímpar, ele fala em 
década virtuosa quase que com vergonha, mas deveria realmente ter orgulho 
disso. Eu sou testemunha, porque estou na Diretoria do Instituto e sou 
testemunha do denodo dele. A presença física, que foi ressaltada, é verdadeira e 
a presença espiritual, também, constante aqui, no Instituto, ele realmente se 
ocupou do Instituto. Os demais Diretores cada um tem a uma função, faz uma 
coisa, faz outra, mas realmente o condutor do Instituto foi ele, de uma maneira 
silenciosa, que é típica dele, da maneira tranqüila de conduzir as nossas Mesas 
aqui, esse cavalheirismo, essa justiça até na entrega da palavra, a grande 
preocupação em quem pediu a palavra primeiro. Então, o Professor Paulo, 
realmente, só dignificou o Instituto e só nos deu alegria esse tempo todo de 



trabalhar com ele. Ele mencionou que foi instado a ficar na Presidência e foi 
mesmo. Foi muito instado, nós todos gostaríamos que ele continuasse, mas a 
palavra final, evidentemente, é dele e sentimos, então, a saída dele da Diretoria, 
mas com certeza vamos continuar convivendo. O Professor Piva se retira por suas 
razões específicas do Tribunal e tem tido mais dificuldade de estar presente, mas 
gostaríamos sempre de vê-lo aqui, como sempre. Eu acho que caso do Professor 
Piva, eu acho que nós temos que agradecer muito, também. Eu não sei quantos 
anos ele é Diretor-Tesoureiro do Instituto, que eu me lembro é desde sempre, 
desde sempre. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Foi o Dr. Brandão Machado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Foi o Brandão Machado um tempo, mas o 
Professor Brandão está bastante afastado, também, há muitos anos, de modo 
que na nossa memória é quase desde sempre. Mas de qualquer forma o Instituto 
teve essa estabilidade aí pela gestão, pela gestão do Professor Alcides, do 
Professor Paulo, mas com o controle seguro do Professor Piva. Então, em nome 
aqui de todos e do Instituto, eu agradeço mais uma vez. E vamos sentir a sua 
falta, dos dois.  

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

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu, como dinossauro do IBDT, eu não poderia deixar 
de falar alguma coisa rapidamente, porque eu realmente... A minha participação 
no IBDT é anterior ao IBDT. Isso é que é interessante, de 62. Porque, em 62, eu 
estava no segundo ano da faculdade. Já podem fazer os cálculos aí e que, aliás, 
então no ano que vem fazem 50 anos. O Professor Ruy estava se preparando em 
62 para o concurso de livre docente de Direito Tributário, que foi uma disciplina 
que foi só introduzida em 64. Isso, muita gente não sabe, na São Francisco não 
havia Direito Tributário, havia só ciência das finanças no primeiro ano. Então, o 
primeiro concurso o Professor Ruy participou, o Professor Sampaio Dória, o 
Walter Barbosa Corrêa e, ainda, [ininteligível] Ramos, que eram os quatro 
candidatos, os quatro entraram. Muito bem. Mas então eles se preparando para o 
concurso, como ele gostava muito das letras germânicas e, por outro lado, ele era 
muito consciencioso, ele não confiava na sua própria capacidade de se 
[ininteligível] aquela língua um tanto quanto difícil. Então, antes dele escrever 
alguma coisa ele falava comigo, para ver se realmente era isso. Então, todas as 
quartas-feiras, à noite, nós tínhamos reunião na casa dele, para fazer essas 
pesquisas. Foi muito divertido, porque eu estava há pouco tempo no Brasil e 
justamente para contar: "Você, vamos encontrar quarta-feira à noite?". "Ah, não 
posso". "Por que não pode?". "Porque eu vou na casa do Dr. Ruy". Isso era uma 
coisa de dinossauro, uma anedota que acho muito curiosa. Ele falava: "Mas esse 
alemão que chegou aqui ele já sabe das coisas. Por quê?". Acontece que o então 
Governador Ademar de Barros tinha uma amante e para não ficar chato, quando 
no meio de alguma sessão, alguém falava: “A sua amante ou a dona coisa tal está 
no telefone”. Aí o código era: "O Dr. Ruy está no telefone". 



[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, quando eu falei que toda quarta-feira, à noite, 
ia na casa do Dr. Ruy todo mundo caía na gargalhada e eu não entendia por que 
aquilo. Mas de qualquer maneira, na verdade, o IBDT nasceu até já antes de 62, 
porque o Professor Ruy, na casa dele, à noite, exatamente, fazia reunião de 
alguns colegas. O Mélega e o próprio Rubens Gomes de Souza participavam. 
Eram reuniões informais na casa dele e depois isso evoluiu, em 74, quando 
justamente foi fundado o Instituto. Inclusive, com esse emblema que se pode 
discutir artisticamente. Mas não é importante, o importante são as palavras aqui: 
pró-ensino e pró-justiça e continua exatamente o mais importante. Porque senão 
aquela trouxa que está aí, aquele baú, ele não merece mais a inscrição, errarum 
populi(F), que está cada vez menos do populi. Então, na verdade, eu sou 
plenamente favorável a este emblema, porque ele resume aquilo que é mais 
importante no país, é o ensino, é a educação, é a instrução, porque o resto vem 
daí. Não adianta falar em reforma eleitoral, se nós não temos um ensino melhor, 
não adianta falar em reforma tributária, quando nós não temos deputados eleitos 
por eleitores conscientes para mudar alguma coisa. Então, eu acho que 
realmente esse emblema desenhado pelo próprio Professor Ruy continua tendo a 
sua validade. A finalidade é exatamente essa luta, que continua. Aliás, o Ricardo 
descobriu em um sebo, agora, ou em um conhecido, a tradução do livro do 
Rudolf Von Jhering, A Luta pelo Direito. Então... 

Orador Não Identificado: Muito bom. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É muito bom. Exatamente, ele mostra que o Direito é 
uma conquista diária, é uma luta constante. Inclusive, ele tem uma frase que 
acho genial. Ele diz o seguinte: “A finalidade do Direito - estou traduzindo 
livremente - a finalidade do Direito é a paz e o caminho para tanto é a luta”. 
Então, nós estamos aqui unidos nesse intuito. O que realmente me alegra muito 
é que independentemente das pessoas, o Instituto, nessa mentalidade, continua 
desde o início tendo colaboradores magníficos, que inclusive deram um traço de 
maior modernidade. A aquisição da sede própria foi uma coisa fantástica, depois 
toda a atividade, o livro que se transforma em revista, etc. e tal. Depois, nós 
temos membros novos, não vou citar nominalmente. Nós temos, por exemplo, um 
na Mesa, que é simplesmente impressionante, algum professor do exterior chega 
no Brasil e ele já está com o laço na rua e arruma alguma palestra, chama 
Schoueri, o nosso vice-Presidente aqui. E é assim. Quer dizer, realmente o 
dinamismo do Instituto é fantástico e tudo isso dentro daquela mentalidade que 
um Instituto dessa natureza deve ter. Então, é isso que quero deixar e a minha 
satisfação de que mesmo com essa valiosa Diretoria que sai, nós temos a certeza 
de que os sucessores vão honrar aquilo que foi feito até hoje. Obrigado.  

[palmas]  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando Zilveti.  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria, rapidamente, lembrar uma conversa do 
Brandão Machado, que foi citado como um dos primeiros Tesoureiros do Instituto 
e todos sabem que o Brandão Machado era muito curto nos elogios, pessoa muito 
reservada e para elogiar alguém era muito difícil. Eu lembro de uma vez que ele 
elogiou o Professor Ruy Barbosa Nogueira, porque ele tinha uma preocupação 
que o Instituto fosse utilizado como palanque de promoção pessoal. Então, ele 
dizia: “Olha, uma grande virtude que o Professor Ruy tem é de cuidar para que o 
Instituto sobreviva às pessoas e que ele não morra depois das pessoas”. Então, 
esse era um cuidado do Professor Ruy e vindo de um amigo dele, Brandão 
Machado, que era a preocupação de um Presidente ser Presidente e não querer 
usar o Instituto para a promoção pessoal. Então, isso foi uma qualidade do 
Professor Ruy, isso foi uma qualidade do Professor Alcides e, sem dúvida 
nenhuma, foi uma qualidade do Professor Paulo, de fazer com que o Instituto 
seja realmente uma instituição. Isso pode parecer óbvio, mas não é o que 
acontece no Brasil. A nossa felicidade de ter agora o Ricardo como Presidente é 
que ele tem essa mesma visão, esse mesmo caráter de trabalho contínuo, de 
trabalho pelo Instituto e de estar há muito tempo ligado ao Instituto. A condução 
dele à Presidência é sábia, porque ele é uma pessoa que todos conhecessem, 
além das qualidades de jurista. Como pessoa, ele vai cuidar para que o Instituto 
siga sendo um Instituto com essa excelência e desejo toda sorte para o Ricardo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Fernando. Eu queria aproveitar, 
então, esse ensejo aqui. Nós não combinamos, não, viu? Mas eu queria 
aproveitar essa oportunidade para agradecer aos meus companheiros de 
Diretoria, Prof. Alcides que também não está aqui, que me deram essa honra de 
conduzir o Instituto nos próximos anos, sempre tive aqui, desde 78 estou no 
Instituto e estarei da mesma forma. Não esperava por isso, não queria também 
isso, mas é uma honra e estou muito satisfeito, evidentemente. Sei que vou 
trabalhar com todos os Diretores, os novos Diretores e, inclusive, vamos dividir 
os encargos. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a confiança e a escolha, a 
indicação do meu nome. Muito obrigado.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. O que eu não perguntei, 
todos ficaram silenciosos na hora das contas. Estão aprovadas as contas? Não 
tenham... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pelas contas, também. Está bom. Está 
ótimo. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Banco do Brasil e Caixa Econômica são a mesma 
coisa. Hoje, são uma instituição só. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, a Caixa Econômica... 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: A Assembléia Geral só tem mais um 
item, que é aquele item genérico: outros assuntos de interesse do Instituto. Se 
alguém quiser apresentar alguma coisa, senão eu vou dar por encerrado, então, 
os trabalhos da Assembléia Geral e voltaremos. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Isso. Voltamos, então, e ficam reabertos 
os trabalhos da Mesa de Debates. Nós temos ainda 16 minutos, se houver algum 
assunto. Eu acho que nós temos uma pauta, mas... Fernando Dantas. 

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

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, nós vamos fazer uma inversão, 
passa para a quarta. O Schmidt, ele está aí? Eu não me lembro. O primeiro item: 
Glosa de créditos, de ICMS, pelo Estado de São Paulo, em compras de 
mercadorias de outros estados.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele não está.  

Orador Não Identificado: Ele nunca vem.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois é, exatamente. Tema em discussão: 
Eventual revogação da imposição de multa isolada em caso de falta de retenção 
do Imposto de Renda, alteração da Lei 14... Do art. 14º, da Lei 9.430, de 96, e do 
art. 9º da Lei 10.426 pela Lei 11.488, de 2007. Foi discutido esse item, no 
passado?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, eu acho que você colocou na pauta, 
ele está presente desde o começo da sessão aqui. Eu acho que o assunto é de 
extrema importância para todo mundo. Eu acho que é um assunto que está em 
aberto ainda.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não me lembro de ter o resultado final. 

Sr. Jimir(F): Bom dia, o tema me apareceu interessante, pois houve uma 
alteração da legislação sobre multas, em que havia duas regras: a Lei 9.430, 
inicialmente, que dispõe sobre várias coisas sobre multas... Perdão, a Lei n°. 
10.426 que daí a complementou, estabelecendo que estaria sujeita às mesmas 
multas da 9.430, quanto há a falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte. 
Posteriormente... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Jimir(F): Perdão, originariamente era a Lei 9.430 em conjunto com a 10.426. 
Ah, perdão, art. 9º da 10.426. 

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

Sr. Jimir(F): Art. 44 da Lei 9.430 e art. 9º da 10.426. A Lei 9.430, 
originariamente, estabelecia dois incisos no caput, que era a multa de 75%, 
multa normal, e de 150% nos casos de fraude, simulação e etc. Posteriormente a 



isso, a Lei 10.426, de 2002, estabeleceu que estaria sujeita também às multas 
dos incisos I e II, no caso de falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte, 
portanto, as multas de 75 e de 150%. Posteriormente, a Lei 11.488 veio e alterou 
esses dois dispositivos. O objetivo foi dar uma nova redação, uma nova 
sistemática à Lei 9430, para prever daí que haveria aplicação da multa de 75%, 
em casos normais de falta de recolhimento e de tributo, e haveria multa isolada 
de 50% em algumas hipóteses. Entre essas hipóteses, na operação denominada 
430, não estava previsto expressamente a falta de retenção do Imposto de Renda 
na Fonte. Mas ao mesmo tempo foi alterada a redação da Lei 10.426 prevendo a 
aplicação do inciso I, do art. 44, como está aí, de 75%, em casos de falta de 
retenção de Imposto de Renda na Fonte. A questão daí que se põe é, se após esta 
alteração, deixou de ser aplicada a multa isolada. A multa isolada passou a ficar 
no inciso II apenas e a Lei 10.426 faz referência apenas ao inciso I. Como 
interpretação possível daí, para tentar compatibilizar esses dois dispositivos, é 
que a aplicação do inciso I, da multa de 75%, quando a fiscalização verifica que 
houve a falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte antes do beneficiário 
fazer a sua declaração de Imposto de Renda. Todavia, caso isso seja verificado 
pela fiscalização, após o prazo da entrega de declaração do Imposto de Renda, 
não há mais a imposição de multa isolada. Seria obrigatório apenas, seria 
possível exigir da fonte apenas os juros sobre o período transcorrido entre o 
momento do pagamento da remuneração e a data da entrega da declaração de 
Imposto de Renda para a pessoa física. Não sei se eu me fiz claro.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Quem deseja falar?  

Sr. Jimir(F): A 10.426 é de 2002 e ambas foram alteradas pela Lei 11.488, da 
10.426, o art. 9º. Eu vejo é que a redação original, ela fala: “Sujeitos às multas 
dos incisos I e II”. Portanto, a multa que originariamente era de 75% e de 150%, 
com a nova redação da Lei 9.430, o inciso I, prevê a multa de 75% a ser exigida 
juntamente com o imposto, e o inciso II prevê a aplicação de multa isolada. 
Agora, o art. 9º, na nova redação, se refere apenas à multa do inciso I, não à 
multa do inciso II, que é a multa isolada. A questão daí é se esse art. 9º estaria 
prevendo uma circunstância excepcional de se aplicar o inciso I, que 
normalmente nos termos da Lei 9.430 deveria ser aplicado juntamente com a 
exigência do próprio imposto. Se haveria condições de aplicar a multa de 75%, 
isoladamente, no caso de falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte. As 
duas interpretações possíveis me parecem que elas deixam a desejar. Em um 
lado, você pode chegar à conclusão que não tem mais, então, a possibilidade de 
se aplicar a multa isolada na falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte. O 
que me parece que não seria muito razoável, racional, deixar de prever a 
aplicação dessa multa e exigir apenas os juros sobre a fonte que deixou de 
cumprir com sua obrigação de reter o Imposto de Renda na Fonte. Todavia, de 
outro lado, pretender corrigir o dispositivo, sendo que o legislador na mesma lei, 
que foi na mesma alteração realizada pela Lei 11.488, não previu a aplicação 
expressa da multa isolada do inciso II, no caso da falta de retenção de Imposto de 
Renda na Fonte. Então, estaria frente a uma lacuna e não poderia ser aplicada 
essa multa isolada. Haveria a possibilidade de exigir da fonte apenas os juros. 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Atenção, vamos a uma pequena 
intervenção, para pôr em ordem os debates. Quem primeiro pediu a palavra foi o 
Professor Ricardo, eu vou passar a palavra para ele. Inclusive, nós temos ainda 
seis minutos.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão da falta de retenção do Imposto de 
Renda na Fonte está normatizada, apareceu em um artigo, salvo engano, que é 
anterior a essa lei, trazendo um problema exatamente em função do que a 
normatização anterior é no sentido de que, até o final do período de apuração, se 
a fiscalização cobrar o Imposto de Renda na Fonte, que deixou de ser retido, ela 
aplica a multa de 75%. Dali para frente com esse Imposto de Renda na Fonte, ele 
já se misturou, ele já passou a ser parte do imposto devido no final do período... 
Isso é quando se trata de antecipação do imposto, também, porque existe 
tributações isoladas na fonte. Mas quando se trata de imposto cobrado por 
antecipação, aí não é mais cobrado, porque o que é devido, nesse momento, é o 
imposto; no caso de pessoa física, é o imposto anual e, no caso de pessoa 
jurídica, é o trimestral ou anual. Por isso que é cobrado apenas o encargo de 
mora, entre a data em que deveria ter sido recolhido o Imposto de Fonte e o 
encerramento do período. Por força desse dispositivo anterior, na sua redação 
anterior, a Receita entendia que tinha que cobrar 75%, também. Agora, acho que 
o mais importante é que essa alteração legislativa tem dois aspectos. O primeiro, 
é que essa multa deixou de ser multa isolada, não é? Ela não é multa isolada, 
porque na redação original, ao se referir ao inciso II, previa a cobrança da multa 
isolada. Como hoje só se refere ao inciso I, não existe a previsão de cobrança de 
multa isolada. Então, a primeira conclusão é de que esse dispositivo permite a 
cobrança do imposto, ou melhor, da multa juntamente com o imposto e, 
portanto, quando o imposto for devido. Então, acho que esse dispositivo visa 
aproximar a regência dessa questão com aquela interpretação fazendária 
anterior, cuja interpretação, por sua vez, já tinha origem na jurisprudência do 
velho e Primeiro Conselho de Contribuintes. Então, eu considero, assim, penso 
que não se trata de multa isolada. Eu acho que o novo dispositivo do art. 44 não 
se refere ao Imposto de Renda na Fonte, logo ele não se aplica ao Imposto de 
Renda na fonte. A alteração desse dispositivo do art. 9º, com nova redação dada 
para ele, revoga o anterior. É uma das formas de revogação previstas na Lei 
Complementar 95, é nova redação integral, é uma espécie de revogação tácita 
que hoje é admitida pela Lei Complementar 95, que coloca como regra geral a 
revogação expressa. Mas, salvo engano, é no art. 12, onde se vê a possibilidade 
de alterações nos dispositivos de várias maneiras e algumas dessas representam 
revogação tácita, o que não foi dito expressamente que fica revogado. Então, eu 
penso que quando a nova redação do art. 9º situa no inciso I e na duplicação, no 
caso do § 1º, que não vem muito ao caso, situa de que é um imposto de 75%. 
Agora, não está dizendo que é cobrança isolada. Se eu associo com a alteração 
feita lá no art. 44, pela mesma lei, que não prevê a cobrança de multa isolada 
para a falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte. Até porque essa multa 
isolada, você sabe muito bem, o Fisco tentou inúmeras alterações nesse art. 44 e 
nunca acertou. Porque o Conselho sempre foi achando um jeito de não aplicá-la 



em determinadas situações e, muito especialmente, quando há imposto devido 
com a multa de 75%. Quer dizer, o Fisco costuma até hoje lançar a multa 
isolada, isso caí no Conselho por princípio da compulsão: você não poder cobrar 
duas multas sobre a mesma penalidade. Então, eu acho que esse dispositivo, 
colocando todos esses elementos em consideração, ele permite concluir, eu me 
filio pelo menos à conclusão de que realmente não é multa isolada, no caso de 
não retenção no Imposto na Fonte, e vigora aquela interpretação, aquele 
entendimento do Fisco. Agora, eu acho que dá para discutir, não é? Se você for 
tratar do imposto de fonte que foi cobrado após o período de apuração, como o 
imposto não é mais devido, a multa não deveria ser, também, o que não é o que o 
Fisco pensa, mas...  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Satisfaço, Jimir(F)? Muito bom. Meus 
caros, o nosso tempo está praticamente esgotado e eu quero agradecer a 
presença de todos. Na próxima semana, teremos a Mesa de Debates presidida 
pelo nosso prezado e novo Presidente Ricardo Mariz. Agora, eu estou aqui  
emprestando o microfone exatamente para encerrar os trabalhos e agradecer 
mais uma vez a todos, sempre a amizade, a dedicação de todos ao IBDT, que 
sempre foi muito importante nos nossos oito anos aqui. Agradeço especialmente 
aos meus Diretores, mais uma vez, o atendimento que eu tive, a camaradagem e 
o coleguismo que, aqui, foi em alto nível. Muito obrigado a todos.  

[palmas] 
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