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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Temos duas 
ausências justificadas e uma incógnita. O Dr. Zilveti não sei, não tenho notícias e 
a minha ponta esquerda aqui está toda no exterior. O Dr. Bianco está na 
Alemanha, no congresso dos juízes, não sei bem o nome da instituição. Ele é o 
representante brasileiro dessa associação de juízes tributários, administrativos e 
do Poder Judiciário. Ele entrou quando era conselheiro do Carf e é o 
representante do grupo, no Brasil. Diga-se de passagem, tem feito uma força 
muito grande para trazer para dentro outros julgadores, de uma maneira bem 
ampla. É bastante difícil de as pessoas se disporem a essa participação. 
Inclusive, o Ministro Teori Zavascki, nós dois falamos juntos uma vez, em Porto 
Alegre, ele mostrou muito interesse e disse que iria sem dúvida nenhuma. Ficou 
por essa manifestação inicial e não conseguimos mais a adesão dele. O Professor 
Schoueri está nos Estados Unidos em outro evento, também. De forma que a 
Mesa, hoje, conta com essas duas ausências. No pequeno expediente, eu queria 
fazer duas referências. Uma que já foi mencionada a semana passada, o Instituto 
venceu uma disputa na IFA e o ano que vem faremos um evento aqui, que o 
Professor João Dácio Rolim vai nos comunicar em pouco mais de detalhes. O 
João Dácio Rolim é nosso conselheiro, é uma pessoa que está sempre presente 
aqui conosco e nós queremos agradecer, com a presença dele aqui e de público, o 
empenho que ele teve para que o Instituto fosse vencedor. Na verdade, até 
participasse dessa disputa entre vários países. Eu digo que ele foi responsável, 
antes da vitória, pela própria participação, porque por uma série de razões 
políticas havia muita resistência contra a própria indicação, a própria 
participação do IBDT. E o João Dácio Rolim nos elegeu, agradeço por isso, lutou 
muito e tivemos uma vitória grande. Claro que a presença também, a 
participação muito ativa do João Bianco e o prestígio do Dr. Schoueri, do 
Professor Schoueri foram decisivos. Mas, Rolim, muito obrigado e eu queria, por 



favor, que você desse alguma notícia, assim, mais detalhada de como será o 
evento, qual foi a grandeza desse sucesso.  

Sr. João Dácio Rolim: Talvez... Eu não estava a semana passada aqui, mas eu 
acho que o Bianco já deve ter comentado com vocês, mas eu acho que duas 
coisas valeria a pena ressaltar. Primeiro, que foi a primeira vez que a Central IFA 
está patrocinando, digamos assim, um seminário desse tipo de Direito 
Internacional Tributário e Comparativo e eles pretendem fazer a cada dois anos. 
Então, o primeiro era muito importante para eles, porque eles queriam começar 
bem o assunto. Então, a participação do IBDT, que já tem um longo histórico aí 
de pesquisa, de cursos, de congressos, tanto de Direito Doméstico quanto de 
Direito Internacional foi fundamental. A Emag, também, eles acharam 
interessante a participação da Emag e, inclusive, por causa dessa associação de 
juízes que não é dentro da IFA, mas é junto com a IFA, uma entidade ligada à 
IFA. Então, essa participação da Escola da Magistratura do TRF aqui da 3ª 
Região eles também acharam interessante. Também, depois, com o local da 
realização, vai ser na São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, que 
também eles acharam interessante por causa não só do local físico, mas também 
a participação de alguns professores, dentro eles o Professor [ininteligível] 
[00:04:44] e o Professor Schoueri. Então, eu acho que é um momento, assim, 
histórico, porque essa bolsa, o David Tillinghast, que foi um grande pesquisador 
do Direito Tributário, e a bolsa, a pesquisa leva o nome dele. Então, a 
homenagem e aí é uma ideia que vai ficar para sempre, eles vão fazer isso a cada 
dois anos, etc. Esse é o primeiro evento, então, eu acho que é importante e tenho 
certeza que será um sucesso, não é, Ricardo? Com o empenho de todos e para o 
Brasil também, porque vai ser uma exposição não só do IBDT perante... Que já 
tem uma exposição, um nome reconhecido lá fora, mas é mais uma 
oportunidade, aí não só com o beneplácito, mas com ajuda efetiva da 
International Fiscal Association, que no mundo hoje é a associação mais 
importante em termos de Direito Tributário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, muito obrigado e vamos fazer 
força para que esse evento tenha o sucesso que tem tido os nossos últimos 
congressos. O ano que vem será o ano do congresso internacional, não sei se nós 
faremos dois ou vamos unir as coisas. O calendário, nós vamos discutir daqui a 
duas semanas e aí nós vamos decidir data, inclusive em função dos requisitos 
que nós tenhamos que cumprir, que eu ainda não sei com relação à data. O que 
eu sei é que tem que ser durante o ano de 2013, a gente vai ver se faz no 
primeiro ou no segundo semestre. Na extensão desta mesma questão, assim, não 
vou dizer de penetração, mas de extravasamento do nome do Instituto para fora 
do Brasil, aliás, que me faz lembrar que o nosso amigo fundador deve estar muito 
feliz com isso. O Professor Gerd também tem uma comunicação importante a 
fazer.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu depois de ter dado aquela palestra, não sei 
se alguém assistiu a aquela palestra no congresso do IBDT sobre o emprego da 
analogia que, aliás, muita gente achou interessante, pelo menos para discutir. No 



dia seguinte, fui para Santiago de Compostela, teve um evento aí do Iladt, do 
Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, dois temas, um deles é a 
interpretação e a aplicação dos acordos e eu apresentei o relatório do Brasil sobre 
esse tema. É praticamente nos moldes da IFA, que eles têm dois temas: o 
relatório nacional e o relatório geral. Justamente foi muito interessante e, em 
primeiro lugar, é claro que lá no Iladt não existe o nosso maior problema, que é a 
barreira da língua, porque até os espanhóis conseguem entender português, não 
é? Ainda por cima foi na Galícia, onde a coisa já é mais para português mesmo e, 
então, aí foi mais essa facilidade. Mas foi interessante verificar, isso depois 
justamente na etapa seguinte, que apesar dessa dificuldade da língua, que no 
Direito Tributário Internacional não é tão grande, porque tem muitos textos em 
inglês e porque lá a língua mesmo é o inglês. Mas em relação ao nosso Direito 
Tributário Doméstico, realmente é pouco conhecido e aí exatamente se destaca o 
trabalho do IBDT com os seus congressos, com o relacionamento, com os 
professores dos mais variados países: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, etc. 
Então, realmente esse trabalho fantástico já tornou mesmo o IBDT e os seus 
integrantes... Naturalmente, o nosso marqueteiro, no bom sentido, não pensa na 
campanha política, o nosso marqueteiro-mor, nosso vice-Presidente, que é um 
fenômeno. Não há quem não conheça o Luís Eduardo Schoueri, que é Professor 
do curso de pós-graduação lá da Universidade de Viena que, aliás, tem um dos 
institutos mais atuantes no Direito Tributário Internacional. Em todos os foros, 
ele tem realmente feito uma rede de relacionamentos com pesquisadores, 
advogados, professores, etc., realmente é notável. Inclusive, depois a maior prova 
é essa, eu chego aqui e vejo o e-mail, os dois Joãos, o João Dácio e o João 
Bianco, conseguirem aí uma coisa realmente fantástica na IFA, que é a 
instituição mais conceituada internacionalmente, no campo do Direito Tributário. 
Quer dizer, mas vamos a uma notícia mais ampla, porque eu logo vou dar a 
notícia de uma outra sociedade de Direito Tributário muito conceituada e que 
manifestou maior interesse de ter uma colaboração mais estreita. Bom, mas 
seguindo. A questão lá, em Santiago de Compostela, foi muito... Quer dizer, o 
meu relatório foi muito comentado, porque agora isso aí, a rigor, não deveria ser 
eu quem falo, deveria ser outro, apresentou alguns aspectos um pouco 
diferentes. Inclusive, a repercussão foi muito grande, recebi vários e-mails de 
participantes, inclusive da Itália, advogado do Estúdio Uqbar(F), de Milão, onde 
justamente um dos tributaristas chama Cristian Billardi mandou um e-mail 
mostrando, assim, a pesquisa dele, o projeto que ele tem, convidando, querendo 
colaborar e, inclusive, se dispôs a pagar direitos autorais para mim, porque ele 
vai, nos próximos trabalhos dele, incluir o novo método de interpretação criado 
por mim, que é o método teológico. Então, o método teológico fez muito sucesso, 
porque também pode ser aplicado a outras administrações tributárias, ou seja, 
outros países. Então, realmente foi muito importante, mas daí eu fui para Viena 
para a execução de um projeto patrocinado pela União Europeia. Existe uma 
instituição de intercâmbio de pesquisadores e o projeto é um projeto coordenado 
pelo Professor Michelin(F) da Universidade de Viena e Diretor do Instituto de 
Direito Tributário Austríaco e Internacional. Ele, justamente... O tema é a 
tributação na União Europeia e em países não, fora. Aliás, diz terceiros países, 



mas terceiros países parece sempre aí que é negócio desenvolvido, 
subdesenvolvido, coisa e tal. Não, é terceiro no sentido de não ser da 
comunidade, aí é... Bom, dentro da comunidade ainda são os Países Baixos e 
fora da comunidade é África do Sul, a Universidade do Cabo e aqui, no Brasil, é a 
USP. Eu fui como primeiro pesquisador dentro desse projeto que continuará. O 
tema da minha pesquisa é um tema que a rigor tem um certo interesse, é 
justamente acabar com a guerra fiscal nos impostos indiretos, ou seja, acabar 
com os três impostos do consumo criando um IVA federal mesmo. Na minha tese 
bastante tardia de livre docência, que foi exatamente cinco minutos antes da 
compulsória, eu lateralmente fiz uma sugestão, porque o tema não era esse, o 
tema era de serviços, tributação de importação de serviço, eu coloquei 
exatamente uma ideia que não é nada genial, porque é baseada no sistema 
existente em vários países da Europa, principalmente na Alemanha e na Áustria. 
Ou seja, para evitar o principal... Aliás, a rigor, é o único obstáculo para um IVA 
federal, que é o aspecto político. Aspecto político por quê? Porque os estados 
evidentemente, com toda razão, têm medo que um IVA federal seja utilizado como 
instrumento de pressão política quando é na hora de transferir os recursos. 
Então, para fazer um equilíbrio, justamente a ideia baseada naquilo que existe 
na Alemanha é deixar a administração com os estados e aí, com isso, teria um 
certo equilíbrio. Inclusive, uma coisa interessante que ninguém pensa, na 
verdade, nós já temos no Brasil o imposto municipal arrecadado pelos estados. 
Vocês sabem disso? Qual é? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, aí que está. 

Orador Não Identificado: O ICMS. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Se vocês pegam o Código Tributário de 
66, vocês vão ver estadual, ICM estadual e ICM municipal. Antes de entrar, antes 
da eficácia, coisa e tal, em janeiro de 67, alguém teve a brilhante ideia de dizer: 
“O que é isso, ICM estadual, municipal?”. E fizeram o quê? “Não, do ICM 
estadual 20%, hoje 25%, pertencem e não são distribuídos, pertencem aos 
municípios”. Inclusive, de uma forma que não pode ser utilizada, uma pressão 
política, não podem deduzir nada, não podem descontar X% de custo de 
arrecadação, coisa e tal. Então, já existe, quer dizer, nós temos até uma 
experiência concreta de que isso pode funcionar. Agora, o objeto da minha 
pesquisa foi verificar lá quais são os problemas que eles enfrentam. Inclusive, foi 
muito interessante, eu cheguei em uma sexta-feira lá no instituto, em Viena, 
uma sala que, aliás, é normalmente ocupada por um dos diretores do instituto, 
que é o Pasquale Pistone, da Itália, que frequentemente vem aqui para dar curso. 
Aí vocês veem exatamente, aí que entra o Schoueri com o seu net working, o seu 
relacionamento. Então, eu estava à porta exatamente na frente da biblioteca e 
estava toda uma parede com livros em homenagem a tributaristas. Esses livros, 
normalmente, são interessantíssimos, porque têm artigos dos maiores 
tributaristas. Eu pego um em homenagem a um Juiz da Corte Constitucional e 



Professor de Direito Financeiro e Tributário. Pego um artigo do Roman Seer, que 
também já esteve aqui no IBDT, no congresso, está com muita vontade de voltar. 
Aliás, este é um dos assuntos dos próximos congressos, exatamente dizendo que 
o sistema, na Alemanha, não funciona e que tem que ser federal a [ininteligível] 
[00:17:31]. Ou seja, quer dizer, o primeiro livro, o primeiro artigo foi 
exatamente... Mas é claro que lá ele chega a essa conclusão por determinadas 
circunstâncias. Aí, no dia seguinte, fui para a cidade de Linz, que é a terceira 
maior cidade da Áustria, no caminho para Salzburgo, onde a Sociedade Alemã de 
Direito Tributário estava realizando o seu 37° congresso. Essa sociedade 
realmente é notável, eles fizeram isso na Áustria, de modo que conheci e 
reencontrei todos os professores, assim, de renome e tributaristas, advogados, 
juízes da Alemanha e da Áustria. Foi interessantíssimo e foi muito interessante 
também pelo modo de funcionamento desse congresso, que isso vai ser objeto de 
conversas aqui que nós vamos fazer, diretoria e conselheiros, porque é realmente 
extraordinário. Como funciona? Tem um palestrante que expõe um tema com 
vários temas, inclusive preço de transferência, etc., etc., e depois realmente há 
um debate. Na publicação dos artigos, também são publicadas as discussões, 
onde exatamente se contesta a linha, o raciocínio, alguma conclusão do 
expositor. E quem estava entre os debatedores? O Presidente da Corte Fiscal da 
Alemanha que, aliás, é Presidente desse mesmo instituto e está com muita 
vontade de vir ao Brasil; um Presidente da Câmara da Corte Fiscal fantástico, 
porque ele é o responsável pelo Direito Tributário Internacional e me falou que na 
semana seguinte ia decidir exatamente, julgar um caso do Brasil, do acordo 
Brasil-Alemanha; então, estava também o professor da bolacha de cerveja? Quem 
conhece o professor da bolacha de cerveja? O Professor Paul Kirchhof, que é o 
tributarista, ex-juiz da Corte Constitucional, um dos mais conceituados 
tributaristas e que quase fez perder Angela Merkel a primeira eleição. Vocês não 
conhecem a história da bolacha? Muito bem. O Professor Paul Kirchhof, ele era 
designado para ser Ministro da Fazenda no primeiro governo da Angela Merkel. 
Chegou no palanque e disse: “Eu vou simplificar, vou acabar com o caos 
tributário, na Alemanha. A próxima declaração do imposto de renda do alemão 
vai caber em uma bolacha de cerveja”. Aí os alemães gostaram. Primeiro, cerveja 
é ótimo e o tamanhinho também está bom. Aí alguém teve a ideia infeliz de 
perguntar: “Mas como vai fazer isso?”. Ele já: “É muito simples, eu vou cortar 
todos os incentivos fiscais”. Resultado: a Angela Merkel quase perdeu as eleições. 
Ele voltou para a universidade, nunca mais falou em política, coisa e tal. Então, 
depois, ele também é autor de uma reforma do imposto de renda, tanto da pessoa 
física como da pessoa jurídica, em 27 artigos. Quer dizer, realmente é algo que só 
um professor... Eu posso falar, não é? Só um professor pode ter, não é? Então, 
para não incorrer no mesmo erro, por isso eu também fiz a pesquisa para ver se 
aquilo que eles estão falando é viável na prática, não é? Bom, mas a questão, 
realmente, estava o professor Maurice Lena(F), o Roman Serr e realmente é 
fantástico. Agora vem o ponto, eles... Aí vem a importância do IBDT, eles 
normalmente são OCDE e olhem só para o seu próprio umbigo. São problemas 
da Europa, do Direito Comunitário, quase ninguém olha para os países, os Brics. 
Mas aí que vem o ponto, em todos os temas onde tinha alguma observação 



exatamente para mostrar esse enfoque, o ponto de vista dos países da fonte, eles 
me deram a palavra, maior interesse e, em seguida, no almoço, coisa e tal, vindo: 
“Olha, coisa e tal, interessante, nós gostaríamos...”. O Presidente da Corte Fiscal, 
etc. e tal: “Nós gostaríamos de conhecer mais detalhes”. Então, realmente eu 
acho fantástico isso. O grande valor do IBDT com esse net working, com esses 
contatos e os congressos é fantástico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Gerd, obrigado. Eu acho que o 
net working não é só do Schoueri também, pelo o que você está mencionando aí. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Claro que não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós devemos 
intensificar essas -- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --aproximações com pessoas 
importantes, no sentido assim do objetivo institucional do Instituto, que é 
realmente a pesquisa, o desenvolvimento do estudo, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso fazer, em primeira mão, sujeito a todas as 
contestações? Pela própria temática... Aliás, no congresso da IFA, em Paris, a 
WTS Coop(F), que são assim, uma empresa de consultoria fiscal, auditoria, etc. e 
tal, eles fizeram um evento especial já sobre a melhoria das relações entre Fisco e 
contribuinte. Também nesses outros congressos que participei, porque teve 
outros ainda, inclusive com a Ministra da Fazenda da Áustria, é uma grande 
preocupação de melhorar o relacionamento. Aí a minha ideia para um dos 
próximos congressos, considerando também a vontade desse pessoal participar, 
fazer um congresso bem científico, não um congresso de contribuintes, mas sim 
de Direito Tributário. A temática seria exatamente essa, de um lado a 
administração tributária e do outro lado a [ininteligível] [00:24:14] por parte do 
coisa. O que fazer para melhorar, para sair desse confronto constante, eterno e 
passar para uma base mais racional envolvendo, aí que está, envolvendo Poder 
Executivo, o Legislativo, via Emag, por exemplo, e o próprio Legislativo. Por 
exemplo, convidar o Dornelles, do Senado, que é autor de projeto de reforma e 
assim por aí. O Dornelles, eu o conheço desde 75, lá em Brasília, assinando o 
acordo de bitributação à Alemanha. Ele foi o chefe da delegação lá. Então, eu 
acho muito interessante para o Instituto fazer isso e tem fila de pessoal do 
mundo inteiro para participar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, com relação à aproximação com o 
Fisco, lembrando que no nosso último congresso com a Ajufe foi destinado ao 
Carf e houve uma presença muito grande de pessoal do Carf e da Receita 
Federal, também. O próprio Secretário vinha, teve que cancelar a passagem na 
véspera, por forca daquele problema da greve dos servidores na ocasião e, 
também, da aprovação do orçamento. Mas eu acho que nós já temos um contato 
grande. Jeferson, também temos agora uma reunião, não é? Quando vai ser ou já 
foi? 



Sr. Jeferson Teodorovicz: Já foi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já foi. Você pode contar alguma 
coisa? 

Sr. Jeferson Teodorovicz: Posso, posso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faz favor, rapidamente. O Jeferson, 
sabem, é nosso pesquisador, ele está fazendo uma pesquisa da história dos 
tratados que o Brasil desenvolveu, porque tudo isso que acontece nos bastidores 
das tratativas não se torna público, não é? É muito importante a gente saber, às 
vezes, o porquê que alguma coisa não foi aprovada, por que se desviou do modelo 
da OCDE, por que aquele acordo tem uma disposição diferente dos demais. 
Então, é essa pesquisa que ele está fazendo e, evidentemente, nós temos que 
entrar lá dentro para ter acesso à documentação. Houve uma reunião sua com o 
Bianco junto?  

Sr. Jeferson Teodorovicz: Isso. Jeferson. Nós tivemos uma reunião agora, há 
uma semana atrás, eu e o Dr. Bianco participamos de uma reunião lá na Receita 
Federal, em Brasília, com o Dr. Flávio Araújo e o Dr. Talmo. Eles são 
representantes da Receita Federal e geralmente eles são também os elaboradores 
dos aspectos técnicos dos tratados internacionais em matéria tributária. O nosso 
objetivo nessa pesquisa era justamente levantar os documentos históricos dos 
processos prévios de negociação dos tratados. Então, não eram os documentos 
oficiais, depois de ratificados, aprovados e vigentes, mas sim, os documentos 
prévios mesmo, que mostravam essa negociação, essa troca de informações entre 
as administrações. Então, esse era o nosso objetivo. Isso já é um projeto que 
começou no início do semestre passado, foi levantado pelo Professor Schoueri e a 
gente acabou levantando a bandeira. Com alguma insistência, entrando em 
contato com o pessoal da Receita, algumas pessoas do Itamaraty também, nós 
conseguimos agendar uma reunião lá na Receita com esse pessoal responsável 
pelo setor internacional. Quando nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos, 
foi uma conversa bem bacana, e ficou acordado que nós deveríamos estabelecer 
algumas metas específicas em relação a alguns tratados, até por uma questão de 
confiança entre outras administrações, digamos assim. Embora nós 
expressássemos o objetivo de ter acesso a todos os documentos relacionados a 
todos os tratados, as negociações tratadas já feitas pelo Brasil, assinadas pelo 
Brasil, a preocupação deles era no sentido de que, eventualmente, se nós 
tivéssemos acesso a uma negociação, por exemplo, a Brasil-Alemanha, talvez os 
representantes da Alemanha tivessem algum receio com relação a alguma 
informação deles. Então, após alguma negociação ficou estabelecido o seguinte: 
que nós estabeleceríamos contato tanto em relação à administração da Receita 
Federal do Brasil, como também da administração tributária daqueles países que 
nós tivéssemos interesse e, a partir disso, formar um net working e conseguir as 
informações importantes. A princípio, o nosso primeiro exercício, nesse sentido, 
vai ser fixado com a Áustria. Me parece que nós vamos marcar uma reunião, 
provavelmente em dezembro, para tentar ajustar alguns ponteiros em relação a 



isso. Então, a pesquisa está desenvolvida, a gente já está avançando. O nosso 
objetivo não é só vincular a Receita Federal, mas também vincular o Itamaraty, 
no que for possível. Muito embora nós já levantamos algumas informações e 
parece-nos que esses documentos estão realmente com a Receita Federal. Se 
existirem tais documentos, eles se comprometeram a levantar essas informações 
e a pesquisa vai prosseguir ainda por um bom tempo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Em 
primeiro lugar, eu acho muito importante fazer isso, mas, em segundo lugar, 
novamente tem infelizmente um abismo entre a parte técnica, científica e parte 
política. Por quê? Tecnicamente, eu tive a oportunidade de dar um curso de cinco 
semanas na Demac, portanto, a delegacia que cuida dessa parte. Verifiquei 
auditores fiscais altamente qualificados, que na maior parte dos tópicos 
concordaram plenamente com as minhas posições, favoráveis ao contribuinte 
muitas vezes, na maioria, aliás, mas que eles estão vinculados, simplesmente 
isso. Então, é uma pena de verificar, não é? Mas de qualquer maneira, o trabalho 
tem que ser feito, porque esse aspecto nefasto, político ou politiqueiro um dia tem 
que acabar, aí tem a base científica. Aliás, Professor Lang, da Áustria, ele vem 
nos dias 03 a 05 de dezembro para tratar desse assunto e é da maior 
importância. Uma outra colocação nisso. Nós tivemos aqui, a convite do IBDT, o 
Willem Vien(F), que é o Professor da Áustria, que, aliás, ganhou agora 
condecoração lá da rainha, da coisa lá e que contou como foi. Ele foi chefe da 
negociação, em 86, o que foi atrás, porque o acordo Países Baixos-Brasil é 
completamente diferente de tudo que a Holanda já havia feito anteriormente e fez 
posteriormente. Então, é muito interessante ver. Na época, justamente, o acordo 
da Alemanha, o negociador foi o Dornelles, que, aliás, foi excelente, ele conseguiu 
tudo que foi legitimamente reivindicado pelo Brasil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então, eu vou encerrar o 
pequeno expediente, que já ficou grande expediente-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas valeu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --dizendo duas coisas, ainda dentro 
dessa área. A próxima participação internacional nossa é no Observatório Ibero-
Americano de Direito Tributário Internacional. O Instituto representa a USP, 
nesse organismo, que é sediado na Colômbia e o próximo evento será em 
Santiago do Chile, não é? Nós vamos ter uma delegação nossa presente. Lembrar 
também que a semana que vem, eu não tem detalhes infelizmente, mas o 
Professor Jacques Sasseville vai estar aqui e vamos fazer algum debate com ele 
na faculdade, salvo engano, na segunda-feira. Quem tiver mais interesse pode se 
comunicar com a Eloiza para mais informações. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela mandou e-mail para todo mundo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, complemento do e-mail que ela já 
mandou, quem quiser mais alguma coisa falar diretamente com ela. O Professor 



Paulo pede para dar uma notícia aqui, no pequeno expediente, que a OAB está 
contestando no Supremo Tribunal Federal, através de uma Adin, uma ação do 
Estado da Paraíba, mas legislação essa que se espraia por vários outros estados, 
relativa à dupla cobrança de ICMS nas vendas pela internet. Quer falar alguma 
coisa, Paulo? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Apenas comunicar. O importante é que 
essa notícia de que está pronta a matéria para exame pelo Supremo, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi concedida liminar, não é?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, o relator é o Ministro Joaquim Barbosa e 
ele concedeu a liminar, porque estava sendo cobrado o imposto na entrada no 
território do Estado da Paraíba, independentemente da cobrança feita no estado 
de origem. Portanto, duas cobranças sobre a mesma mercadoria, uma delas 
indevida. Concedida a liminar, agora deve ir para julgamento. Só que devido à 
situação atual do Supremo Tribunal Federal, provavelmente esse julgamento vai 
ficar postergado para o ano que vem. É por isso que a comunicação foi feita com 
esse objetivo de... Mas aí como já tem parecer da Procuradoria pela 
inconstitucionalidade, então, o processo está todo pronto para julgamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A origem disso é o protocolo ICMS 
21, do ano passado, firmado por vários estados, mas aqui pela notícia todos os 
estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro para cima têm legislação no mesmo 
sentido, não é?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: No mesmo sentido. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso falar uma coisa sobre isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, tem um caso prático exatamente da Paraíba 
pior ainda. Por quê? Porque era uma mercadoria de São Paulo, destinada para 
Pernambuco. Na barreira da Paraíba, eles autuaram e exigiram ICMS. Não 
[ininteligível] [00:34:45], quer dizer, não dá para ser mais estúpido do que isso. 
De passagem. É realmente uma coisa, assim, assustadora.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos, então, ninguém mais tem 
comunicação nenhuma a fazer. Vamos à pauta. Paulo Bonilha, assunto da 
substituição tributária, medida judicial intentada. Houve liminar, acredito, e 
posteriormente alteração da decisão inicial. A pergunta é: até que ponto o 
substituto pode ser responsabilizado, não é? Eu só queria fazer uma pergunta 
inicial para encaminhar: quem propôs a ação, o substituto ou o substituído?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Antes, eu queria lembrar que eu fui instado 
pelo Professor Schoueri a incluir isto em pauta, porque eu não tenho dúvidas 
nesse caso, mas parece que há. Esse trabalho se pautou, então, em uma 
publicação de um advogado sobre o assunto, em que ele suscita, reclama do 
comodismo da fiscalização de cobrar do substituto. Então, o tema é esse, quer 



dizer, houve uma ação judicial do substituído com uma liminar. A liminar 
impediu o substituto de pagar o ICMS na parte correspondente, que seria 
correspondente a esse substituído garantido pela liminar. Mais adiante a liminar 
foi revogada e aí então o advogado aqui está reclamando da ação contra o 
substituto. Agora, por isso, é só pensar um pouco, quer dizer, a relação jurídica 
aqui é uma relação jurídico-tributária com o substituto e, na verdade, o 
substituído está fora dessa relação. Então, parece evidente que a fiscalização só 
tem um único caminho que ela tem para cobrar esse imposto que deixou de ser 
pago é ir mover-se contra o substituto tributário. Então, esse inconformismo 
dele... Ele alega que existe, mas não diz, jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. O que eu conheço, assim, sobre o caso é verdade, pode ter passado, mas 
eu não conheço nada. Argumenta também com o princípio da capacidade 
contributiva, o que ele está equivocado evidentemente. Porque o princípio da 
capacidade contributiva, no caso de um imposto de consumo, só tem sentido em 
relação à capacidade que seria do consumidor de arcar com o ônus e não, 
digamos assim, os coletores do imposto, não têm nada com a capacidade 
contributiva deles. Então, a questão me parecia correta, até o Hiromi já me 
contestou na última vez. Então, existe divergência e eu estou aqui para ouvir 
então os argumentos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão pediu a palavra, o 
Roberto Siqueira e depois Plínio.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, a resposta está na pergunta que o 
Dr. Ricardo fez, não é? Quem é que foi o autor da ação? Ou mesmo quem tenha 
sido, qual é a relação que tem com a outra parte? No caso, se foi o substituído 
que entrou com a ação e-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É o caso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --o substituto obedeceu a uma ordem judicial 
expressa para ele, quer dizer, ele fez parte da relação. Se ele não fez parte da 
relação, ele agiu, assim, se o substituto agiu sem ser parte da relação jurídica e, 
portanto, ele não estava sujeito a uma ordem judicial, ele correu um risco, ele 
devia ter se acautelado, mas se ele obedeceu a uma ordem judicial de não 
destacar o ICMS na substituição, a responsabilidade toda é do substituído, 
correto? Então, o substituído entrou com a ação, um mandado de segurança, ele 
colocou o substituto... Isso acontece muito, claro, quando é quase uma relação 
dupla, não é? Só tem um grande fornecedor, porque se a substituição é com 
diversos fornecedores fica muito complicado. Você tem um substituído e tem 
dezenas de fornecedores que estão sujeitos à substituição tributária. Isso é 
complicado. Então, aí é só o substituído que tem a liminar e não faz efeito para 
os demais. Os demais estão correndo risco, eles têm que se acautelar com 
depósito judicial, contratos, porque eles poderão realmente vir a responder. Mas 
se eles fizeram parte da ação, como é o caso da grande distribuidora de 
combustível, que são os casos mais complexos, o substituído colocou-a na 
relação e ele obedeceu a uma ordem judicial, terminada a liminar ou caçada a 



liminar que produz efeito ex tunc, o substituto não tem responsabilidade 
tributária quanto a isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto. Paulo 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O meu argumento, primeiro, só vou repetir, 
Ricardo, rapidamente. O regime de substituição tributária cria uma incidência, 
como no caso, deve ser única, alguém... Monofásica ali. Portanto, a fiscalização, 
se for agir, ela só tem como alvo, como contribuinte passivo o substituto 
tributário. Agora, se houve problemas entre substituído e substituto e, nesse 
sentido causar um prejuízo de um para o outro, aí o problema é na área privada 
que vai ser resolvido e não na área pública. Eu estou olhando a área pública. 
Então, a fiscalização, eu, fiscal, como é que eu vou autuar uma pessoa que nem é 
contribuinte, neste caso não é contribuinte. Este é o meu argumento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vários presentes estão pedindo a 
palavra, não sei se para apoiar ou para discordar. Roberto Siqueira é o primeiro 
que havia levantado. Precisa falar no microfone, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A Mara tem autoridade para falar.  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Obrigado, Mara. Roberto Siqueira Campos. Eu 
lembrei, eu tive um caso concreto desse. A questão, eu estou concordando com o 
Brandão, se o substituído entrou com uma medida judicial para não ser cobrado 
no regime de substituição e ele conseguiu liminar a liminar, a liminar só tem 
eficácia se o substituto ter sido oficiado da decisão do juiz, senão o substituto vai 
continuar retendo o imposto por substituição. Então, a eficácia da liminar 
implica necessariamente no conhecimento da decisão judicial por parte do 
substituto. Mas o substituído na hora que ele consegue a obtenção da liminar 
tira a tributação por antecipação só, mas não tira a responsabilidade dele pela 
tributação, que lhe é pertinente, da qual ele é devedor. Então, a partir do 
momento que ele só elimina a substituição por antecedência, ele passa a ser 
responsável pelo próprio tributo, que antecipadamente foi ser impedido de ser 
pago por substituição tributária e tem que recolher o imposto. O que 
normalmente acontece é que ou por falta de orientação, ou por falta de 
esclarecimento, entra-se com a medida liminar, o substituído entra com o pedido 
de liminar no sentido de não ser tributado por antecipação, se dá por satisfeito e 
não paga o imposto. Então, a responsabilidade tributária, no meu entender, é do 
substituído, quer dizer, com relação ao imposto que não foi retido, porque foi 
excluído em função da liminar. No caso concreto, eu defendi o substituto, porque 
é mais poderoso, é mais conhecido, é aquele que se for escolhido como substituto 
é aquele que tem maior controle, que ele vai ser... A tese de defesa exatamente foi 
nesse sentido. Eu simplesmente recebi um ofício, não podia deixar de obedecer a 
ordem judicial, obedeci a ordem judicial e ainda que nós todos sabemos que na 
medida que é derrubada uma medida liminar, os efeitos retroagem à data, mas 
nas circunstâncias específicas a liminar produz efeito duplo. Ou seja, transferiu 
o contribuinte do substituto para o substituído em relação àquele período da 
vigência e deixar o substituto totalmente livre da responsabilidade do pagamento 



do tributo nessas circunstâncias. Portanto, quando cai a liminar, volta o estado 
de substituição tributária outra vez, mas aquele período da liminar, da vigência 
da liminar, a responsabilidade tributária é do substituído e ele tem que pagar o 
imposto, não pelo regime de substituição, mas pelo regime normal. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto o microfone vem, eu 
devolvo a palavra ao Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu gostaria de lembrar que o problema, 
vamos dizer, um outro assunto que não é tão fácil, esse do problema da eficácia 
da liminar, já foi em parte objeto de uma súmula do Supremo Tribunal Federal 
n°. 405, ou seja, voltamos ao statu quo ante. Quer dizer-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, se você me permite, eu estou 
dando a palavra-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não, claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --às pessoas que me solicitaram. Mas 
esse ponto é importante, exatamente este ponto que é o importante e eu estou 
me reservando para falar, mas é sobre isso. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Brandão, eu 
estou de acordo com o seu posicionamento, como também de acordo com o do 
Roberto. De fato, quem cumpre ordem judicial não pratica ato ilícito algum e não 
pode ser penalizado por cumpri-la. Mas o que me leva a tratar desse assunto é a 
questão da própria substituição tributária. Isso para mim é uma excrescência 
jurídica. Para mim é inconstitucional, apesar de ter já manifestação do Supremo 
a esse respeito, mas talvez porque essas questões foram levadas ao Supremo não 
com os argumentos cabíveis e pertinentes. Eu não acho que alguém possa ser 
condenado por um crime que não praticou ou que se imagine que venha a 
praticar. Ora, por que não se leva isso também para a área tributária e dizer que 
não é possível alguém ser obrigado a recolher um tributo de um fato gerador que 
ainda não ocorreu e que poderá ocorrer. Pior de tudo, ainda estabelecer uma 
pauta e não permitir que o substituído recupere aquilo que foi pago a mais nessa 
substituição tributária. Eu tenho argumentado uma outra coisa, que há um 
grande equívoco quando se fala simplesmente em que não há violação de 
cláusula pétrea aqui ou ali quando a questão, muitas vezes, tem a ver com o 
próprio princípio constitucional. Eu tenho insistido que princípio constitucional 
não é cláusula, princípio constitucional é a base, é o alicerce sobre qual se erige 
toda a estrutura jurídica e constitucional deste país. Nesse sentido, o que se cabe 
ou que caberia para mim é justamente buscar demonstrar, inclusive nos valendo, 
talvez, dos ensinamentos de [ininteligível] [00:47:02] em normas constitucionais e 
inconstitucionais, professor da universidade de Tübingen, saudoso professor, que 
de fato há normas constitucionais e inconstitucionais, há emendas 
constitucionais que são materialmente inconstitucionais. Então, é esse o ponto 
central, no meu modo de ver. Nós temos aqui, no Brasil, algumas estruturas 



tributárias que são claramente, nitidamente inconstitucionais e para mim a 
substituição tributária para frente é um caso típico.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria partir do 
pressuposto que existe substituição tributária, senão o tema acabou, não é? 
Existe substituição tributária e o problema é: temos um substituto e um 
substituído. O substituído entra em juízo e consegue com que o substituto não 
cumpra a norma jurídica que transfere a responsabilidade tributária para ele. 
Como ficamos, caso essa ordem de liminar seja extinta? Este é o grande 
problema. Os problemas que o Plínio está trazendo são de uma amplitude maior, 
podemos até discutir, mas de qualquer forma vamos... Muitas pessoas pediram a 
..., por favor, vamos ater ao tema.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que está o tema e acho também 
exatamente é função do IBDT como instituto, não de defesa do contribuinte, mas 
sim de Direito Tributário, alertar exatamente e bater nessa excrescência, que é a 
substituição tributária, que é claramente inconstitucional porque reverte o 
sistema não cumulativo, plurifásico, desenhado pela Constituição. Então, em 
todos os assuntos, em todos os casos práticos específicos nós temos que bater 
nessa tecla e depois vem o caso específico. No caso específico, também temos que 
situar o assunto dentro de um quadro mais amplo. O que é o ICMS? Quem é o 
contribuinte do ICMS? Quem é? Porque aí estamos em um assunto específico, 
substituto ou substituído. O ICMS não é... O contribuinte de direito do ICMS não 
é o contribuinte de fato. Na substituição, também, o que acontece? O substituído 
não sai completamente, tanto assim pelo inconstitucional § 7° do art. 150 
introduzido pela inconstitucional Emenda Constitucional n°. 3, que inclusive 
criou o IPMF e depois perceberam que isso é inconstitucional. Mas essa 
excrescência do fato gerador presumido, futuro, coisa e tal entrou exatamente 
para legitimar a substituição tributária. Muito bem, mas mesmo com base nesse 
artigo, é claro que quem sofre o prejuízo, aí que está a pergunta pertinente do 
Paulo, a observação dele, quem sofre o prejuízo é substituído, evidente. Então, 
nós temos que raciocinar nisso. O contribuinte de direito de ICMS não é 
contribuinte de fato. Qualquer medida que afeta o patrimônio do contribuinte de 
direito é inconstitucional, porque o ônus tem que recair sobre o consumidor. 
Exatamente essa é a posição, não é? Dentro disso, justamente, no caso, 
claramente o substituído... Que também se o substituto, com base nas margens 
presumidas da base de cálculo da operação dele posterior, se ele é prejudicado, 
se isso não corresponde à realidade, aliás, aí tem outra inconstitucionalidade, 
porque eu acho que a diferença também deveria ser restituída e não só o fato de 
não ocorrer, ou seja, ser roubado o produto antes de chegar ao consumidor, 
coisa e tal. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, aí que está. Então, a questão é justamente 
essa. Se nesse caso ele também, ele tem o direito, porque ele é o prejudicado, é 



claro que nesse caso concreto também ele tem, evidentemente, toda a legitimação 
processual para agir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que aí tem que fazer uma distinção, porque agora 
aquela incidência monofásica ou a alíquota concentrada também o tributarista 
está chamando de substituição tributária, não é? Então, eu acho que é 
indispensável fazer a distinção. Aquele ICMS que a empresa paga sobre a sua 
receita e depois cobra do varejista, mas não inclui no valor da nota, ele cobra 
separado. Nesse caso, o STJ tem decidido que o substituído tem ação judicial. 
Agora, no caso de incidência monofásica, o substituído não tem direito de ação 
judicial. Então, nesse caso aí, eu acho que se a ação judicial foi de substituído 
então pertence àquela modalidade que cobra ICMS separado. Então, neste caso 
aí, se foi impedido de cobrar, ele não tem mais responsabilidade, tem que cobrar 
do substituído. Isso daí, se tem direito à ação judicial ou não, há 20 anos atrás, 
quando saiu aquele que instituiu a Cofins, no caso de combustível, era 
substituto da modalidade que a distribuidora pagava Cofins sobre a sua receita e 
ainda cobrava em partes, fora do valor da nota, a parte do varejista. Só que 
naquela época o preço do combustível era tabelado pelo governo, preço máximo 
de revenda era tabelado e aí o Cofins era cobrado com aquela tabela que era alta, 
mas pela concorrência ninguém podia vender. Então, muitas empresas 
varejistas, posto de gasolina que vendia milhões de litros por mês entraram com 
pedido de restituição. Nesse caso, o STJ disse que ele tem o direito de ação 
judicial porque ele é o próprio contribuinte. Agora, se fosse, por exemplo, na 
incidência monofásica, nesse caso, eu não sei se o combustível foi recente, 
alguma coisa. Se foi incidência monofásica, o substituído não teria direito, 
porque como-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: --a alíquota é aplicada pelo valor maior, então, não há como 
separar. Então, nesse caso, acho que o problema é daquele de separar o ICMS 
fora daquele. Na área do imposto de renda, que é a mesma coisa, isso daí tem 
centenas ou milhares de já processos. Olha, o Conselho de Contribuintes estava 
dividido, mas eu acho absurdo que se tem uma medida judicial, depois possa 
cobrar da fonte pagadora. Por quê? Porque a fonte pagadora estava impedida de 
reter o imposto de renda. Então, pagou o rendimento pelo valor global, valor 
bruto. Então, como é que ele vai responder? Teve um caso de juros sobre o 
capital próprio que a fiscalização lavrou contra a fonte pagadora e a Delegacia de 
Julgamento deu provimento, porque era absurdo, tinha que cobrar do 
beneficiário do rendimento, que é o contribuinte. O Conselho de Contribuinte deu 
provimento ao recurso de ofício, dizendo que só a lei pode instituir o sujeito 
passivo, mas o sujeito passivo é o beneficiário do rendimento, não é? Agora, teve 
um caso mais escandaloso que o processo era de mais de R$ 200 milhões, 
porque todas as entidades de previdência entraram com ações judiciais para não 
reter o imposto de renda sobre o rendimento de aplicação financeira. Então, 



quando ficou pacificado, aí a Receita Federal autuou as entidades de previdência 
social. Em um dos casos que chegou ao Conselho era um processo de mais de R$ 
200 milhões, só que era de uma entidade, maior entidade de previdência do 
Brasil, de uma estatal. O absurdo que nunca tinha acontecido é que o 
provimento do recurso foi por unanimidade, quer dizer que ele disse que tinha 
que tributar a fonte pagadora, não o beneficiado. Foi por unanimidade. Por 
unanimidade não poderia nem ir para o Conselho Superior, porque o Conselho 
Superior revertia a decisão. Eu acho que nesse caso aqui para efeito da área 
federal tem até a lei, tem até a lei dizendo que se por medida judicial a fonte 
pagadora não puder cobrar, quando terminar o litígio tem que cobrar do 
beneficiário do rendimento e não só o imposto, mas os juros e multa de mora 
desde a época que deixou de reter. Então, eu acho que agora na área federal 
parece que está pacificado, porque muitos Conselhos de Contribuintes davam 
favorável ao recurso voluntário, dizendo que não tinha que cobrar da fonte 
pagadora. Mas isso daí é um meio absurdo, porque se a fonte pagadora não deu 
para reter imposto, pagou o rendimento pelo bruto como é que agora vai cobrar 
do... Se o contribuinte de direito e de fato é o beneficiário do rendimento. Por isso 
que eu, desde aquele dia, eu não concordei com o Dr. Paulo Bonilha, porque... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer... Tem pessoas na 
linha. Eu queria dizer que o Dr. Hiromi, ele tem um pequeno computador no 
bolso e com uma pequena impressora. Então, conforme o assunto, ele já tira do 
bolso impresso. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está trazendo aqui, ele 
mencionou que existe uma lei e é a Medida Provisória 2.158, que está valendo, 
não foi convertida, mas tem vida eterna. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está valendo, exatamente. É o art. 55 
e ele diz que: “O imposto de renda não retido na fonte por força...”. É bem claro: 
“Não retido e não recolhido pelos responsáveis tributários - que estamos falando, 
portanto, do substituto - for força de liminar e mandado de segurança ou ação 
cautelar – bom, em qualquer outra ação – sujeitar-se-á ao disposto neste artigo”. 
Na verdade, ele cobra os acréscimos moratórios da pessoa física ou pessoa 
jurídica beneficiária do pagamento, quer dizer, aquela que é o contribuinte, 
aquela que não sofreu a retenção e não exclui a incidência do imposto de renda 
devido por ela. No âmbito do imposto de renda, essa matéria foi muito discutida, 
eu escrevi até dois artigos sobre isso na Dialética e faz muito tempo já, a medida 
provisória é de 2001. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, na verdade, sim. De qualquer 
forma, essa matéria estava meio controvertida lá no Conselho e eu escrevi por 
força disto, até solicitado lá por algumas pessoas de lá. Então, resolveu o 



problema no âmbito federal dentro do que nós estamos dizendo. O curioso é que 
a medida provisória, ela não diz se a ação, que é o que está nos preocupando 
aqui se a ação foi proposta pelo beneficiário do pagamento, quer dizer, pelo 
substituído ou não, deu uma regra de âmbito geral. Na ordem aqui de pedidos, 
Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu acho que se ampliou o tema com essas 
explicações do Dr. Hiromi, mais ou menos converge para tudo que nós estamos 
falando. Mais ainda, o caso prático, até o Professor Roberto colocou muito bem, 
porque raramente a situação que aconteceu com os fundos de pensão é diferente 
da situação da substituição tributária. Por quê? Porque eles não têm tributação 
na sua receita e, então, a retenção na fonte provocava uma baixa no seu 
rendimento, já não é o caso da substituição tributária. Salvo aquelas 
mercadorias que continuam em estoque do substituído, as demais todas foram 
vendidas a preço de mercado, que é o objetivo da substituição tributária. Então, 
como vai chegar e cobrar novamente o tributo do substituto se o substituído já 
as vendeu com a regra de mercado, que é o objetivo da norma, não é? Não tem 
nenhum sentido de fazer essa cobrança.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Rolim. Depois Gerd e 
depois o Ricardo. 

Sr. João Dácio Rolim: Com relação à Súmula 405, eu acho que ela é bem literal 
que o statu quo tem que voltar, não é? Mas eu acho que ela cabe a interpretação 
em função do princípio da boa-fé e da lealdade processual. O Estado foi parte na 
ação, o substituído e o substituto, então, está formada a relação processual. 
Então, mesmo interpretando a súmula, voltar ao statu quo anterior, quer dizer, 
então temos que anular aquela não retenção pelo substituto do ICMS não pago. 
Então, mesmo voltar ao statu quo anterior, então, o substituído estaria obrigado 
imediatamente a restituir aquilo que não foi objeto da substituição. Eu acho que 
pelo princípio da boa-fé e da lealdade processual, porque se ele não recolheu, ele 
assumiu os riscos da não retenção, ou da não antecipação do imposto no caso 
concreto, não é? Era só sobre isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu concordo perfeitamente com a conclusão do 
Hiromi em relação ao imposto de renda, só gostaria de esclarecer, pelo menos na 
minha opinião, não é caso de substituição tributária, é o caso de 
responsabilidade tributária, mas não substituição. Porque a substituição é uma 
modalidade de responsabilidade toda específica, com toda uma sistemática 
diferente. Eu acho que nós não podemos utilizar em relação ao imposto de renda 
descontado na fonte o conceito de substituição, mas sim, de responsabilidade. 
Nesse particular, fiquei muito contente no mandado de segurança, que o Ricardo 
conhece, onde a própria autoridade coautora, ou seja... Como chama? Assistente, 
a técnica que deu a informação por parte da autoridade administradora, ela disse 
que era caso de tributação internacional. Então, o beneficiário lá no exterior, ele 
é o sujeito passivo e a fonte pagadora é responsável. E ela disse... Não concordo 



com essa conclusão dela, mas ela... Um texto muito bem fundamentado, disse: 
“Realmente é devido, o responsável, o contribuinte é o residente no exterior, o 
beneficiário, a fonte é simplesmente responsável”. Aí que vem um ponto que eu 
achei simplesmente notável. Ela disse: “No entanto, ele não poderá sofrer 
nenhuma redução do patrimônio dele, a responsabilidade dele não pode implicar 
em uma afetação do patrimônio dele”. Ou seja, a legislação que estabelece a 
responsabilidade dele deve garantir que ele tem a possibilidade de regresso de 
receber aquilo do efetivo contribuinte, que no caso é beneficiário no exterior. 
Então, achei muito positivo, porque é exatamente nessa linha que nós falamos, 
art. 128, alguém vinculado que tem que suportar essa obrigação da fonte, mas 
dentro de uma sistemática que não redunde exatamente no ônus dele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, ótimo. Eu acho que... Ótimo, 
eu acho que esse ponto é fundamental, Paulo, aí voltamos, Rolim, voltamos ao 
problema da súmula do Supremo, a reposição do statu quo, isso que eu queria 
acrescentar aqui e lembrar que esse... Eu acho que quem mais pôs o dedo em 
cima do ponto fundamental nessa questão foi o Marco Aurélio Greco, escrevendo 
a respeito da matéria. Ele trata também disto, mais ou menos o que eu vou falar 
aqui é trazido desse antigo artigo dele. Seja imposto de renda, seja... O ICMS tem 
um problema adicional, que a substituição tributária tributa fatos que vão 
ocorrer futuramente. O imposto de renda tributa fato que está ocorrendo, a renda 
está ocorrendo naquele momento, é até por isso mesmo que o tal do § 7° do art. 
150 não aproveita muito para o imposto de renda, não é? Mas de qualquer forma, 
é ponto comum nas duas situações, queira chamar de substituição, queira 
chamar de responsabilidade e que vale para qualquer tributo. Nós estamos 
falando aqui de ICMS, falou de imposto de renda, isso em PIS/Cofins existe 
também e pode existir em qualquer tributo. O contribuinte é aquele que detém a 
capacidade contributiva, conforme diz o quadro tributário nacional, é aquele que 
tem relação direta e pessoal com a hipótese de incidência. O responsável 
tributário, que é o substituto no Código Tributário, já que lá não tem a palavra 
substituição tributária, é aquele que tem alguma relação com o fato gerador e 
que pode ser colocado na condição de responsável pelo recolhimento sem ser 
contribuinte. A relação do Direito Tributário estabelece entre o Fisco e o 
responsável tributário, não é? Agora, este coitado, que é colocado na constituição 
de responsável tributário só porque tem alguma relação com o fato gerador, 
conforme diz o Professor Gerd, ele não pode ter diminuição do seu patrimônio, 
porque ele não é o contribuinte, não é ele que tem a capacidade contributiva. O 
tributo, economicamente, tem que sair do fato que materialmente está sendo 
tributado e, portanto, do patrimônio daquele que é o contribuinte, que tem 
relação direta e pessoal com o fato gerador, está certo? Se a fonte é colocada na 
condição... Fonte ou substituto, é colocada na condição de responsável 
tributário, ela não tem o dever, porque a gente fala o dever de reter, ela tem o 
direito de reter e descontar, de cobrar o imposto de quem? Daquele que tem a 
capacidade contributiva, que é o substituído, que deixou de ser sujeito passivo, 
mas que continua a ser contribuinte, está certo? Bom, se a fonte... Aí, Paulo, 
entra o problema do statu quo. Se a fonte, no exato momento em que incide a 



norma, que ela originalmente pela norma tem o poder, o direito de reter para 
cumprir a obrigação que a lei colocou sobre os ombros dela e ela é impedida por 
uma ordem judicial, que ela não pode descumprir sob pena até de prisão, esse 
statu quo jamais se reverte. Quando a liminar é caçada, futuramente, ela não 
repõe o estado fático, o estado econômico onde a norma de incidência tributária 
da substituição pode ter incidência legítima, pondo de lado as 
inconstitucionalidades levantadas aqui. A norma de substituição, a norma de 
responsabilidade, ela pressupõe que o sujeito passivo por responsabilidade possa 
se desencobrir da obrigação que foi colocada sobre ela às custas, 
economicamente falando, do devedor do tributo, certo? Essa é uma 
pressuposição, esse é o estado de fato sobre o qual incide a norma de 
substituição, não a norma de incidência, a norma de responsabilização 
tributária. Então, quando futuramente o próprio Poder Judiciário, o próprio 
Estado cancela a ordem inicial que ele emitiu por uma questão, já foi dito aqui, 
uma questão de boa-fé, de coerência, ele não pode também querer cobrar daquele 
que ele impediu de cumprir a obrigação, que originalmente não era dele, era do 
contribuinte. Mas o mais importante, por isso é como disse o Rolim aqui, a 
súmula tem que ser interpretada no contexto, se usou outras palavras, mas no 
contexto. Aquele estado de fato, o statu quo, não se restabelece, porque não há 
mais possibilidade do substituto se ressarcir a não ser às custas de ações difíceis 
e que talvez não tenham êxito, está certo? Então, ele não pode ser 
responsabilizado, porque o statu quo dentro do qual ele pode ser responsabilizado 
já não volta mais com a cassação da liminar. Aí entram duas coisas, só para 
encerrar aqui, entram duas coisas. Aí entra um princípio, é uma norma do 
Código do Processo Civil: todos os riscos da ação cabem àquele que propôs a 
ação. Por isso que é importante a colocação quem propôs a ação? Claro que se o 
substituto propôs a ação, o risco é dele, mas se for o substituído, o risco não é do 
substituto, não. Ele está isentado ad aeternum daquele caso concreto, da 
responsabilidade naquele caso concreto. Esta é a minha opinião. Agora, 
prosseguindo. Como fica o estado, que afinal também sofreu um prejuízo? O 
Estado agora, o Estado arrecadador, sofreu um prejuízo porque um outro braço 
seu impediu o recolhimento do tributo. Como é que o Estado se ressarce? Porque 
ele é parte na ação e ele é o vencedor da ação. Como é que ele se ressarce? É 
claro que a medida provisória, no caso do imposto de renda, está fácil de 
resolver, cobra da pessoa jurídica, da pessoa física que intentou a ação e está 
aqui dentro da jurisdição brasileira. Agora, vem o Gerd e lembra de uma retenção 
de um contribuinte que está no exterior. Aí tem duas coisas que eu queria 
acrescentar aqui para a nossa consideração. Em primeiro lugar, se o 
contribuinte, ou melhor, o autor da ação está na jurisdição brasileira, a execução 
da ação, saindo do Direito Tributário, da responsabilidade tributária, a execução 
da ação pelo poder público que venceu a ação é outra questão diretamente contra 
o autor, porque decorre do Código do Processo Civil que aquele autor responde 
pelos danos da ação, pelas consequências da ação. No caso, ele vai responder 
legitimamente, porque ele é o contribuinte, ele que tinha a capacidade 
contributiva, ele que assumiu os riscos da ação. Agora, se a ação foi proposta e 
se trata, agora tem um certo, não do ICMS, mas para imposto de renda, de um 



contribuinte retido que está no exterior, nós temos duas situações: se ele 
propuser a ação, o Código de Processo exige que ele garanta a execução. Ele não 
pode, não tem residência no Brasil, constitui um advogado, entra em juízo e 
depois assim: “Olha, vem me cobrar aqui na minha jurisdição”. Ele tem que 
garantir o juízo, está certo? Agora, se a fonte, que muitas vezes acontece isso, 
porque a fonte é ligada com o retido no exterior e se ela propõe a ação, aí nós 
invertemos, ela assumiu os ônus completamente. Então, eu queria trazer isso 
para compatibilizar a questão que nós estamos debatendo aqui com a súmula do 
Supremo. Paulo. A Mara pediu a palavra e o Luiz(F).  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu quero apenas aduzir o seguinte: os 
meus queridos colegas aqui presentes estão utilizando uma linha de 
argumentação, que leva a uma responsabilidade supletiva do contribuinte 
substituído e esta não pode existir, porque não tem lei. O Ricardo ainda falou 
agora há pouco, é necessário fazer uma interpretação no contexto e eu estou de 
pleno acordo. Por isso mesmo, eu vou buscar a regra geral para qualquer tipo de 
responsabilidade tributária, que é o art. 128, do CTN, que diz assim, vejam bem: 
“Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo a este em caráter supletivo”. Muito bem. A Lei Complementar 87 
regulamentou o regime de substituição tributária do ICMS. Em momento algum, 
os arts. 6°, 7° e 8° fala em responsabilidade supletiva, quer dizer, o regime criado 
é monofásico paga os contribuintes substitutos. Então, o que eu disse no começo 
da colocação do problema? Se o Fisco tem algo a cobrar, ele vai cobrar do 
substituto, não existe... O contribuinte substituído não é, para esse efeito do 
regime, contribuinte, ele é... O fato gerador dele está sendo pago no conjunto do 
pagamento do contribuinte substituto. Portanto, o Ricardo então me perguntou, 
e como é que fica então a cobrança? É claro, o Fisco teve um prejuízo e ele vai 
cobrar do contribuinte substituto. Agora, o contribuinte substituto teve um 
prejuízo por isso? Ele vai pelas vias legais cabíveis entrar com uma ação contra o 
substituído, porque ele está fora da relação jurídica tributária, meus caros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eis aqui esta regra geral no contexto da 
matéria de responsabilidade tributária.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro que não existe a 
responsabilidade tributária supletiva, é claro. Não existe. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não existe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Precisaria de uma norma. O que 
acontece é que nós saímos, eu mencionei isto, nós saímos do problema da 
relação jurídica tributária pura e simples e entramos em um campo de uma 
responsabilidade legal, obrigacional e processual. Então, é uma situação não 



prevista pelo art. 128. A Mara pediu a palavra. Desculpe, Paulo, essa é a minha 
divergência. Mara pediu e o Luiz Carlos(F). 

Orador Não Identificado: Eu também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Plínio e Brandão.  

Sra. Mara Caramico: Não, é só para... Só em questão ao ICMS, lembrar uma 
situação aqui. Supondo que é uma distribuidora, que é a substituta tributária, e 
o posto é o consumidor final, é aquele que deveria estar sendo substituído aí no 
caso na cadeia. Então, o que ocorre quando houve essa situação que o Dr. 
Hiromi mencionou? As distribuidoras foram impedidas de reter o imposto por 
medidas liminares. O que fez o Fisco? Porque, na verdade, é o que o Roberto 
falou, a substituição apenas é a antecipação da obrigação de pagar e de reter 
aquele determinado valor do imposto. O que deveria ter feito o posto 
imediatamente à concessão da liminar? Começado a recolher imposto 
normalmente. Então, é ele que não cumpriu a obrigação tributária que a liminar, 
ao ser concedida, transferiu a ele a obrigação. Então, eu já julguei casos em que 
os postos de gasolina estavam sendo autuados e eles disseram: “Não, mas eu 
tinha uma liminar na mão”. “Não, você tinha uma liminar na mão para você não 
ser retido pela distribuidora, mas a obrigação de pagar, com a liminar, acabou 
caindo em cima de você e você deveria pagar normalmente o ICMS pela saída da 
sua mercadoria”. Então, pelo menos no ICMS, como é um imposto que repercute 
na cadeia, a rigor, se o substituído que em tentação cumpre a liminar nos moldes 
que deve cumprir, inclusive o Estado não tem nada a reclamar. Por quê? Porque 
o imposto deveria estar sendo pago a partir de então pelo substituído. Pelo menos 
na questão do ICMS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existem situações em que não se 
afasta apenas a substituição, não é? Se for isto, sim, mas há situações em que se 
discute se o próprio tributo é devido, se é constitucional, base de cálculo. 

Sra. Mara Caramico: Eu estou simplesmente questionando a questão do ICMS. 
No resto, eu estou de pleno acordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz(F), Luiz Carlos(F), por favor. 

Sr. Luiz Carlos(F): Bom dia. Eu queria aqui levantar alguns argumentos e até 
questionar um ponto que foi dito sobre a questão da responsabilidade do 
substituído. Porque dentro da própria dinâmica da substituição, questionável 
que seja, mas existe uma lógica na substituição, muitas vezes existem fatos em 
que o substituído se torna, sim, responsável pelo pagamento de ICMS, ou que o 
substituído continua tendo uma relação jurídico-tributária com o Fisco. Vou citar 
alguns exemplos. Por exemplo, um centro de distribuição, que é substituído, ele 
adquire uma mercadoria com imposto retido e a presunção que existe é que ele 
vai praticar operações subsequentes dentro do próprio estado, porque o imposto 
já foi recolhido para aquele estado. Se aquele centro de distribuição vende a 
mercadoria para um outro estado, aquela venda interestadual não tem a 
substituição. Esse substituído vai ser obrigado a recolher o imposto no regime 



normal de apuração e pedir de volta. Então, existe uma série de situações em que 
a própria lei atribui a responsabilidade do substituído e atribui uma série de 
deveres. Também, isso existe muito pouco hoje em dia, mas existia a hipótese do 
substituído ter que complementar, quando ele praticava um preço muito maior 
do que o preço que serviu de pauta. Então, também existe uma... Ele detém um 
pouco de responsabilidade em função desses eventos. A questão da liminar seria 
um evento a mais, em que o substituído teria uma responsabilidade supletiva. 
Porque também é diferente a substituição tributação, isso acho que vai muito em 
linha com que a Mara falou de um regime monofásico. A substituição tributária 
pressupõe a cadeia e o substituído, que pratica a operação na cadeia, é um fato 
gerador e esse fato gerador tem implicações, inclusive, para o próprio 
substituído. Ele não é excluído totalmente da responsabilidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Nesse caso que estamos examinando, nós 
estamos partindo do pressuposto de que houve uma ação do substituído contra a 
Fazenda. Isso significa, portanto, que foi reconhecida essa capacidade postulante 
desse substituído. Ora, se a ação dele ao final vier desfavorável, vamos dizer, se 
não alcança o sucesso que pretendia e com isso há uma lesão ao Fisco, ao erário, 
eu vejo aí a seguinte situação: o fato de ele não ser, vamos dizer, contribuinte e 
nem responsável não impede de outro lado que causando ele, o substituído, uma 
lesão ao erário, não possa o erário vir a mover uma ação ordinária de cobrança 
fugindo, portanto, da relação jurídico-tributária entre sujeito ativo e sujeito 
passivo do contexto tributário, mas caindo para o campo da necessidade de 
reparação do dano causado ao erário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para acrescentar. Essa problemática realmente é 
muito grande, inclusive essa questão que eu falei que a transformação pela 
substituição tributária do imposto constitucionalmente plurifásico para 
monofásico, etc., e tal, isso não é problema, que isso nós temos. O pessoal lá da 
União Europeia que inventaram esse sistema lá, sistema francês, etc. e tal, eles 
têm os mesmos problemas. Por quê? Porque um dos problemas é a sonegação, a 
manipulação, créditos indevidos, etc., não é? Então, tanto é assim que lá, aliás, 
isso é uma das grandes justificativas, a substituição tributária exatamente para 
evitar o abuso, coisa e tal. Lá, a discussão é no mesmo sentido e eles estão 
discutindo transformar o princípio do destino para o princípio da origem, 
exatamente para evitar essa manipulação e, principalmente, em relação às 
exportações, que têm como consequência que pela estimativa feita por um 
instituto, lá em Munique, só do IVA, na Alemanha, sonegam por volta de € 20 
bilhões por ano. Então, é exatamente essa problemática, nós não desconhecemos 
essa problemática, mas ela é uma questão econômica, financeira, que tem que 
ser resolvida por lei e essas leis que existem aí não estão de acordo com o 
sistema constitucional. Quanto à questão de imposto de renda na fonte, quando 
o beneficiário no exterior, aí nós temos outra excrescência. Por quê? Porque eu 



não conheço, gostaria até de saber a opinião, vocês que militam nessa área, 
alguém já viu o Fisco entrar com a ação contra o beneficiário residente no 
exterior? Ele simplesmente toma alguém e mesmo que seja o porteiro da fábrica 
da fonte pagadora e entra com a execução ou inclui no polo passivo, etc. e tal. 
Ele só tenta resolver isso aqui, mesmo que não tenha base legal, ele 
simplesmente responsabiliza alguém por algo que ele não é contribuinte, não é 
responsável e não tem legitimidade. Então, é realmente um absurdo, porque 
nesse caso que é residente muito bem, acontece que normalmente nessa relação 
que o Ricardo mencionou, quando o beneficiário é, vamos dizer, a matriz, etc., é 
obrigado ter um procurador no país, com poderes de receber citação. Então, ele 
deveria citar a empresa no exterior em uma execução daqui por intermédio, não 
como responsável, mas simplesmente como procurador desse residente no 
exterior. Então, poderia perfeitamente fazer a execução, mas não opta por isso 
opta pelo caminho mais simples, que é o ilegal e inconstitucionalidade. É isso a 
realidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria falar uma coisinha 
rápida aqui em função do que o Plínio disse, que haveria uma ação de 
responsabilidade por perdas e danos. Realmente, esta seria já que nós saímos do 
campo tributário e a relação não é mais de responsabilidade tributária, é de 
responsabilidade processual, seria isto mesmo, não é? No caso da Medida 
Provisória 2.158, o que acontece é uma situação curiosa e sui generis, porque há 
um ato normativo também, que vem junto com ela, que manda fazer o 
lançamento sobre o contribuinte, que não era sujeito passivo, não é? Pelo art. 55 
da medida provisória, isso cabe perfeitamente. Então, é curioso que uma relação 
jurídico-tributária que começou entre Fisco e substituto, por força da 
interposição do próprio contribuinte a propor a ação, se reconstitui aquela 
relação jurídico-tributária que originalmente deveria ser a pura entre o Fisco e o 
contribuinte, não é? Então, no caso da esfera federal, na verdade, volta a ser um 
lançamento tributário e assim que é procedido, mas talvez para ICMS seria 
realmente uma responsabilidade civil, uma responsabilidade processual. Alguém 
pediu a palavra? Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu não sei, na área de ICMS ainda tem muitos casos que 
não é incidência monofásica, mas substituição tributária daquele que a 
vendedora cobra uma parte em separado. Eu não sei se no caso de ICMS. Porque 
na área federal acabou com esse negócio de substituição, só tem incidência 
monofásica ou alíquota-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Hiromi Higuchi: É, mas tem cigarro e-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Motocicleta e adubo. 

Sr. Hiromi Higuchi: É, mas aí... Eu não sei, no caso de ICMS tem muitos casos 
ainda, não é apenas incidência monofásica. Se for incidência monofásica ou... 
Não é? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: Tudo é que substituição, que cobra em partes? Ah, bom. 
Nesse caso, porque se fosse incidência monofásica o substituído não tem direito 
de entrar com ações. Então, na área federal não existe mais essa questão, só no 
imposto de renda, porque PIS/Cofins a maioria é monofásica, não é?  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio mais uma vez. Professor Gerd, essa 
questão correlata aí do procurador com poderes para receber citação. Eu vejo que 
vai mais além a exigência da Receita Federal, ela quer que nas procurações 
também conste, vamos dizer, que o procurador assuma a obrigação do 
outorgante, em nível internacional. Eu acho isto uma aberração. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, claro, isso é um absurdo, uma aberração total e 
isso não pode persistir enquanto existir algo chamado Supremo Tribunal Federal, 
não tem nem dúvida.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Se-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: É, depois eu gostaria de trazer uma outra 
questão, talvez para conversamos, discutirmos na próxima reunião. Eu gostaria 
de trazer uma outra questão para discutirmos na próxima reunião, está 
relacionado com a importação, ICMS na importação e, inicialmente, destinada a 
um determinado estado, mas onde seria implantada uma indústria, vamos dizer, 
a máquina importada, mas que acaba não mais indo para esse estado e, sim, 
ficando em outro estado, que também tem os mesmos benefícios fiscais. Vão ser 
Mato Grosso e-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Mato Grosso e Rio de Janeiro. Essa máquina 
importada fica no Rio de Janeiro, nunca chega efetivamente ao destino original, 
que seria Mato Grosso, e depois a empresa é autuada pelo Estado de Mato 
Grosso para vir a recolher o ICMS importação.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Gostei do tema, porque esse tema é exatamente a 
minha preocupação de fazer um IVA federal, porque se não fosse federal não ia 
acontecer isso, certo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria lembrar-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas aí que está, o ICMS e tudo isso é uma reserva de 
mercado eterna para os nossos advogados aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, o Direito Tributário, em geral. 
Queria lembrar que na próxima semana, em seguida à reunião aqui da Mesa, 
haverá reunião do grupo de transfer pricing, que é um grupo informal e quem 
quiser pode participar. Está sempre em aberta a presença. Vamos ter um grupo 
constituído, não é? Mais algum assunto?  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Só queria fazer uma pergunta para o Professor 
Gerd. Professor Gerd, o senhor demorou tanto para aparecer na Mesa, o senhor 
fez o caminho de Santiago?  

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Se eu tivesse 30 anos menos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele estava a caminho. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Outra resposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto Siqueira.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: O caminho, mas tem helicópteros lá, sabe? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Caminho aéreo, ponte área. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você demorou tanto para voltar para a Mesa.  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Ricardo, é o seguinte: o Nunes tinha pedido para 
falar sobre furtos de mercadoria e ele não veio hoje, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De acordo com as nossas regras, 
quando o proponente não está o assunto fica para a próxima semana.  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Então, mas eu queria propor também, se ele não 
vier na próxima eu quero falar sobre isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estão, ok, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Então, se o Nunes não aparecer eu vou falar 
sobre isso aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se ninguém tiver mais nenhum 
assunto, damos-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só quero, uma curiosidade. Eu não fui no 
caminho de Santiago de Compostela, mas eu fui no fim do mundo. É, eu fui para 
aquilo que os velhos romanos, quando começaram tudo aquilo lá, chamaram de 
Finisterre. Por quê? Porque na Galícia, perto de Santiago, é do continente, não 
das ilhas, mas do continente, é a parte mais ocidental e eu tirei até uma 
fotografia. Aí vocês vão ver mar e, naquela época, os romanos achavam que aqui 
acabou a terra. Então, aquela parte da Galícia é chamada de Finisterre. Eu estive 
no fim do mundo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela presença, até a 
semana que vem. Ah, outra coisa, pessoal. Semana que vem, se os problemas 
técnicos forem superados, a Mesa vai ser, pela primeira vez, uma mesa conjunta 
com o Instituto de Estudos Tributários de Porto Alegre. Nós vamos ter uma 
espécie de videoconferência, vamos vê-los lá, eles vão nos ver, lá eles vão ver nós 



aqui e eles vão participar como se estivessem presentes. Alguns problemas 
técnicos, eu não sei se aqui ou lá, mas estão tentando resolver. Muito obrigado, 
até a semana que vem. 

 

 

 

 

FIM 

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

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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