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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos, então, dar 
início a nossa Mesa de Debates. Dr. Ricardo pediu que eu presidisse a 
reunião de hoje. Então, no início, eu pergunto se temos algum 
comunicado. Bom, não é bem pequeno expediente, mas até antes disso, 
o Roberto Ferraz confirmando que semana que vem nosso tempo 
principal será taxas, a apresentação do próprio professor Roberto.  

Orador não identificado: Vinte e sete de abril. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Não, não, de março agora. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: De março, semana que vem. 
Então, nós vamos corrigir a pauta imediatamente, porque 27 de abril 
não é sequer uma quinta-feira. Semana que vem, Roberto Ferraz irá 
apresentar questões sobre o tema das taxas. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Já sei que vamos divergir, então 
vai ter alguma discussão. Quer que eu faça uma chamadinha? Olha, eu 
vou procurar trazer situações bem concretas também para a discussão, 
para tornar o mais interessante o tema. O pessoal discutir taxa, assim, 
ninguém gosta muito de taxa, né? Mas tem, por exemplo, uma Adin, 



que está discutindo legislação do estado do Paraná, que prevê a 
possibilidade de se exigir valores de taxa pela prestação do serviço de 
segurança pelo Estado. Um, PM. PM colocada... Eu sei, eu já falei que a 
gente ia divergir. PM colocada, por exemplo, para policiar um estádio de 
futebol, um jogo com torcidas ligeiramente bélicas, sejam elas - só por 
mero exemplo - Corinthians e Palmeiras ou Coritiba e Atlético; Coritiba 
e Atlético já tiveram guerras campais lá... Bom, isso tem uma 
experiência inglesa muito interessante também, com a história dos 
hooligans, e tal, tem suas coisas interessantes. E a lei que existe, e Adin 
que existe. Podemos depois esticar para coisas do seguinte gênero, aqui 
se discutiu, em São Paulo, muito tarifa de ônibus e companhia, isso foi 
um problema importante recentemente. Poderia alguém cogitar de 
cobrar de todo mundo, potencialmente utilizador dos serviços de 
transporte, ter deixado livre o acesso a todas essas pessoas que são 
potencialmente usuários, cobrar só dos terceiros, mas o senhor já quer 
responder. Eu só pincelei-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria que você ponderasse 
uma seguinte pergunta: na medida que a taxa pelo uso potencial é para 
o serviço de utilização compulsória... Eu vou fazer a seguinte pergunta: 
utilização compulsória implica ilícito pela não utilização, senão não é de 
utilização compulsória, é de utilização facultativa. Então o desafio que 
eu vou lhe fazer é: não havendo sanção pelo ilícito, a utilização pode se 
considerar compulsória? O que é compulsória? Mas não é agora. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Mas daí ele que fala e a gente 
não fala nada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Mas, então, já dá para ver que 
vamos poder esquentar bastante a discussão semana que vem. 

Sr. João Francisco Bianco: Roberto, eu queria pedir para você 
acrescentar na sua lista de exemplos [ininteligível], eu queria pedir que 
você estudasse também o caso que o Schoueri tem comentado algumas 
vezes, que é o seguinte... Por exemplo, o Fisco federal poderia cobrar 
pela solução de consulta? O contribuinte faz uma consulta à Receita 
Federal, a Receita poderia cobrar pela resposta? O que o Schoueri tem 
sugerido é o seguinte, tem casos de preço de transferência que são 
complexos, difíceis, são custosos, são levantamentos econômicos 
caríssimos. A Receita poderia cobrar para prestar esse serviço de-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vai ser, na verdade, a proposta 
era um pouco mais ampla que essa. A gente sabe que na prática 
internacional existe as [ininteligível 00:05:01] APA, Advance Pricing 
Agreements, que são exatamente negociações entre dois estados, 
implicam custos, implicam viagens, implicam... Assim, ou seja, a 
Receita Federal tem que mandar uma equipe para um outro país para 



discutir, para tentar chegar a um acordo. Poderia haver uma 
cobrança... Dizer o seguinte, você quer um APA, você paga, vamos dizer 
o seguinte, US$ 50 mil. Não que eu vá assegurar que vá sair o APA, mas 
50 mil como um valor para que eu desloque uma equipe, para o custo 
de eu deslocar uma equipe para ver se é possível um APA. Mas, de 
novo, concordo, vamos parar aqui de discordarmos, até porque o nosso 
presidente certamente ficaria muito frustrado se soubesse que 
discutimos o tema de taxas sem ele. Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para lembrar o Roberto, a mesma 
pergunta do João, acho que alguns aqui até já sabe. No estado de Minas 
Gerais, para você fazer uma consulta, a taxa é R$ 585,00. Para 
apresentar uma impugnação é R$ 1.385,00. Aí a coisa vai... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A impugnação é diferente da 
consulta. Mas, na verdade, custas judiciais o Brandão Machado já 
escreveu isso há muito tempo, dizendo que custas judiciais são 
custas... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas [ininteligível]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu digo, se custas 
judiciais são taxas por um serviço público. A discussão é interessante 
sim. Não é algo absurdo, não. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Ela é bem interessante, o 
Ricardo disse que... me pediu, eu tinha oferecido na verdade dia 20, 
hoje, ou dia 27, e ele falou: Ah, então, por favor, vamos fazer dia 27, que 
eu vou estar. Então, eu já sei que vai pegar fogo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, olha, esse anúncio, com 
este anúncio, eu pergunto mais uma vez: alguém com alguma outra 
notícia para o pequeno expediente? Então vamos entrar na pauta do 
dia. Primeiro inscrito é o Luiz Carlos, que nos traz o tema ICMS, 
comércio eletrônico, suspensão do Protocolo 21 pela medida cautelar 
concedida na Adi 4628. Luiz Carlos tem a palavra. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Bom dia a todos. Esse tema, ele é bastante 
[ininteligível] e bastante discutido, ele é, principalmente, ligado à 
internet, embora seja muito mais abrangente que a internet. A internet, 
na verdade, deu relevância a essa modalidade de venda não presencial, 
em que o consumidor final, utilizando um canal de vendas, pode ser um 
site, pode ser um telefone, pode ser telemarketing, adquire um bem e, 
geralmente, um centro de distribuição remete essa mercadoria 
diretamente para esse consumidor final. O grande problema é que essa 
modalidade na Constituição sempre esteve sujeita ao princípio da 
origem da arrecadação. Então, apenas o estado do remetente ficava com 
a Receita do ICMS, que era tributado à alíquota interna. E, 
principalmente, a internet com e-commerce, vendas do site, os estados 



destinatários passaram a perceber uma perda de receitas, uma perda 
de oportunidade de arrecadação quando comparado ao comércio 
tradicional, se a pessoa vai na loja da sua cidade, evidentemente há 
duas operações [ininteligível 08:47], no centro de distribuição para o 
comerciante, do comerciante para o consumidor final, e nesse ciclo há 
uma distribuição da arrecadação, a alíquota interestadual na primeira, 
e na segunda o estado de destino fica com esse ICMS. Isso, esse rateio, 
ele é quebrado no comércio eletrônico. Então, isso levou os estados, 
primeiramente, a editar leis e decretos isolados instituindo uma 
cobrança dos mesmos moldes do diferencial de alíquota, mas 
instituindo essa cobrança na barreira fiscal. E alguns estados 
começaram, se não me engano Ceará, Paraíba, e por fim os estados... 
praticamente todos os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste celebraram o Protocolo 21, e o Protocolo 21 padronizou essas 
exigências estaduais. E alguns estados já previam isso antes, outros 
passaram a exigir esse diferencial de alíquota, com base, supostamente 
com base no Protocolo 21. Pois bem, a Confederação Nacional do 
Comércio ajuizou a Adin, isso, acho que logo mais [ininteligível] 
Protocolo 21, e somente agora... O protocolo é de 1° de abril de 2011, e 
somente agora, em fevereiro, foi proferida a decisão cautelar na Adin 
pelo ministro Fux, suspendendo o protocolo. Primeiro ele deu eficácia ex 
tunc, depois voltou atrás, sem grandes justificativas, e deu eficácia ex 
nunc para esse protocolo. Agora, o grande ponto, a minha grande 
dúvida que eu queria colocar é sobre os efeitos dessa Adin, uma Adin 
suspendendo um ato do Confaz, que a questão é... Eu até fui atrás para 
saber de notícias, para saber como que os estados estão exportando(F), 
e o que eu soube é que os estados, eles continuam exigir os impostos na 
barreira de quem não tem uma liminar individual, e os estados têm 
uma certa razão, porque, na verdade, o protocolo, ele... Até por ele 
[ininteligível], eu fiz uma pesquisa de doutrina processual, é até possível 
ajuizar uma Adin contra um protocolo, existem precedentes e existem 
decisões tratando da admissibilidade de uma Adin contra um protocolo 
dizendo que ele é um ato normativo. A questão são os efeitos dessa 
Adin, porque o protocolo, ele não é... Ele simplesmente dá uma eficácia, 
teoricamente ele dá uma eficácia extraterritorial para essa legislação, 
ele harmoniza a legislação dos estados. Agora, quem prevê mesmo a 
exigência do imposto diferencial de alíquota é a lei ou o decreto do 
estado. E o protocolo, ele não pode ser nem fundamento de validade da 
lei do decreto, ainda que no preâmbulo da lei-decreto seja lá com base 
no protocolo, caindo o protocolo, a lei ou o decreto estadual subexiste e 
os estados podem continuar a exigir esse imposto. E a questão que está 
sendo noticiada é que o STF teria resolvido esse conflito federativo, isso 
não... analisando mais profundamente, isso não é verdade, porque os 
problemas continuam, o que se criou foi mais um precedente, já existia 
uma decisão do Supremo, do ministro Joaquim Barbosa, se não me 
engano, contra uma lei do Piauí. Agora, soma a essa medida cautelar, 
mas são precedentes, no sentido duramente formal, às exigências dos 
estados, elas continuam, e o contribuinte, ele vai ser obrigado a obter 
liminares individuais em cada estado, o que isso é terrível, 



principalmente para as pequenas empresas que servem como comércio 
eletrônico, isso acaba gerando um custo e acaba virando um negócio 
para só para grandes empresas que tem condição de administrar uma 
estrutura dessas. Uma outra questão importante, poucos dias antes 
dessa Adin houve uma decisão bastante inusitada do TJ de São Paulo. 
Na verdade, os estados do Nordeste tiveram esse aliado bem inusitado, 
que foi o próprio Tribunal de São Paulo, que é um estado que não tem 
nada com [ininteligível 14:24], que seria justamente o antagonista do 
protocolo. E falando que, na verdade, essa regra que a Constituição 
consagra, o princípio da origem, não se aplicaria para as vendas na 
internet, então ele restringe uma regra que é muito maior para 
comércio, para venda não presencial, restringe simplesmente para a 
internet, como se a internet fosse uma nova realidade do e-commerce, 
pode até ser para baixar aplicativos, para venda de intangíveis, mas 
para esse e-commerce, compra de mercadorias mesmo, é apenas um 
canal de vendas, mas falou que isso é uma nova realidade e que 
realmente o constituinte de 1988 não estava preparado para essa 
realidade, então deveria se criar uma regra, e cria um conceito muito 
perigoso, porque em um determinado trecho da decisão ele fala o 
seguinte, que “o internauta passa a ser contribuinte de fato e de direito”. 
Então, tremendo absurdo, colocou uma pessoa física como sujeito 
passivo do ICMS, nunca foi admitido, para justificar essa... Para 
justificar a prática de uma alíquota interestadual, o que é um pleito dos 
estados do Nordeste, é uma questão que tem um quê de justiça fiscal, 
porque de fato esse ICMS é um imposto sobre consumo, um consumo 
está no destino, mas que é praticamente consenso que isso demanda 
uma emenda constitucional, e cria um problema. Hoje cria um 
problema grande, porque o princípio de origem, ele tem uma razão de 
ser muito clara nas vendas não presenciais, porque o vendedor, ele não 
tem estabelecimento, ele não tem presença no estado de destino, e 
quem tem presença no estado de destino é uma pessoa física. Então o 
Fisco, o Fisco do estado de destino, ele não alcança um sujeito passivo. 
Então, isso é uma situação que, havendo uma emenda constitucional, 
essa situação tem que ser muito bem equacionada, até porque para não 
criar os problemas que existem hoje com uma substituição tributária, 
que já dá muita dor de cabeça nessa área. E até em função disso, só 
para terminar, o ministro Fux, voltando na Adin, o ministro Fux na 
última parte, ele diz que ele suspende o protocolo e resguarda aos 
estados o direito de lançar o crédito para prevenir a decadência. A 
questão é: como? Porque os estados, se você não... Se ele não tem 
condições, se ele não tem - talvez não seja o termo correto esse - 
elemento de conexão para alcançar o contexto, para alcançar o 
remetente, um lançamento não vai valer nada. A única forma eficiente 
dos estados exigirem esse imposto é mesmo via barreira fiscal; se tira 
barreira fiscal, não adianta fazer lançamento. Então, essa decisão, ela é 
bastante, esse ponto principalmente é bastante criticado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, você falou vários termos, 
tem sido um processual, então ele já vem um pouco a parte porque ele 



tem um [ininteligível] mais que um estado pode cobrar o tributo fora do 
estado. Ou seja, a pergunta é: Eu, São Paulo, posso lançar um 
contribuinte no Maranhão e cobrar no Maranhão? É uma pergunta que 
você disse que não, mas ser meramente processual. Vamos ficar na 
parte material primeiro. O Bonilha pediu a palavra, a Mesa tem 
preferência. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu apenas, Sr. Presidente, tenho 
que pedir a palavra para, após esta exposição muito clara do nosso 
colega, editar um pequeno esclarecimento que é um pouco didático, 
pode ajudar a todos. O Supremo Tribunal Federal já examinou antes 
esse problema... a que Estado é devido. Porque na década de 80 foi 
entre São Paulo e Minas Gerais, os moradores do sul de Minas, 
mineiros vinham no Vale do Paraíba, nas concessionárias, naquele 
tempo Volkswagen, principalmente, comprar carros porque eles 
queriam de uma determinada cor e não tinha. Lá em Minas não tinha. 
Isso é um problema que hoje não existe, mas naquele tempo era 
importante. E os mineiros, então, vinham a São Paulo e compravam o 
carro, e esse carro ia para Minas, e o estado de Minas Gerais jamais 
entendeu que o ICM, naquele também ICM, deveria ser deles e não de 
São Paulo. E por isso essa questão chegou ao Supremo, tem algumas 
decisões do Supremo de 1990, mais ou menos. E, devido ao princípio da 
origem, ficou entendido que o imposto era devido a São Paulo, mesmo 
quando o carro era entregue pela filial de Minas Gerais. Então, essa é a 
decisão, eu não vou discutir isso, mas ficou claro uma definição que 
continua valendo, não é? Agora, o problema é esse, a internet ampliou a 
capacidade do consumidor, ele não precisa ir pessoalmente comprar em 
outro estado. Através da internet, no Brasil inteiro, compram-se nos 
grandes magazines, e tal, mercadorias mais diversas, inclusive até 
automóveis podem ser vendidos pela internet. Então daí a importância 
desse tema, e o questionamento é bastante complicado. E essa cautelar, 
o Luiz Carlos apontou muito bem, essa medida, esse Adin ficou um 
pouco... A aplicação disso, a execução disso ficou um pouco 
complicada, bastante complicado. Então era isso que eu queria apenas 
aditar ao que falou o Luiz Carlos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Obrigado. Roberto Ferraz. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Só uma informação, além dos 
estados aí do Nordeste que estão procurando criar as barreiras não 
somente para o comércio eletrônico, mas até para o cidadão que vem 
aqui, faz compras e levam as compras, porque às vezes há diferença de 
preços tão notáveis que vale a pena. Do mesmo jeito, que muitas 
pessoas vão fazer compras em Miami, tem muita gente que vem da 
Paraíba fazer compra em São Paulo. Igualzinho, só que chega lá na 
barreira tem que devolver. Mas do mesmo jeito que tem esses estados 
atuando dessa maneira com relação a este novo início de guerra, tem 
uns que estão se entrincheirando para sediar o comércio eletrônico. 
Paraná é um estado que está pretendendo concentrar comércio 



eletrônico e está fazendo uma legislação que, na prática, vai reduzir a 
alíquota de ICMS para 12% para todas as vendas feitas pela internet. 
Então, a guerra vai continuar. Só essa observação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio Gustavo Prado Garcia. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Alexandre, você colocou a questão de 
uma maneira bastante clara, bastante objetiva... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos. Luiz Carlos. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Sim, Luiz Carlos, você colocou a 
questão de uma maneira bastante clara, bastante objetiva, e eu vejo 
hoje que está em discussão no Congresso uma nova lei, que se chama 
agora de Marco Civil da Internet, e já tive a oportunidade de falar aqui, 
a internet não precisa de regulamento nenhum, a internet realmente 
costuma ser livre, porque tudo que se faz pela internet se fazia antes 
por carta, por telegrama, por telefone e a internet nada mais é do que 
mais um meio de se chegar, vamos dizer, a uma comunicação com 
alguém que está do outro lado, seja internamente no país, seja no 
exterior. Nessa questão do ICMS, evidentemente teria que mudar a 
Constituição, se os estados querem a tributação do destino, ao invés de 
tributação não em destino. Há um outro ponto a considerar, me parece 
que nesse particular os estados estão fazendo uma coisa, estão 
praticamente criando um imposto de importação estadual, sem base 
constitucional naquilo que representa essa diferença que eles estão 
pretendendo receber quando se trata de um compra feita, vamos dizer, 
por um contribuinte de fato no estado que se encontra em relação ao 
estado do qual a mercadoria é comprada e de onde ela passa, vamos 
dizer, precisa ser transferida para o estado do adquirente. Do jeito que 
está me parece que realmente não pode prevalecer a punição desses 
estados. Não sei se haveria algo mais a dizer, mas teria que haver uma 
mudança na Constituição. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém? 

Sra. Valdirene: Para completar em relação à execução da liminar, o 
próprio Supremo, já em súmula, já rechaçou a possibilidade de usar a 
punição de mercadoria como meio coercitivo. Então, quando o ministro 
Fux sinaliza na necessidade do lançamento, eu acho que é só para fora, 
só para o estado deixar registrado aquele ICMS, mas tem que deixar a 
mercadoria passar e aguardar o resultado da liminar. O ponto positivo 
da liminar é que ela funcione como uma excelente jurisprudência e que 
até para o próprio processo civil, ainda que não seja, não tenha aí o 
efeito ex nunc é uma excelente jurisprudência vinda do Tribunal, o ano 
passado o ministro Joaquim Barbosa também deu liminar em relação, 
salvo engano, à Apple, específica para São Paulo. Eu acho que na 
mesma linha, os tribunais devem voltar atrás, eu particularmente tenho 
tido dificuldades com alguns estados, que continuam agindo como se 



nada tivesse acontecido. Em relação à modulação, eu acho que é só 
uma questão técnica de que ele não pode ver lá o que está acontecendo 
no estado, mas, se houver modulação, que infelizmente o Supremo pode 
fazer isso, não há nada que permite limitar, embora eu acho um 
absurdo, mas há essa possibilidade, já o fez isso, só lembrando em 
relação a Súmula 8, o INSS quando ele declarou inconstitucional o 
prazo [ininteligível 26:06] isso, ele [ininteligível], só vai dali para frente. 
Ele também poderia, em tese, fazê-lo, mas isso, do ponto de vista 
processual, só vai poder ser feito no provimento jurisdicional, na 
decisão final pelo Paraná. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que justamente tendo 
em vista que o tema material, Protocolo 21, constitucionalidade, etc., 
parece que é consenso, eu acho que dificilmente alguém aqui, não sei, 
alguém gostaria de sustentar que o Protocolo 21 teria algum 
fundamento? Então, vamos ultrapassar essa etapa, vamos ficar naquilo 
que o Luiz Carlos nos trouxe, que são os efeitos da decisão, ou seja, que 
é a parte processual, é mais interessante. Vamos dizer que o ministro, 
que ministro não, o Plenário dê a modulação dos efeitos. Então, o 
protocolo, assim, a inconstitucionalidade é só dali em diante. O período 
anterior significa que, eu tendo decretos... Vamos ver o estado do 
Maranhão. O Maranhão teve também um decreto como esses, no 
Maranhão já houve uma Adin, já julgada, terminada, e o sentido da 
inconstitucionalidade do decreto, que, aliás, é merecido, etc. E eu fico 
com a seguinte questão interessante: se vier... ou seja, qual a relevância 
da modulação dos efeitos, tendo em vista que a afinal de contas a 
exigência não é feita com base nem do protocolo e, sim, com base em 
legislações estaduais, ou seja, nem em um sentido nem no outubro eu 
gostaria de... eu ponho essa dúvida, a dúvida do Luiz Carlos parece ser 
nesse sentido. Qual é a... Exceto o caso da jurisprudência, do mérito, 
assim, que bom, viva, o bom senso prevaleceu. Ponto. Vamos ao caso 
concreto, como diz, eu tenho uma ação no estado A ou no estado B, 
onde existe uma exigência, o Supremo para o protocolo por hipótese, 
modula os efeitos. Esta modulação dos efeitos possui alguma relevância 
para as legislações estaduais? Ou seja, poderia alguém dizer: Olha, 
como foi modulado o efeito, o protocolo valeu no período, então naquele 
período igualmente, aquela decisão se estende às legislações estaduais 
que foram julgadas em tribunais estaduais, é bom lembrar disso, as 
estaduais não foram ao Supremo e nem precisariam ir. Como eu falei, 
no caso do Maranhão, já está decidido. Alguém gostaria de falar sobre 
essa questão? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não sei exatamente sobre essa 
questão, é que essa questão da - só uma preliminar- a questão da 
liminar já é jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, e não 
se trata de modulação. É que quando é concedida a liminar, ela tem 
mesmo efeito só ex nunc. Quando o Plenário confirma a concessão da 
liminar, ela passa a ter efeito ex tunc. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, enquanto nós estamos 
trabalhando valores... É assim, vamos admitir, trabalhar com uma 
hipótese que eu acho que vai ser bem interessante. O Plenário resolve 
dar, resolve modular os efeitos da sua decisão, Protocolo 21 
inconstitucional a partir da data X, a tal da modulação dos efeitos. Mas 
o que eu não tenho notícias de que se tenha enfrentado essa questão... 
Qual é a repercussão disso, tendo em vista que a exigência não se faz 
com base no protocolo e, sim, com base nas [ininteligível 29:34]? Qual é 
a relevância disso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que nenhuma, né? Porque o 
protocolo, na verdade, não é uma exigência para que se crie uma 
tributação. Existe um protocolo para a [ininteligível] tributária, mas 
para criar uma incidência dentro do próprio estado, basta a legislação 
do estado, que é competente para fazê-lo. Se ele vai dar uma isenção ou 
um benefício, precisa de um convênio; mas para fazer uma incidência 
ele não precisa fazer convênio nenhum, nem protocolo nenhum. 
Protocolo tem o efeito mais, assim, para ir para a mídia, né? Então, na 
verdade, como o Supremo já decidiu, cabe ao estado prejudicado, e no 
caso até editou essa decisão do STJ, realmente atacar a lei de cada 
estado, porque eles estão lá vinculados à legislação interna, tem uma lei 
estadual, é aquela lei que eles são obrigados a cumprir. Então, no todo, 
eventualmente der efeitos modulativos no protocolo para os estados isso 
não vai ter efeito enquanto não for atacada a cada lei de cada estado, 
né? O caso do Maranhão está resolvido, não foi modulado, quem pagou 
lá vai poder pedir a sua restituição. Realmente é um tumulto, mas 
assim foi a guerra fiscal, já mais de 40 anos que está assim essa guerra 
fiscal, o STJ tem entendido que o contribuinte não tem culpa da guerra 
fiscal, ele pode fazer o [ininteligível] aqui em São Paulo de coisas que 
vem de outros estados. Agora é o inverso. Então, o contribuinte não tem 
culpa, mas está pagando, né, porque se não pagar, ele não consegue 
passar. Tem empresas que até já assumiram essa coisa, paga 18% aqui 
em São Paulo, porque alíquota São Paulo exige 18%, e ainda paga mais 
11%... Tem estados que cobram 19%, então é 7% a alíquota, seria o 
diferencial, eles cobram o total, e pagam, talvez até por conveniências 
comerciais, mas evidentemente que poderá a seguir resolver de outra 
forma. O Dr. Roberto trouxe essa notícia do Paraná, seria, digamos 
assim, o ideal, mas o estado do Paraná, lógico, se ele está montando um 
plano é porque é o seguinte, ele não tem a produção, então ele quer 
montar um centro de distribuição e ganhar 12% ainda, quer dizer, é 
uma situação que às vezes o estado... É um planejamento tributário que 
tanto as empresas fazem como os estados fazem, é ótimo receber 12% 
quando não iria receber nada. E aqui, no caso de São Paulo, se ele fizer 
uma lei desse tipo, eu acho que... cabe até por questão de improbidade 
administrativa, porque ele está constitucionalmente obrigado a cobrar 
18, a lei estadual fala que a operação... A lei estadual fala que ele tem 
que cobrar 18% na saída para o consumidor final, a Constituição 
autoriza ele a cobrar 18% na [ininteligível] interna nas operações para o 



consumidor final. Ele está abrindo mão de uma receita, ele pode sofrer 
uma ação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos, como você trouxe 
o tema, eu vou te dar a palavra no final. Primeiro vou passar para o 
Plínio Gustavo Prado Garcia, depois eu passo para você. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu tenho pensado muito nessa 
questão da rotulação dos efeitos da decisão do Supremo, e passo um 
pouco para a esfera infraconstitucional, Código Tributário Nacional. Nós 
temos lá o procedimento [ininteligível 00:33:09] de consultas. Quando 
se faz uma consulta ao Fisco, e lá tem uma orientação, e o contribuinte 
se pauta pelo o que foi decidido na orientação, se mais tarde vier a ser 
alterada essa orientação, vamos dizer, fiscal, evidentemente teríamos 
que aplicá-la dali para diante, nunca com efeito retroativo, porque 
feriria a segurança jurídica. Mas esse mesmo raciocínio pode ser levado 
para o âmbito das decisões do Supremo, porque de duas uma: ou nós 
temos constitucionalidade ou temos inconstitucionalidade. Não existe 
meia constitucionalidade ou meia inconstitucionalidade, assim como 
não existe meia gravidez. Consequentemente, se uma decisão do 
Supremo vem a favor do contribuinte no sentido de reconhecer a 
inconstitucionalidade de uma norma, de um dispositivo de lei, ou 
mesmo uma lei inteira, é evidente que não se pode aplicar o efeito ex 
nunc, tem que ser efeito ex tunc, porque caso contrário estaria dizendo: 
Foi constitucional o que é inconstitucional, mas valeu a 
inconstitucionalidade enquanto não decidida essa 
inconstitucionalidade. Agora, se de outro lado nós estamos diante de 
uma ação direta de constitucionalidade ou... Mesmo que ação direta de 
inconstitucionalidade não deveria existir. Se nós temos o pressuposto, 
vamos dizer, de que tudo é constitucional enquanto não declarado 
inconstitucional, não precisa uma ação direta de constitucionalidade, 
caso contrário essa presunção de constitucionalidade cairia por terra, 
tudo seria inconstitucional até que viesse o Supremo a declarar que é 
constitucional. Então, vamos para o âmbito da ação direta de 
inconstitucionalidade. Se ela é julgada procedente, evidentemente que o 
efeito tem que ter efeito ex tunc. Agora, há outra situação. Se a decisão é 
contrária, se a ação direta de inconstitucionalidade é julgada 
improcedente, evidentemente que o Supremo deveria aplicar, vamos 
dizer, efeito ex nunc em respeito à própria segurança jurídica. Esse tipo 
de colocação que eu acho que é preciso levar em conta, justamente 
partindo do princípio da segurança jurídica. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você concorda com o 
[ininteligível 00:35:31] final, ou você quer falar antes? Então, Mara. 
Começa pela Mara. 

Sra. Mara: Bom dia. Só queria chamar, vamos dizer assim, discutir 
uma outra questão. Se, por exemplo-- 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor, desculpe-- 

Sra. Mara: Não, na mesma, na mesma linha, porque você disse o 
seguinte, se viesse a ser julgada inconstitucional, como é que ficaria? A 
rigor, o protocolo, ele apenas unificou o procedimento, vamos dizer 
assim, de todos os estados. Mas caindo o protocolo, não caem as 
legislações estaduais, tanto é que o contribuinte teria que se insurgir 
contra cada estado especificamente. Então, eu pergunto: e se o 
Supremo dissesse que esse protocolo é constitucional, como é que fica 
os estados que tiveram as suas legislações declaradas 
inconstitucionais? Quer dizer, então esta Adin, no final das contas, tem 
algum efeito efetivo sobre os estados signatários dessa legislação? 
Porque, se o protocolo fosse julgado constitucional, como ficariam as 
legislações, da mesma forma que se ele for julgado inconstitucional. 
Quer dizer, se já tem decisões declaradas inconstitucionais com trânsito 
em julgado, como fica essa situação? Eu acho que isso é importante, a 
gente olhar, já que o protocolo, vamos dizer assim, não teria efeito 
prático, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Valdirene. 

Sra. Valdirene: Só completando, a questão prévia(F) é de fato 
inconcebível a meia inconstitucionalidade, mas ele, o Supremo... Eu até 
não me lembro agora a lei, era uma lei de 2002, salvo engano, ele tem 
esse poder de limitar, e já o fez em relação à Súmula 8 de INSS. Ele usa 
o argumento de prejuízo aos cofres públicos e não é difícil os estados se 
socorrerem quando, no julgamento do mérito, com esse argumento, 
essa pressão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Valdirene, por favor, não 
vamos discutir sobre o tema, sobre se cabe... a constitucionalidade da 
modulação dos efeitos, vamos ficar concentrados na pergunta concreta, 
ou seja, dada a modulação, ou dada a constitucionalidade, qual o efeito 
que isso exige para a legislação estadual, porque eu acho que isso é 
importante agora, nesse momento. 

Sra. Valdirene: Só que, na minha opinião, completando o que a Mara 
colocou, ainda que o protocolo seja modulado, mas o fundamento, um 
dos fundamentos é justamente o protocolo, ainda que não seja 
diretamente afetada a legislação. Eu acho que, de certo modo, pode sim 
prejudicar a discussão. É uma opinião, porque é um dos fundamentos, 
porque não faz sentido eu manter uma discussão... eu acho que os 
estados estariam fortalecidos em dizer: Não, até a data da decisão do 
Supremo, o protocolo valeu, e isso causa uma confusão e não uma 
atividade prática. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu ia passar para o Luiz 
Carlos, você quer falar já? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É só para completar. Salvador. Se 
acontecer essa hipótese de que o protocolo seja julgado inconstitucional 
e alguma lei estadual já tenha sido julgada inconstitucional, não 
acontece nada, o estado que perdeu... 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A hipótese é: o protocolo é 
julgado constitucional... 

Sr. Salvador Cândido Brandão E a lei inconstitucional. É, a lei 
continua julgada em caso concreto inconstitucional. O estado, se 
quiser, poderá até renovar uma outra lei. Mas, olha, eu acho até, assim, 
no sentido optativo(F), que não tem hipótese de julgar constitucional 
esse protocolo, mas vamos supor que aconteça, as leis que forem 
julgadas inconstitucionais para aqueles estados, ela produziu o efeito, 
tanto o efeito negativo do jogo, pode ser que algum estado até ganhe, no 
caso os dois estados perderam. Os que perderam vão sofrer as 
consequências da perda da mesma forma como aqueles que vão ter as 
legislações confirmadas, não é? Aí cada um vai ter que resolver a sua 
situação no caso concreto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Sobre a questão do Schoueri, eu acho 
interessante verificarmos aqui os fundamentos de validade do protocolo. 
Então, o protocolo, ele tem, o 21, qualquer outro, ele tem fundamento 
de validade no art. 102 do CTN, que fala dos efeitos extraterritoriais das 
normas dos estados e dos municípios. Então fala: “A legislação 
tributária dos estados, do Distrito Federal, municípios vigora, no país, 
fora os respectivos territórios, nos limites em que lhe concedam (sic) 
extraterritorialidades os convênios de que participem, ou do que 
disponham esta ou outras leis gerais expedidas pela União”. Fala em 
convênio, mas o protocolo é muito usado, [ininteligível 00:40:58] 
tributária, para dar eficácia  extraterritorial. Depois, o art. 199 do CTN, 
que fala da troca de informações entre os Fiscos. O art. 9° da Lei 
Complementar 8796, que fala: “A adoção de regime de substituição 
tributária operações interestaduais dependerá de acordo específico 
celebrado pelos estados interessados”. E, por fim, o art. 38 do 
Regimento Interno do Confaz, que diz: “Dois ou mais estados e o Distrito 
Federal poderão celebrar entre si protocolos estabelecendo procedimentos 
comuns, visando tramitação de políticas fiscais, perguntas de 
informações, fixação de critérios e triangulação de pautas fiscais e outros 
assuntos de interesse dos estados e do Distrito Federal”. De tudo isso, 
eu gostaria de focar na questão da eficácia extraterritorial da norma 
estadual, que é acho que a grande função do protocolo. O Protocolo 21, 
ele impropriamente aplica a dinâmica da substituição tributária entre 
os estados signatários. Então, entre os estados signatários, o remetente 
da Bahia, de um uma mercadoria para o Ceará, ele é eleito substituto 



tributário. Na verdade, ele não substitui ninguém, mas ele é eleito 
substituto tributário, e ele pode recolher esse diferencial de alíquota no 
estado de destino, inclusive dentro do período de apuração que está 
fazendo [ininteligível 0:42:37], não tem barreira fiscal, seria até uma 
vantagem prevista no protocolo, que sai da dinâmica da solução 
tributária para entre os signatários. Se o protocolo como um todo é 
declarado inconstitucional, essa - e esse é o efeito do protocolo, esse 
realmente é o que importa no protocolo - essa extraterritorialidade cai. 
Então, por exemplo, nesse exemplo, um remetente da Bahia, ele não 
precisa mais, ele não ficaria mais sujeito à legislação de outros estados 
signatários. Então, acho que poderia alegar, fazer uma fiscalização que 
o estado do Ceará, por exemplo, não poderia mais fiscalizá-lo, porque o 
estado do Ceará não teria mais alcance para fiscalizá-lo. Eu acho que 
esse é o grande efeito prático de uma declaração de constitucionalidade, 
inconstitucionalidade do protocolo, porque de resto realmente o que 
prevalece é a legislação estadual e também, é claro, você não pode 
ignorar aqui, mas é a força do precedente favorável e desfavorável. Pode 
até... eu também não conheço muito de ação processual, mas cogito, 
em uma situação em que uma lei é declarada inconstitucional, e depois 
o protocolo, que tem o mesmo teor dessa exigência, é declarado 
constitucional, não sei se caberia o caso de uma rescisória. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Roberto Ferraz. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: [ininteligível] mais para a gente 
pensar se esse tipo de problema tem solução, com a legislação que 
existe. É claro que o estado lá da Paraíba, estavam pegando Paraíba, vai 
sempre se sentir profundamente prejudicado quando ele arrecada nada, 
quando um cidadão seu compra de outro estado, ao que normalmente 
compraria no seu próprio. A manifestação que está passando em 
contributiva está ocorrendo na Paraíba, esse é o cara que está dizendo: 
“Estou com o dinheiro para comprar”, e é atrás desse cara que toda a 
legislação tributária vai. Então, é inegável que algum tipo de 
desigualdade aí está acontecendo, de injustiça está acontecendo. Daí a 
gente vai dizer: Ah, aí é o estado produtor, que tradicionalmente era 
essa a discussão. São Paulo detinha 50% da produção nacional e todo o 
resto era periférico. O paulistano, o paulista, e tal, eu sou paranaense - 
é que eu moro em Curitiba faz muitos anos - isso chegava a levar a 
medidas práticas do gênero: dizem que foi a força política de São Paulo 
que sempre impediu a duplicação da BR-116, enquanto as estradas 
locais eram boas, as indústrias vinham se instalando aqui, não ia se 
instalar num lugar que é um gargalo. Tá bom, só que essas coisas são 
todas muito materiais, a gente está falando de barreira. É realmente 
uma tristeza a gente falar de barreira na estrada, o cidadão veio de 
ônibus da Paraíba para fazer compra na José Paulino. Quando ele está 
voltando de ônibus - eu não sei quantas horas isso demora, daí ele 
chega lá e o cidadão não pode entrar com a mercadoria que comprou na 
José Paulino. E o cara diz: “Mas o que é que eu fiz de errado?” E aí a 
gente vai parar nos períodos em que toda a Europa, totalmente 



setorizada, feudalizada, cada cidadão cobrava direito de passagem sobre 
a sua terra, coisa que chegou a justificar uma intensa procura do 
caminho das Índias pelo mar. Por que precisava ir pelo mar? É mais 
gostoso, dá enjoo. Não, é porque pelo mar não tinha barreira. O 
empreendimento de Portugal de procurar um caminho pelo mar é um 
negócio muito mais portentoso do que hoje a gente tentar fazer o 
habitual comercial para Marte. Era um negócio muito mais difícil de 
fazer, era um empreendimento para gerações para conseguir fazer, só 
que valia a pena, por quê? Porque tinha as barreiras todas, aquilo 
encarecia tão extraordinariamente trazer uma pitadinha de tempero das 
Índias que eu tinha que fazer aquele empreendimento todo. Quando a 
gente fica tentando resolver os problemas das barreiras e companhias, a 
gente fica tentando procurar também alguém, procurar o caminho do 
mar, o outro vai instalar o centro de distribuição dele em outro estado, 
isso e aquilo, e é uma grande perda de tempo enquanto nós temos a 
estrutura do nosso ICMS muito materializada ainda, esse negócio só dá 
crédito àquilo que se incorporou e que não sei o quê, que precisa ver, 
mas incorporou na capa que é dispensável foi o conteúdo. O Tribunal 
de Justiça diz que a Constituição de 88 é incompatível com a nossa 
realidade, não é bem isto, mas o Dr. Plínio dizia: é uma forma de venda, 
podia ser por carta, por telefone, por isso, pela televisão, por qualquer 
outra coisa. Tá bom, mas a estrutura básica do imposto continua 
atrelada a algo muito material. Quando a gente começa a pensar de 
maneira um pouco menos material - vou colocar assim, não estou 
sustentando que seja assim - mas vamos imaginar que o estado da 
Paraíba, então, diz: “Não, tu está enganado, eu estou cobrando imposto 
que me é devido porque esta venda foi celebrada em meu território”. 
Estamos falando de territorialidade, eles estavam preocupados em 
alcançar fora do seu território. Mas, também, eu poderia sustentar que 
a venda aconteceu na Paraíba porque o cidadão que comprou estava em 
um terminal na Paraíba, e ali ele conversou com um vendedor, que 
vendeu para ele, na Paraíba. Estabelecimento clandestino. Não é 
estabelecimento clandestino na Paraíba? O cidadão de São Paulo, do 
Paraná, ou de qualquer lugar, estava em plena Paraíba realizando a 
venda, inclusive eventualmente até com imagem, som, e tal. Posso eu 
abstrair e dizer: “Não, aqui eu estou diante de uma típica venda que 
ocorreu na Paraíba”. E fossem as coisas, aspas, normalmente feitas, 
materialmente feitas, esta empresa do Paraná, de São Paulo, tal, teria 
que ter uma filial constituída para não ser clandestina, uma filial 
constituída na Paraíba, teria teor da Súmula do STJ, a possibilidade de 
fazer a transferência sem incidência de ICMS da matriz para a filial, e 
ali, a partir da sua filial paraibana, fazer a venda ao consumidor local, 
devendo, portanto, o seu ICMS com princípio de origem lá na Paraíba 
mesmo, e para o cara que disse: “Estou com o dinheiro e tenho 
capacidade contributiva”. É uma abstração? É, é uma abstração, mas 
normalmente para aquela mentalidade antiga, a mentalidade 
supermaterial, era isso que ia ter que acontecer. Se a venda aconteceu 
lá na Paraíba mesmo, o cara tinha que ter um estabelecimento lá para 
fazer isso. Então, a rigor, eu não consigo deixar de concordar um 



pouquinho, pelo menos com o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, 
para dizer que nós estamos tentando analisar uma situação com... Não 
é nem a legislação, é a legislação e a mentalidade de um imposto que é 
completamente diferente daquele imposto que a gente necessariamente 
tem que ter hoje. O comércio e a concorrência é que puxam essas 
coisas. O próprio ICMS, o professor Alcides não cansa de lembrar, a 
instituição de ICMS foi feita a pedido dos comerciantes, não foi o 
governo que inventou e companhia, era a própria competição, a própria 
concorrência que exigia a remodelação do imposto, e assim foi feito. A 
substituição tributária, por mais estranha que ela possa ser, foi a 
pedido dos comerciantes, basicamente concessionárias de automóveis, 
por outro motivo ainda semelhante a esse que o professor Bonilha falou. 
Eu acho que hoje o comércio está pedindo: “Olha, pelo amor de Deus, 
coloquem regra nisto”. Eu, coincidentemente, ontem, estive com uma 
empresa aqui de São Paulo, está tendo esse tipo de problemas, e eles 
dizem: “Olha, normalmente, o que a gente manda fazer, a gente cancela 
a venda, diz para o cara mandar de volta tudo e a gente manda o 
dinheiro de volta para o contribuinte, para não pagar o imposto, porque 
não estamos de acordo”. Só que ele perde venda, é uma perda de tempo, 
o negócio foi, voltou, o cidadão ficou frustrado, a Receita não recebeu 
bulhufas e não estamos com o sistema que minimamente comporta 
operações que são das mais básicas para todo mundo hoje. E com um 
agravante, desculpe, é a última coisa. A figura do cidadão que vai para 
a minha sentença - eu posso estar enganado, parece que a realidade 
não é essa - eu falei com a minha filha outro dia, ele falou: “Não, mas 
não é assim”. Eu imagino o cara entrando na loja de tênis, ele 
experimenta 12 pares diferentes, deixa o vendedor bufando de cansaço, 
daí quando ele finalmente encontra o modelo, tamanho, tal, ele abre um 
papelzinho, ou não papelzinho, ele pode abrir o smartphone dele, ele põe 
as características do tênis, aperta em buscar e compra em outro canto. 
Isso é uma profunda injustiça com o coitado do comerciante que está lá, 
especialmente com o coitado do vendedor que teve que aguentar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com certeza sua filha, né? 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Hã? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A sua filha que faz isso. 

[Risos] 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: A gente realmente está com 
uma estrutura que não corresponde mais àquilo que a realidade exige. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Roberto, sabe que eu fiz, esse 
exercício acadêmico que você fez eu também fiz, o exercício de vamos 
tentar dar razão para o Fisco, para os Fiscos locais. Eu consegui, 
Roberto, de algum modo, construir alguma coisa, no caso de bens 
virtuais, para conseguir imaginar... Como eu não tenho um bem físico, 



é virtual, já que hoje em dia download está sujeito ao ICMS, eu 
consegui imaginar que não haveria um estabelecimento remetente. 
Agora, por mais que eu tentasse, e fiz esse exercício acadêmico, de 
imaginar um estabelecimento virtual que estaria colocado, esse 
estabelecimento estaria - eu fiz esse exercício -, estaria na minha casa, 
quando o computador se liga, estaria sendo feita uma venda ali, ainda 
assim eu fui derrubado por uma questão mais simples: o ICMS não é 
devido onde ocorre a venda e, sim, o estabelecimento remetente da 
mercadoria. Nesse critério é físico e é constitucional. Quer dizer, você 
exigir como você pretenderia, não, mas caberia a ele abrir um 
estabelecimento ali, deixar a mercadoria depositada naquele local para 
dali fazer as vendas não é sequer real. Quer dizer, antes da internet, ou 
depois da internet, não teria sentido eu ter um estabelecimento em 
cada... na residência de cada pessoa. Ou seja, na medida em que o 
critério é o estabelecimento que remete a mercadoria e não... Eu me 
enganei, não onde ocorre a venda, toda a argumentação caiu por terra. 
Veja, tivesse o contribuinte escolhido o estabelecimento vendedor, eu 
teria uma discussão bastante interessante. Mas na medida em que fala 
onde é remetida a mercadoria, isso é um critério físico, remessa da 
mercadoria é físico. Então, me parece isso, e eu também... Como eu fiz 
o mesmo exercício que você, eu quero dizer que foi aí que eu caí na 
terra e disse: “Eu não posso mudar a natureza dos fatos”. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Eu não tenho como discordar 
dos teus argumentos, eu sou obrigado a concordar porque são 
perfeitamente lógicos, só que aqui é mais do que uma discordância, é 
uma crítica, uma proposta ao que nós temos. Porém, porém, vamos 
traçar pelo menos um paralelo. Se eu falo de imunidade dos livros, 
jornais e periódicos, cinco minutos depois vem um cara com o primeiro 
“cd” na mão dizendo: “Escuta, eu estou com um livro aqui”, e alguém 
vai discutir: “Está com livro; não está com livro; está com livro;” e por 
nada não, o cara está com o livro na mão. Mas o meio físico ou 
materialmente, isso é totalmente inovador, é diferente daquele 
[ininteligível 0:56:38] anterior que existia quando a Constituição falou 
de livre companhia, eu tenho que dar uma interpretação literal... E daí 
eu vou dizer: Não, porque diante da Constituição, eu preciso dar uma 
interpretação, e não é estritamente material, ela é especialmente 
intelectual, “inteligental”, e vai ter que ser extensiva. Então, eu tenho 
paralelos e precedentes históricos que me autorizam a fazer um 
aggiornamento per la legislazione. Quer dizer, eu vou colocá-la em dia, 
eu estou diante de um problema insolúvel, eu só posso solucioná-lo 
dando uma torcidinha no meu estabelecimento, dando uma torcidinha 
na minha mercadoria. Eu não tenho outra solução, porque senão eu 
chego a soluções todas elas muito esdrúxulas e absurdas. Então, eu 
concordo contigo que, em princípio, a gente tem que ir por aí e também 
conscientizar e legislar, a interpretação tem que começar - e você citou 
isso aqui outro dia - tem que começar no texto e terminar no texto. 
Então, não estamos de lege ferenda pura e simplesmente, estamos aqui 
pelo menos cogitando uma outra possibilidade de solução. A ideia do 



estabelecimento, não estabelecimento, estou de acordo que ele 
originalmente, ele é concedido de maneira absolutamente física, só que 
eu acho que todo mundo está de acordo comigo, também que a velha 
ideia do comerciante com seu estoque e estabelecimento, ela está 
ruindo, ruindo. Também, coincidentemente, esses dias eu estava 
trabalhando em uma questão para uma empresa que é 
industrializadora [ininteligível 00:58:43] de sabonete, eles 
industrializam para todo mundo, não tem um produtor de sabonete que 
faça o seu sabonete, não tem. Todos fazem fora, e a massa sai de um 
lugar, vai para o industrializador; as essências saem de outro e vai para 
o industrializador; e um industrializador, que tem um baita de um 
estoque de tudo quanto é sabonete de marca possível e imaginada, dali 
sai direto para o centro de distribuição, vai para os supermercados. 
Pergunta-se: Onde é que está o estabelecimento do produtor de 
sabonete? Eu não faço a mínima ideia. Pode estar em qualquer lugar, 
não faz a menor diferença, a mínima. Ele vai produzir assim, aspas, 
virtualmente sem estoque, porque para que ele vai ficar guardando 
sabonete, se ele não precisa guardar sabonete? Então, não é só no 
comércio digital, eletrônico, que essas coisas acontecem, no comércio é 
normal, começa a não existir mais aquela clássica figura sequer do 
industrial, produtor, comerciante e tal, esta é uma figura que vai se 
desfazendo, e acredito que vamos ter que a tornar, se não a nossa 
legislação, que precisa, a nossa interpretação, porque senão nós não 
teremos soluções para isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bonilha, Luiz Carlos, Hiromi. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, meus caros 
amigos, eu queria apenas voltar um pouco ao problema da 
inconstitucionalidade e lembrar que os protocolos, sob uma perspectiva 
hierárquica, eles são inferiores aos convênios. Os convênios surgiram 
em virtude da Constituição ter retirado o poder de isentar dos estados 
em relação ao ICM, ICMS. Então, o que é o protocolo? O protocolo é um 
acordo menor, seria feito entre alguns estados, porque a regra do 
convênio qual é? Todos os estados devem participar de forma unânime 
da concessão de isenções, todos têm que assinar o convênio. O 
protocolo já se destina a abrir uma válvula para um país grande como o 
nosso que tem problemas, por exemplo, de produtos que só são de uma 
determinada região, por exemplo, o babaçu, só Maranhão, Piauí, talvez 
um pouco o Ceará que tem alguma coisa de babaçu. Então, o protocolo 
existe para resolver problemas de comportamento administrativo, 
procedimentos etc., mas não isenções e muito menos estabelecer 
momento de pagamento do imposto, como acontece com o nosso 
material que hoje aqui está [ininteligível 01:02:06] e, portanto, eu 
entendo que a inconstitucionalidade foi decretada, a meu ver, 
regularmente. Quer dizer, este protocolo não tinha, não poderia se 
travestir de convênio, ele é hierarquicamente inferior. Então, sobre esse 
aspecto, atendendo a uma questão posta logo no início pelo Luiz Carlos, 
a inconstitucionalidade está, a meu ver, correta. Então, era isso que eu 



queria também aduzir, lembrando que esse aspecto importantíssimo, o 
protocolo é um instrumento de solução de questões menores que pode 
ocorrer em um país vasto como o nosso e que sempre terá algum 
campo, e serviu, nessa hora serviu para os estados signatários nesse 
caso aí de atingirem um objetivo. Bom, e daí, não tem convênio, vamos 
fazer o protocolo estabelecer, paga quando entrar, a barreira pode 
segurar, a barreira age com normas da legislação do estado, é verdade, 
mas esse protocolo é totalmente inconstitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Uma observação. Eu acho que é 
praticamente consenso que essa legislação e esse princípio de origem, 
embora esteja na Constituição, é a regra vigente hoje, é profundamente 
injusto. O problema é, numa evolução - e isso vai acontecer, porque 
pode ter uma emenda à Constituição - é a adoção de um princípio de 
destino, adoção de uma regra que os estados querem implementar, você 
pode, inclusive, comprometer a neutralidade, concorrência com outras 
formas de comércio, e por quê? Porque de duas uma, se isso for 
malfeito: ou você, ou essa situação vai acabar impondo obrigações para 
os consumidores finais, que já acontece com barreiras fiscais exigindo... 
o exemplo da pessoa que vem de ônibus comprar na José Paulino, quer 
dizer, está criando situações, e o TJ falou exatamente isso, de pessoas 
físicas passando a ser responsáveis pelo ICMS [ininteligível] fiscal. E a 
outra situação seria um remetente estar sujeito à 27 legislações 
distintas, o que já existe na jurisdição tributária e acaba sendo 
[ininteligível 01:04:40] em termos de concorrência, porque é só uma 
empresa que tem uma estrutura muito grande, muito boa, pode atender 
às exigências de 27 leis diferentes, [ininteligível 01:04:56] tributárias 
acessórias. Então, assim, o princípio da origem é injusto? É, mas há 
que se ter cuidado com a alternativa [ininteligível 01:05:05]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio, depois Hiromi, depois 
vamos encerrar o tema. Por favor, breve. Por favor, breve. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: O que eu ia dizer, praticamente já foi 
dito por você, Schoueri, na questão da configuração do fato gerador, 
sair da mercadoria, da qual, vamos dizer, houve essa circulação, ou que 
resulte na circulação e, portanto, tributação no estado de origem. Bom, 
um outro ponto, Roberto, é a questão das filiais. Não existe lei que 
obrigue nenhuma matriz, nenhuma pessoa jurídica a abrir filiais em 
qualquer estado do país para poder vender. E, afinal de contas, nós 
temos aqui uma situação, como eu disse antes, em que a exigência da 
parte dos estados destinatários, vamos dizer, cobrar com aquilo que 
eles consideram como incidência, para mim não passa de um 
inconstitucional imposto estadual de importação, seria como 
praticamente esse [ininteligível] como se estivéssemos tratando de 
países diferentes em que a mercadoria proveniente de um tivesse que 
pagar um imposto de importação para entrar no outro. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que eu concordo com o Dr. Plínio, tem 
que mudar a Constituição, porque 40, 50 anos atrás, antes de ter 
internet, aqui em São Paulo já tinha várias empresas que vendiam 
exclusivamente pela entrega pelo Correio para o Brasil todo. Naquela 
época vendia direto e o imposto era pago aqui. Então, eu acho que o 
fato de ter vindo a internet... É que a internet, como a venda foi 
[ininteligível]. Então criou-se esse problema, mas eu acho que não 
alterou nada, pedido por carta ou telefone, ou internet, eu acho que não 
mudou nada. Então, eu acho que, se mudar a Constituição, eu acho 
que não há como, porque... Não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Leandro está presente? 
Leandro, por favor. O tema do Leandro é a contribuição previdenciária 
decorrente de condenação trabalhista, decadência. A palavra é sua, 
Leandro. 

Sr. Leandro Colbo Favano: Bom dia a todos. O tema parece que não é 
relevante, por se tratar de decadência atrelada à condenação 
trabalhista, mas já me antecipei e verifiquei com a área trabalhista do 
escritório que os valores têm uma grande relevância, sim. Então, o que 
eu pretendo perguntar para a Mesa, e daí eu vou colocar algumas 
ponderações, é o seguinte: qual é o tempo inicial da contagem do prazo 
decadencial para a exigência da contribuição previdenciária decorrente 
de condenação trabalhista? E aí se lê “condenação trabalhista ou 
acordo homologado pela Justiça do Trabalho”. Então, eu vou tentar 
esclarecer alguns pontos, e já nessa pergunta, e já antecipo no sentido 
de que a jurisprudência vem evoluindo no tema e já tem algumas 
decisões do Tribunal Superior do Trabalho não reconhecendo a 
decadência pleiteada pelas empresas reclamadas no caso. Então, isso 
preocupa um pouco porque acaba passando por conceitos básicos do 
Direito Tributário, de construção do fato gerador, de lançamento, e isso 
vem julgando, até pela competência atual, pela Justiça do Trabalho. 
Apenas para iniciar, o próprio art. 195 da Constituição Federal e a Lei 
8212 disciplinam que a contribuição previdenciária incide quando paga 
ou creditada, então isso é bom ter em mente. Com a Emenda 
Constitucional 45 foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho 
para executar de ofício as contribuições previdenciárias, então não há o 
que se falar em competência da Justiça Federal para tentar buscar o 
reconhecimento dessa decadência, isso já ficou pacificado. Eu vou 
tentar então dar um exemplo, porque a questão é complicada entender 
no aspecto tributário, para ficar mais fácil. Vamos supor que uma 
empresa sofra uma reclamação trabalhista cuja prestação do serviço 
ocorreu há mais de cinco anos. Então, dentro do biênio lá de dois anos, 
o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista correspondendo a um 
serviço prestado há mais de cinco anos. Com a condenação trabalhista 
ou acordo, com a condenação trabalhista inicia-se a execução da 
sentença trabalhista. Após a execução da sentença, nos termos da Lei 



8212, no caso o art. 43, o juiz do trabalho é obrigado a exigir a 
contribuição previdenciária de imediato. Então é nesse momento, no 
processo do trabalho, que inicia uma discussão tributária, é nesse 
momento que se inicia. Não só a questão da decadência, mas a questão 
dos juros e multa incidente nessa contribuição previdenciária, que até 
então não foi recolhida, que incide sobre essas verbas objeto da 
condenação. Eu acho que vale a pena abrir o artigo. É 8212, o 43, que a 
base está ali. Então há duas discussões, a primeira: como que se inicia 
a contagem dos juros da contribuição previdenciária incidente sobre as 
verbas do objeto da condenação ou do acordo homologado na Justiça do 
Trabalho? E mais, qual é o termo iniciado em contagem do prazo 
decadencial dessas contribuições? Vale lembrar que na Constituição 
Federal e na 8212 diz que ela incide quando paga ou creditada. A 8212, 
João, no seu § 2º do art. 43, o § 2º do art. 43 foi alterado pela Lei 
11.941/2009 para dizer o seguinte: "Considera-se ocorrido o fato 
gerador das contribuições sociais na data da prestação de serviço”. 
Então, com base nesse dispositivo é que a própria Receita Federal 
recentemente, no Parecer Normativo 25, de 5 de dezembro de 2013 
confirma o que está na lei e diz que: “Nas ações trabalhistas” - aí eu 
escrevo aqui: “Nas ações trabalhistas das quais resultar pagamento 
sujeito à incidência de contribuição previdenciária, considera-se ocorrido 
o fato gerador das contribuições na data da prestação do serviço”. Na 
minha visão, salvo melhor juízo, tanto esse dispositivo operado pela 
11.941 quanto esse parecer tem por objeto cobrar os juros da 
contribuição previdenciária lá da data da prestação de serviço. E aí 
temos duas situações, só para relembrar: uma que a Justiça do 
Trabalho, ela reconhece... O empregado ele era celetista, então ela 
reconhece algumas verbas que não haviam sido pagas, ou até pode 
acontecer também da Justiça do Trabalho reconhecer um vínculo 
trabalhista de um empregado que não estava registrado e, portanto, 
seria ali da totalidade. Nesse sentido é que, no momento em que ocorre 
a intimação da decisão da liquidação da sentença trabalhista, é que 
alguns advogados trabalhistas começaram a sustentar a ocorrência da 
decadência e requerendo, portanto, o reconhecimento pela própria 
Justiça do Trabalho, e, por fim, afastar a contribuição previdenciária. E 
aí o tema acabou chegando no Tribunal Superior do Trabalho. E pela 
pesquisa que eu fiz não há nenhuma jurisprudência no sentido de 
que... acolhendo, portanto, esses argumentos levantados pelo advogado 
trabalhista, que era no seguinte sentido: o fato gerador da contribuição 
previdenciária, assim como prevê na própria Lei 8212, é da data da 
prestação do serviço. Portanto, não há nenhuma causa, não é um 
ajuizamento da ação trabalhista, não é uma condenação, não é 
liquidação da sentença que, prevista em lei, nada disso interrompe ou 
suspende o curso desse prazo decadencial. Então, isso que foi levantado 
pelos advogados, nessas ações trabalhistas, nesse momento da 
liquidação da sentença. E aí vale lembrar que a União, na condição de 
credora dessa contribuição previdenciária, atua no processo 
sustentando justamente o contrário, ela diz então o seguinte: Que a 
contribuição previdenciária... O fato gerador da contribuição 



previdenciária nessa hipótese ocorre com a intimação da decisão da 
liquidação da sentença trabalhista. Ou seja, segundo ela, é aí que 
ocorre a constituição do fato gerador na contribuição previdenciária. 
Assim, o fundamento usado pelos advogados trabalhistas era o próprio 
art. 174 do CTN, que fala que a ação... O 1713(F), § 1º do CTN, que 
concede o prazo de cinco anos para [ininteligível 1:16:19] tributário a 
contar do exercício do ano seguinte. Então, aqui, você vê que tem lições 
básicas do Direito Tributário, o evento ocorreu ou não ocorreu quando 
ele prestou o serviço? Se não houve o lançamento, o lançamento por 
homologação, começa-se a contar a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte? Então, quer dizer, por um lado você vê que a lei e o próprio 
parecer recente de dezembro de 2013 da Receita Federal quer fazer 
entender, afirma que o fato gerador ocorre lá na prestação do serviço, 
para contar os juros. Mas, por outro lado, o procurador da Justiça do 
Trabalho e o próprio TST vêm entendendo que, e aí eu até vou pedir a 
vênia aqui para ler o trecho do Tribunal Superior do Trabalho quando 
fala da constituição do crédito tributário. Que diz o seguinte: “É 
entendimento desse juízo que quanto aos créditos previdenciários 
decorrentes de sentença condenatória trabalhista ou acordos, não há que 
se falar em prescrição ou decadência, uma vez que a Justiça do Trabalho 
tem a competência para impulsionar de ofício as execuções das 
contribuições previdenciárias, sendo certo que a sentença judicial 
sobrepõe-se ao lançamento, substituindo-o”. Então, a minha proposta à 
Mesa é iniciar com as emissões básicas do Direito Tributário pelo artigo, 
pelo próprio CTN, para tentar entender. Eu acho que antes até do 
advento dessa Lei 8941, que alterou a Lei 8212, para dizer que o fato 
gerador ocorre na data da prestação de serviço, antes até dessa lei já 
havia todo o regramento da constituição do crédito tributário no 
lançamento. Então, a proposta para a Mesa é justamente tentar 
entender quando que ocorre o fato gerador e o termo inicial para 
contagem do prazo decadencial. Os valores são representativos, quer 
dizer, você tem 20% de contribuição previdenciária... Então, só para 
dispor. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Estamos inscritos, na 
ordem de inscrição, o Salvador, daí eu me inscrevi, depois o Plínio e a 
Valdirene. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o assunto que... Salvador. O 
assunto que trouxe realmente sobre múltiplos aspectos e provavelmente 
não será resolvido hoje. Tem muita coisa. Mas, basicamente, o seguinte: 
esse assunto, quando saiu a lei, foi discutido aqui no nosso instituto 
por duas sessões, talvez a gente possa até recuperar a Ata, e não vou 
nem dizer qual foi a decisão, que havia, foi encerrado com algumas 
dúvidas. Mas hoje, vamos supor, ficaria mais fácil. Tem muitas 
questões que você levantou que são, no Direito do Trabalho, recebem 
pinceladas diferentes, se há acordo, então as verbas não estão muito 
bem distribuídas. Vamos pegar um caso clássico que você levantou. O 
funcionário, ele esta pedindo valores de diferenças salariais dos últimos 



cinco anos, e aí já tem até a prescrição trabalhista, né, porque se ele 
tem dois anos para entrar, mas a prescrição trabalhista vai correr, 
então... Não, são cinco anos a contar da data que ele entra com a ação, 
mas ele tem dois anos para entrar com essa ação. Então, se ele entrou 
no primeiro ano, ele já perdeu um ano... Ok, isso aí nós já estamos 
tranquilos. Então, no momento que ele entra com a ação, aí essa regra, 
ela vale, o § 2º, por quê? Como está ‘lincado’ o Direito Previdenciário 
com o Direito Trabalhista, até pela Emenda 45, como você disse, no 
momento que o funcionário propõe a ação há uma interrupção do prazo 
decadencial ou prescricional, senão pela própria [ininteligível 01:20:52] 
dele, quando ele propôs o direito dele está preservado. São quatro anos 
e seis meses, aqueles quatro anos e seis meses que ele está pedindo lá 
atrás está em discussão e já está interrompido, concorda? É. Se ele está 
pedindo, entrou dentro do prazo, está pedindo quatro anos e seis 
meses, e ele entrou no sexto mês, ele está ok, a decadência para ele não 
corre mais, o direito trabalhista dele não corre mais. Ok? Ok. Nesse 
momento também que ele propõe a ação, estando ‘lincada’ a 
contribuição previdenciária, inclusive o § 3º, se aplica o art. 219 do 
Código de Processo Civil, e o art. 220, do Código de Processo Civil, que 
diz: “Proposta a ação, suspende-se a... interrompe-se a prescrição”. E no 
art. 220 “interrompe-se a decadência”. Então, para poder aplicar esse 
artigo do § 3°. Se, no final, a empresa não faz acordo e as verbas são 
pagas, vai ser calculada mês a mês. Então é a contagem do momento da 
prestação do serviço, com a decadência interrompida, ou com a 
prescrição interrompida, de acordo com as leis processuais que se 
aplicam também no caso trabalhista da ausência de lei específica na 
área trabalhista, e isso aí está aplicado. Então, no final, se houver 
diferença de salários daqueles meses, vai haver incidência a partir de 
cada mês de prestação de serviço. No caso que você falou, que existe no 
Direito do Trabalho a possibilidade de você pedir vínculo de emprego, 
isso não tem prescrição, você pode pedir 30 anos; se for o vínculo de 
emprego, a empresa vai pagar eventualmente o Fundo de Garantia, que 
até hoje não está resolvido se são trinta ou se são cinco anos, mas ela 
não vai pagar a contribuição previdenciária, porque já está coberta pela 
decadência, e ele também não vai receber diferença salarial nenhuma, 
porque está prescrito o direito de receber verbas salariais, mas o vínculo 
de emprego ele vai ter, ele vai ter o vínculo de emprego. Mas verba 
trabalhista não tem incidências das contribuições previdenciárias e, 
eventualmente, a empresa vai pagar o Fundo de Garantia. Então, em 
uma situação normal de discussão em que a empresa não faz acordo, 
discute e tem uma condenação de rendimentos até, inclusive, lógico, aí 
nós estamos entrando na área de Imposto de Renda, que é rendimentos 
recebidos acumuladamente, mas é uma outra história. Para efeito de 
contribuição previdenciária, os meses são seccionados e a decadência 
começa a contar da compositora da ação. Quer dizer, é interrompida 
pela propositora da ação. No final, pode demorar dez anos para vir a 
sentença... 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Leandro, eu o cumprimento 
por ter trazido o tema, é importante. Na verdade, me lembra um texto 
clássico para nós, do Brandão Machado, quando ele fala sobre 
prescrição e decadência, e aponta o erro inicial. O erro inicial, a gente 
fala em decadência em matéria tributária que acaba trazendo todas as 
consequências, ou seja, se a obrigação surgiu com o fato gerador, a 
partir dali já surge um crédito tributário que só caberia falar em 
prescrição. Por essa solução seria muito simples eu dizer que, sendo 
mera prescrição, a propositura da ação já interrompe a prescrição e não 
haveria o que questionar. O problema é que nós criamos uma 
jurisprudência... Assim, uma jurisprudência que não sabe exatamente o 
que é, porque às vezes o crédito tem natureza constitutiva, declaratória, 
o que seja, a posição mais conciliadora é dizer que a obrigação surge 
com o fato gerador, ainda ilíquida e certa, e que existe um prazo para 
torná-la líquida e certa por meio daquilo que se chamaria lançamento. 
Ou seja, o chamado prazo decadencial não é para constituir o direito, 
ou seja, em matéria tributária, o que nós temos é um prazo para que a 
Fazenda torne líquida e certa a obrigação surgida com o fato gerador, e 
essa liquidez de certeza se dá por um ato [ininteligível 01:25:08] do 
lançamento. O desafio que nós temos é que, às vezes, ou muitas vezes, 
não existe lançamento, não existe esse ato da administração, e mais e 
mais nós temos autolançamento, nós temos situações em que o 
contribuinte recolhe ele mesmo o tributo. Então, dizer que ainda é 
necessário o lançamento é tampar o sol com a peneira. O que eu me 
pergunto aqui, é se o prazo para a Fazenda Pública tornar líquida e 
certa a obrigação se estende ao prazo para que o próprio juízo torne 
líquida e certa a obrigação, porque essa situação tem um quê de 
esdrúxula porque quem vai dar liquidez e certeza à obrigação surgida 
com o fato gerador não é a Fazenda Pública e, sim, o juiz. Então, a 
dúvida que eu teria é: o art. 173 se aplica com o prazo para que o juiz 
tornasse líquida e certa? Não me parece tão imediata. Ou seja, não me 
parece – terminando - não me parece ser caso de lançamento àquilo que 
o juiz faz por sentença. É condenação, é título executivo, mas não é 
lançamento, então não se aplica o prazo do art. 173 para essa hipótese. 
Como a prescrição se interrompeu com a ação em juízo, me parece 
possível a cobrança por esse caminho. Essa é uma proposta de 
encaminhamento e raciocínio e também sujeito que questionamentos. 
Como eu falei, Plínio e Valdirene. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu ainda-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E depois João, hein. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu ainda penso que o que tem que 
prevalecer aí são as normas do Código Tributário Nacional em matéria 
de prescrição e decadência. Se há casos em que o contribuinte, por 
exemplo, ocorrendo o fato gerador, ou esse fato gerador é levado ao 
conhecimento do Fisco ou não é. Se para isso... começa a correr o prazo 
aí de decadência. É claro, naqueles casos em que há o lançamento, 



vamos dizer, a comunicação da ocorrência do fato gerador e não ao 
pagamento, nós temos aí o prazo de cinco anos, a contar da data da 
ocorrência do fato gerador. Fora dessas situações, o Fisco tem o poder e 
o direito de, vamos dizer, efetuar o lançamento, desde que não venha... 
Ou melhor, a partir do primeiro dia do quinto ano subsequente, teria 
cinco anos, por exemplo, para fazer esse lançamento a partir daí, a 
partir do momento em que tome conhecimento da ocorrência do fato 
gerador. Mas nós temos aqui uma situação em que não pode, a meu 
ver, ser abrangido na cobrança dessas verbas aquilo que está 
[ininteligível 01:28:15] por um período anterior a esses cinco anos. 
Vamos dizer assim, a ação é proposta hoje e as contribuições 
abrangeriam um período de dez anos retroativamente, evidentemente 
aquelas que estão dentro dos primeiros cinco anos não poderiam estar 
sendo objeto de cobrança, no meu modo de entender. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Valdirene. 

Sra. Valdirene: Acho que aqui, muito bem colocado pelo Schoueri, 
fazendo um contraponto, analisar a Constituição 8.212 e CTN. A 
Constituição, ela dá a competência ao juiz do trabalho, à [ininteligível] 
trabalhista de executar essas verbas. Então o termo execução utilizado 
pelo constituinte no 114, 8, é isso? É, 114, 8, qual é a abrangência? Eu 
posso dizer que essa execução também está aí também no próprio 
lançamento, com a decisão judicial como norma, ela tem esse 
[ininteligível 01:29:25]. E em relação - deixo para pensar - e em relação 
à Lei 8.212 versus CTN, o 143... o 146, três, isso, ele compete à lei 
complementar definir em matéria tributária prescrição decadência 
[ininteligível 01:29:47]. Então, é possível auferir inconstitucionalidade 
dessas alterações da 8.212 de 1991 etc., como já foi feito em relação ao 
45, quando colocou prazo de dez anos, e o CTN definia como cinco 
anos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei se eu quero falar. Você pediu, 
Plínio? 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu pedi para falar, mas eu não sei se 
eu quero falar, não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então... Salvador. Obrigado, João. 
Depois de tudo que foi ouvido do Plínio e da Valdirene, eu acho que 
chegamos exatamente no ponto inicial que eu estava falando. Você 
colocou uma hipótese que agora não é cabível. Se o funcionário pede 
dez anos, ele não tem direito. Ele só pode pedir cinco anos a partir da 



data que ele entrou com a ação. A única coisa que ele pode pedir, não 
tem prazo prescricional, é o vínculo empregatício. Ele trabalhou 30 
anos, não foi registrado, ele requer o vínculo empregatício, mas não tem 
nenhuma verba salarial, ele diz: “Eu fui bem claro, eu recebi todo o meu 
salário, mas não era registrado, então eu quero” - até para efeito de 
aposentadoria - o INSS entra até como interessado, reconhece o vínculo 
e ele vai para a aposentadoria. A empresa não tem nada que pagar nem 
contribuição previdenciária dos cinco anos anteriores, que dizer, cinco 
anos anteriores não, dos cinco anos antes da propositura da ação, 
[ininteligível], está fora. Antes era dez? Não, agora é só cinco, está certo? 
Antes eram dez anos. Na lei havia muita jurisprudência que dizia que 
eram dez anos, ficou resolvido que são só cinco anos. Então a empresa 
não tem nada que pagar, porque quando ele entrou já estava decadente 
o direito da previdência. Não, mas isso é tranquilo, essa não é a questão 
que está em jogo. A questão que está em jogo é o seguinte: no momento 
em que ele propõe a ação, ele pede os cinco anos anteriores na ação, 
naquele momento ocorre alguma coisa com relação à decadência do 
direito da Fazenda fazer a cobrança da contribuição previdenciária? 
Essa é a questão. Por quê? Porque a ação trabalhista vai prosseguindo o 
tempo, e a gente podia dizer: se o Fisco não fizer o lançamento para 
prevenir a decadência, já caiu de moda esse negócio de prevenir a 
decadência, já caiu de moda, o Fisco antes ele tinha essa ideia, agora 
ele não tem mais. Se ele não fizer, lá, quando terminar a ação, daqui há 
dez anos, mas ele está discutindo aqueles cinco anos, que foi 
interrompida a prescrição, inclusive em relação a ele, ele pede direito de 
discutir sempre, no momento que entrou com a ação. Então, esse ato 
provocou também, como ocorre no Direito Tributário, que não se aplica 
o art. 174, porque quando você propõe uma ação de repetição de 
indébito ou você faz um pedido de restituição administrativa, esse ato 
interrompe a decadência a seu favor, não é isso? Quando você entra 
com um pedido de restituição, aquele direito da Fazenda de não pagar 
depois de cinco anos é interrompido, não é? É um dispositivo de direito 
processual, que é o art. 219, que diz que a propositura da ação 
interrompe a prescrição e o art. 220 diz que interrompe a decadência. 

Oradora não identificada: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Então, nesse momento, a questão 
é essa, o art. 43, ele necessita de algo mais da Fazenda para dizer: 
Olha, eu vou me prevenir, você está pedindo aí os salários de cinco 
anos, eu vou lançar a Previdência Social só para prevenir a decadência, 
porque lá na frente você poderá alegar a decadência? Não, eu acho que 
não precisa, porque está, como diz o art. 114, caberá a execução no 
próprio juízo trabalhista, então está a informação, e está interrompida a 
decadência, porque o Fisco não pode cobrar enquanto não tem a 
sentença final. O Fisco não pode cobrar nada, ele não pode cobrar uma 
contribuição previdenciária de algo que não tem um título. Então, na 
minha opinião, está interrompida a decadência nesse momento, não foi 
feito lançamento nenhum, é caso realmente de decadência. O Fisco não 



pode fazer o lançamento porque está proibido de fazê-lo, não tem base 
ainda para fazê-lo, porque não tem a obrigação, não está criada ainda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não pode e não precisa, 
porque a sentença vai ser o suficiente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão Exatamente. Então, nesse ponto, você 
encontra aí o seguinte: terminada a ação, aquele período de cinco anos 
anteriores à propositura, ele está completo, anterior à propositura. Se 
pediu dez anos, os cinco anos lá de atrás está morto, não tem nada. O 
que vai ser cobrado vai ser a partir do fato gerador, a regra. Então, hoje, 
vamos supor, estamos em 2014, eu peço um salário de 2009, a 
diferença de salário de 2009. Vai ser, no final, em 2020, quando eu 
receber esse valor, a empresa vai ter que pagar a Previdência Social 
sobre o fato gerador em 2009, com juros a partir daquela data. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco tinha pedido a 
palavra, parece que quer de volta. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, realmente, eu não me lembro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só peço dois minutos, João. 

Sr. João Francisco Bianco: Claro. Eu não me lembro de ter discutido 
esse assunto no passado aqui na Mesa, mas, realmente, a questão é 
interessantíssima, que a gente tem a concorrência do fato gerador com 
a prestação de serviço, mas não tem base de cálculo. A base de cálculo 
vai ser determinada somente após a condenação judicial, houve um 
acordo, e o prazo do recolhimento é contado a partir do acordo. Se for 
feito o acordo do pagamento em parcelas, o prazo de recolhimento é 
contato a partir do pagamento das parcelas. Então, é um negócio meio 
maluco. Então, quando o Leandro estava expondo a questão, eu estava 
me lembrando que na casa do Roberto quem diz para ele que não é bem 
assim é o filho dele. Na minha casa, quem diz para mim que não é bem 
assim é a minha mulher. Aqui, o juiz do trabalho, ele olha para o 
Direito Tributário e diz assim: Não, não é bem assim, é outra coisa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri:  [ininteligível 01:36:01] Vou 
dar por encerrada a reunião, agradecendo a participação de todos, 
esperando vê-los semana que vem, quando discutiremos o tema das 
taxas com o professor Roberto Catalano Ferraz. 
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