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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, nós vamos 
organizar conforme já foi anunciado, a partir de segunda-feira, nos 
encontros do Observatório Iberoamericano de Tributação Internacional, 
do qual nós somos membros fundadores.  

E, na quinta-feira que vem, será o encerramento do Tax Moot, que é a 
competição entre os alunos, então não teremos Mesa na próxima 
quinta-feira por esta razão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As inscrições estão abertas e gratuitas. A 
inscrição é por painel, por tema, porque como o Auditório tem só cem 
lugares, e fazemos de propósito lá para haver uma maior participação, 
então inscreva-se naquele painel para o qual você se compromete vir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, todos estão 
convidados, façam inscrição por favor se quiserem, certamente muito 
interessante. Nós temos uma equipe competindo pelo IBDT e outra pela 
USP. 
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No pequeno expediente, alguma outra comunicação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Creio que não tenha concluído ainda, mas 
ontem já com dez votos foi julgado no Supremo a questão das entidades 
assistenciais se seria ou não necessário uma lei complementar para os 
requisitos para o uso da imunidade. A informação que eu disponho é 
que por enquanto, por ampla maioria, decidindo que seria necessária a 
lei complementar. Parece que o ministro Teori teria tido uma posição 
contrária com preliminares, no final como não conseguiu preliminares, 
ele teria entrado no mérito na questão se seria o caso de modular ou 
não modular os efeitos.  

Os demais não seguiram, não trataram do assunto, assim, não 
discordaram... – desculpe, eu tenho essa informação que um conhecido 
que estava presente – não trataram do assunto, tocaram, o julgamento 
apenas não terminou, porque o ministro Marco Aurélio pediu vista no 
final. O ministro Marco Aurélio que já tem voto no sentido de que é 
necessária a lei complementar, não se sabe nem porque ele pediu vista, 
mas esse é o ponto atual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, isso é uma 
informação importantíssima, sabemos dos problemas de leis ordinárias 
interferindo nas imunidades além do artigo 14 do CTN e a 
jurisprudência até que no sentido que precisaria haver lei 
complementar para alguma coisa além do artigo 14.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parece também que o ministro Teori teria 
sugerido que se desse um prazo de dois anos para o Congresso... o voto 
que seria curioso, a proposta dele seria manter a atual lei por dois anos 
para que o Congresso editasse ou não uma lei complementar. Mas como 
eu disse essa proposta não seguiu adiante. Mas como o ministro Marco 
Aurélio pediu vista pode ser que surja essa ideia diversa do que nos se 
espera. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é um absurdo porque 
se você já tem lei complementar, não falta um preceito constitucional a 
ser legislado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Verdade complementar professor, é 
que é só data dos impostos. É que, então, foi, desses 28 anos que tem a 
Constituição, a gente tem problemas com as nossas instituições e uma 
das grandes alegações que tinha é que o artigo 14 só trata de impostos 
e aí, portanto não se aplicava à imunidade das contribuições. Durante 
três anos, até que saiu a Lei 8.212, todas as instituições foram 
autuadas porque disseram que não havia lei para isso. Então, 
realmente, quanto tempo, mais de um quarto de século e ainda o 
assunto agora que começa a ser resolvido como insegurança total 
porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a Lei 9.532 que eu 
achava assim, olha, vai dizer que essa lei é inconstitucional, precisa lei 
complementar, não, ele julgou alguns pontos que ele tirou, mas 
manteve os outros, que isso significa que entendi que a lei ordinária era 
suficiente. Não, foi julgado a lei. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas sem dúvida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas então ficou, ficou sempre esse 
limbo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que o Supremo, veja o seguinte, o que 
ele julgou – se não me engano foi até em Cautelar que ele tinha julgado 
– é que é necessária a lei complementar para o tema da unanimidade. 
Ou seja, outros temas poderiam ser tratados por lei ordinária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, exatamente, as condições para 
usufruir da imunidade estavam na Lei 9.532. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essas foram suspensas pela Cautelar. 

Orador não Identificado: Nem todas, não, não, nem todas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Rodrigo, você tem mais informação disso? 

Sr. Rodrigo: Não, acho que nem todas as condições, mas a lei inteira 
não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As que não foram 
suspensas, elas são compatíveis com o artigo 14, elas não se 
compatibilizaram com o artigo 14. Essa é a razão. Você tem razão na 
questão de imposto e contribuição. Se nós estamos tratando de 
contribuição, retiro o que eu falei, realmente há necessidade de uma lei 
complementar e aí é a concessão de um prazo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, faz uma gentileza, não retire, não 
retire. Nós estamos falando de um diploma anterior que tratava de 
imposto porque o tema era para impostos. Na medida que eu tenho um 
diploma novo, que desdobra os impostos, entre impostos e 
contribuições, e desdobra apenas na sua destinação já que o fato 
gerador é o mesmo, a partir da recepção, eu devo ler o que está no 
Código Tributário Nacional como imposto e ler bom, doravante isso se 
aplica à contribuição já que essa é a sucessora daquele imposto. É uma 
questão de, da recepção. Eu não retiraria nada, na minha opinião o 
Código Tributário Nacional aplica-se em, por sua inteireza às 
contribuições sociais na matéria de imunidade, o que não impede que 
outra lei complementar venha trazer outros requisitos, mas eu não, eu 
acho que pela recepção, porque o que nós temos nessas contribuições 
não são aquilo que o Geraldo Ataliba chamava de veras contribuições. 
Ou seja, as contribuições sociais do artigo 195 – não, desculpe não 
todas, porque eu poderia tratar da folha de salários, a folha de salário 
talvez seja uma situação a parte – mas assim, em princípio eu tenho 
impostos ali. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós podemos 
acompanhar o fim do julgamento para voltarmos nesse tema. Prof. 
Schoueri, se você puder então acompanhar. 

Outra notícia que eu queria dar também, trazida pelo Prof. Paulo 
Bonilha, é a continuação do julgamento do RE-593.849, que é relativo 
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ao direito de restituição de ICMS para maior pelo substituto tributário. 
Brandão, ou Mauro, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade eu não vou ler porque o 
assunto já é.... Então, eu é o seguinte, todo mundo foi contra a 
substituição tributária que ela era um verdadeiro cipoal, é uma 
dificuldade imensa, pior que do que a lei de PIS/Cofins, ainda mais 
agora com essas questões interestaduais, diferença de alíquota, 
interestadual, tem estado que tem convênio, tem estado que não tem. 
Para o operador de ICMS, isso se transformou em um verdadeiro 
inferno, mas para o fisco é um conforto, não é no interesse do fisco, 
quer dizer, é do interesse do fisco mas com o conforto para o fisco.  

Mas aquele fisco paulista e pernambucano lá atrás, muito mais 
ganancioso do que os demais, porque foram só nos dois estados que 
fizeram as leis, garantiram que o cidadão que vendesse o produto em 
substituição tributária por menos teria direito à restituição, por outro 
lado se vendesse a mais teria que fazer um complemento e isso foi feito. 
Isso acaba com a substituição tributária, porque o cidadão recebe 
substituição tributária, ‘ah, eu estou tranquilo’, não você está tranquilo, 
porque você vai todo mês vai ter que verificar se você vendeu por menos 
ou por mais, se você vendeu, tem que recolher. Ora, que substituição 
tributária é essa, a gente é contra, mas tudo bem, está implantado, 
teria que ser um fator de acréscimo razoável, preço de mercado, mas 
esquecer e a jurisprudência anterior do Supremo tinha chegado a isso, 
no sentido de que só tinha direito à restituição quando o fato gerador não 
ocorresse. Quer diz, por alguma razão houvesse um incêndio, fogo e tal 
aí haveria a devolução. Nos casos de operações normais, não 
exatamente porque rui o sistema. Bom, agora nós estamos com seis a 
zero nesse sentido, no sentido de que se pagou, se o valor cobrado pela 
substituição tributária na fonte for maior do que o preço de venda, o 
vendedor pode voltar para o fabricante e pedir a devolução, ele que fará 
essa operação, fará esse acerto de contas. E se por outro lado ele vender 
por mais, isso agora acontece muito no regime inflacionário até, 
pequeno por pequeno que seja nós estamos no regime inflacionário, ou 
não. Então, vai ter que fazer novamente a escrita e fazer o recolhimento, 
quer dizer, é uma coisa fora, fora de qualquer contexto, mas tudo bem, 
está seis a zero, mas ainda não terminou. 

Segundo notícias, faltam dois ministros para votar que ainda estavam 
fora do país, e claro que os demais poderão eventualmente mudar. E 
nós temos seis a zero em uma outra questão de Cofins, da incidência na 
base de cálculo; acho que está seis a zero, da exclusão de ICMS na base 
de cálculo, mas não fechou ainda exatamente porque pode haver 
mudanças. E outro efeito que estão estudando, ah, e já está 
preparando, realmente, se vai poder receber de volta, vai ter que pagar a 
diferença, isso os ministros todos já disseram, quer dizer isso aí 
praticamente ponto pacífico.  

Então, o estado de São Paulo que entrou com essa ação para anular a 
lei, porque ele não queria revogar, pois revogando ele dava direito a 
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restituição nesse período todo e anulando a lei por ser inconstitucional, 
ela era nula e ninguém teve direito à restituição, não tinha nada. Bom, 
perderam agora tem que cumprir, mas ainda, bom, seis a zero é um 
resultado extraordinário, para mudar precisa ter, os outros têm 
argumentos muito grandes na fazenda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a introdução foi mais do que correta, é 
mais um sistema caótico porque ficou assim na origem, e quando foi 
introduzido o o § 7º art. 150, exatamente para recepcionar uma coisa 
que é bastante importante que é o princípio da estrita legalidade 
tributária. Então, inventar exatamente uma hipótese de que pode ser 
cobrado imposto em relação a fato gerador futuro, que naturalmente se 
não ocorrer, então vai ter a restituição imediata e tal, e tudo isso. Na 
verdade isso foi muito malfeito porque na verdade era só uma questão 
visando exatamente o ICMS. E fizeram de uma forma genérica, um 
absurdo total, eu inclusive, eu usava assim quando isso começou, eu 
usava a seguinte imagem: “Ah, então, é genérico, portanto, podem 
verificar, o advogado tem uma média de mídia de X, quando ele se 
inscreve na OAB você faz uma estimativa e ele já começa a recolher e se 
ele não chegar a receber isso ele vai ter a restituição, integral e imediata”. 
Quer dizer, é realmente um absurdo desde o início. 

Agora, quanto à questão da restituição, também eu achava interessante 
sempre o seguinte argumento: é, nós não vamos restituir, mas em 
compensação também não vamos cobrar se houver uma base de cálculo 
maior e isso então compensa. Quer dizer, um absurdo isso, realmente 
não é um sistema tributário, é um caos tributário. Além disso, é o 
seguinte, compensar o que? Alguém fez estudos para verificar qual é a 
vantagem financeira do fisco em receber isso antecipadamente? Então, 
a compensação já está aí, não precisa justamente ainda por cima cobrar 
alguma coisa. Então, realmente é uma legislação, desde a Constituição, 
completamente desastrada.  

Além disso, eu acho que fere ao próprio modelo de ICM e ICMS quando 
foi introduzido na Constituição, porque foi introduzido como imposto 
plurifásico, plurifásico não cumulativo e o que se fez? Transformaram 
cada vez mais esse imposto num imposto monofásico, isso já é outra 
discussão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Primeiro lugar, com relação à cobrança do 
passado, Brandão, eu acho que vai ter ainda muito o que se discutir de 
qualquer modo, questão até de legalidade. Ou seja, a grande maioria 
dos estados adotou por lei esse pagamento definitivo, então eu acho 
assim, é muito difícil imaginar que nós tenhamos algum problema com 
o passado. 

Com relação ao sistema de restituição tributária em si eu tinha uma 
posição muito parecida com a do professor Gerd, eu também achava 
um absurdo, etc. Depois, saiu um artigo do Prof. Humberto Ávila, que 
me fez repensar e me fez entender esse regime como podendo ser 
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plenamente válido e constitucional. Ou seja, eu passei a entender que 
não existe, e consultei a “bíblia” para verificar que na “bíblia” não está 
escrito que a base de cálculo de um tributo deve ser o valor da 
transação. Consultando a “bíblia” um pouco mais, os “dez 
mandamentos” e tudo mais, eu verifiquei que o legislador pode escolher 
por base de cálculo, existem várias bases de cálculo possível para o 
mesmo fato gerador. Então, entre ser a base de cálculo o valor da 
transação ou ser o valor corrente da mercadoria, parece-me que no 
ICMS, o legislador complementar pode definir como base de cálculo o 
valor corrente da mercadoria, se isso é aceitável, me parece aceitável – e 
eu vou lembrar que o IPI já tem isso há muito tempo, para 
estabelecimentos interdependentes, então, até um argumento como 
esses – eu vejo na substituição tributária, e aí por isso que eu acho que 
existe um engano nessa revisão do Supremo, o legislador fixando a Dred 
à base de cálculo, naquele regime que o Brandão Machado nos ensinou, 
pré-numerando, a base de cálculo daquela transação que poderá 
complementar o tempo, será o valor de mercado dessa mercadoria. 
Portanto, a concorrendo o fato gerador, não cabe falar em repetição de 
indébito por diferença de preço porque o preço é irrelevante para aquela 
operação. Haveria repetição sim, se o preço, o valor, a base de cálculo 
adotada não fosse o valor de mercado. Então, a discussão me parece 
ser, poderia cabível dizer, “olha, essa tabela não fixa valores de 
mercado”, como se fosse, é genérico, uma discussão sobre o que é valor 
de mercado ou não. Então, na medida em que há o arbítrio na fixação 
do valor do mercado, haveria uma discussão. Mas em si a sistemática 
por conta disso, repetir o indébito me parece até despropositado, já que 
não há na lei complementar a definição da base de cálculo como valor 
daquela transação. 

Então, como eu vou falar em repetição se eu não tenho isso? Me parece 
uma questão técnica.  

Independentemente, e aí é outra discussão, a substituição tributária me 
parece criada, ou cabível, e essa discussão o Supremo nunca enfrentou 
como excepcional, ou seja, em situações em que haja um preço de 
mercado conhecido, um produto homogêneo. O que nós temos hoje é 
um abuso da substituição, e este abuso da substituição, quando eu 
pego produtos muito distintos colocados com base de cálculo 
semelhantes, agora eu tenho problemas com livre concorrência. Eu 
tenho problemas seríssimos, eu estou impondo a mesma base de 
cálculo a produtos diversos. Eu não posso, e aí, ou seja, feriu a 
proporcionalidade, nós temos outro tipo de discussão que este não é, 
não foi enfrentado nesse julgamento, e este sim eu ficaria de pé se 
ouvisse uma Sessão do nosso Supremo Tribunal Federal enfrentando 
uma questão adulta, a questão de saber como é viável que o produto 
cujo preço varie muito, que eu imponha – agora sim – uma única 
tributação. Porque ao impor um único tributo a um preço variado, eu 
acabo impondo uma tributação muito alta para aquela transação cujo 
preço é muito baixo, ou seja, a alíquota real fica muito alta para aquela 
transação. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, ganha muito 
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aquele que tem preços altos, porque afinal de contas o tributo 
proporcionalmente é muito baixo. Se nós sabemos que o tributo sobre o 
consumo atinja a capacidade contributiva do consumidor, o mesmo 
produto vendido em um supermercado na periferia por um preço ou 
vendido num supermercado de luxo nos Jardins ou em um hotel, o 
produto é o mesmo, o consumidor do hotel ou do supermercado de 
luxo, ele manifesta uma capacidade contributiva muito mais alta que 
aquele outro que vai a um supermercado, a um mercadinho na 
periferia, capacidade contributiva muito diversa. Se o tributo é fixo e o 
preço da mercadoria é muito distinto eu tenho uma alíquota sobre uma 
cotributação daquele com menor capacidade contributiva muito alta, 
um efeito extremamente regressivo.  

Então, discutir a regressividade da substituição tributária, para aí sim, 
discutir proporcionalidade, dizer, cabe substituição? Cabe. Cabe. 
Quando eu tenho um produto homogêneo e com preços homogêneos. E 
não me parece inconstitucional, não me parece descabido que legislador 
troque a base de cálculo do valor da transação pelo valor de mercado, 
até porque esse valor de mercado é conhecido. Ou seja, ela começou 
bem, mas infelizmente nós tivemos um abuso. Acho lamentável essa 
discussão que se faz no Supremo, que pra mim está desfocado, está 
desfocado, qualquer que seja o resultado é lamentável. É lamentável 
discutir-se desse modo e não se discutir o problema efetivo da 
substituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu achei muito interessante a 
argumentação, só que eu me pergunto: o que fazer com o § 7? Porque 
justamente existe porque não é o valor de mercado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Negativo, desculpe, desculpe. O § 7º está 
dizendo se não ocorrer o fato gerador... vamos pegar um produto 
homogêneo, vamos pegar um produto bastante homogêneo que é a 
gasolina. A gasolina existe uma variação que assim, se eu for ao posto 
eu já espero o quanto eu vou pagar qualquer que seja o lugar. Então, 
ocorreu ou não correu o fato gerador? Se não ocorreu, por que não 
ocorreu? Porque houve um assalto, ou por N razões, não ocorreu, eu 
vou repeti-lo. Agora se ocorreu, já foi pago. O § 7º, exempliciona 
situações em que não houve o fato gerador. Agora se houve, a base de 
cálculo é o valor de mercado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia perguntar, eu já vou 
passar a palavra para o Alexandre que pediu, mais eu quero voltar a 
esse tema. 

Sr. Alexandre: O que ocorreu na época, isso está meio sossegado, para 
nós advogados não houve muita discussão, mas essa ação tem mais de 
15 anos lá, na época, a substituição tributária foi utilizada pelos 
estados como meio de aumentar a arrecadação do ICMS de forma 
desproporcional, o lucro que estimavam para aquela mercadoria que era 
imposto pelo estado apesar de ser uma câmara, que tinha participação 
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do sindicato e etc., eles impunham uma margem de lucro absurda, 150, 
200% sobre produtos homogêneos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Este é o problema. 

Sr. Alexandre: Então, isto que levou vários contribuintes de setores 
homogêneos, distribuidores de cimento, combustíveis, bebidas, 
automóveis, a entrarem com ações e ficaram todas sobrestadas, eu, por 
exemplo, tenho várias, e nas perícias, nenhum caso houve pagamento a 
menor, olha, tem que complementar, isso aí é uma exceção, a regra, 
isso não existe, apesar do Dr. Brandão ter se insurgido, essa repetição é 
uma coisa surreal, quer dizer, a repetição a favor do estado ou o 
pagamento, o complemento do pagamento, sempre esteve na lei, mas 
não existe. O que há sim, um superlucro estimado que precisa ser 
repetido, porque há uma desproporção. Depois disso, é que essa 
discussão do supremo tomou corpo e o Supremo julgou a, acho que o 
convênio 18 dos estados, parece que houve uma, o Estado de São 
Paulo, por exemplo, acomodou a margem de lucro para um patamar 
razoável e os contribuintes pararam de discutir. Quer dizer, aí todo 
mundo o que, aumentou o preço, o contribuinte final, o contribuinte de 
fato é que suporta esse pagamento a maior porque se homogeneizou um 
lucro no patamar X, e todo mundo começou [ininteligível], eu acho, eu 
queria pagar pra ver pra ver se alguém vai ter complementar esse 
pagamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quero fazer um resuminho 
aqui, o Prof. Schoueri lembrou a questão do IPI, o IPI é diferente. Ele 
estabelece que você vai usar o valor de mercado em determinadas 
situações, ele não diz qual é o valor, é matéria a ser apurada caso a 
caso. Portanto, em choque com essa posição teórica que foi apresentada 
aqui, e com a qual eu quero dizer que concordo. Essa posição teórica, 
ela só abre campo para uma discussão, se o estado fixar uma pauta 
mínima, e real. Então, não estaria muito em questão aqui o ponto que 
eu acredito ser discutido no Supremo.  

A respeito do ponto que está sendo discutido no supremo, o § 7º do art. 
150, ele só prevê a restituição preferencial e imediata no caso de 
inocorrência do fato gerador, ele não prevê se houve fato gerador e o 
valor for maior ou menor do que a base de cálculo, ou seja, não tem 
jeito, também nesse ponto o § 7º está de acordo com a teoria exposta 
pelo Schoueri.  

Eu queria só fazer uma pergunta aqui meio acadêmica, existe uma 
lacuna na Constituição a respeito de situações em que a base cálculo é 
maior ou menor do que está sendo discutido, do que o valor efetivo 
praticado pelo substituído ou a norma da Constituição, a contrario 
sensu significa que não se fala nem em pagamento de diferença e nem 
em restituição. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Antes de eu adotar a atual posição que eu 
adoto e me parece, o melhor pensamento meu atual, eu cheguei a 
entender, só para te dar uma resposta, só para dizer como poderia 
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pensar de outro modo, que quando o constituinte fala ocorrência do fato 
gerador, a lição do nosso querido Rui Barbosa Nogueira, o fato gerador 
tem vários aspectos e a base de cálculo nada mais é do que o aspecto 
quantitativo do fato gerador. Então, neste sentido, aquele fato gerador 
não ocorreu, ocorreu um outro fato gerador porque eu tenho uma outra 
base de cálculo. Esse é o caminho que eu seguia porque eu não havia 
percebido que a base de cálculo poderia ser pré-numerando, a minha 
evolução foi quando eu percebo que o legislador complementar a quem 
cabe definir a base de cálculo definiu no sistema pré-numerando, o 
sistema, aquele sistema que independente da operação concreta, daí 
que eu recuei e mudei de posicionamento.  

Gerd, eu estou sempre disposto a mudar de ideia: eu leio, estudo e falo 
isso me faz sentido. Então, nesse sentido, hoje me faz sentido, ainda 
que o Supremo venha a decidir no sentido como eu pensava no 
passado, hoje eu estou convencido de que a substituição tributária 
enquanto tal não é contrária ao direito tributário. O abuso da 
substituição tributária, o erro na base.... na verdade para mim existem 
dois problemas: um concreto, é cálculo exagerado, sem dúvida, isso vale 
até para a gasolina, então, assim, basta mostrar que o preço não é 
adequado. Mas existe também um segundo problema, e o Paulo Victor 
Vieira da Rocha tratou do assunto em um livro publicado por nós e pela 
Quartier Latin, que é o problema da proporcionalidade, aí, ou seja, 
quando eu abuso da sistemática, sistemática que me parece 
constitucional desde que nos seus limites. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrado o trabalho 
do Paulo Victor, que foi magnífico. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria, não sei se eu entendi direito, 
mas eu queria colocar uma questão em dúvida aqui, justamente para 
confirmar o pensamento do Schoueri. Existe um fato gerador, que é a 
saída da mercadoria da indústria e comércio. Esse fato gerador, de 
acordo com a lei atual, a base de cálculo dele é o preço de venda da 
mercadoria. Existe um segundo fato gerador que é do comércio para o 
consumidor final. Esse fato gerador presumido, que vai acontecer lá no 
futuro ele está sendo, esse imposto sobre esse fato gerador futuro está 
sendo cobrado no momento em que o produto sai, a mercadoria sai da 
indústria para o comércio. O que você está dizendo é que o primeiro fato 
gerador pode ter por base de cálculo o valor de mercado da mercadoria? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o segundo. O que eu disse é, o 
primeiro fato gerador, base cálculo no valor de transação, não há 
discussão sobre isso.  

Eu disse que para o segundo fato gerador, a base de cálculo é pré-
numerando. Eu só quero esclarecer, porque eu estou usando a 
expressão pré-numerando e pós-numerando, porque o Brandão 
Machado nos trouxe isso da Suíça para nos ensinar que alguns 
tributos, a base de cálculo independe da transação em concreto. Se 
você tem dúvida sobre isso eu lhe afirmo que hoje você já sabe quanto 
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você vai pagar de IPVA, conquanto o fato gerador seja só 1 de janeiro, 
porque nos termos da lei do IPVA paulista, pelo menos, a base de 
cálculo é o valor de mercado do dia 30 de setembro; mais ou menos 
agora se você entrar no site da Secretaria da Fazenda já deve ter a base 
de cálculo do imposto do ano que vem. Então, veja, a base de cálculo é 
pré-numerando porque ela independente do fato, independe daquele 
fato concreto, a base já é conhecida e relacionada ao fato, sem dúvida 
existe uma relação ao fato, mas independente daquele fato concreto, 
isso que existe para o IPVA. Isso existiu para o PIS, a famosa tese do 
PIS seis meses, nada mais era do que uma base do cálculo pré-
numerando, ou seja, quando do fato gerador, a base de cálculo era 
faturamento do sexto mês anterior.  

E neste caso, para a segunda saída, João, respondendo para a segunda 
saída, a base de cálculo é o valor de mercado daquele mês. 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, mas para a segunda saída você está 
cobrando junto com a primeira. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu faço duas cobranças. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: E qual é o valor da primeira? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A primeira, o valor de venda. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ah, sim. Então, o valor de venda ele pode ser 
superior ao valor do mercado. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu ainda tenho as minhas dúvidas com 
relação à procedência desse regime, porque acho que o caso do IPVA é 
um pouco diferente, é um imposto sobre a propriedade, alguém vai ser 
proprietário daquele bem, com certeza esse é um fato gerador, que vai 
ocorrer. Tem mais certeza na ocorrência desse fato gerador, do que a 
saída de uma mercadoria, que ela pode não sair. Inclusive, pode ser 
valor de mercado pode variar e o contribuinte pode vender por um valor 
abaixo do valor do mercado, tem muito mais instabilidade, muito mais 
insegurança na fixação dessa base de cálculo do que o IPVA. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Data venia, eu vou te convidar para andar 
no meu carro, e no meu carro você vai achar que o valor do IPVA está 
completamente errado, o meu carro vale muito. Cada um de nós vai 
falar a mesma coisa do próprio carro. Ou seja, cada carro tem o seu 
valor e o fato gerador que vai acontecer, certamente, vale muito mais – 
não vai contar para ninguém porque irão querer aumentar o meu IPVA. 
Mas o fato é o seguinte, é irrelevante, é o valor de mercado. O legislador 
complementar a ele cabe definir a base de cálculo e ele definiu, como 
base de cálculo, o valor de mercado. O valor de mercado é uma base de 
cálculo razoável para aquela transação. Insisto, não ocorreu o fato 
gerador, restitui, o constituinte assegurou isso. Mas correu o fato 
gerador está perfeito, fato gerador ocorrido, base de cálculo valor de 
mercado já está recolhido, terminamos a situação. Não há que se falar 
em repetição ou complementação. 



 

 11

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu queria apenas aduzir uma 
observação que é a seguinte, vem do tempo do imposto de vendas e 
consignações, o ICM, e o ICMS adotaram também formas indiciárias de 
apurar o fato gerador. Isso por quê? Porque nós temos grandes 
contribuintes, médios e pequenos contribuintes, então o tempo do IVC 
já se consolidou, o que se chamava o regime de estimativa, então eu vou 
dar aquele exemplo clássico que é o da padaria. Atribuía-se à padaria, 
cada saco de farinha que ela compra, então tem as entradas, as notas 
fiscais de compra de saca de farinha, multiplica-se por 50 em 
determinado cálculo a partir da farinha chega a quantos quilos de pães 
ela vendeu. E isso, o Tribunal de Impostos e Taxas, antes do ICM já 
tinha consolidado e seguiu. Quando entrou ICM em vigor houve 
questionamento em juízo, estimativa, não pode, tem que ser o valor 
corrente da mercadoria e tal, mas não, eu acho que o próprio STF 
manteve o sistema de apuração indiciário como que é possível nem 
seria e aí a razão econômica para o contribuinte manter livros, um 
contador, etc., o pequeno comerciante não tinha condição de fazer isso, 
então era interessante para o fisco e para o contribuinte e continua até 
hoje. Então, eu tenho sem dúvida a regra qual é? O valor da operação 
que é a base de cálculo do ICM, mas ela pode ser arbitrada se houver 
um apoio legal como esse da estimativa, então o caso da substituição a 
gente tem que ter em conta isso, na verdade a substituição é o que? 
Interesse do fisco de diminuir a plurifásica das operações de uma 
mercadoria, a Constituição fala em tem que ser plurifásico. Então, é 
devido o imposto em cada operação, em determinadas situações 
excepcionais, ela pode ser e existe, por exemplo, o começo da aplicação 
do ICM também houve uma tendência a criar a chamada substituição 
para trás, que já existia no IBC, e ela foi mantida, foi considerada no 
começo inconstitucional foi a para frente. A para frente é que é essa que 
nós estamos discutindo, quer dizer, o automóvel sai da montadora, a 
fábrica paga operação dela lançando para o consumo e fica obrigada a 
pagar um segundo ICM relativo à venda final. Fábrica de sorvete, o 
sorvete vai ser consumido daqui a dois meses no estado de Minas e 
pagava em São Paulo, a segunda operação já estava com imposto pago.  

Então, podem ver que é uma situação análoga ao sistema indiciário de 
se chegar a uma realidade, a uma vinculação. Então, eu peço para 
meditar um pouco também sobre isso. É diferente, é diferente, mas é 
uma forma de atingir um fato gerador que nem aconteceu, veja, na 
substituição, é um futuro. Se o caminhão se queima no caminho, os 
carros são incendiados e não são nem vendido, e pagou ICM lá atrás. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer, novamente 
um resumo aqui, cada passo a gente dá uma resumida.  

A teoria exposta aqui, ela não contradiz a Constituição. A tributação 
para frente da substituição, seria discutível, o fato gerador não ocorreu, 
mas está no § 7º. Então não há dúvida nenhuma. Certo? Também está 
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previsto a restituição tão somente no caso de inocorrência do fato 
gerador, o que não anula, portanto, a base de cálculo pré-numerada.  

Segundo lugar, a própria Constituição, nós estamos para dizer, bom, 
base de cálculo do ICMS é o valor da operação, mas isso não é da 
Constituição obrigatoriamente. A Constituição diz que a lei 
complementar fixará, então nós voltamos ao que também foi exposto. Se 
a base de cálculo fixada é compatível com o fato em circulação de 
mercadoria, então essa base de cálculo é válida. Ela não desnatura o 
imposto, ela não contraria a Constituição. Só vai haver uma 
contrariedade se o estado fizer o que foi mencionado há pouco aqui que 
é estabelecer pautas mínimas absurdas ou... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou se houver, insisto, ou como ocorre essa 
extensão a situações em que a base de cálculo perde a razoabilidade 
com relação.... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, eu estou considerando 
isso. Por favor. 

Sr. Alan: Bom dia a todos. Eu queria fazer uma observação, talvez um 
pouco até mais pragmáticas sobre esse assunto. Eu tenho 
conhecimento de que o estado de São Paulo, ele autuou diversas 
empresas, por exemplo, revendedores de livros e etc., no sentido de 
cobrar a diferença de imposto quando a base foi praticada foi menor do 
que efetivamente o preço da operação. E aí eu fico me perguntando se 
realmente essa questão pode ser julgada à luz do § 7º do artigo 150 da 
Constituição, por quê? O artigo 150 trata de restituição, então quando a 
gente fala de restituição eu concordo que a gente quer avaliar o alcance 
do § 7º. Agora, e a cobrança? A cobrança também está baseada no § 7º? 
Porque a procuradoria aqui no estado de São Paulo tem dito o seguinte: 
ora, se a lei paulista permite a restituição, por um critério de isonomia, eu 
também posso cobrar o imposto no caso inverso.  

Isso que eu queria colocar para discussão. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso foi objeto de lei autorizando. 
Houve a regulamentação da substituição tributária, havia norma de lei 
que estabelecia o direito à restituição em obediência ao princípio da 
não-cumulatividade. Se eu pago um crédito e não tenho direito de 
crédito eu estou violando o princípio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por princípio da isonomia, 
eu não sei se o estado não pode invocar, não é? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tanto que essa questão... a 
questão que está no Supremo Tribunal Federal, essa que foi decidida 
ontem, ficou com seis votos, essa decisão diz respeito exatamente a esse 
problema do crédito, tem ou não tem direito? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me permitem colocar uma questão? Veja, 
temos que olhar um pouquinho o processo que vem acontecendo. São 
duas questões diferentes: uma é saber se é inconstitucional a lei que 
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não preveja a restituição, ou seja, a lei que adota a substituição. Parece 
que a Adin que nós estamos discutindo é inversa, ou seja, se seria 
inconstitucional a lei optar por dar a restituição e cobrar a diferença. 

O fato de o Supremo dizer: “Olha, legislador, você não está obrigado a 
adotar substituição, se você quiser você pode adotar um sistema em que 
houve uma mera antecipação, mas o fato gerador é futuro”. Ou seja, 
talvez nós estejamos criando uma situação diversa, ou seja, talvez 
apesar do Supremo decidir por 11 a zero, amanhã o legislador paulista 
poderia editar uma nova lei prevendo a substituição sem restituição. Ou 
seja, o estado estaria pedindo algo e, agora repensando, dizendo o 
seguinte: “É um absurdo o legislador não querer fazer a substituição”. E 
o Supremo diz: “Não, o legislador pode não fazer a substituição, ele pode 
fazer uma mera antecipação”. Ou seja, a decisão do legislador de não 
adotar a substituição não é inconstitucional.  

Tereza pediu a palavra, por favor. 

Sra. Tereza: A informação que está no site do Supremo Tribunal 
Federal de hoje é que essa decisão foi concluída, e diz o seguinte: foi 
concluído pelo Supremo Tribunal Federal o julgamento do RE-593.849 
com repercussão geral reconhecida, no qual foi alterado o entendimento 
anterior sobre a questão do ICMS e ISS. O Tribunal entendeu que o 
contribuinte tem direito à diferença e do valor do tributo recolhido 
previamente e aquele realmente devido no momento da venda. O 
julgamento foi retomado com o pronunciamento do ministro Ricardo 
Lewandowski, o último a votar... e vem toda a posição. E aí ele fala sobre 
a questão da modulação em tese: também foi definida a modulação dos 
efeitos do julgamento de forma que o entendimento passa a valer para os 
casos futuros e o somente deve atingir casos pretéritos que já estejam em 
trâmite judicial. 

Sr. Alexandre: Graças a Deus. 

[risos] 

Sra. Tereza: Segundo o ministro Edson Fachin, a medida é necessária 
para atender o interesse público evitando surpresa como o ajuizamento 
de ações rescisórias e de novas ações sobre casos até agora não 
questionados. Foi fixada também a tese do julgamento para o fim de 
repercussão geral.  

Aí vem mais um, a ementa: é devida a recepção da diferença do ICMS 
pago a mais o regime de substituição tributária para frente, se a base de 
cálculo efetiva da operação for inferior a presumida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual é o estado envolvido 
nessa decisão? 

A repercussão geral vale para todos os estados, para todos os casos, ou 
é uma lei que foi julgada? Começa a fazer perguntas. 

Sra. Tereza: Minas Gerais. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, vamos fazer o 
seguinte, nós discutimos sobre o ponto de vista teórico bastante aqui, 
foi muito interessante. Prof. Schoueri obrigado pelos esclarecimentos 
interessante ou não interessante, boa ou ruim a decisão. 

Vamos retomar a discussão desse assunto quando o acórdão estiver 
disponível. 

Sra. Tereza: O último parágrafo, é possível eu ler? “Foi concluído ainda 
o julgamento das ADIs 2.675 e 2.777 nas quais se questionavam leis dos 
estados de Pernambuco e São Paulo, que autorizavam a restituição dos 
valores cobrados a mais pelo sistema de substituição tributária. O 
julgamento estava sobrestado aguardando voto de desempate conferido 
pelo ministro Luís Roberto Barroso, que negou provimento aos pedidos 
atestando a constitucionalidade das normas". 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um negócio estranho 
porque a lei garante a restituição, claro que é constitucional, se ela 
garante.  

Eu quero saber se a lei não garantir, se há o direito decorrente da 
Constituição, essa é a indagação que eu estou fazendo. Por isso que eu 
perguntei qual o estado, qual é a extensão dessa repercussão geral.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ricardo, só dar um exemplo, 
voltando ao exemplo dos automóveis que é uma mercadoria de valor e 
etc. A fábrica aqui no ABC que encaminha o caminhão que já é paga 
aquela operação final que vai se dar cidades outras. Então, o que 
acontece? Os automóveis vão ser vendidos no mercado, então eles vão 
ser objeto de... a gente vê as dificuldades que às vezes tem essas 
empresas concessionárias de vender, diminuiu o valor, mesmo aquele 
valor que seria a tabela, que eles chamavam a tabela, abaixo da tabela e 
vendiam abaixo da tabela, então aí há, o que acontece? O crédito se 
refere ao valor integral, então aquele concessionário final fica 
prejudicado e por isso eles entraram com o pedido de restituição, 
porque pelas normas de lei então vigentes, eles tinham direito a 
restituição, perfeitamente, princípio da não cumulatividade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um esclarecimento legal. Hoje, só para 
saber, hoje a lei atual paulista assegura restituição ou a lei que foi 
questionada já está revogada e hoje temos uma nova lei? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Acontece que só dois estados, São 
Paulo e Pernambuco... eu trabalhei nessas leis, então eu sei o que que 
aconteceu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então o senhor é o culpado 

[risos]. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu não estou falando só de lei, eu 
também vi isso, então o quê que acontece? E ninguém dúvida, quer 
dizer, o concessionário que vendeu efetivamente abaixo do preço, e ele é 
obrigado a emitir nota fiscal e tudo, recebe o cheque da pessoa que 
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comprou o automóvel, ele tem o direito à restituição, porque o fato 
gerador foi pago lá pela fábrica e ele o que que ele vem? Com o desconto 
no preço.  

Sr. Alexandre: Queria até aproveitar o que o Dr. Bonilha falou, e 
parabeniza-lo por ter feito essa lei que nós consideramos civilizada, 
porque o que o Supremo fez é uma revolução, porque ele alterou uma 
Adin. Havia uma Adin que julgou o convênio entre os estados, ao qual 
São Paulo e Pernambuco não aderiram por causa dessas duas leis 
civilizadas, e que se dizia que lá o fato gerador presumido era definitivo 
e ponto, e aí o contribuinte se via na impossibilidade de restituição caso 
o Estado acusasse. Então, agora eles alteraram uma Adin. Então, nessa 
repercussão geral, uma revolução, todos os contribuintes agora do 
Brasil vão ter a mesma possibilidade que o estado de São Paulo 
permitiu, vai haver uma isonomia mesmo sem lei, porque se o supremo 
diz que cabe a restituição como ela leu na ementa, ela leu na ementa 
aqui, ela leu na ementa, ela leu se é de Minas Gerais, se é um recurso 
de Minas Gerais em uma repercussão geral, diz para Minas que tem 
direito a restituição, eu estou entendendo que o convênio caiu por terra, 
aquele convênio entre os estados caiu por terra, deve ser esse o objeto a 
discussão desse convênio, logo todos os contribuintes do Brasil tem 
direito a restituição que a gente acha uma coisa palatável, não poder 
permitir que o estado abuse do contribuinte, aumente o ICMS de forma 
disfarçada, essa é discussão dos contribuintes, do ponto de vista dos 
contribuintes da justiça fiscal do qual o nosso Instituto tem como lema 
e bandeira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação aos estados 
que garantem – São Paulo, por exemplo – a questão não é 
constitucional, a questão é de problema da lei estadual. 

Sr. Alexandre: Parabéns, Prof. Bonilha. 

Sr. Bruno: Eu estava analisando um pouco da discussão prática que foi 
trazida aqui por colegas e também da discussão à frente, duas coisas 
que eu consegui me recordar. A primeira delas é que de fato São Paulo, 
ele prevê tanto, previa a questão tanto da restituição, quanto do 
complemento do valor do tributo. Pragmaticamente falando, também 
ajudando o colega na argumentação dele, a Portaria CAT 17, depois da 
Portaria CAT 148, ela, embora tivesse essa previsão legal do 
complemento, ela acabava não se aplicando. Então São Paulo não 
previu expressamente que aderia o complemento do valor do IMCS-ST 
em relação presumido e  ao real. Então, na prática, quando as pessoas 
iam ao Fisco, ele via essa diferença, ele não cobrava justamente porque 
ele entendia que seria desproporcional, já que ele não ia admitir, a priori 
a cobrança do valor, vamos dizer assim, quando presumido fosse 
superior ao real o valor da restituição. 

Outro ponto é sobre o convênio que a gente está tratando. Foi 
desconsiderado, não foi desconsiderado o convênio? A gente tem que 
levar em consideração que os estados de Pernambuco, se não me 
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engano, São Paulo e Santa Catarina, se eu não me engano são esses 
três, eles não foram signatários do convênio. Então, assim, então esse 
fato deles não terem sido signatários, inclusive, foi levantado em uma 
decisão do STJ, se eu não me engano que data de 2013, e mais uma 
decisão em que o STJ disse: “Ó, o que foi discutido no Supremo à época, 
da apreciação do convênio, se restringia àqueles estados que 
efetivamente aderiram ao convênio. Aqueles que não aderiram, por outro 
lado, a gente teria a possibilidade de haver uma restituição do valor real 
e presumido da mercadoria caso fosse diverso.” 

Então, são só esses dois pontos de contribuição, primeiro do colega que 
a complementação, ela não está se dando efetivamente, embora haja 
previsão, mas ele não vem cobrando a complementação desde a Portaria 
CAT 17 que ele não vem cobrando, e essa questão do signatário do 
convênio e da decisão do STJ de 2013. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Renato, lembrando que o 
Alan levantou uma questão, que passou in albis até agora, da isonomia. 

Sr. Renato: Bom dia a todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O estado poder cobrar a 
diferença porque agora ele está obrigado a legislar. 

Sr. Renato: Bom dia a todos, eu acho que de novo, eu sempre vou falar 
que o grande problema é de interpretação constitucional, é limite de 
direito posto e opção do legislador. O que aparentemente parece dessa 
decisão do STF é que ele não, ele está tratando um regime de 
substituição como regime de antecipação, dando o mesmo tratamento 
como fazer uma analogia bem grosseira a saldo negativo: se recolheu a 
retenção na fonte maior do que o imposto devido ao final do ano 
calendário, tem direito a compensar, restituir esse saldo negativo. O que 
está sendo no ICMS, é mais ou menos isso. O grande empreendedor 
recolhe, a título de antecipação, apesar da Constituição não falar isso 
também a lei complementar e está aí o direito a restituição e por 
ventura cobrança.  

Minha tese é questão da substituição. A substituição seria 
inconstitucional? Depende, o critério de avaliação de 
constitucionalidade norma que emenda a Constituição é outro, e aí teria 
que passar pelo o crivo seguinte: a não cumulatividade, seria uma 
cláusula pétrea? Porque esse é o parâmetro de controle de 
constitucionalidade emenda, isso é o primeiro ponto.  

O regime de substituição por trazer uma tributação presumida de fins 
de praticabilidade, violaria esse núcleo dúbio da constituição? Ou seria 
uma opção válida de arrecadação de praticidade? Foi como o professor 
Bonilha falou, você obrigar todos os contribuintes, micro e médio e 
grande a ter escritura contábil rígida, seria um custo, seria uma opção 
válida dentro do sistema tributário? Esse é um ponto, eu digo isso 
porque eu trabalho restituição na Receita Federal, então, todo o dia eu 
vejo contribuintes mais variadas grandezas, uns com contabilidade, 
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outros sem nada e você tem que lidar com esses problemas concretos. 
Esse é o primeiro ponto.  

O regime de substituição tributária, a que me parece como opção válida 
do constituinte, é meramente em vigor, aparentemente não viola 
nenhuma norma do núcleo dúbio da Constituição e seria sim como o 
Prof. Schoueri falou, uma forma de recolhimento autônoma dentro do 
sistema. Consequência disso, é que não caberia a discussão sobre 
eventual repetição, eventual cobrança porque foi uma opção válida, com 
relação à restituição, o pressuposto seria o pagamento indevido ou a 
maior. Ora, partindo da premissa que eu acabei de colocar de que a 
substituição tributária, como um mecanismo válido e alternativo de 
cobrança, não teria pagamento indevido, não teria pagamento maior 
porque foi feito de acordo com a opção do constituinte. Então, 
tampouco haveria direito, vamos botar assim, o outro lado da moeda a 
cobrança de diferença. Caberia ao ente federado optar ou não por essa 
sistemática.  

A questão é, qual seria a outra sistemática? O regime de antecipação? 
Antecipação possui previsão em lei? Confesso, eu estudei para concurso 
Federal, então eu não estudei ICMS para lidar com essa matéria. Ao que 
me parece não há esse regime de antecipação, o Supremo Federal 
lamentavelmente como tudo que vem fazendo, vem legislando, criando, 
fazendo aproximações que não existem.  

Eu só, um título de curiosidade, eu lido lá com mandados de segurança 
da Delegacia e eu estou tendo muito problema com PIS/Cofins na 
região incentivada. O que tem de juiz, estender isenções sem base legal 
é absurdo. São raciocínios que não se sustentam minimamente e 
novamente, ao que parece, o STF criou um regime de antecipação sem 
base legal, porque a princípio, fazendo uma análise da argumentação 
constitucional do controle do limite de emendar não há, a priori, 
violação muito dura da Constituição, porque o regime de não-
cumulatividade, com devido respeito aos nobres professores que a vida 
estudando, isso não se encontra como direito e garantia fundamental, é 
uma forma de sistemática, é opção válida do constituinte, do legislador 
da fazer uma forma, um outro modo de recolhimento.  

Acho que respondendo a indagação da isonomia, eu acho que partindo 
dessa premissa, essa discussão não teria que ter ocorrido. E essas são 
as considerações, obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Bom, eu acho 
que o estado não pode invocar isonomia, para uma lei que ele preveja 
direito de restituição e não preveja a cobrança na diferença, e se previr 
a dispensa da cobrança ainda questionável se pode ou não pode.  

Esse assunto está bem debatido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos esperar o acórdão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos esperar o acórdão.  
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O Prof. Schoueri localizou aqui, em função da prorrogação da Tereza da 
notícia no site hoje, mais um assunto interessante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse sim seria ainda um pequeno 
expediente como notícia mesmo, porque mesmo site do Supremo que a 
Tereza localizou logo abaixo tem uma outra notícia: “Rejeitado o recurso 
que buscava modulação de efeitos de decisão sobre o pagamento de 
Cofins por profissionais liberais”. 

Sr. Alexandre: Nossa, isso é uma bomba. Isso é uma bomba. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, pessoal, os assuntos 
da pauta, os responsáveis estão ausentes, e com relação à Lei 3.254, 
última oportunidade para alguém falar sobre o tema porque quando nós 
nos reunirmos novamente essa lei já será passada. Ontem eu participei 
de um congresso no IBET sobre esse tema e eu vi um advogado 
criminalista dizendo: “É um engano, se falar o que eu acabei de falar”, 
que a lei termina no dia 31 de outubro. Ele disse: “Não, começa no dia 
31 de outubro, porque a partir de 31 de outubro é que o fisco e o 
Ministério Público e o Banco Central poderão agir, os efeitos virão 
futuramente”. Estava se referindo a ultra-atividade da lei. 

Ele considera que é uma lei transitória e que ela tem efeitos suprativos, 
claro que tem, mas então, isso é um. 

Sr. Alexandre: Tenho uma informação sobre esse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Alexandre: Sobre esse assunto, o Valor Econômico, hoje trouxe 
uma notícia de que a Receita está lançando uma instrução normativa 
hoje, dizendo que até 30 de dezembro poderão ser retificadas as 
declarações: o prazo é 31 de outubro, mas que poderá, haverá 
retificação das declarações, foi uma instrução normativa saindo hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acredito que a Receita 
esteja reconhecendo a dificuldade. Ontem o site foi retirado do ar por 
incapacidade de atendimento. No fim da tarde ontem não se conseguia 
fazer declaração.  

Mas de qualquer forma, voltando aqui às nossas coisas, alguém tem 
algum comentário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se você me permitir apresentar uma 
pauta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É notícia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, esse assunto, as 
questões são devidamente esclarecidas, concorde-se ou não, as 
questões estão esclarecidas e as dúvidas continuarão porque não são 
solúveis. Antes do nosso Supremo Tribunal Federal bater algum 
martelo.  
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Brandão, outro tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, o tema já foi objeto de 
discussão inclusive na semana passada que você não estava presente, o 
Schoueri e o João, levaram a cabo aquela questão MEP e da reserva de 
lucro a realizar e as consequências. Então ficamos divididos entre, mais 
ou menos, eu, o João e o Prof. Schoueri.  

E eu ia trazer a notícia, eu discordo totalmente do decidido pelo STJ, 
não é da área tributária, mas ele tenta explicar exatamente a questão 
que nós discutimos aqui, é o REsp 1.595.775 do Amapá, foi pela 
terceira turma, mas é na área cível, embora se trate de ação tributária. 
Ele avança dentro e realmente comete muitos pecados no meu 
entender.  

A definição se o lucro que está em reserva pertence ou não ao sócio. Foi 
exatamente a questão que nós discutimos aqui. Uma briga de casal que 
a esposa na dissolução da união, pleiteou que o valor do lucro que 
estava em reserva fosse considerado como um dos sócios. E na 
conclusão que os conceitos contábeis fazem aqui é que chama a 
atenção. Um deles diz assim: primeiro cabe destacar que a pessoa 
jurídica não é um bem em si, e sim uma entidade em decorrência da sua 
própria existência e operação pode crescer ou não. No caso da sociedade 
minutaria, por exemplo, salvo hipótese de má fé ou equivalente, havendo 
insucesso ou falência da empresa, os bens do casal não socorrerão a 
empresa, pois estão protegidos por lei, considerando o princípio da 
autonomia patrimonial. Isso prova a sua não cumulatividade do 
patrimônio da empresa. 

Você vê, uma coisa, estão discutindo o capital e depois ele fala o 
patrimônio da empresa. Ora, é o patrimônio da empresa que se busca 
na eventual dissolução, na eventual pagamento. O fato de o valor dos 
dividendos, como eles dizem não haver ainda sido decididos como para 
serem distribuídos, se tivesse essa decisão de distribuição, então já 
eram disponível para o proprietário e para o conseguinte no caso do 
meeiro.  

Mas, ao meu entender não tem nada a ver, realmente é o total, e ele não 
fala, quer diz, esses conceitos de patrimônio e de capital é que está meio 
ainda sem um alicerce, aí vem certo que o que lucro apurado em um 
determinado exercício, deve ser distribuo aos sócios por representar um 
efetivo acréscimo patrimonial. Em consequência a esse acréscimo 
patrimonial será passível de comunicabilidade passando a integrar o 
acervo comum do casal quando colocado no passível exigível. Contudo, se 
o lucro for destinado a conta de reserva não tendo distribuído ao sócio, 
não há que se falar em acréscimo patrimonial. Eu acho que em falar em 
acréscimo patrimonial, e consequentemente não há que se falar em 
integração ao patrimônio do casal, não se faz com as reservas, quer 
dizer, então o capital de R$ 10 mil, fica lá de 1940, 10 mil réis que 
ninguém mexeu, só tem reservas, não pertence aos sócios? Não é aquilo 
que a sociedade tem para com os sócios? Bom e vai aí vem, não se pode 
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admitir que depois de 12 anos a requerida procure saber quanto cabia ao 
autor da divisão dos lucros, e pura e simplesmente pretender receber a 
metade da líquida, como se o autor tivesse simplesmente guardado todas 
as quantias em uma caderneta de poupança. É a mesma coisa, poderia 
ter retirado o lucro e posto na poupança, está lá na empresa. Bom, 
esses são os conceitos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria fazer duas 
observações.  

A primeira é que nós precisamos separar aqui o que que é Relatório, o 
que é Decisão.... a pessoa jurídica pode ser uma ficção como se diz no 
Direito, mas ela tem autonomia patrimonial, ela é reconhecida 
constitucionalmente, pelo Código Civil, pela Lei 6.404, ela tem 
existência jurídica, distinta da dos sócios, isso aí é ponto pacífico.  

Agora, isso não significa, segunda observação, não significa que na 
avaliação.... pela primeira observação as reservas e os lucros são 
distribuídos pertencem ao patrimônio da pessoa jurídica, não aos 
sócios. Agora, isso não significa que na avaliação do patrimônio do casal 
para efeito da partilha, não se possa considerar o valor que aquelas 
ações que ele tem na sociedade possui e evidentemente o primeiro 
indício de que ele tem mais do que o simples valor nominal das ações 
são as reservas que lá estão.  

Então, eu acho que o problema civil, isso já aconteceu no passado uma 
situação semelhante no STJ em que se discutia o direito do sócio 
retirante a participar do patrimônio, entendeu? Claro, o patrimônio não 
é dele, mas o valor patrimonial da participação dele leva em conta sim o 
que está lá pendurado ainda em reserva, no patrimônio da pessoa 
jurídica.  

Eu acho que as questões de direito privado – pode ser que tenha 
algumas impropriedades mencionadas aqui – mas a questão de direitos 
privados é independente do fato da pessoa jurídica ser ficção ou não, 
indo na nossa questão aqui tributária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é a nossa questão porque a 
questão ficou o seguinte, o lucro que veio do exterior através do MEP, 
enquanto reserva a realizar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, mas é exatamente o que o STJ 
está dizendo que a confirmando eventualmente o que o Prof. Schoueri e 
você pensam a respeito de que não está disponível para os sócios, não é 
patrimônio dos sócios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não está disponível mesmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não está disponível, mas é 
patrimônio dos sócios. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é patrimônio dos 
sócios. 

Sr. Alexandre: Pode ser considerado uma partilha de bens, é diferente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Patrimônio do casal, o valor 
do patrimônio do casal... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos esquecer o casal agora, vamos 
no ficar no nosso caso do exterior, certo? Do MEP se aquele valor que é 
lucro, que está em reserva, inclusive reserva de lucro a realizar, no 
patrimônio, se aquilo não é disponibilizado, não é um “compromisso” 
potencial da empresa para com o sócio. É porque já está na conta de 
reserva de resultado e se eu for vender a minha participação, é óbvio 
que eu vou considerar o valor da minha venda o valor patrimonial, que 
é meu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente, você está 
falando isso que eu mencionei, esse é o valor da sua participação. Não 
quer dizer que você tenha direito sobre aquelas reservas, você não pode 
ir lá... se eu tenho direito eu tenho direito de pedir, eu vou lá, me dá a 
minha parte, eu tenho 10% do capital, eu quero 10% da reserva que é 
meu. Não pode fazer isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se eventualmente for uma sociedade 
limitada, que nós estamos falando, você pedir a dissolução de 
sociedade... 

Sr. João Francisco Bianco: Qual o número do REsp? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o Resp 1595775, do 
Amapá 

O Prof. Schoueri está me lembrando aqui que o Viktor foi encarregado 
de fazer o estudo sobre esse assunto. Como estamos com isso? 

Sr. Viktor Jean G. G. de Lemos: Os estudos estão caminhando.... 
Creio que nas próximas semanas devo incluí-o em pauta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele vai pautar quando couber. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos lá, outro assunto, 
nós temos alguns minutos.  

Eu vi uma decisão, eu acho que muita gente deve ter visto, senão todos, 
da 13ª Vara da Justiça Federal de Brasília, juíza Edna Márcia Silva 
Medeiros Ramos, sobre a questão que hoje é, aparentemente, uma 
enxurrada de ações e várias jurisdições contra os votos de desempate 
no CARF.  

Essa decisão – eu tenho lido algumas, não tenho lido todas – mas esta 
tem qualidade de fundamentação, por isso que eu estou fazendo 
referência a ela. Ela simplesmente diz que ela se reporta ao regimento 
interno do CARF que prevê os dois votos, e ela diz que duplo voto – não 
é voto de qualidade é duplo voto – é incabível na visão dela os direitos 
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fundamentais, eles diriam que o presidente votasse uma única vez para 
desempatar se fosse o caso, mas não votar duas vezes.  

Na prática não vai mudar muito, se eles mudam o regimento que coloca 
o presidente sem votar vai acontecer a mesma coisa. Enquanto o 
presidente for representante da Fazenda, com o espírito atual que está 
vingando lá no CARF não vai mudar. Só mudaria seu fosse acolhida um 
ideia que nunca será acolhida, e que foi sugerida já, de que o voto de 
desempate, ainda que duplo, deveria ser do Relator, porque o Relator 
ele é distribuído aleatoriamente, ora é Contribuinte, ora é Físico e ele é 
o que mais conhece o processo. Obvio, esse é a melhor ideia que eu já vi 
até hoje. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A questão do voto de qualidade tem dois 
matizes, com relação à confirmação do crédito, do tributo; e com relação 
à confirmação da multa. Conquanto haja algumas decisões – e elas vão 
proliferando – no sentido de que não caberia voto de qualidade para a 
questão do tributo, eu, salvo melhor juízo, ainda penso que se tenho um 
auto de infração, se eu estou no âmbito da administração, para que se 
cancelasse um auto de infração válido seria necessária uma maioria. 
Então, nesse sentido, eu não tenho problema com o voto de qualidade e 
confio no tributo.  

O meu problema é com relação à multa que eu venho insistindo, porque 
aí sim eu tenho uma dúvida objetivada. Eu tenho procurado raciocinar 
e eu ontem eu tive um debate com pessoas da Receita Federal que me 
trouxeram um argumento contrário, eu queria dividir com vocês. A 
minha visão é no sentido de que o art. 112 do CTN não é o mandamento 
para a cabeça do julgador, isso seria uma norma inútil. A norma que 
diga como você deve pensar é uma norma sensação, como é que eu 
posso, qual o grau de enforceability de uma norma que diz: “olhe, pense 
desse jeito”? Ninguém comanda o modo como eu penso.  

Do meu ponto de vista, a norma ela tem o sentido quando o julgador, 
tem uma dúvida; só que o julgador não é o juiz, é o órgão julgador. 
Então, no meu ponto de vista, quando eu tenho um empate, o julgador 
– leia-se, o órgão julgador – teve uma dúvida objetivada, comprovada e 
nesse caso o 112 se aplica na sua inteireza para impedir que se 
mantenha a multa. Então, no meu ponto de vista, não cabe em relação 
a multa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Multa simples ou 
qualificada? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não cabe qualquer multa, porque o artigo 
112 do CTN não faz diferença, estou em uma situação em que metade 
dos julgadores, ou seja, o órgão julgador diz: “Eu no seu caso teria feito 
como você; no seu caso eu teria feito algo diverso”. Metade dos julgadores 
disseram isso, portanto a dúvida é objetivada – essa é a minha 
argumentação.  
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E trago como reforço, e aí vem um ponto, a Ação Penal 470, porque na 
Ação Penal 470 não foi formada uma maioria para condenar, e in dubio 
pro reo, manteve-se a inocência. 

O argumento contrário que eu tenho, com relação a Ação Penal 470, me 
foi trazido ontem, e eu trago para reflexão, dizendo que na Ação Penal 
470 eu não tinha uma sentença a ser reformada, um ato a ser 
reformado. Eu tinha uma primeira decisão, porque era uma 
condenação, então não se chegou a formar uma condenação e por isso 
se decidiu que não haveria maioria para condenar. E diziam, no caso do 
CARF é uma situação diversa porque eu tenho um ato administrativo já 
sem a dúvida, sem o art. 112, a autoridade entendeu cabe a multa, ou 
seja, houve a infração, e aqui o que eu teria do órgão CARF seria formar 
uma maioria ou não para reformar o auto de infração.  

Eu trago essa argumentação. Eu confesso, eu ouvi ontem esse 
argumento, eu continuo pensando que o art.112 é mandatório e que 
cabe ao CARF.... Existe no meu ponto de vista, salvo melhor juízo, o 
efeito devolutivo é completo, ou seja, na medida em que há o defeito 
devolutivo a esse recurso, o CARF examina a situação, e examinando a 
situação cabe a ele manter ou não a multa, e portanto aplicar o art.112.  

Apenas trouxe essa argumentação para que possamos debatê-la 
também enquanto tal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sobre essa questão, eu tenho algumas 
considerações, primeiro sobre a sentença, acho que é uma liminar. Eu 
fiquei curioso para saber qual que era a ordem final, também não deu 
para ver o pedido, ou pelos menos eu não lembro no Relatório ele 
constar qual que era o pedido. Porque a liminar simplesmente 
suspendeu a exigibilidade. Então, reconheceu a dúvida e suspendeu a 
exigibilidade até o julgamento final.  

Eu queria saber qual seria a consequência da sentença procedente, se 
ele vai anular o auto de infração aplicando o princípio do in dubio pro 
reo, inclusive quanto ao principal, ele cita o art. 112, ou se ele vai 
determinar um novo julgamento com base naquilo que o juiz entenderia 
que seria algo não inconstitucional? Então, essa é uma dúvida quanto 
ao controle da decisão.  

Sobre essa outra, sobre este problema ainda, também queria relatar, 
que tem um Projeto de Lei, não sei qual o andamento, e alteração do 
Decreto 70.235, um artigo que fala do voto de desempate e a inclusão 
de um parágrafo no outro dispositivo dizendo que neste caso resolve-se 
em favor do contribuinte, mas caberia à Fazenda Nacional uma ação 
anulatória, apenas nesses casos. Então no caso de voto de desempate 
resolve-se em favor do contribuinte, mas a Fazenda pode ir a juízo para 
discutir a validade. Tem um Projeto de Lei nesse sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só confirmando então, aqui 
realmente defere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para 
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suspender a exigibilidade, e não só relativamente à multa, mas também 
os dois impostos – IRPJ e CSL – até a ulterior manifestação deste juízo 
ou da Seção de julgamento. Quer dizer, realmente é uma suspensão de 
inexigibilidade, mas a fundamentação é muito clara, ela diz que viola os 
incisos LV e LIV da Constituição e acrescenta que também violou oin 
dubio assegurado pelos incisos I e II do art. 112 do CTN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: In dubio pro reo contra in dubio pro 
Contribuinte, essa que é a discussão. Veja, pessoas de muito calibre 
vêm defendendo a situação de que haveria um in dubio pro contribuinte, 
como eu disse, não é minha opinião. 

Mas essa opinião tem sido feita com alguma frequência, inclusive por 
professores da Faculdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sr. Gerd, o que pensa sobre 
o assunto?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Se o legislador não é capaz de fazer leis 
inteligíveis, se o próprio Fisco fica dúvida, esse ônus cabe para quem? 
Para o Fisco ou para o Contribuinte? Eu acho que deveria ser para o 
Fisco, é o Estado que não sabe fazer as coisas direito. Então, que ele 
aprenda a fazer direito, simplesmente isso.  

Mas eu acho que quem não pode ser prejudicado nessa falta de clareza 
é o Contribuinte que não sabe o que ele realmente deve e não deve, por 
culpa do Estado. 

Mas, é claro que esse tema é bastante interessante para discutir na 
Associação Brasileira, junto com o chá das cinco. É claro que isso não 
tem, pelo menos, nos próximos cem anos não tem nenhum reflexo 
pratico, mas eu acho que é uma consideração que cabe mesmo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas Prof. Gerd, desculpe, o Prof. Gerd está 
agora fazendo valer o seu sotaque, porque ele está entrando em um 
outro mérito. Se a lei confusa é constitucional, e faz valer seu sotaque 
porque a Corte Constitucional Alemã no caso de uma lei que pra nós 
seria uma brincadeira – imagine que na Alemanha fazem apenas uma 
questão de compensação de prejuízos, uma trava parecida com a nossa, 
dos 30%, só que ela se faz por espécie de rendimento. Então, assim 
conforme o cesto, você se inclui em um ou em outro. Neste caso a corte, 
o contribuinte dizia: “Eu não sei aplicar essa lei. Eu não sei como 
aplicar”.  

A Corte chamou alguns peritos da Corte e pediu que calculasse o 
imposto e cada perito chegou a um resultado, ao que a corte diz: “Olha, 
não se espera que a lei tributária seja entendida pelo leigo. Mas se eu 
chamo especialistas e eles não chegam ao mesmo resultado, o estado de 
direito não pode impor um comportamento ao particular se esse particular 
não tem como saber qual comportamento que lhe é exigido.” 

Então, o Prof. Gerd tem base na jurisprudência alemã para o seu 
pensamento, quando a lei é por demais confusa. Eu creio que nós 
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estamos em uma situação menor aqui, nós estamos discutindo somente 
se existe uma dúvida, mas é um pouco diferente da lei, por exemplo, 
PIS/Cofins, no meu ponto de vista, Prof. Gerd, eu lhe dou a mão e 
saímos juntos, PIS/Cofins, abaixo o PIS/Cofins toda vez eu tenho 
chance, PIS/Cofins eu imagino, se me dessem dez minutos com a corte 
alma alemã eu mostrasse PIS/Cofins, eu diria que, não, a gente, nós 
ouvimos a questão da receita também. Ontem eu estava em Brasília, eu 
vi pessoas de altíssimo calibre da Receita dizendo que não sabem 
aplicar a lei do PIS/Cofins, ninguém sabe o que é aquela lei. Esta lei 
tem um Q de inconstitucionalidade nata.  

Mas o tema não é por in dubio pro Contribuinte do pro reo, porque aí 
sim, o senhor usou o termo uma lei malfeita, uma lei sem pé e nem 
cabeça, uma lei assim, em todos os sentidos criticável. Mas ainda 
assim, Professor, pergunto se retirar do caso do PIS/Cofins, em geral, 
porque eu acho que aplicar o in dubio pro Contribuinte, me incomoda, 
quer diz, esse raciocínio apriorístico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, nós podemos ter 
situações sumidas ao art. 112 e a lei ser clara, é uma questão de 
interpretação, porque haver isso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso ter dúvida contra ao fato, eu 
posso ter dúvida, houve simulação, a lei é clara, mas tenho dúvida se 
houve simulação ou não houve simulação. Aliás, comum nos 
planejamentos tributários, a dúvida não é em relação a lei, a dúvida é: 
houve simulação ou não houve. Então, este tipo de situação, e vamos ser 
claros, é ali que esteja o problema, há dúvida quanto ao fato não quanto 
a lei. Não costuma haver grande problema com relação à lei, agora, com 
relação ao fato ocorrido ou não corrido é a grande discussão. Aqui eu 
aplicaria o in dubio pro reo para a penalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno novamente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Primeiro só um relato, a lei espanhola tem um 
dispositivo que diz que se o contribuinte adota uma interpretação 
razoável da lei, não cabe multa ainda que incorreto, aí tem toda uma 
discussão do que que é interpretação razoável da lei, mas lá tem um 
dispositivo mais claro assim. Você adota uma interpretação razoável 
não cabe a penalidade.  

Sobre a questão, não sei se vocês querem continuar nessa questão, o 
Schoueri colocou a questão do voto de desempate da Ação Penal 470 e 
houve um outro argumento também de um procurador da Fazenda 
Nacional no sentido de que no caso da Ação Penal 470, além de ser 
originária era uma situação excepcional em que o Supremo não estava 
com a sua composição completa de onze julgadores, tinha dez e faltava 
uma indicação, e que o Regimento Interno do Supremo não previa 
nenhuma situação. Então, eles tinham que dar uma solução, não 
estava prevista, a composição não era completa, não estava previsto no 
regimento. Então, se aplicou o in dubio pro reo, mas era uma situação 
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muito pontual, isso foi colocado também, só para contribuir, por um 
procurador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, Bruno, eu 
acho que os males atuais decorem, vou falar com tristeza aqui porque 
eu sou, tenho 53 anos de advocacia no CARF. Os males decorrem de 
uma coisa que foi tão boa no passado que é o paritarismo. O 
paritarismo em que as pessoas não se colocam no devido lugar.  

Eu fiz uma sustentação o mês passado, esse mês já nem sei mais, 
começo desse mês, uma câmara onde só tem fiscais muito atuantes - às 
vezes o cara é da Fazenda e ele fica lá meio quieto – mas esses não, eles 
são briguentos, mas eles brigam como se fossem Fiscais, eles não 
brigam, eles não discutem como se fossem julgadores. Isso é um mal 
muito grande, nós temos representantes de Contribuintes também que 
fazem isso, que é um erro enorme.  

Mas eu estou fazendo referência a esse julgamento aí, porque o 
Presidente ficou quieto lá, mas os outros três representantes da 
Fazenda eles falam assim: “Não, nós que estamos habituados a 
fiscalizar, sabemos como são essas coisas. O contribuinte tenta nos 
enganar, sempre ele tenta nos enganar”. Quer dizer, isso não é palavra 
de juiz.  

Sra. Tereza: Mais uma notícia, há mais de 20 anos, eu sei que eu 
quando eu entrei no então Conselho de Contribuintes, vieram e me 
comunicaram isso, e aproveitando agora que o Dr. Bonilha está aqui 
para poder, inclusive, rememorar isso. O TIT de São Paulo, tem várias e 
várias decisões no passado em que sempre que dava o Tribunal julgava 
pelo empate, ele excluía a multa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até por uma questão de honestidade, eu 
quero informar o seguinte: esta ideia quem tem defendido não é minha, 
quem me deu essa ideia, quem me falou pela primeira vez, uma vez 
quando eu comecei a dar aula na Faculdade, eu convidei para dar uma 
aula sobre infrações tributárias, o Moacir Andrade Peres, que na época 
ocupava a vice-presidência do TIT e presidência de Câmara, porque no 
TIT é par e ímpar. E ele lá relatou que sistematicamente, quando havia 
empate, mesmo que ele pessoalmente estivesse suficientemente 
convencido de que o contribuinte não tinha razão, ele fazia o desempate 
e sempre tirava a multa com base no art.112. Então é só citando isso 
como algo próprio. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Posso falar uma coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão tem uma dúvida. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Aliás, quem não tem dúvida está mal 
informado. Bruno, só para falar, deixar o seu ponto que você levantou 
da lei espanhola, nós temos aqui uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal que foi, acho que do Plenário, já tem alguns anos quanto a 
questão da imputação de crime contra a ordem tributária. O acórdão 
diz assim: “Quando houver uma ação do contribuinte uma dúvida 
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razoável e essa dúvida pode ser consignada por parecer de qualquer 
doutrinador ou alguma jurisprudência de algum tribunal, o contribuinte 
não responderá, ele pagará o imposto e a multa, mas não responderá 
pelo crime contra a ordem tributária se ele agir de acordo com uma 
interpretação jurídica de doutrinadores”. Nem chegou a dizer que é 
doutrinadores de renome, e diz aí diz que realmente não haverá o crime 
contra a ordem tributária, infelizmente nos chamou essa questão da 
multa ser relevada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, permita-me dizer, ai entra a 
diferença entre o Direito Tributário Penal e o Direito Penal Tributário. 

 No Direito Penal nós temos o art. 18 do Código Penal que vai 
exatamente dizer que a menos que o legislador preveja a pena pelo 
crime culposo, o dolo integra o tipo penal. Então, se eu tenho alguma 
razão outra eu posso descaracterizar o dolo; e descaracterizado o dolo 
não há a pena, pena criminal.  

Agora, invertendo no caso do Direito Tributário sancionador, eu tenho o 
art. 136 do CTN que alguns erroneamente chamam de responsabilidade 
objetiva, o que é uma bobagem pois não é objetiva. No entanto o art. 
136 assegura que, a menos que o legislador preveja o contrário, pune-se 
a forma culposa. Então, este contribuinte, por culpa de ter escolhido 
um mau consultor e acaba incorrendo numa infração, a forma culposa 
é suficiente para haver a multa.  

Então, eu não estenderia essa decisão ao Direito Tributário 
sancionador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos falando aqui do 
erro de proibição. 

Orador não Identificado: É, eu ia fazer exatamente o comentário que o 
Prof. Schoueri fez, e fica então a questão da responsabilidade tributária 
por culpa. No caso de infração dolosa, de multa agravada, a teoria do 
erro se aplica perfeitamente. A questão é que a responsabilidade 
tributária pode decorrer de ato culposo e aí a multa caberia na esfera 
tributária ainda que punitiva – você pune com a culpa, você pune o erro 
mesmo cometido e então, a interpretação razoável no nosso caso 
precisaria, para afastar a penalidade, também de uma disposição 
expressa como tem na lei espanhola. 

Sr. Alexandre: Só para arrebatar, a legislação estadual prevê, no 
âmbito do TIT, possibilidade diante da boa-fé do contribuinte, ou do 
erro escusado, a mitigação da multa em até 90%. A multa pode ser 
reduzida, o julgador tem essa liberdade de reduzir a multa em função 
da aparente boa-fé do contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em um passado distante, a 
Lei 4.502 – que ainda está em vigor – ela previa níveis de multa e ela 
estabelecia regras para graduação.  
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E um dos dispositivos é, o aplicador e julgador deve partir do 
pressuposto de que só há atenuantes, ela define o que são atenuantes, 
agravantes, esse é um sistema que infelizmente por comodidade foi 
substituído por sistema de valores fixos, 75% ou 150% no âmbito 
federal, ponto final. Há elevação caso o contribuinte apresenta 
resistência, mas são duas. 

Obrigado pela presença e nos encontramos daqui a duas semanas. 
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