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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Eu anuncio que 
estamos conectados pela Internet com o Instituto de Estudos Tributários, lá de 
Porto Alegre, nosso parceiro aí de várias ocasiões e que tem feito, de tempos 
em tempos, a participação deles juntamente conosco. O presidente do 
Instituto é o Dr. Thales Stucky. Bom dia, Thales.  

Sr. Thales Michel Stucky: Bom dia, Professor Ricardo. Bom dia, colegas. 
Obrigado mais uma vez pela--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Minutinho, Thales, o som aqui 
está chegando baixo.  

Sr. Thales Michel Stucky: Eu vou aumentar aqui o som, acho que...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aparentemente o problema de 
áudio está aí com vocês.  

Sr. Thales Michel Stucky: Não, a gente foi... Aumentar. Melhorou?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode repetir, por favor?  

Sr. Thales Michel Stucky: Melhorou, estão ouvindo melhor agora?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda está baixo, mas a gente 
promete ficar quietinho aqui e ouvir. 

Sr. Thales Michel Stucky: Está bom, então. A gente está ouvindo vocês bem 
aqui, e estamos... Um pouco melhor aqui. Mais uma vez obrigado pela 
oportunidade de [ininteligível 00:01:38] a gente está aqui com um grupo de 
sete pessoas, possivelmente vão chegar mais algumas aqui durante a reunião.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, muito obrigado. Eu 
queria dizer para você e para os colegas aí do IET que para nós é sempre uma 
satisfação estarmos em contato, qualquer tipo de contato, este em especial, 
porque nós prezamos muito a nossa mesa de debate. Queria também dizer 
que o Instituto de Estudos Tributários esse ano completa 20 anos de 
existência, de modo que é um instituto que... É... Vinte anos. De forma que 



 

eles têm uma tradição já bastante grande no campo do Direito Tributário e um 
corpo de associados de primeiríssima, não é? Vamos dar início aos nossos 
trabalhos? Eu queria enunciar inicialmente a doação que recebemos do livro 
do Dr. Rodrigo Petry, sempre presente, e hoje por razões ignoradas, ausente, 
sobre Contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Ele analisa limites 
constitucionais da tributação sobre o faturamento, a receita e a receita 
operacional das empresas e outras entidades do Brasil. Doou para a nossa 
biblioteca, de forma que fica aí a disposição de todos. Dr. Schoueri vai fazer 
uma... Também uma referência a uma publicação importante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que realmente essa semana que termina hoje, 
na verdade, para a “Economist”, essa revista, capa dessa semana da “The 
Economist”, tem dentro, por 14 páginas, um estudo sobre paraísos fiscais, 
sobre... Enfim a situação atual de evasão de divisas, o que os governos vêm 
fazendo. Dada a essa internacionalidade que nós estamos, eu recomendo 
aqueles que ainda não leram essa matéria, as 14 páginas, que procurem a 
revista “The Economist”, ainda deve ser possível adquirir, porque é dessa 
semana ainda, termina hoje a semana da “The Economist”, ou como diz o Luiz 
Flávio, pela Internet, porque vale a pena essa leitura, são 14 páginas, um 
estudo sobre transparência, sobre as medidas de transparência. E isso tudo a 
ver, Ricardo, se você permitir, já amarrando, para mais uma vez e Thales, 
permita, eu quero aproveitar para insistir, estender a vocês do IET, informar 
que na semana de 30 de setembro até dia 4 de outubro, aqui em São Paulo, 
nós vamos ter dois eventos internacionais, que são, permita-me, imperdíveis, 
ou seja, de um lado uma conferência patrocinada pela IFA, chama 
[ininteligível 00:04:35], que a gente.. Vai ser uma conferência com um perfil 
mais acadêmico e isso vai ser na segunda e terça-feira, é isso, João? Na 
segunda e terça-feira, dia 30 de setembro e 1º de outubro. E depois, na mesma 
semana, na quinta e sexta-feira, a 5ª edição do nosso Congresso de Direito 
Tributário Internacional. Já temos, nesse momento, confirmados, no caso do 
congresso eu estou mais de perto envolvido, nós já tivemos confirmações do 
Yariv Brauner, do Willard Taylor, do Jacques Malherbe, do Kees Van Raad... 
Que confirmaram até agora foram esses quatro. Oi? Daniel Gutmann ainda 
não. Porque, na verdade, só explicando, nós mandamos o convite na segunda-
feira para que respondessem até sexta, mas até... Já quatro dos oito 
palestrantes estrangeiros já confirmaram em seguida, então nós já estamos 
com o Congresso garantido. Agora, eu peço que agendem, eu gostaria muito 
dessa vez, Ricardo, de pedir em seu nome que o IET se envolvesse também 
neste congresso conosco e fosse nosso parceiro no Congresso de Direito 
Tributário Internacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida, acredito que 
contamos com o IET, aliás como contamos no Congresso de Direito Tributário 
do ano passado. Depois alinhavamos o modus operandi da participação do IET 
no nosso congresso. Queria também dizer rapidamente que durante essas 
últimas semanas eu mantive contato com a Presidência do IET, por iniciativa 
do Dr. Thales, a respeito das 59 ações(F) populares propostas contra empresas 
e conselheiros do Conselho de Contribuintes(F). A proposição do Dr. Thales 
era que os nossos institutos fizessem alguma manifestação, entendemos que 
deveríamos aguardar o andamento dos fatos, não é? Depois voltaremos a essa 



 

questão, mas me parece que a essa altura as manifestações muito positivas da 
AGU em defesa, não de pessoas, mas dá instituição e da normalidade 
democrática, são muito importantes. E eu diria que são mais importantes do 
que as próprias sentenças que já foram proferidas, no sentido da inépcia ou 
carência da ação. Penso que o fato da AGU ter assumido, não é, não sei se 
tiveram oportunidade de ler algumas das contestações que ela já apresentou 
aos juízos, são manifestações muito fortes sob o ponto de vista substancial do 
direito e a conotação política da decisão da AGU de assumir a defesa da 
instituição. São peças magníficas, o que eu pude ler está realmente de 
primeira ordem, se houver interesse eu coloco a disposição para quem não 
tem. Se bem que está circulando fartamente no nosso meio. De qualquer 
forma, Dr. Thales, podemos voltar a falar sobre isso fora desta reunião. 
Alguma coisa a mais no pequeno expediente? Queria dar início aos trabalhos, 
então. Retomando o ponto que havíamos discutido, iniciado ao menos, a 
discussão a semana passada, que é a legalidade da imposição veiculada pelo 
Ajuste Sinief 19 de 2012, da informação na nota fiscal do valor do custo de 
importação para que se habilite a empresa à redução da alíquota de ICMS a 
4%. Nós iniciamos a discussão e achamos por bem deixamos deixar o assunto, 
dado a sua importância, em aberto, até para contarmos com a presença da 
Dra. Mara Caramico e o Dr. Luiz Carlos também pediu para se preparar, ou o 
tempo era curto, para falar sobre o assunto. De forma que eu acredito que a 
apresentação dos dois será mais completa do que eu retomar a discussão e do 
que se trata. Quem quer falar primeiro fica...? Luiz, seria bom fazer um breve 
intróito do que se trata.  

Sr. Luiz Carlos: Bem, bom dia a todos. Esse assunto que surgiu no final do 
ano passado...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, fala mais alto. 

Sr. Luiz Carlos: Ah, está bom. Esse assunto que surgiu no ano passado, na 
verdade é um desdobramento da Resolução 13 do Senado, que criou uma 
nova regra de tributação das operações interestaduais, isso com um claro 
intuito de combater a guerra fiscal e, mais especificamente, a guerra dos 
portos, que seria uma competição dos estados para atraírem importações, e 
conceder benefícios fiscais a produtos importados e, com isso, em função 
desses benefícios fiscais, fazer com que os produtos importados cheguem ao 
país com alíquotas mais reduzidas de ICMS do que até os próprios produtos 
nacionais, gerando, assim, uma competição desleal. A percepção e o que 
motivou a Resolução 13 foi que o benefício fiscal, principal benefício fiscal da 
guerra dos portos e da guerra fiscal de uma maneira geral, é a concessão de 
créditos presumidos ou descontos de ICMS nas operações interestaduais. E a 
base, digamos assim, a base de cálculo desses, desses créditos, seria a própria 
alíquota interestadual. Tem uma expressão muito feliz que eu ouvi de um 
secretário de Fazenda, que a alíquota interestadual, principalmente a alíquota 
de 12%, é o oxigênio da guerra fiscal. Então, a ideia foi cortar esse oxigênio da 
guerra fiscal, pelo menos em relação aos produtos importados, reduzindo essa 
alíquota de 12 para 4. Então, o primeiro ponto, e ele é um tanto paradoxal, é 
que houve essa redução de alíquota, na verdade, ela não seria um benefício 
em si, para muitas empresas acaba sendo, mas a intenção foi justamente 



 

coibir os benefícios fiscais reduzindo a alíquota de 12 para 4% dos produtos 
importados. Aí começaram... Se seguiram alguns problemas para 
operacionalizar essa regra. O primeiro problema foi que, além dos produtos 
importados, a Resolução 13 quis alcançar também os produtos nacionais com 
conteúdo de importação superior a 40%, isso para evitar aquelas empresas 
maquiadoras ou simplesmente uma simulação, o produto seria importado, 
passaria por um retoque, digamos assim, e sairia como produto nacional. E aí 
criou-se a necessidade de como uma operacionalizar uma regra para distinguir 
não só produtos importados e nacionais, mas como identificar também esses 
produtos com o DNA de produtos importados. E foi nesse contexto que surgiu 
o Ajuste Sinief, ele criou algumas obrigações tributárias acessórias e uma 
delas e com certeza a mais questionada, seria a obrigação de qualquer 
contribuinte, e aí não só importador, indicar na sua nota fiscal o custo de 
produtos importados, a composição de produtos importados, no produto que 
daria a circulação. Então, seria uma obrigação criada para identificação do 
DNA do produto importado em cada etapa de circulação. Isso, a razão disso é 
principalmente identificar em toda a etapa a composição de um produto, 
porque um produto ele pode ser importado, passar por duas etapas de 
industrialização e a partir dessa segunda etapa seria muito difícil identificar o 
percentual de produto importado, porque um produto importado no Brasil 
passa por um processo de industrialização, esse importador sabe, tem como 
saber, exatamente, o percentual de produto importado no valor da mercadoria 
nova, da mercadoria dele. Mas daí, em tese, esse produto industrializado 
passaria a ser um produto, digamos, made in Brazil. E no segundo processo 
de industrialização, se ele fosse, esse produto for entrar como insumo no 
segundo processo de industrialização, ele, teoricamente, entraria como um 
produto nacional. Agora, a intenção do Ajuste Sinief é justamente não permitir 
isso, permitir que se identifique, digamos, o DNA da importação em todas as 
etapas da cadeia de circulação, mesmo um produto nacional que entre como 
insumo num novo produto de industrialização, precisaria ter a identificação, o 
rastreamento do DNA importado. E se criou com isso uma necessidade que 
bem, o ICMS, ele já é moldado na... Numa questão de colaboração entre os 
agentes da cadeia, porque o direito à crédito de ICMS, ele é justamente, está 
baseado no destaque da nota fiscal; agora se criou teoricamente uma nova 
obrigação de informação que é identificação do conteúdo do percentual de 
importação. E com todas as implicações de quebra de sigilo que isso envolve e 
é o que está em discussão no momento. Na verdade, se a intenção é mapear o 
percentual de importação de toda a cadeia, realmente, dentro da lógica, 
digamos assim, do sistema, é essa obrigação ela seria até necessária a isso. 
Agora, o ponto é que ela colide com uma série da direitos decorrentes de sigilo 
comercial. E se os senhores me permitem, eu gostaria de só fazer só uma 
distinção aqui, em duas situações bem diferentes e que não foram... Mas que 
estão reguladas na mesma forma pelo ajuste. Uma situação é a do produto 
que entra como um que, que vai entrar como um insumo na cadeia. Nesse 
caso haveria, dentro da lógica do Ajuste até uma justificativa para que se 
discrimine o custo dó produto importado, sem adentrar em exames de 
constitucionalidade ou não. Agora, existe uma outra situação, e essa é mais 
gritante, do produto que ele já é importado como um item final de consumo. 
Por exemplo, um uísque escocês, por exemplo. Quer dizer, nesse caso exigir 



 

que o importador discrimine o preço de importação não tem sentido nem 
perante à lógica do ajuste. Por quê? Já se sabe, pela simples análise de 
procedência do produto se ele é importado ou nacional, então já se sabe que a 
alíquota vai se aplicar 12 ou 4%. Então, nesse ponto exigir que se discrimine o 
custo de importação, além de ferir frontalmente o sigilo comercial, muito mais 
no caso de importador, porque pode ter outros insumos envolvidos, o custo da 
importação se dilua, nesse caso não tem menor praticidade, não é uma norma 
adequada, necessária. Então, tem duas situações, uma que é mais gritante, e 
a outra que envolve maiores controvérsias...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, muito obrigado, acho que foi 
claríssimo. Só queria acrescentar, para deixar marcado aos que não estiveram 
presentes à semana passada e também aos colegas do IET, que nós chegamos 
a uma conclusão preliminar de que se trata, efetivamente, de uma obrigação 
acessória, legítima, nos termos da definição do CTN, porque ela visa fiscalizar 
a aplicação da alíquota correta, não é uma obrigação acessória, portanto, 
desassociada da função que o CTN reserva para esse tipo de obrigação. Apesar 
disso, todas as obrigações, como todas as normas legais, precisam se 
submeter aos princípios constitucionais, e aí, como foi já mencionado, há 
princípios e regras na constituição que podem estar sendo feridos e que 
precisariam ser ponderadas aqui, perante o interessante da fiscalização de ter 
essa informação. Antes de passar para a Mara, você falou que o Ajuste criou 
algumas obrigações acessórias e mencionou apenas a dimensão do 
componente importado, o custo do componente importado na nota fiscal. Qual 
é a outra, por favor?  

Sr. Luiz Carlos: Essa é a mais--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que é muito importante 
para o debate isso.  

Sr. Luiz Carlos: Essa é a mais controvertida. A outra, mais relevante, é a 
obrigação do preenchimento de uma ficha de conteúdo de importação. Então, 
essa ficha, ela vai... É uma declaração, que vai indicar para cada produto o 
percentual de importação. E é uma ficha que tem que ser renovada 
periodicamente, porque esse percentual, ele pode variar muito. Tem uma série 
de... Além dessa questão constitucional tem uma série de dificuldades 
técnicas e operacionais para se calcular esse percentual de controle do 
importado, porque ele pode variar operação a operação. Mas criou essa ficha, 
que é obrigação acessória, que é a declaração que é emitida ao Fisco. Essas 
são as duas principais, talvez tenham outras, mas que agora... Me fogem.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, acho que... Já até 
mostrando que o Fisco tem como fiscalizar o cumprimento desse componente 
importado ou a quantidade do componente importado por outros meios, o 
Fisco de origem, por outros meios que não a menção na nota fiscal. Mara, por 
favor.  

Sra. Mara Caramico: A grande preocupação é que isso, ao ser uma obrigação 
acessória, e devendo constar da nota fiscal, uma vez não constando da nota 
fiscal, ou seja, uma vez que contribuinte não queira colocar isso, porque 
existem várias empresas que se estão se negando a esse procedimento, como 



 

que seria, vamos dizer assim, o entendimento do Fisco, em relação a isso seria 
um documento inidôneo. Então, estariam, inclusive, vendando o crédito 
relativo a esse documento. Minas Gerais, se não me engano já baixou uma 
portaria dizendo que se não fosse declarado, ou se não fosse declarado 
corretamente, o que ele permitiria, simplesmente, seria os 4% e não permitiria 
o os 12% de crédito, mesmo que destacado, mesmo que o contribuinte 
quisesse pagar os 12%. Então, embora isso seja uma obrigação acessória 
válida, pela conclusão que a mesa chegou, eu entendo que o Fisco também, 
através da própria FIC, que o contribuinte teria que entregar, ele tem outros 
meios para conseguir, eventualmente, essas informações. Então, aqui, 
começar a dizer qual é o custo de importação e revelar isso na nota fiscal é 
uma coisa que eu entendo que extrapola os limites que o Fisco teria sobre o 
sigilo dessas informações, porque ele está obrigando que essas informações 
sejam públicas, através de uma obrigação acessória, através de colocar isso na 
nota fiscal. Então, eu particularmente entendo que essa é uma obrigação, 
vamos dizer assim, que extrapola o direito que o Fisco tem em relação a esse 
tipo de informação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Bianco quer pedir um 
esclarecimento de dúvida e o Dr. Schoueri quer manifestar opinião.  

Sr. João Francisco Bianco: A minha dúvida é a seguinte: aparentemente 
existem dois documentos aqui que devem ser preenchidos: um é o FCI, que é 
essa ficha, que vai para a administração; essa ficha, então, ela... O conteúdo 
dessas informações vai exclusivamente para o Fisco. E depois tem a nota 
fiscal. Na nota fiscal o contribuinte então tem que descriminar o custo-- 

Sra. Mara Caramico: Da mercadoria importada. 

Sr. João Francisco Bianco: Da mercadoria importada que integrou o 
processo de industrialização.  

Sra. Mara Caramico: Exato. Exato. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu... Quer dizer, essa informação do custo da 
importação da mercadoria que integrou o processo de industrialização, ela é 
importante para constar na nota fiscal, porque depois, na sequência do 
processo produtivo, o próximo adquirente que integrar aquela mercadoria 
adquirida no seu processo de industrialização, vai ter que adicionar novos 
custos de novas mercadorias importadas. E aí essa informação é importante 
para o adquirente, porque ele vai estar sujeito ao limite dos 40%. Então eu 
queria esclarecer, esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui é correto?  

Sra. Mara Caramico: É correto.  

Sr. João Francisco Bianco: Então, do ponto de vista da lógica do sistema é 
importante constar na nota fiscal de venda da mercadoria o custo da 
mercadoria importada, porque essa é uma informação importante para o 
adquirente. O problema é que essa informação está expondo um segredo 
comercial.  

Sra. Mara Caramico: A livre concorrência.  



 

Sr. João Francisco Bianco: É isso, eu só queria confirmar se essa é a 
questão?  

Sra. Mara Caramico: É, essa é a questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, se você me permitir, eu gostaria, bom, 
em primeiro lugar para esclarecer um ponto: não, a Mesa não disse que está 
conforme a legislação, que essa medida é constitucional e tudo mais, isso 
jamais foi dito e não foi o que o Dr. Ricardo disse. O Dr. Ricardo apenas 
mencionou que um dever instrumental, que no caso aqui apontado, existe 
uma lógica entre este dever e a questão da fiscalização. Mas é bom lembrar 
que o art. 113, do CTN, quando fala dos deveres instrumentais, ele impõe(F) 
restrições, porque ele fala que tem que ser algo no interesse da arrecadação ou 
da fiscalização, algo necessário; aqui é a necessidade, é o princípio da... É 
assim, é uma... Explicitamente a questão da proporcionalidade. Eu preciso, a 
todo momento que eu tiver um dever instrumental, aplicar a 
proporcionalidade para saber: é no interesse ainda da fiscalização ou já não é 
mais do interesse? Eu sempre digo, comodidade é outra coisa, interesse é 
algo... E sem isso não é possível a fiscalização ou a arrecadação de tributos, 
esse teste tem que ser feito toda vez, inclusive nesse momento aqui. Então, 
não foi dito isso, e o exemplo que o Luiz Carlos deu do uísque escocês que não 
vai submetido a nova industrialização, é evidente que não é no interesse da 
fiscalização, da arrecadação, é evidente que, no caso de um produto final, 
qualquer produto final, que esteja... Importado, que não vai ter nova 
industrialização, não existe essa lógica toda que o João Bianco muito bem 
apontou como algo necessário dentro do sistema etc. etc. etc., pode fazer 
sentido quando eu estiver com um produto que vai ser submetido à nova 
industrialização. No caso de um produto final, essa lógica desaparece 
imediatamente. O sistema em si tem um erro de origem, que é essa busca do 
DNA, ou seja, código, aquela... O código genético, aquilo que laboratórios lá 
estão gastando fortunas [ininteligível], o sequenciamento genético, vamos ter 
agora sequenciamento genético dos produtos, porque qualquer produto que eu 
consigo imaginar vai ter em algum momento, alguma coisa de importado, nem 
que seja o petróleo que veio fazer o fio de poliéster, que veio fazer a camisa. 
Quer dizer, nós vamos chegar a sequenciamento genético. Essa medida tem 
um problema de falta de razoabilidade nela mesma, ou seja, o que tinha que 
ter sido feito, me parece, tirando o combustível, como disse o Luiz Carlos 
citando Panzarini, tirando o combustível da guerra fiscal, o que devia ter sido 
feito aqui é 4% em toda operação interestadual. E vamos ser claros também, 
4% em toda importação, porque existe um segundo problema, óbvio. Semana 
passada tinha um cliente meu, em Minas Gerais, me contando um problema 
que ele tem, concreto, que ele não tem nada de guerra fiscal, ele importa 
produto a 18% e revende a 4%, porque é interestadual, ele está sobrando ali 
com os 12% e não sabe o que fazer, vai ter que começar aquela situação, vai 
ter... Aliás, uma situação curiosa, porque ele vai ter que abrir um 
estabelecimento no Espírito Santo, porque o cliente dele é no Espírito Santo. 
Ficou uma situação perversa, porque agora vai ser obrigado a importar pelo 
Espírito Santo para não sobrar isso. Veja como, situações como essa, 
esdrúxulas. Ou seja, o que é necessário fazer? Para começar, vamos ser 
claros, acabar com essa bobagem desse convênio de número 13. Está errado! 



 

Erraram! Erraram a mão! A alíquota interestadual de 4%, ótima ideia. Todo 
produto interestadual 4%, toda importação 4%. Aí nós caminharíamos no 
sentido de acabar com a guerra dos portos. O que foi feito aqui? Foi no sentido 
de quanto mais complicado melhor? Ou seja, vamos complicando porque 
assim começam a pular mandados de segurança. E eu tenho dificuldades 
enormes, porque eu sempre digo: “Está bom, eu vou entrar com o mandando 
de segurança e vou conseguir que você não destaque”. Agora o seu cliente lá 
vai ter um problema: e quando cair a sua liminar, o que ele faz? Ou seja, nós 
estamos gerando um problema, uma... Um em cima do outro, porque eu não 
consigo, e não dá, Ricardo, para a gente defender essa medida, em termos de 
razoabilidade, como um todo, porque nós estamos gerando um problema 
nacional, ou seja, nós tínhamos, se a guerra fiscal era um imbróglio, eu estou 
me lembrando, desculpa, Ricardo, porque, às vezes... Um minuto. Aquela 
história, que você certamente conhece, não vou nem repetir a história do Nero. 
Mas é assim, eu estou falando: “Viva Nero!”, quer dizer, viva a guerra fiscal 
que ela era menos grave.  

Sr. Thales Michel Stucky: Professor Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Paulo Akio também trouxe essa 
questão, sobre o ponto de vista da própria inconstitucionalidade da resolução 
do Senado federal. Eu não sei, se o Paulo, se você considera que o que já foi 
falado até agora... Quem?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Silvania está no tema ainda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Silvania.  

Sr. Thales Michel Stucky: Professor Ricardo?  

Sra. Silvania: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, infelizmente nós precisamos 
falar no microfone para a gravação.  

Sra. Silvania: Primeiro, antes de qualquer coisa, eu só quero manifestar 
publicamente minha felicidade de estar aqui com vocês. Bom, eu acho que 
tem um tema que não foi discutido ainda e aproveitando a liberdade desse 
espaço, eu quero fazer a provocação, que é o seguinte, para eu saber se um 
produto tem 40% de conteúdo importado, eu posso escolher vários critérios. 
Um critério pode ser: eu vou escolher o critério valor de cada uma das coisas 
que compuseram esse bem. Mas eu poderia escolher um critério técnico, de 
que simplesmente me dissesse dos... Do que é agregado nesse produto aqui, 
quantos por cento do ponto de vista de funcionalidade, do ponto de vista, por 
exemplo, eu tenho uma máquina, eu posso ter uma peça que ela é 
relativamente acessória, no entanto, ela pode ter um custo altíssimo por ser 
difícil de encontrar, essa tecnologia nova. Eu acho que poderia haver uma 
opção, ainda mesmo com o equívoco, eu concordo plenamente com o Schoueri 
de começar a fazer essa alíquota desse jeito, mas para a questão de você 
identificar o percentual de conteúdo importado, poderia ser uma opção 
técnica, do ponto de vista... “Olha, o engenheiro vai informar o percentual”, eu 
não preciso ter o valor, e ter uma discussão do percentual do ponto de vista do 
produto. A discussão quando descambou para o valor, ela é mais prática? É, 



 

cada um faz a sua conta, mas ela, por outro lado, ela gera uma exposição 
muito grande. Ou seja, até para fazer errado, dá para fazer errado de um jeito 
diferente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Menos errado. Eu queria só... Eu 
acho que de lege ferenda, a gente pode ter uma série de ideias e dizer que o 
legislador está errado, deveria alterar a lei, no caso a resolução do Senado, 
mas vamos nos ater à resolução do Senado, porque a discussão é, segundo o 
Paulo Akio, é ou não é constitucional? E, segundo, a premissa de que é 
constitucional, se existe alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade na 
exigência formal de destaque na nota fiscal. Esse é o objeto que nós estamos 
discutindo aqui. Você quer falar antes do Paulo?  

Sra. Mara Caramico: Eu só queria falar uma...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara Caramico. 

Sra. Mara Caramico: Lembrar uma coisa que o Schoueri está falando, que 
inclusive quando for uma operação interestadual onde o cliente que está 
recebendo a mercadoria deveria ter essa informação quem vai ser autuado, vai 
ser esse contribuinte do outro estado, quer dizer, por um ato praticado, a 
rigor, por um contribuinte do estado que mandou a mercadoria. Quer dizer, 
esse é o grande problema que se põe, porque quem está recebendo a 
mercadoria é que vai ter o problema também. Os dois têm, mas um pode até 
se negar a ter, ou seja, se a empresa não disser “declarar”, e quiser dizer que 
aquilo não se aplica ao produto dela e comercializar com 12%, quem vai sofrer 
o limite de crédito vai ser o consumidor do outro lado, que vai pagar a nota 
fiscal cheia, não vai ter direito ao crédito, vai estar limitado ao crédito e vai ser 
autuado, entendeu? Então é complicada a situação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Brandão, rapidamente antes 
do Paulo.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, é complicado para os dois lados, porque 
também o estado de origem ele vai saber o seguinte: se você aplicou 
indevidamente o 4, ele vai querer o 12, quem recebe a 12 vai falar: “Não, eu 
quero saber se é 4 ou 12”. Mas, como já visto aqui, a Fazenda hoje autua os 
contribuintes, head card, não, não, eu falo, assim, em termos de tecnologia, 
ela vai com tudo prontinho, já sabe o que foi feito, tem as importações. Ora, 
fazer a ficha já é um trabalhão, ela pronta é só se integrar nos estados e 
saber... Ou então uma declaração quando o Fisco Federal diz: “É um problema 
de fiscalização”, como diz o professor Gerd. Patologia a gente tem que 
abandonar. Fiscalização... Assina um termo de que aquela mercadoria 
contém... O conteúdo é importante e menos de 40% você paga o 4%. Era isso 
que tem que ser feito. Agora, realmente fazer assim, dos dois lados tem 
problema, tem problema para quem compra e tem problema para quem vende, 
não é? Ah, e outra coisa. Você falou alguma coisa, mas é só a partir de 1º de 
maio que tem essa obrigação. Foi adiada.  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, as obrigações acessórias todas. Opa! Eu 
tenho essa posição. Todas as obrigações, eu afirmo.  



 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, este é um aspecto de direito 
transitório. Paulo.  

Sr. Thales Michel Stucky: Dr. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Thales, alguma observação?  

Sr. Thales Michel Stucky: Tenho uma contribuição aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você precisaria falar bem alto, 
desculpa.  

Sr. Thales Michel Stucky: Vocês estão ouvindo agora, bem?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos ouvindo mal. Prossiga, 
por favor.  

Sr. Thales Michel Stucky: O Rafael aqui quer fazer uma contribuição sobre o 
assunto, talvez se a gente consegue... O pessoal consegue nos ouvir por aqui.  

Sr. Rafael: Dr. Ricardo, bom dia, o senhor está me ouvindo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou ouvindo.  

Sr. Rafael: O senhor me ouve bem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia.  

Sr. Rafael: Dr. Ricardo, professor Schoueri, 2007 eu assisti uma palestra do 
professor Schoueri aqui na URS, em um Congresso de Direito Tributário 
falando sobre diferencial de alíquota, e esse assunto voltou a tona aqui no Rio 
Grande do Sul, por conta de que em razão dessa Resolução 13, desse Ajuste 
19, o Estado de Rio Grande do Sul, o Estado de Santa Catarina, estipularam 
um diferencial de alíquota para que... Para insumos destinados à 
industrialização dentro do estado, ou seja, produtos importados que são 
comprados em operações interestaduais, quando entram no estado do Rio 
Grande do Sul tem que pagar um diferencial de alíquota de 13%. A pergunta 
que eu faria aos senhores e que nós estamos discutindo aqui, é se essa 
antecipação poderia ser considerada como aquela que já é existente de compra 
para revenda? Porque esse insumo, ele, na verdade ele é tido, o fabricante no 
estado ele é consumidor final desse insumo. Então, na verdade não há uma 
antecipação desse fato gerador na exigência de diferencial de alíquota de 13%, 
porque na realidade uma outra mercadoria vai sair depois. Então, aquela 
mercadoria que é comprada, ela não vai se revendida. Esse é um primeiro 
ponto sobre uma nova perspectiva desses diferenciais de alíquota que estão 
sendo instituídos. E a gente tem um colega aqui, que é consultor jurídico da 
Fecomércio Rio Grande do Sul, que também tem uma contribuição a fazer.  

Orador não Identificado: Bom dia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está ligado.  

Orador não Identificado: Bom... Alô.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode prosseguir.  

Orador não Identificado: Bom dia.  



 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia.  

Orador não Identificado: Bom dia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia.  

Orador não Identificado: Bom dia! 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. 

Orador não Identificado: Bom dia, professores, Dr. Ricardo, tudo bem?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem.  

Orador não Identificado: Estou falando bem alto aqui, mas eu não sei se os 
senhores estão ouvindo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você agora está muito bom. Não, 
eles estão ouvindo bem.  

Orador não Identificado: Não, está aberto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vai falar mais, ô, Thales?  

Orador não Identificado: Alô. Dr. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho... Lamentavelmente nós 
estamos perdendo o áudio de vocês, enquanto vamos ver se a gente consegue 
resolver o problema técnico, passo a palavra para o Dr. Paulo Akio. O Dr. 
Paulo Akio questiona a constitucionalidade da resolução do Senado.  

Sr. Paulo Akio Yasui: Paulo Akio. Bom dia, professores. Então, eu, 
examinando um pouco mais profundamente essa resolução do Senado 
Federal, estou entendendo que ele, essa resolução foi baixada indevidamente e 
com base no art. 155, § 2º, inciso IV, da Constituição Federal, que 
aparentemente autorizaria a emitir essa resolução. Eis que esse dispositivo 
constitucional foi, na verdade, o escopo foi de favorecer operação... Nas 
operações interestaduais os estados pobres das regiões norte, centro-oeste, 
nordeste e do Espírito Santo, com alíquota 7% e nas outras operações 
interestaduais com alíquota de 12%, e nos primórdios foi regulamentado pela 
Resolução do Senado Federal 22/89. E esse desiderato de favorecer regiões 
pobres está respaldado, essa resolução... Não, não... Ajudar regiões pobres 
estaria respaldado no art. 151, inciso I, da Constituição Federal que diz: “É 
vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo território”, e 
no final, fala: “Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do país”. Então, nos primórdios, essa resolução do Senado estaria 
inclusive respaldada no art. 151, inciso I, da Constituição Federal. No entanto, 
essa resolução do Senado Federal não teve esse desiderato, mas sim, foi 
baixada para resolver simples guerra dos portos. Que, aliás, na minha 
opinião, eu vou falar mais adiante, está resolvido na própria Constituição 
Federal, quando estabelece o credor do ICMS, da empresa importadora. E 
nessa resolução foi estabelecida a alíquota única de 4% desses produtos 



 

importados, o que, a meu sentir é... Não foi baixada indevidamente com base 
nesse inciso IV da Constituição Federal. E essa resolução, para trancar esse, 
ou eliminar essa guerra dos portos, entra em conflito com o art. 152 da 
Constituição Federal, que diz que é vedado ao estado, ao Distrito Federal e aos 
municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer 
natureza em razão de sua procedência ou destino. Ou seja, não pode 
estabelecer diferença tributária em operações interestaduais, destino do 
mercador, entre produtos importados e nacionais, produto importado com a 
alíquota de 4% e nacionais com a alíquota de 7% ou 12%. E daí que entendo 
que como se trata de tema de caráter nacional, haveria de ser resolvido, 
solvido o tema com... No âmbito de normas gerais de tributação, mediante de 
lei complementar na forma do art. 146, inciso III, da Constituição Federal, que 
entre outros tópicos, fala do fato gerador, base de cálculo, contribuinte, tal 
como aconteceu com a IR, adicional de imposto interestadual, que o Colendo 
Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei estadual, pelo fato de 
ter sido regulamentada mediante... Não ter sido regulamentada mediante lei 
complementar, em razão dessa... Adicional de imposto de renda, repita-se, ter 
caráter nacional. E... Além do que, a meu ver, essa guerra dos portos não 
teria, não haveria de ser, porque a própria Constituição, art. 155, § 2º, inciso 
IX, letra a, já estabelece quem é o credor desse ICMS. Então o art. 155: 
“Compete ao estado e ao Distrito Federal instituir imposto sobre” imposto 
[ininteligível 00:42:39] é o seguinte: inciso IX, incidirá também sobre a entrada 
de bens do exterior e determina claramente que cabendo o imposto ICMS, 
onde estiver o situado o domicilio ou estabelecimento destinatário da 
mercadoria, bem ou serviço. E a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal 
Federal que eu tive a oportunidade de examinar, e examinando também o 
brilhante trabalho da Dra. Mara, no julgamento do recurso extraordinário 
relatado pelo Ministro Ayres Britto, outro pelo Marco Aurélio, e último que 
bem situou a coisa, Joaquim Barbosa, consolidou no sentido de que ICM é 
devido... O credor de ICM na importação é para o estado onde está situado o 
verdadeiro importador e o verdadeiro destinatário da mercadoria. Nesse 
sentido que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência que a cabe 
ao estado, qual é o estado credor do ICM na importação. Então, eu acho que 
essa guerra dos portos, na minha opinião, está resolvida pelo Colendo 
Supremo Tribunal Federal.  

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

Sr. Paulo Akyio Yassui: Queria ouvir a opinião da [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Paulo. Só queria afastar 
a questão do verdadeiro estado importador, que é de grande importância, 
obviamente, mas não para o tema aqui. Aqui o importador é o importador e 
em um estado que industrializa ou revende no estado que importou, não há 
dúvida quanto ao verdadeiro importador e a competência para arrecadar o 
ICMS na importação. Professor, Dr. Brandão, pediu a palavra.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Você, os pontos que você tem são só esses? 
Para dizer que é inconstitucional, são só esses aí? É, Paulo, desculpe, mas 
realmente, nesse ponto eu tenho que discordar de você, porque você citou o 
artigo que fala que aos estados, “aos estados e ao Distrito Federal é vedado”. 



 

Olha, os estados não estão fazendo isso, quem fez isso é o Senado Federal. 
Também não é a União, porque o Senado Federal não é a União, é o Senado, 
dentro da sua competência própria de fixar uma alíquota estatal. Ele não está 
fixando alíquota na importação, porque na importação cada estado fixa a sua 
alíquota, certo? Depois, as consequências nas operações interestaduais, eu 
acho que não tenho muita dúvida de que ele exerceu a sua competência 
legítima nesse § 4º, nas operações interestaduais. Fora essa questão de DNA, 
ficou agora, está na moda falar do DNA da importação, a fixação da alíquota 
interestadual me parece dentro da competência do Senado Federal, sem 
nenhuma dúvida. Eu não tenho realmente nenhuma dúvida quanto a isso. 
Ok, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte: então não se aplica, o professor já 
deu uma segmentação na sua fala, porque realmente aquela jurisprudência do 
Supremo não tem nada a ver com essa questão agora, porque aquilo lá é uma 
preliminar, quem é o sujeito ativo, não é essa questão. A questão é, já 
encontrou o sujeito ativo, já está tudo bonitinho, pode o Senado Federal 
estabelecer uma alíquota interestadual diferente? Ué, o sentido do parágrafo, 
do inciso IV do art. 151, é esse mesmo, que o Senado Federal pode fixar a 
alíquota interestadual, ele só fez isso. Basicamente isso. Os dois artigos que 
você cita que estariam em conflito, eles não estão em conflitos, porque... É 
como disse, um é aos estados, que eles poderiam se reunir em convênio e fazer 
uma norma discriminatória de produtos, não fizeram isso. E a União também, 
de sua iniciativa não é, porque o Senado não está com aqueles impostos, os 
impostos que a União arrecada são da União, não são do Senado; Senado e 
União são coisas completamente diferentes, não é, Paulo? Ok.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou pressentindo que esse 
assunto já se estendeu bastante. Há dois pedidos de palavra, o professor 
Schoueri primeiro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu concordo com o Brandão, no sentido 
não há como cogitar essa obrigação do 152, não são os estados que estão 
fazendo a diferenciação e, de qualquer modo, o produto não vai ter qualquer 
distinção, é só uma questão de repartição entre origem e destino, porque no 
final a tributação é a mesma. O que talvez possa merecer alguma discussão, 
aliás, merece alguma discussão, é mais uma vez a necessidade desta medida, 
ou seja, se nós temos posição do Supremo Tribunal Federal com relação à 
própria guerra fiscal e sua inconstitucionalidade, justifica-se esse tratamento 
diferenciado para o produto importado, justifica-se principalmente toda esta 
burocracia introduzida para algo que o Supremo já decidiu como o 
ordenamento funciona? Essa seria uma pergunta interessante. Ou seja, 
sabe... É constitucional a resolução do Senado se ela não cumpre a função, 
não função no ordenamento, ou seja, aquilo para que ela se prestaria, que é a 
divisão entre origem e destino, já foi cumprido, aqui ela vem trazer uma nova 
diferenciação para a tarefa a qual o Senado não é chamado, a qual o próprio 
Supremo Tribunal Federal já deu posição com relação ao tratamento tributário 
devido. Essa discussão poderia ter algum cabimento da constitucionalidade no 
sentido de desproporcionalidade, de desnecessidade da medida. Mas seria um 
outro tipo de discussão.  



 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto, não é? Pode dar seu 
nome completo?  

Sr. Roberto Biava: Roberto Biava. Só fazendo dois comentários bem rápidos. 
O primeiro, como o professor Schoueri falou bem, essa alíquota de 4% ela é, é 
um divisor de águas, o que fica para o estado de origem e o que fica para o 
estado de destino. Interessante a pergunta que foi posta sobre o diferencial de 
alíquota, porque na prática a gente tem um problema de livre concorrência, 
que talvez esbarre num dos pontos que o Paulo mencionou, do tratamento 
tributário diferenciado do importado para o nacional. Porque, na prática, o 
que ocorre com essa alíquota interestadual, ela é só aplicável entre, operações 
entre contribuintes. Portanto, uma mercadoria que sai de São Paulo e vai para 
Minas Gerais, ela vai a 4% ou sai de São Paulo e vai para Rio Grande do Sul, 
ela vai a 4%, mas lá no estado do Rio Grande do Sul, quando ele vender para o 
consumidor final, ele vai vender a 17 ou a 18. Então, a carga tributária, na 
verdade, continua a mesma da mercadoria nacional ou da importada. Todavia, 
a gente sabe que, daí fugindo um pouco do direito, sabe que do ponto de vista 
contábil, financeiro, é diferente você desembolsar, por exemplo, 12% agora e 
depois desembolsa o restante até completar a alíquota de 18%. De você... 
Porque para o comprador, por exemplo, se ele tiver que escolher entre comprar 
um produto importado, vamos supor, uma empresa comercial, se ele comprar 
um produto nacional interestadual, ele vai comprar com um imposto de 12%, 
produto nacional ele vai comprar com 12%, e depois ele vai pegar 18 quando 
ele vender. Mas se ele comprar o importado, ele vai estar comprando com 
imposto menor de 4, tudo bem que ele vai pagar mais, porque quando ele 
completar a alíquota até 18, ele, a carga tributária, ao final vai ser igual. 
Todavia, por conta dos negócios, a questão de fluxo de caixa muitas vezes é 
importante para as empresas. Então, alguns estados, o Estado de São Paulo 
não fez isso, ainda, não sei se vai fazer ou não, alguns estados adotaram a 
seguinte ideia e daí pode ou não, daí eu não estou avaliando se está ferindo 
mais algum princípio, mais alguma norma, mas, via de regra, no ICMS, o 
diferencial de alíquota só é cobrado quando você compra material de uso e 
consumo ou ativo imobilizado. Esse estados, como ele está comentando, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, criaram um outro diferencial de alíquota, 
falando o seguinte: “Olha, vamos fazer o seguinte: se vier com a alíquota de 
4%, eu já vou cobrar de cara a diferença dos 4 para os 17, então vou cobrar 
13%, até porque eu não vou..”., se ele tivesse comprado o produto nacional, a 
carga tributária seria maior, então ele já está querendo, digamos assim, um 
adiantamento, uma antecipação do imposto. Daí... Eu não sei se é uma 
distorção que gera a outra. Às vezes o sistema tributário é uma... É só. 
Basicamente esse comentário.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para esclarecimento, só para entendermos o quão 
absurdo isso é. Já me parece absurdo, mas queria compreender quão 
absurdo. Você disse: “Bom, se vier a 4..”., tudo bem que quem me vendeu a 4 
importou e pagou no seu estado 18, que já seria um problema, primeiro 
absurdo. Veio a 4, Rio Grande do Sul vem e cobra em cima os 13% de 
diferença. Só para esclarecer: e se o produto for nacional de outro estado? Ou 
seja, se ele vier do Espírito Santo e chegar no Rio Grande do Sul a 12, o 
Espírito Santo também cobra o 5 de diferença por ser produto interno, ou 



 

não? Ou seja, de novo: não é importado, eu estou falando de um produto 
completamente nacional, feito no Espírito Santo, vendido para o Rio Grande 
do Sul, a alíquota interestadual de 12%, não tem nenhuma guerra fiscal no 
meio, quando ele tiver passando pela fronteira gaúcha, você me diz que aquela 
fronteira agora vai cobrar os 5% de diferença, é isso?  

Sr. Roberto Biava: É, especificamente ele mencionou Rio Grande do Sul, eu 
não conheço a legislação do Rio Grande do Sul, mas tem alguns estados, por 
exemplo Mato Grosso do Sul--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele está confirmando, desculpe-- 

Sr. Roberto Biava: Que cobra o chamado ICMS garantido, que seria mais ou 
menos isso. Se veio a 12, ele cobra de 12 para 17.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E quando sair a 12, o estado ficou com 5 de 
qualquer modo. Ou seja, por hipótese, veio para o Rio Grande do Sul, do Rio 
Grande do Sul foi para Santa Catarina, o estado ficou com aquele 5 direto?  

Sr. Roberto Biava: Não, ele tem que daí devolver, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acredito que fica acumulado o crédito a vida 
inteira. Ou seja... [ininteligível 00:53:25] de uma inconstitucionalidade tão 
grande, tão absurdo, eu leio a constituição. Estão pedindo a palavra ali. Por 
favor, olha, só para explicar para vocês aí no Rio Grande do Sul, o colega que 
estava de pé aí, que falou, num tom muito alto, nós ouvimos bastante bem, 
porque ele falou no tom alto. Se puder fazer do mesmo modo a gente consegue 
ouvir. Conseguia. 

[risos].  

Sr. Rafael: Dr. Schoueri, bom dia, tudo bem?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tudo bem. 

Sr. Rafael: É Rafael Michelli(F), tudo bom? Sr. Ricardo, eu resolvi chamar 
aqui porque o estado do Rio Grande do Sul, de fato, instituiu um [ininteligível 
00:54:03] alíquota em razão desse produtos importados e isso que o professor 
Schoueri falou, em 2007 ele deu uma palestra aqui na URGS, num congresso 
organizado por mim e pelo professor Humberto Ávila, falando sobre esse 
diferencial de alíquota. Mas veja, esse diferencial de alíquota que existe em 
vários estados é para compra para revenda. Agora o estado do Rio Grande do 
Sul instituiu um diferencial de alíquota, se você comprar o insumo vindo de 
São Paulo, que foi importado, você teria que pagar 13% na entrada. E se você 
comprar o mesmo insumo nacional vindo de São Paulo, você paga 12, e não 
paga nenhuma diferença na entrada. Então, veja que esse é um ponto. Esse é 
um ponto. E aí eu faria a seguinte colocação: O STJ, se não estou enganado, 
já há decisões dizendo que em relação à compra para revenda seria 
absolutamente legal a ideia do diferencial de alíquota na entrada, por se tratar 
de uma mera antecipação do fato gerador, porque você compra para revender 
a mesma mercadoria, mas quando você compra um insumo, esse insumo, na 
verdade, para aquele fabricante ele é consumidor final daquele insumo, não 
vai sair a mesma mercadoria, então na verdade nós não estaríamos falando se 
quer de antecipação de fato gerador. Esse seria um ponto. E outro ponto que 



 

eu gostaria de passar para os senhores é que a gente tem um outro colega 
aqui também, o Rafael, aqui do IET, que falou alto aqui. E gostaria de dar uma 
contribuição sobre essa questão da obrigação acessória em relação aos 
produtos importados.  

Sr. Rafael: Bom, bom dia professores, bom dia colegas. Em relação à questão 
do conteúdo de importação, o que as entidades, Federação do Comércio, 
Federação das Indústrias, qual é a linha que elas estão trabalhando com 
relação a não ter que fazer constar na nota fiscal o conteúdo de importação, 
exatamente para não ter que revelar esse segredo comercial? Nós estamos 
tentando fazer um sistema que é muito semelhante ao do certificado de 
origem, que tem respaldo em portarias do Secex, a Secretaria de Comércio 
Exterior. Hoje, através de uma análise que é feita por entidades privadas se 
determina que aquele produto tem natureza importada. Dessa forma, o estado 
ele tem acesso, até porque ele firma convênios e acordos com as secretarias e 
com essas entidades e não haveria então, seria muito menos burocrático, e 
não haveria necessidade de expor essa informação na nota fiscal. Então, isso 
não existe ainda um acordo formal, mas o secretário de Fazenda do Rio 
Grande do Sul mostrou simpatia em relação a esse tipo de pedido. Então, essa 
é a linha que a gente está trabalhando apenas para contribuir aí com os 
senhores em relação a esse ponto. Muito obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Essa ideia 
realmente é uma ideia muito interessante, nós não temos, nos não temos... 
Apenas nessa questão a admissibilidade de declaração do contribuinte, sob as 
penas da lei, que ele preenche determinado requisito, isso poderia resolver, eu 
diria, a maior parte dos casos. Talvez não consiga resolver o problema em que 
haja uma segunda industrialização no segundo estado, com nova importação, 
porque aí você tem que somar parcelas, aí precisaria se criar um sistema em 
que via informação, troca de informação, entre as receitas estaduais, não é, as 
fiscalizações estaduais, se conseguir chegar a esse valor. Mas nessa situação é 
bastante complicada, realmente. O que conduz... Mais ou menos o seu 
entendimento, Schoueri, de que há uma desproporcionalidade muito grande, 
não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria, Ricardo, me permitisse comentar 
essa ideia da CNI que está circulando bastante, dessa grande simplificação. 
Tem o risco de trazer para o ICMS também os problemas de origem que já 
existem hoje com relação ao comércio exterior. Porque ela parece simples, ou 
seja, atingiu 40% é nacional, não atingiu é importado, mas note o seguinte: é 
plenamente importado. Ou seja, se eu tiver um produto com 41% de valor 
importado, por essa sistemática, ele é completamente importado. Então tem o 
lado inverso também, ele provoca, ele tem o lado, sem dúvida ele é fácil, só 
que ele pode provocar outro tipo de distorção que já existe, aliás, que já existe 
no caso de comércio exterior, é um dos grandes problemas da regra de origem 
do comércio exterior, e nós traríamos esse problema para o ICMS.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o Luiz 
Carlos, para encerrar esse assunto, porque eu acho que... A não ser que... Ok. 
Ok. Depois.  



 

Sr. Luiz Carlos: Esse assunto, ele comporta discussões em diversos níveis, 
quer dizer, a gente vai desde a inconstitucionalidade da própria resolução do 
Senado até minúcias do cálculo do conteúdo de importação. Então você pode 
pegar essa discussão e desmembrá-la em quinze, vinte pontos, aliás, o que foi 
feito aqui, ao longo das discussões a gente caminhou por vários 
desdobramentos. Agora, o que é interessante que eu queria também era voltar 
a esse foco da questão da obrigação, do que iniciou a discussão, do conteúdo 
de importação, e o Ricardo, ele pegou um ponto muito importante quando ele 
destacou a dificuldade de se calcular, de se aplicar a resolução quando o 
produto é submetido a dois processos de industrialização. E aí, uma das 
questões principais é que quando a resolução foi editada e antes de se... Do 
ajuste Sinief, o que se discutia era o seguinte: essa resolução, ela só pode 
valer para a primeira industrialização, com todos os defeitos que essa 
resolução carrega, com todas as discussões de constitucionalidade, vamos 
abstrair de tudo isso e falar: “Não, tudo bem, é um erro, é um absurdo, mas 
comporta essa discriminação”. Ela tem uma extensão, ela tem um alcance, e o 
alcance dela não pode ir além da primeira industrialização, pelo simples fato 
de que um produto, ele tem um insumo importado, passa por um processo de 
industrialização no Brasil, e a partir desse processo de industrialização, o 
produto resultante, para todos os efeitos, é brasileiro. E aí ele entra no 
segundo processo de industrialização como brasileiro e não teria mais a 
discussão de alíquota. Até para efeitos de guerra dos portos, eu acho que o 
que se procurou é um exagero, você imaginar que para efeito de elisão fiscal 
fosse... Alguém fosse criar dois processos de industrialização para tentar 
simular um produto, fazer com que o produto vire nacional, maquiar o 
produto através de dois processos. Isso já vai para o campo da patologia. A 
resolução, ela estaria com todos os defeitos de bom tamanho se ela só 
alcançasse isso, só alcançasse a primeira industrialização. E o próprio texto 
dela não permite uma interpretação em sentido contrário. Essa interpretação, 
ela veio, a reboque, com o Ajuste Sinief, e aí com o Ajuste Sinief falou: “Bem, 
então agora vamos ter que fazer o mapeamento genético”. Mas o mapeamento 
genético em si é um absurdo; se ela ficasse... E isso é um dos pontos, uma das 
vertentes de discutir a constitucionalidade, é discutir o alcance dessa 
resolução.  

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

Sr. Hugo Funaro: Bom dia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se identifica, faça o favor.  

Sr. Hugo Funaro: Bom dia. Meu nome é Hugo Funaro. Só rapidamente, a 
propósito da inconstitucionalidade apenas, até uma provocação ao professor 
Schoueri. Colocou-se aqui que a resolução seria válida, em princípio, na 
medida em que seria apenas o Senado exercendo sua competência para fixar a 
alíquota interestadual. Eu acho que a pergunta aqui é a seguinte: ele fixou 
apenas a alíquota interestadual? A alíquota interestadual, conforme até foi 
colocado, até pelos professores aqui, ela serve para repartir receitas entre 
origem e destino, tanto assim que a Resolução 22, ela simplesmente dizia qual 
era a alíquota interestadual e obviamente isso é a parcela do estado de origem 
e o destino vai cobrar a diferença. Só que a Resolução 13, ela não faz só 



 

alíquota, ela não fixou alíquota. Ela disse sobre questões que dizem respeito à 
política industrial. Ela criou um estímulo à industrial nacional, e isso está 
expresso na exposição de motivos. E o fez através desse famigerado 40%, aí de 
conteúdo de importação. Então, a pergunta que fica é: O Senado, ele fixou 
alíquota? Ou ele está agindo como deveria fazer a União, no sentido de 
estimular o comércio interno, no sentido proteger a indústria, o que ele está 
fazendo aqui? Então, eu acho que houve um desvio de finalidade que não foi 
colocado e que, nesse sentido, é que surge toda essa problemática, até de se 
colocar: “Ah, não se aplica o 152 porque o Senado, ele na verdade não é estado 
e nem Distrito Federal, ele é União e, portanto, ele pode criar distinção entre 
origem e destino”. Mas a pergunta é: ele poderia ir além da mera fixação de 
um percentual de alíquota interestadual? Isso está colocado até na ADIN 
4850, acho que é o principal argumento da inconstitucionalidade, que é 
justamente se quisesse criar política industrial, mecanismo de fomento da 
indústria nacional, isso teria que ser feito pelo Congresso Nacional, pelas suas 
duas casas, é uma decisão bicameral do Congresso e que deveria ser feito por 
lei complementar em se tratando de ICMS, mesmo porque se a finalidade 
declarada do PRS 72, que redundou na Resolução 13, foi acabar com a guerra 
fiscal, guerra fiscal é questão do § 2º, XII, g, do art. 155, da Constituição, que 
é matéria também de lei complementar. Então, quer dizer, a pergunta que fica 
é: o Senado fixou a alíquota ou ele foi além? E aí nesse sentido, só para fechar, 
é que vem toda a problemática do ajuste, aqui a gente está falando: “Olha, o 
ajuste, ele fixou os 40% tendo em conta o DNA da mercadoria, e a CNI, ela 
propõe que não se leve em conta mais o DNA e que você, na primeira 
transformação, ou na transformação, você já defina se 100% é nacional ou se 
100% é importado. Ora, onde está dito isso na resolução? Quem está criando 
o critério é o Confaz. A resolução, falta densidade normativa até para o Confaz 
agir. Então, será que a gente não tem, além de tudo, além da falta de 
competência do Senado para tratar dessa matéria com essa finalidade, não 
temos ainda uma delegação legislativa, na medida em que a Resolução 13 não 
tem critério? Vejam os senhores, que a própria apuração do conteúdo de 
importação não está claro se você deveria ou não considerar os tributos, e um 
dos grandes reclamos das indústrias é que na medida em que se adotou a 
base de cálculo do ICMS da importação e da [ininteligível 01:05:39] 
interestadual você tem que colocar até o próprio ICMS. E nenhuma 
contabilidade de custos leva em conta o tributo, porque ele é recuperável, 
inclusive. Então, quer dizer, houve aí uma inovação por parte do Confaz, em 
que estuda até mudar o critério, só que o critério não é do Confaz, deveria ser 
da resolução em se admitindo que o Senado teria competência para fazer isso. 
Então, acho que esse dois pontos, a falta de competência do Senado para 
tratar desse assunto da forma que ele fez e a delegação legislativa, que 
inclusive se aplica à Camex, que fez a lista de produtos sem similar, de uma 
forma a excluir vários produtos sem qualquer critério claro, e a gente aí tem 
problemas até concorrenciais com setor do cobre que sugeriu em função disso, 
mostram que a resolução é inconstitucional por esses motivos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hugo, eu tenho muita simpatia pela tese, 
simpatia e ojeriza pela resolução. Então nós estamos em ponto em termos 
simpatia ou ojeriza, estamos no mesmo time. Só que o raciocínio jurídico na 
parte que você diz que o Senado estaria exorbitando a sua competência, ou 



 

bem você será consistente e dirá que também na redução de desigualdades 
regionais, o Senado exorbitou e vem exorbitando nos últimos 40 anos, porque 
afinal de contas também não está escrito que o Senado pode fixar alíquotas 
diferenciadas para o sudeste e para o nordeste e, no entanto, até onde eu sei, 
não houve qualquer tipo de discussão que fosse adiante, eu não sei talvez você 
me corrija com isso, para dizer que as alíquotas diferentes conforme o destino, 
seriam inconstitucionais, e o Senado está cumprindo uma função da União, 
de redução de desigualdades. Ou seja, por que o estado... O Senado pode, ao 
fixar alíquotas, atingir um objetivo que é a redução de desigualdades e não 
pode, pelo mesmo meio, atingir um outro objetivo que é a preservação da 
soberania econômica nacional. É bom lembrar, o artigo 160, inciso I, diz lá, 
soberania econômica. Portanto, ou bem o Senado não poderia, ele teria que 
ser neutro, se você ainda acredita no mito da neutralidade tributária, talvez 
você acredite, eu não acredito, para mim é mito. Ou bem, se ele pode e vem há 
40 anos não sendo neutro, vem cumprindo um desiderato constitucional, que 
é a redução das desigualdades, também ele pode cumprir um desiderato 
constitucional que é a garantia da soberania nacional impedindo a guerra dos 
portos. Volto, eu acho... Problema enorme nessa resolução, acho a questão de 
desproporcionalidade, etc., mas esse argumento não me convence.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Hugo.  

Sr. Hugo Funaro: É rapidamente. O Supremo já analisou essa questão e 
entendeu que o Senado quando criou a Resolução 22, ele o fez legitimamente 
por conta do art. 3º da Constituição, que é um objetivo fundamental da 
República e, portanto, aplica-se a todos os poderes. Já a matéria de comércio 
exterior, por força do art. 22, da Constituição, ela é privativa da União, e a 
União exercida pelo Congresso Nacional. O Senado, ele tem um competência 
extraordinária no bicameralismo nacional que é só para fixar alíquotas e 
fixação de alíquotas se entende simplesmente colocar percentuais como foi a 
22, a Resolução 22 do Senado. A Resolução 13, se você pegar todos os 
dispositivos dela, não está só fixando alíquota. Então, nesse sentido, é que a 
União, através do Senado, não teria manifestado sua vontade através das 
duas câmaras e somente no Senado numa matéria que deve ser interpretada 
estritamente, porque é uma exceção ao bicameralismo. 

Sr. Paulo Akyio Yassui: Dr. Ricardo... Só gostaria de lembrar a respeito 
ainda-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Que quanto à inconstitucionalidade da Resolução 13, 
já foi impetrado pelo Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, a ADIN 
arguindo a inconstitucionalidade dessa resolução. Só para lembrar. Só para 
lembrar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu só queria mencionar uma coisa. 
Também constituiu objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o 
desenvolvimento nacional. Então, assim, é consistência. Ou vale para todos ou 
não vale para nenhum. Esse argumento me parece bastante difícil, eu acho 
que você está entrando num campo bastante movediço.  



 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que nós cobrimos 
todos os aspectos que a matéria suscita, e podemos passar para o próximo 
item da pauta.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu não vou... É só porque eu fiz uma 
afirmação e gostaria só de deixar registrado. Que o ajuste Sinief que adiou a 
ficha de importação, de conteúdo de importação, para dia 1º de maio, ela fala 
o seguinte, que as obrigações acessórias criadas no Ajuste Sinief 19012 terá 
até o dia 1º de maio caráter eminentemente orientador. O que é isso? 
Facultativo. Sim, mas, salvo o dolo. Não, mas é orientador. Você não é 
obrigado. Se é orientação, é orientador, é obrigação? Não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, vamos então para o outro 
item da pauta e que também foi longamente debatido na semana passada, nós 
entendemos que ele era de uma importância muito grande, até porque ele 
extravasa os próprios limites das normas envolvidas, então eu acho que 
nesses 25 minutos que nos restam nós poderíamos tentar retomá-lo e quem 
sabe chegar chegarmos a uma conclusão. Eu estou me referindo ao terceiro 
item da pauta, que é o ágio na aquisição de... Desculpa, é o quarto item, que é 
a dedutibilidade de despesas financeiras em função da concomitância de três 
normas que regulam a dedutibilidade das despesas. Uma é a norma geral, a 
cláusula geral, que somente são dedutíveis as despesas necessárias, a outra é 
a disposição da Lei 9.430, que sofreu alteração recente estabelecendo limites 
para dedução de despesas de juros em função da política de preço de 
transferência, ou seja, quando o credor é parte ligada à empresa brasileira ou 
está em paraíso fiscal ou... Vou estender a palavra paraíso fiscal também aos 
casos de regime tributário favorecido; e a terceira norma é aquela que limita a 
dedutibilidade, ou exclui a dedutibilidade, depende, em função do limite de 
endividamento da empresa e que nós chamamos de subcapitalização. A 
semana passada nós discutimos isso aqui, houve inclusive a exposição feita 
pela Dra. Elidie, e tivemos aqui a participação, como é que chama aquele...? 
Dr. Rogério, que fez até uma demonstração de cálculo no quadro. De forma 
que eu coloco o assunto novamente em debate, eu não quero acrescentar da 
minha parte, nesse momento, nada em relação ao que eu falei a semana 
passada e deixo a palavra aberta para quem quiser se manifestar. Dra. 
Nereida acabou de ser escalada.  

Sra. Nereida: Eu acho que é importante a gente repassar aquele quadro que 
foi feito a semana passada. Desculpa, aqui. Então aqui é dívida... E aqui o 
percentual de juros.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O quadro está fraco, depois a gente vai ter que 
mostrar, de qualquer modo, o vídeo. Dois problemas.  

Sra. Nereida: O exemplo da semana passada, o total de dívida seria R$ 5 
milhões.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nereida, posso pedir que alguém ponha o quadro, 
para que o pessoal...  



 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem que ser atrás de nós. O 
câmera está lá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Primeiro momento, talvez, nossa frente, depois 
volta o quadro, só para o pessoal enxergar. É só para o pessoal do Sul 
enxergar o quadro. Vocês conseguem enxergar o quadro aí?  

Sr. Thales Michel Stucky: Não, não. O quadro não estamos enxergando não.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não consegue, ainda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ô, Thales, nós vamos ter que... O 
quadro é muito bom porque a gente visualiza, mas a Nereida vai explicar os 
números, para vocês tentarem mentalizar aí o que ela está desenhando no 
quadro.  

Sr. Thales Michel Stucky: Será que não tem como mover a câmera um 
pouco, ou não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Põe na nossa frente um minuto e volta. Quando 
ela terminar... Um minuto na nossa frente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, na semana passada, 
enquanto o quadro está sendo preenchido, apareceram três teses. Uma é de 
que se aplicam todos os limites e separadamente, e se somam os resultados; a 
outra é de que se aplicam as três regras, certo, e daquelas que incidirem se 
toma a que representar o maior ajuste como, então, despesa não dedutível; e a 
terceira, que é o objeto aqui do que está sendo colocado, seria uma 
proporcionalização das despesas, para fim de aplicar por etapa as normas, as 
três normas. Evidentemente que se a despesa não for necessária, não vamos 
nem discutir nada, porque 100% não é dedutível e evidentemente essa 
hipótese é uma hipótese bastante remota na prática, ela dependeria de 
acontecer a tomada de recursos financeiros no exterior para uma empresa e a 
passagem, o repasse desses recursos para uma empresa associada, sem 
cobrar os encargos financeiros. Mas acho que isso é uma hipótese bastante 
especifica. O que me levou até a dizer a semana passada que, na verdade, nós 
estamos discutindo a aplicação das duas normas, de subcapitalização de 
preço de transferência, partindo, portanto, do pressuposto que essa despesa 
que está no quadro é necessária.  

Sra. Nereida: É necessária, exatamente. Então, o que o quadro que a gente 
discutiu a semana passada disse? Ah, desculpe, eu não sou desenhista. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você não quer mostrar o... Põe na nossa frente o 
quadro, sem ofensa, na frente da Mesa, por favor, só para mostrar e depois 
volta. 

Sra. Nereida: Gente, eu não sei o que é frente da Mesa. Ah, aqui na frente 
aqui, ah entendi, desculpa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora está bom. 

Sra. Nereida: Desculpa. 



 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ô Thales, vocês conseguem ler o 
quadro?  

Sra. Nereida: Eu acho que não.  

Sr. Thales Michel Stucky: Alô. Sim, estamos vendo o quadro aqui, ótimo!  

Sra. Nereida: Então eu tenho, o meu total de dívida, é uma empresa, o total 
de dívida dela é R$ 5 milhões, os juros, vamos supor, que seja 10%, então eu 
tenho aí um total de despesa de R$ 500 mil. O meu limite de capitalização, em 
virtude do meu capital, do meu patrimônio líquido, é R$ 3 milhões, é R$ 2 
milhões, desculpa, eu tenho um PL de R$ 1 milhão, vamos partir da premissa 
de que é só com coligada, não em paraíso fiscal, então meu limite seria R$ 2 
milhões, eu tenho, desses R$ 500 mil, R$ 200 mil seria dedutível e R$ 300 
mil, que é... Ah, desculpa... Aqui é dois. E R$ 300 mil seria indedutível. Ok? 
Só que, para fins de preço de transferência, o meu... O art. 22 reza, vamos 
supor que o limite seja libor mais 3%, que seria igual a 5. Então, para fins de 
preço de transferência, tudo que estiver acima de 10% seria indedutível. 
Dentro dos R$ 500 mil, o que é acima de 5%, R$ 250 mil. Ok? E aí o que se... 
No quadro, diz o seguinte: “Olha, como o que está acima de R$ 2 milhões é 
indedutível, então minha dívida entre 2 e 5, de R$ 3 milhões, todos juros dela 
decorrentes, é indedutível”. E os R$ 250 mil é tudo que excede os 10%. E aqui, 
assim, uma primeira premissa, que isso a gente não falou... Ai... Continua 
aqui? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Continua. 

Sra. Nereida: Uma primeira premissa que a gente não falou na semana 
passada é seguinte, só é verdade que os R$ 250mil é indedutível se esse 
contrato for de 2013. Se ele tiver, parte dele for... Tiver sido assinado em 2012, 
não é verdade, os R$ 250 mil não é ele indedutível. Então isso é uma questão. 
Uma outra questão que eu acho que seria importante ponderar, quando eu 
calculo a subcapitalização, eu não gravo qual a dívida que eu estou, qual os 
juros de qual dívida eu estou adicionando. Eu verifico qual é o meu excedente 
de percentual de PL em relação à dívida, nesse caso, 50%, eu tributo, 50% dos 
meus juros. Não sei que dívida é. Cinquenta por cento do total da minha 
despesa é isso que eu vou adicionar. Então, é essa a proporcionalidade que se 
pensou. Hã? 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faça o favor. 

Sra. Nereida: É. Então, aqui a gente está dizendo que essa dívida de R$ 3 
milhões que está sendo tributada, é só essa despesa, e não é verdade. Eu pego 
total de dívida, comparo com o meu PL e acho um percentual, esse percentual 
eu jogo no meu total de despesa de juros.  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sra. Nereida: Sim. É, tem a média.  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 



 

Sra. Nereida: Anula o de janeiro. É, mas vamos dizer que eu tenho só uma 
dívida e meu PL seja fixo... Que aí eu vou ter várias situações durante o ano. 
Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o que nós propusemos a 
semana passada é ficar numa... Para raciocinar, permitir o raciocínio, é 
imaginar que existe apenas um contrato e, portanto, temos pouco mais de 
estabilidade, o que em termos de subcapitalização pode haver variações do PL 
de um período para outro, afetando diferentemente o mesmo contrato. Mas 
essa é a regra do jogo.  

Sra. Nereida: É a regra do jogo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre capitalização. 

Sra. Nereida: Exatamente. É isso aí. Se eu pensar em um contrato só, eu não 
sei se eu faria essa comparação dessa forma, entendeu? Eu diria, eu colocaria, 
invés de colocar percentual e dívida, porque vai ficar errado. Eu estou dizendo, 
na minha... Nesse gráfico aqui que eu estou tributando essa dívida, que a lei 
não me fala para gravar. Ela diz o seguinte, o percentual de excesso você joga 
no seu total de despesa de juros e é isso que você vai tributar. Ela não 
identifica na subcapitalização qual é a dívida que eu estou tributando, ela não 
vem me falar isso. E outra, abrange 2012 e 2013. Então, eu acho que tem um 
erro aqui nesse quadro. E se eu pensar... É, porque eu não... É. Eu acho que 
tem, porque é o seguinte: é isso que eu falei, Schoueri, eu tributo R$ 300 mil 
de tudo, eu não tributo R$ 300 mil dê uma... Percentual da dívida, eu não 
gravo a dívida. Eu pego o total da dívida sobre o meu PL. Duas vezes o meu 
PL. O percentual que eu achar aqui, eu jogo na minha despesa de juros. É 
isso. E é esse valor que eu vou adicionar. Então, o que se pensou foi o 
seguinte: bom, eu tenho R$ 300 mil, eu vou jogar para a minha dívida, eu vou 
verificar quais as dívidas que eu tenho e vou dizer, olha, essa dívida que tem 
uma despesa de 100, num total de 500 significa que se eu estou adicionando 
300 para a subcapitalização, é um quinto de 300, e aí é essa a 
proporcionalização que se pensou. Por quê? Para a subcapitalização eu não 
divido o que é 2012, eu não divido o que é 2013. E preço de transferência só 
vai pegar 2013. E preço de transferência vê contrato a contrato.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Você deu uma mudadinha de 
opinião de semana passada para cá, não é?  

Sra. Nereida: Não, assim... Da semana passada... Sim, a hora que eu estava 
vendo eu pensei numa situação, chegando lá, quando eu olhei meu quadro, eu 
falei: “Não, eu não posso gravar dívida, eu tenho que gravar a despesa”, e aí 
depois eu vou para a dívida para depois eu calcular no preço de transferência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sustentei aqui, na semana 
passada, que as três normas incidem, uma não excluiu a outra. Eu posso ter 
uma situação fática que está sujeita às três normas, eu vou afastar da 
necessidade, porque ela é excludente por decorrência das outras duas. Quer 
dizer, as outras duas tem como pressuposto que a despesa seja necessária. 
Então, nós estamos tratando de duas normas. As duas normas, a situação 
fática, o contrato, pode estar, e está, sujeita à hipótese de incidência das duas, 



 

as duas incidem por igual. Nenhuma delas, e nenhuma terceira fora delas, 
estabeleceu como o contribuinte deve agir na hipótese da mútua incidência. 
Então, me parece que essa ideia de proporcionalização, é uma ideia criada na 
cabeça do intérprete, que está inserindo na norma algo que não está escrito 
nela. Como bem dito pela Nereida, a despesa total é que confrontada com os 
limites da lei, de duas leis ou de duas normas. Claro que eu não posso... Acho 
que isso dá para afastar, foi mais ou menos tranquilo a semana passada, eu 
não posso pegar os dois, vamos dizer que eu tenho acesso aos dois, eu não 
posso pegar um excesso e somar ao outro e adicionar a soma, ao [ininteligível 
01:25:37] tributável, porque eu posso até chegar a um valor superior a 100% 
do valor da dívida. Claro, poder-se-ia dizer: “Bom, mas aí fica limitado a 100% 
do valor da dívida”, mas essa possibilidade revela que o critério de soma, ele 
está errado, na sua... No seu próprio nascedouro. Até porque quando parte do 
juros não é dedutível, não é dedutível porque essa parte se refere à norma um 
e essa outra parte à norma dois. A totalidade se refere a norma um e a norma 
dois, que incidem, como dizia lá o professor Becker, os colegas do Sul, 
infalivelmente. Não havendo critério, é claro que nós temos que interpretar o 
direito, no caso aí, formado pelo conjunto das duas normas, mas nós podemos 
interpretar adicionando um critério que claramente não está na lei?  

Sra. Nereida: Então, mas se eu não fizer esse critério, olha só, o grande 
problema aqui é preço de transferência, ver cada contrato. Subcapitalização 
não vê.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não me preocupo com isso.  

Sra. Nereida: Eu me preocupo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu pego a despesa... Eu pego a 
despesa de um contrato que está sujeito às duas hipóteses e vejo qual seria o 
limite de dedutibilidade que ele teria.  

Sra. Nereida: Ele teria, mas aí é que está, como é que você vai fazer quanto 
que eu estou adicionando dele da subcapitalização?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não preciso saber dele. Eu 
tenho uma despesa de juros que está sujeita à dois limites, em função do 
limite do índice do endividamento e em função das taxas correntes do 
mercado. Só para finalizar aqui, eu queria dizer o seguinte: qualquer critério 
de proporcionalização importa em aplicar as duas normas numa ordem 
logicamente sucessiva.  

Sra. Nereida: Sucessiva, é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é? Qual é essa ordem? Eu, 
intérprete, que vou criar também? Ao fazer a lei eu vou criar essa ordem? Ao 
fazer a interpretação eu vou criar essa ordem que a lei não estabeleceu?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você me permite, eu estou cada vez 
achando, agora com essa frase final do Ricardo que eu gostei muito quando 
ele dizia... Quando ele mencionou dizendo: “Olha, não importa”. É que não 
importa mesmo. Ou seja, em cada exercício, em cada exercício, para atender a 
norma de subcapitalização, eu tenho que atender um critério claro. O valor 



 

que eu lancei a despesa de juros ultrapassou ou não ultrapassou a critério da 
thin cap . A resposta é sim e não. Não tem nada de proporcionalização.  

Sra. Nereida: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, atendeu? Vamos dizer no teu quadro, foi 
R$ 300 mil, os R$ 300 mil são indedutíveis? Se eu fui picking up shares ou 
não, é problema meu. Ou, de qualquer modo o fato é o seguinte: não existe 
despesa de juro deduzida em valor superior a duas vezes o PL de cada ano; em 
cada ano isso é um teste, eu passei por essa norma. Daí eu faço uma segunda 
pergunta: o juros que eu estou deduzindo estão de acordo com as taxas do 
Banco Central? Daí eu, vou olhar se em cada contrato e olhar. Ou seja, isso 
vai dar sim e quero deixar bem claro, isso vai me dar o direito e a possibilidade 
e o planejamento completamente normal e legítimo, que eu pegue aquilo que 
já está ruim mesmo e falo: “Bom, esse aqui, mal por um mal por dez”. Ou seja, 
esses contratos eu já ponho como indedutíveis, de tal modo que os contratos 
que sobrarem, que eu escolhi, e que eu escolhi, os juros que eu estou 
lançando nos contratos, estes juros, neste ano, não ultrapassam o limite de 
thin cap. E esses juros atendem à taxa de preço de transferência. Ou seja, eu 
não vejo nenhum problema, não é caso de antinomia, são duas normas que 
tem que ser aplicadas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em conjunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em conjunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria dizer o seguinte: 
onde está a autorização legal para eu escolher o limite? Ou a dívida. 

Sra. Nereida: Não, não tem. É esse o ponto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só não estou... Eu só quero ser bem claro, eu 
não estou escolhendo nada, eu estou simplesmente falando o seguinte: eu 
apliquei uma regra, o critério da lei é não deduz a juros superior ao limite tal. 
Eu não deduzi. Ponto. Eu não estou escolhendo, escolher é uma palavra feia. 
Não deduzi. Outra pergunta: o juros que eu estou deduzindo, estão de acordo 
com a regra de preço de transferência? Sim, estão. Acabou, não é... Não tem 
nada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas aí... Se eu tenho um 
juro, você está falando de um juro, esse juro aqui, ele é dedutível por uma 
regra e não é por outra. Eu não posso simplesmente dizer: “Ah, então ele é 
dedutível pela primeira”.  

Sra. Nereida: É esse é o ponto. Se eu tivesse dois contratos, um de 2012, esse 
é o ponto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, ela está pedindo a 
palavra desesperadamente. Ela está vendo que o relógio está correndo. 
Silvania.  

Sra. Silvania: Gente, eu não sei; ou eu não entendi nada e aí tudo bem, 
desculpe, às vezes eu me enrolo. Mas, olha só: quando eu for discutir thin cap, 
eu estou discutindo aquilo que eu me propus a deduzir. Então, eu fui lá, olhei 



 

as normas de preço de transferência. Cheguei à conclusão que tem um pedaço 
que eu tenho que jogar para o bagaço. Puft! Perdi. Quando eu vou olhar o que 
sobra, é só sobre isso que eu vou discutir thin cap. Não faz sentido discutir 
thin cap sobre aquilo que eu já não posso deduzir a priori. Então, a própria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Você pode. 

Sra. Silvania: Não está escrito pelo legislador, mas logicamente falando eu 
não posso discutir sobre a dedutibilidade de algo que eu já tenho uma norma 
que fala: “Ô, isso aqui já saiu”. Então, não é picking, eu não entendo que eu 
estou picking shares . 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é assim. 

Sra. Silvania: Não, sério, eu vou contrato a contrato, eu tenho que... Até 
porque as normas são aplicadas em momentos distintos, eu vou contrato a 
contrato. Isso aqui eu já não posso. Puft! Saiu. Isso aqui eu não posso. Puft! 
Saiu. Isso aqui eu não posso. Puft! Saiu. Saiu. Chegou lá na hora que eu olhei 
o que eu tenho a deduzir, eu vou ter um limite de endividamento total, eu vou 
ter um valor X de percentual aplicado sobre esse total que vai dar os R$ 300 
milhões, R$ 200 milhões, R$ 100 mil ou R$ 5 mil reais e esse valor aqui eu 
vou olhar: “Bem, quanto que eu ainda pretendia deduzir?” “Ah, pô, eu já tirei 
tanta coisa por preço de transferência que só sobrou a pretender deduzir, mil”. 
“Pô, legal, não tem problema nenhum”. Ou, tirei muita coisa de preço de 
transferência, mas ainda sobrou R$ 6 mil, tem que tirar mais mil-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Silvania, veja uma coisa... 

Sra. Silvania: Eu acho que isso vai pela sequência, a sequência é necessária 
pelo fato de eu distinguir aplicação contrato a contrato e aplicação global. 
Desculpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é, você não tem pretensão a 
deduzir, na verdade você tem pretensão a deduzir 100%. Você tem 
contabilizada uma despesa, você tem uma contabilidade de... Tem uma 
contabilidade registrando uma despesa de 100%. Você não é... Não é que você 
pretende deduzir 20%. Você será impedido de deduzir 20 ou 40. Porque duas 
regras incidem sobre a mesma despesa. Bianco. O Bianco também está aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu não sei se no final o resultado vai ser o 
mesmo, mas me parece, eu não sei, para mim, eu estou... Eu estou até 
estranhando essa discussão, sabe, porque eu estou achando tão claro, não 
sei, devo estar completamente errado, eu e a Silvania. Mas me parece o 
seguinte, partindo do... São três leis que regulam a mesma indedutibilidade. 
Vamos afastar a primeira, que é a norma geral, a gente está partindo do 
pressuposto que 100% é despesa necessária. Agora, eu tenho mais dois 
critérios previstos em normas específicas. Eu vou escolher qualquer um deles, 
não importa a ordem. Eu vou escolher um critério e vou aplicar integralmente 
aquele critério. Depois eu vou aplicar, eu vou esquecer que eu fiz a primeira 
conta, eu vou fazer a segunda conta, não importa a ordem. Eu faço a primeira 
conta, depois esqueço a conta que eu fiz e faço a segunda conta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre o total, não é? 



 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre tudo, eu esqueço o que eu fiz. Esqueço. 
Faz de conta que eu não fiz, vou fazer duas planilhas. Faço uma, que é pelo 
total, faço a outra que é contrato a contrato, e aí eu vou comparar as duas. 
Qual a que deu a maior indedutibilidade? É aquele valor que eu vou tornar 
indedutível. Por quê? Por que é o maior e não o menor? Se eu aplicar a menor 
indedutibilidade, eu vou estar aplicando uma norma, mas não vou estar 
aplicando a outra. Se eu aplicar o maior valor eu vou estar aplicando as duas.  

Sra. Nereida: Na hora que você coloca um contrato de 2012 que não está 
sujeito à regra de transferência fixa que a gente tem hoje, como é que você faz?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos deixar os particulares 
como esse de um contrato--  

Sra. Nereida: Não, o proporcional só cabe isso. Se eu usar esse exemplo, isso 
aqui sendo um contrato só, é R$ 300 mil e acabou, não há o que se falar em 
proporcionalidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Infelizmente nós vamos ter que 
encerrar, porque o tempo chegou ao seu limite. Eu queria dizer o seguinte: se 
eu aplicar um critério ou outro, a não ser por acidente, a minha cabeça 
matemática diz que apenas por acidente eu vou chegar ao mesmo resultado, 
não interessa se o resultado de um critério é mais ou menos, se for mais eu 
tenho certeza que a empresa vai querer usar o critério que dá mais limite de 
dedutibilidade, ao contrário por parte do Fisco. O resultado não me interessa. 
O resultado não me interessa, se deu mais ou menos, o que interessa é saber 
como aplicar a norma jurídica, que no caso é formada por duas regras 
específicas previstas na legislação. Não sei se terminamos essa matéria. 
Deixarei em aberto para a próxima semana, para ver se há alguma... Algum 
rescaldo a fazer. Thales e colegas, e amigos do IET, agradecemos muito a 
presença de vocês, e quero convidá-los a vir pessoalmente aqui, “presença 
presencial”, alguma quinta-feira.  

Sr. Thales Michel Stucky: Obrigado pela oportunidade mais uma vez, 
professor Ricardo, e, sem dúvida, assim que tivermos possibilidade iremos 
participar ao vivo aí, presencialmente aí nas nossas reuniões de Mesa de 
Estudo. Obrigado novamente pela oportunidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E agradeço também a vocês pelas 
intervenções, embora o som aqui esteja baixo, nós acabamos conseguindo 
entender, e as intervenções também foram muito positivas para a discussão 
da questão do ICMS. Um abraço a todos, então.  

Sr. Thales Michel Stucky: Um abraço.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dou a reunião por encerrada e os 
convoco para a próxima semana. 
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