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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não confio mais no nosso 
contador de reuniões, aqui, que atrasou cem reuniões. [risos] Mas, opa, já 
completamos 1.300.  

Eu queria comunicar, aqui, o recebimento de algumas doações para o 
Instituto. A grande obra do nosso querido vice-presidente, professor Luiz 
Eduardo Schoueri, de Direito Tributário. É o curso dele, de Direito Tributário, 
a segunda edição. É a segunda edição. A primeira, obviamente, esgotou-se 
com grande rapidez. Estamos recebendo, aqui, a doação do Demarest & 
Almeida, um trabalho feito por uma equipe do Demarest: Modelo de 
Convenção Tributária sobre o Rendimento e o Capital. É uma versão 
condensada da Convenção Modelo da OCDE, de julho 2010, e dos comentários 
traduzidos para o português. O Schoueri já vai dar alguns detalhes mais. O 
importante é o trabalho de tradução para o português, para facilitar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para explicar, a expressão “versão 
condensada” é porque existe uma versão oficial em folha soltas, portanto, a 
qualquer momento, pode ser modificada. Então, quando eles se referem à 
versão condensada, não é porque ela é reduzida, é porque ela é unida em um 
único volume, em um único tomo. Então, eles estão alertando que, a qualquer 
momento, poderá haver, ainda nesse ano, alguma folha nova, porque é folhas 
soltas. Então, condensada não é reduzida, ela é completa, mas poderia ter 
mudança.  

Eu só queria falar um pouquinho dessa segunda edição do livro. Eu estou 
tentando manter no meu livro, também, só para informar para vocês, bastante 



atualizado, com jurisprudência e, obviamente, pensamentos novos. Por 
exemplo, o capítulo de imunidades, eu reescrevi. E isso vai acontecendo 
porque eu tenho recebido muitas críticas e tenho procurado aproveitá-las.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Continuando, aqui, na introdução, 
isso significa que pode haver alterações nas manifestações do OCDE que não 
estão condensadas aqui, que é muito fácil a gente ter acesso, via internet. Por 
fim, Victor Borges Polizelli, muito obrigado, está nos trazendo, aqui, a sua 
tese: Princípio da Realização da Renda - Reconhecimento de Receitas e 
Despesas para Fins do Imposto de Renda. Parabéns por ter enfrentado esta 
tese, e o professor Schoueri já disse que aprova, integralmente, o conteúdo, 
aqui, do trabalho. Mas eu digo parabéns porque tem muita pouca coisa 
escrita, no Brasil, sobre essa questão. Muita gente nem se preocupa com isso. 
Eu não sei, eu não li ainda. Estou curiosíssimo e vou ler. E esse trabalho será, 
provavelmente, o próximo... O próximo, não, o próximo já está no prelo, mas o 
seguinte da nossa série tributária aqui do Instituto, editada pela Quartier 
Latin.  

Ainda na abertura, aqui, eu queria, já de antemão, dizer que o Dr. Schoueri 
vai ter que se ausentar por um compromisso externo, vai viajar. Então, ele vai 
ficar pouco tempo, nem queria ficar na Mesa, eu pedi que, pelo amor de Deus, 
que ficasse conosco. Então, vamos aos debates o mais rápido possível.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria comentar, rapidamente, sobre o 
livro do Victor Polizelli, que eu tive a oportunidade de ler, o livro, a tese, não é, 
que isso não é uma dissertação, é uma tese, é a melhor tese que vocês vão 
encontrar, no mercado, sobre o assunto, quando for publicada. E 
impressionante a capacidade desse menino de condensar toda a pesquisa e a 
facilidade com que ele enfrenta os temas, escreve, com um brilhantismo 
particular. Parabéns aí, que fique registrado esse fato. Para nós, vai ser uma 
honra publicar essa obra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, particularmente, vou ter que 
ler correndo, por força de um seminário da dialética, que vai tratar de 
aproximações e distanciamentos entre contabilistas e juristas, e o meu tema é 
exatamente esse. Acho que até copiaram daqui. Como um dos organizadores 
está aqui do meu lado, de repente, ele copiou. [risos] Então, eu vou ler 
rapidamente, porque, pelo visto, aprenderei mais coisas para participar, com 
proficiência, deste seminário.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só esclarecendo, o evento que ele se refere é dia 
25 de maio. Vai ser o terceiro evento, acompanhado pelo professor Quiroga e 
professor Alexsandro Broedel, sobre aproximações e distanciamentos entre 
direito e contabilidade. Ele disse que eu sou o coordenador porque na véspera, 
no dia 24, vai haver um outro evento pela dialética - esse, sim, eu concordo - 
cujo tema vai ser Ágio em Reorganizações Societárias: Aspectos Tributários. 
Este eu coordeno e, claro, como coordenador, tive a honra de convidar e já tive 
a aceitação da participação do Ricardo neste evento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação a mais? 
Vamos aos temas e tentar aproveitar, ao máximo, a presença do professor 
Schoueri.  



Esse primeiro tema aí eu coloquei e, na verdade... Esse primeiro tema, eu 
coloquei em função mais para um comentário e não para um debate. Esse 
acórdão, que é de maio do ano passado, da segunda turma do Supremo 
Tribunal Federal, tratou da questão velhíssima, essa questão vem dos anos 
60, no mínimo, já foi súmula do Supremo, a Súmula 584, e ele passou, ao 
longo desses anos todos, 50 anos, pelo Supremo Tribunal Federal, em várias 
situações. O Supremo nunca fixou uma orientação firme, definitiva, em 
qualquer das fases, sempre até havendo uma mistura muito grande entre 
irretroatividade e anterioridade. A doutrina tem entendido, a partir da 
Constituição de 88, que o imposto de renda, pelo princípio da anterioridade, 
ele precisaria... A lei que pretendesse aumentar ou criar alguma nova 
incidência, precisaria ter sido publicada antes do fato gerador, o que isso é de 
uma evidência total, mas, no caso do imposto de renda sobre o lucro 
periódico, teria que ser uma lei publicada antes do encerramento do período-
base. Alguns doutrinadores entendem que deveria preceder ao início de 
período-base, para que não houvesse, nem na órbita jurídica, algum tipo de 
retroatividade. O professor [ininteligível - 0:07:37] chamava, aqui nesta Mesa, 
chamava a retroatividade econômica mas não jurídica, quando uma lei, no 
meio do período, atingia o período todo. Hã?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Retroatividade imprópria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou retroatividade imprópria. De 
qualquer forma, a lei, pelo menos no aspecto formal, a lei que antecede à 
ocorrência do fato gerador, ela não é retroativa. Acontece que o período é que é 
o período que começa antes da lei. De qualquer forma, na ordem prática das 
coisas, o princípio da anterioridade, que vem junto, exige que a lei seja 
publicada antes do início de exercício financeiro em que o imposto é devido, o 
que significa dizer que toda a lei que queira aumentar ou criar nova incidência 
precisa estar publicada antes de 31 de dezembro e, portanto, antes do início 
do período-base, porque nós não temos mais período-base que inicia em um 
ano e termina no ano seguinte, como havia em um passado remoto, antes de 
75. 

A infelicidade que nós temos... Porque nós gostaríamos que essa matéria 
estivesse pacificada, no Supremo, mas a infelicidade que nós temos, e que 
está repetida nesta manifestação, é a repetição de jurisprudência de períodos, 
de épocas antigas, em que o fato gerador, exatamente, poderia começar... 
Como ele coincidia com o exercício social, ele podia começar no ano anterior. 
E, mais ainda, na verdade, naquela época, que foi a época da formação da 
Súmula 584, o que se entendia - é o que diz a súmula - é que o fato gerador 
ocorria em 1º de janeiro do exercício em que o imposto fosse devido e o 
período-base funcionava apenas como base de cálculo. Eu não estou dizendo 
que estava certo ou errado, mas esse era o entendimento e era o entendimento 
do supremo até a 7450, em 1985, quando ela mudou e criou períodos-bases 
fixos. Naquela época, foi semestral ou anual, depois passou a ser mensal e 
atualmente é trimestral ou anual, por opção do contribuinte.  

Então, não adianta ficar repetindo jurisprudência que diz que a lei não é 
retroativa porque ela está em vigor no exercício em que a declaração de 
rendimento é apresentada, porque, naquela época, apresentava-se a 



declaração de rendimento e se pagava o imposto depois, por isso que a 
jurisprudência entendia que o imposto era devido no exercício financeiro 
iniciado em 1º de janeiro e o período-base só como base de cálculo. Hoje, não. 
Hoje, o imposto é pago ao longo do ano. A declaração de ajuste é uma 
declaração meramente informativa do Fisco, do que ocorreu, e ela não 
exerce... Não existe nem mais o sistema que havia antes de lançamento por 
iniciativa da autoridade. Hoje, nós estamos no regime de lançamento por 
homologação e não por declaração.  

O pior de tudo é que esta decisão do Supremo, que repete e se reporta à 
Súmula 584, que repete que se iniciar o período-base, se a lei antecedeu o 
encerramento do período-base ela se aplica, tratou de uma situação de lucro 
presumido, em que o período-base é trimestral, já é no período em que o fato é 
trimestral, e diz, repetindo decisões antigas, que o fato gerador ocorre em 31 
de dezembro. Quer dizer, um absoluto desconhecimento do fato e da legislação 
que rege o fato e, portanto, muito menos capacitada, a decisão, a decidir se 
houve ou não retroatividade, se houve ou não irretroatividade.  

Pior ainda é que a decisão se refere ao princípio da irretroatividade como se 
fosse anterioridade, uma mistura completa da situação. Pior ainda é que o 
relator, cujo nome eu prefiro não mencionar aqui, contemporaneamente a este 
outro julgamento, um pouquinho antes, havia se manifestado, não como 
relator, mas se manifestado como voto avantajado em um outro RE, que é o 
244003, em que fez uma manifestação correta, distinguindo anterioridade de 
retroatividade.  

Eu encontrei um grande jurista, um grande tributarista que está um pouco 
afastado dos encontros, aqui, por acaso, em um evento que se realizou na 
terça-feira, e ele me disse assim: “Eu cansei da advocacia. Cansei por causa 
dessas coisas. A gente estuda, estuda, estuda, escreve, escreve, escreve, faz 
congresso, publica, vai lá, faz sustentação e ouve esse tipo de coisa”. É uma 
pessoa que, evidentemente, já está em uma idade em que ele pode dizer que 
cansou da advocacia, mas não cansou pela situação física nem mental da 
idade dele, porque ele está perfeito, mas sim pelo desencanto que ele viveu na 
advocacia.  

Então, eu, na verdade, eu queria só fazer esta crítica. Não sei se alguém quer 
comentar a respeito. A Mesa está dizendo que é sem comentários. Eu 
perguntei se a Mesa queria se manifestar, a resposta é “sem comentários”. 
Pois não, Hiromi. Professor Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Porque esse processo e o fato ocorreu em 1994. Hoje, não 
tem mais aplicação. Essa decisão não tem aplicação, por dois motivos. 
Primeiro porque até 1985 o imposto de renda era devido de acordo com o 
exercício social da empresa. Então, muitas empresas encerravam em 31 de 
janeiro, 31 de março, essas coisas. Então, tinha muito litígio, naquela época, 
porque encerrava em 31 de janeiro, por exemplo, a empresa, para economizar, 
temos mais de um ano para entregar a declaração, só que o aumento de 
imposto, essas coisas, saía no fim do ano, normalmente em dezembro, então a 
Receita entendia que o que vale aí é o... Se estiver em vigor na data do 
exercício financeiro é aplicável. Então, aplicava aquele que encerrou em 31 de 



janeiro e já... O fato gerador já ocorreu, não é? Então, pelo Código Tributário, 
não poderia ter aplicado, porque, pelo Código Tributário, a nova legislação só 
se aplica para os fatos geradores futuros e pendentes, mas aquilo já tinha 
ocorrido definitivamente. Então, esse litígio acabou, porque, em 1985, a lei 
veio dizer, o art. 16 veio dizer que a cobrança do imposto de renda das 
empresas é sempre 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, essa é, em parte... 
Acabou essa discussão.  

Agora, definitivamente, acabou porque a Receita Federal percebeu que estava 
enganada. Não é que a lei tem que estar em vigência no exercício financeiro de 
cobrança, então, agora, em toda a legislação que aumenta o imposto de renda 
das empresas, sempre está dito que se aplica a partir do 1º de janeiro do ano 
seguinte. Então, essa decisão, praticamente, já não se aplica, não é, por dois 
motivos. Principalmente porque toda a legislação, agora, ela diz que aplica-se 
a partir do ano seguinte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi tem toda a razão. A 
Receita tem se preocupado já há muitos anos, há uns dez anos para cá, a não 
editar leis para vigorar no próprio ano, em matéria de imposto de renda, 
sempre tem dito que vigora a partir de 1º de janeiro, o que não impede que 
existam, ainda, controvérsias, está aí um julgado do ano passado, de épocas 
passadas, não é? De qualquer forma, nós estamos tratando, aqui, da correção 
científica da decisão do Supremo, ou incorreção.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um comentário a latere deste caso. Para o 
caso do imposto de renda, está muito tranquilo, afinal de contas, nós temos a 
anterioridade do calendário. A dificuldade que sempre pode surgir, e esta pode 
surgir, é com relação à contribuição social sobre o lucro e a empresa 
corporação em base anual, ou seja, se eu tiver um aumento da contribuição 
social em maio, portanto muito mais que 90 dias antes de dezembro, se este 
aumento seria possível ou não seria possível, que foi o que o Ricardo começou 
mencionando, dizendo que a maior parte da doutrina afirma e está certa ao 
dizer que esta lei não é propriamente retroativa, já que o fato jurídico-
tributário só vai existir em 31 dezembro, não existe o fato gerador 
acontecendo. O gerúndio não se aplica à matéria tributária: ou as condições 
previstas na lei se concretizaram ou não, e, em maio, não há qualquer fato 
jurídico-tributário, portanto, essa lei não é retroativa propriamente.  

O que traz um outro tipo de discussão, e essa discussão que a gente não vê 
nos tribunais, infelizmente, Ricardo, é que quando você tem um princípio - 
segurança jurídica - e você tem uma regra - irretroatividade -, a concretização 
do princípio por uma regra implica exaustão do princípio? Ou seja, pode o 
contribuinte dizer que: “Não obstante a regra da retroatividade tenha sido 
atendida, o princípio da segurança jurídica me dá algum direito a esperar que 
não haja esse aumento, tendo em vista, por hipótese, que eu já tenha tido 
todas as minhas transações, ou, enfim, tive muitas transações durante o 
ano?”. Notem que a pergunta... Eu invocaria o princípio da segurança jurídica 
e não a regra. E a resposta que talvez eu tivesse, e esse é o debate, é: “Uma vez 
que o princípio está concretizado em uma regra chamada irretroatividade, 
exauriu-se o princípio ou ele ainda continua pungente e ele pode ser chamado 
a qualquer momento como uma situação que nem essas?”.   



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, realmente, o que se 
esquece sempre é a questão da segurança. É como a anterioridade, não é? O 
contribuinte está avisado de que mudou a lei. Ele é avisado quando ele chega 
de férias. Paulo.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Dr. Ricardo, quando Schoueri referiu outro RE que a 
ministra Ellen Gracie tinha proferido bem, era RE 587008?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É sobre CSL, não é? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu tenho um acórdão--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não falei que ela proferiu, 
eu falei que ela votou.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Então, no RE 587008? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser, também. Eu não sei o 
número da RE. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É que aqui ela auferiu o problema, deu um voto 
escorreito. Só para relembrar, eu queria lembrar esse trecho aqui que ela 
falou: “Ainda que se considere ocorrido o fato gerador da contribuição social 
sobre o lucro anual em 31 de dezembro de cada ano, é certo que o fato gerador 
se forma ao longo do período, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, aliás, a 
contribuição é paga, ainda que por estimativa e a título de antecipação, desde 
janeiro”. Então, eu obedeço... Diz que tem que publicar antes do início do 
período-base, não é? E outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ela, quando disse isso, 
desculpe, Paulo, ela disse isto se referindo à anterioridade nonagesimal, que 
estava tratando de CSL, não é? Aí, ela distinguiu, claramente, retroatividade e 
anterioridade, em termos de conceito.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Errou em não falar outras coisas.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Paulo, eu sou obrigado só, como você 
sabe que eu vou sair, a dizer, desculpe, essa passagem, por acaso, não merece 
o adjetivo de escorreito, ou seja, é exatamente o que eu acabei de dizer: não 
existe fato gerador complexivo, não existe um fato gerador que está 
acontecendo. O fato gerador, na definição da lei, existe quando todos os 
requisitos previstos na lei foram concretizados. Se falta um requisito, não há 
que falar em fato gerador, não há fato jurídico-tributário, porque essa história 
de fato complexivo, eu diria, então, que o fato gerador do imposto de heranças 
e doações já está acontecendo, o meu, porque eu renasci e devo morrer, e, 
portanto, o fato gerador é muito complexivo, porque, algum dia... Aliás, eu tive 
uma palestra de um geriatra que me disse que, a partir dos 40 anos, a minha 
causa mortis já está implantada, é só questão de esperar. Então, nesse 
momento, eu posso dizer que o fato gerador do meu imposto de heranças e 
doações já está acontecendo. Desculpe-me, isto não é escorreito.  



Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu, data venia, ouso em discordar do professor. E, 
aqui, só para complementar o entendimento da ministra Ellen Gracie: “Assim, 
tratando-se de tributo com fato gerador complexo ou de período - ela, além de 
falar do complexo, ela falou do período - tenho que...”. Só a respeito da 
anterioridade nonagesimal, a lei publicada 90 dias antes do início do período, 
publicada no curso de um período, só poderá ser aplicada ao período 
subsequente e, ainda assim, apenas quando a sua publicação antecede 90 
dias o seu início.  

E, corroborando o entendimento da ministra Ellen Gracie, gostaria de lembrar 
que o ministro Celso de Mello, quando discutiu a ADIN 939 do IPMF, proferiu 
outro voto para que respeite o princípio da anterioridade. Só para lembrar, eu 
gostaria de lembrar, porque esse assunto é muito importante, Sua Excelência 
disse o seguinte: “As relações de direito tributário, desse modo, não pode ser 
invocada pelo poder público como um vínculo de permanente e odiosa sujeição 
do contribuinte às pretensões arbitrárias do Estado. Dentro desse contexto, 
tenho por irrecusável que a norma escrita no art. 2º, parágrafo 2º da Emenda 
Constitucional nº. 393, esse parágrafo 2º fala que não, não se aplica o período 
na anterioridade nesse caso do IPMF. Ao reduzir, ainda que temporariamente, 
a abrangência da causa de proteção, representada pelo princípio da 
anterioridade, vulnera nas múltiplas dimensões em que se projeta o regime 
jurídico-constitucional dos direitos e garantias individuais dos contribuintes”.  

E, para finalizar, eu gostaria de lembrar que no Supremo Tribunal Federal 
está já em julgamento em que 183, 130, trata do mesmo assunto da 
anterioridade, referente àquele caso da receita de exportação, a alíquota que 
foi aumentada de seis para oito e depois de oito para 30, que foi publicada a 
lei no meio, dizendo que vale para todo o período. E esse recurso está, 
atualmente, com vista no ministro Cezar Peluso e votação, o placar é três para 
contribuinte e dois contra do ministro Eros Grau e Menezes Direito. A favor 
votaram Velloso, Jobim e Joaquim Barbosa. E tem mais um outro recurso da 
Eluma(F), recurso extraordinário, em repercussão geral, e está com o ministro 
Ricardo Lewandowski. Só para lembrar que, esse assunto, eu acho que vai ser 
decidido nesses dois recursos extraordinários.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que nos deixa muito 
preocupados.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu estou confiante, Dr. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o 
Alexandre, e já passando a palavra para você para o próximo assunto que está 
na pauta, que é seu, e você vai fazer um breve comentário sobre essa matéria 
aqui, que já foi exposta. Eu teria mais coisa para falar, mas eu acho que o 
assunto não merece tanto debate.  

Sr. Alexandre: Eu só quero dizer, Paulo, que eu acho que nós temos que 
evoluir nessa visão do imposto de renda, fato complexivo, que a gente sempre 
defendeu, porque a dinâmica do mundo atual é totalmente incompatível com 
essa questão de que o fato gerador é em 31 de dezembro, porque, hoje, o 
imposto de renda é totalmente diverso dessa realidade. Então, eu acompanho 
a Mesa de que nós devemos pensar diferente, porque esses julgamentos 



antigos estão... Engessam, às vezes, os pensamentos e impedem que a gente 
dê um passo à frente. Eu não vejo mais o imposto de renda como o fato 
gerador complexivo em 31 de dezembro. A realidade é outra. Isso que eu 
queria dizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, só para... Esquecendo 
a anterioridade, a questão do fato gerador complexivo foi uma expressão... Na 
verdade, a doutrina não dizia isso. Ela dizia que o fato gerador era complexo e 
de realização complexiva. Foi o Hamilton Dias de Souza e o Luciano da Silva 
Amaro, provavelmente outros, mas me recorde, agora, dos dois, o Hamilton na 
advocacia e o Luciano na doutrina, quem sustentaram que o fato gerador era 
como se fosse um filme, era a expressão... Foi a metáfora que eles usaram. É 
um filme que começa no primeiro momento do período-base e se encerra no 
último e, portanto, durante todo o andamento desse filme, a lei não podia ser 
mudada. Até dizia, o Luciano, que você não pode dizer que o jogo de futebol 
termina no fim, portanto se o juiz mudar a regra nos dois últimos minutos, 
está convalidado o resultado final. Mais modernamente... Eu não gosto muito 
desse negócio de moderna, doutrina moderna, porque eu... Mas mais 
atualmente, o que não quer dizer que está certo e nem que seja melhor, a 
doutrina afastou essas expressões. O Zilveti está querendo falar. Com certeza, 
ele vai tratar disso.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse relato doutrinário feito pelo Ricardo é 
perfeito, só queria acrescentar que, temporalmente, foi combatida, essa ideia 
do fato gerador complexivo, porque não é compatível com a teoria do Direito 
Tributário. Não é questão de ser moderno ou ser atual ou ser antigo, e não 
comporta, assim, uma revisão, pelo menos pelo que me diz respeito à lógica do 
imposto de renda ou a lógica do imposto em geral, tributário, de que o fato 
gerador possa ocorrer, assim, durante um espaço de tempo. Nós podemos ter 
vários fatos geradores; então, quando você classifica que o complexo significa 
que podem haver vários fatos que importam na formação do fato, que é dado 
em um determinado tempo. Então, vários fatos interessam à formação do fato 
gerador, por isso, ele é complexo, tem uma natureza complexa, como os 
contratos complexos. Tem uma série de elementos que comportam a formação 
do fato, que se dá em um instante, não se dá em diversos instantes, não se 
dá... Como o Schoueri falou, não se dá no gerúndio, não está acontecendo o 
fato gerador. Então, eu, realmente, não considero que isto possa ser revisto, 
pelo menos no meu modo de dizer, diante da lógica do direito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Apenas, o professor Gerd quer 
falar, mas, a seguir, eu quero fazer um comentário adicional, confirmando a 
sua fala.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só seria encerrar, brincando um pouco, eu 
sempre fiquei muito complexado com essa questão do complexivo, porque, 
para mim, é muito simples. O fato gerador não é filme, é fotografia 
instantânea, em determinado momento. É isso que interessa, só isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria acrescentar ao que 
está sendo dito aqui, e também puxando a ideia da herança, que, no Direito 
Civil, essa situação é muito tranquila, conhecida e ninguém fica discutindo 



muito. O exemplo que ele deu, aqui, da sucessão, especialmente quando ela é 
testamentária, ela é formada por dois fatos distantes no tempo, no caso da 
sucessão testamentária, pela outorga do testamento, que não produz efeito 
nenhum, tanto que pode ser anulado, alterado, e pela morte do testador. 
Então, esses dois fatos distantes no tempo só se completam... Na nossa visão 
de tributaristas, a hipótese de incidência, necessariamente, precisa do 
segundo fato, está certo? É nesse momento que ocorre a incidência da norma. 
Por isso que uma norma que foi... Isso, no Direito Civil, é pacífico, hein? Uma 
norma que tenha sido posterior ao testamento e anteriormente à morte, ela se 
aplica, o que não impede, evidentemente, no caso, de o testador ir lá e alterar 
o seu testamento para adaptar à nova lei. Mas não há nenhuma retroatividade 
na lei, embora uma boa parte da expectativa de direito trazida pelo testamento 
tenha sido vivida durante a vigência de lei antiga.  

É claro que, sob o ponto de vista da segurança jurídica, o ideal é o que está 
ocorrendo agora, pela prática da Receita publicar a lei antes do começo do 
período-base. E isto é necessário perante o princípio da anterioridade; agora, 
perante o princípio da retroatividade, não seria retroativo. É o que a doutrina 
dizia e que motivou a Súmula 584. Certo ou errado, era isso que vigia, na 
época.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Nós falamos da retroatividade. Eu tenho, mais ou 
menos, uma opinião clara, mas o que me preocupa muito mais nesse exemplo 
da herança é o parágrafo 7º do art. 150, onde nós vamos querer... Nós 
podemos alcançar fatos geradores futuros. Realmente, é um absurdo total, 
essa emenda constitucional, claramente inconstitucional. Fatos geradores 
futuros, então, os meus alunos, eles se formam, vão ser advogados, então: 
“Ah, qual é o que o rendimento médio de um advogado em uma vida 
profissional de 40 anos? É tanto, então, eu já vou começar e se, na 
aposentadoria, eu verificar que recolhi demais, eu vou devolver 
imediatamente”. Quer dizer, chega a absurdos, não é? A gente pode levar a 
absurdos mesmo, não é?  

Então, além da retroatividade, irretroatividade, que não sei como ainda se 
discute, porque, para mim, é claro, introduzir, agora... Agora, não, porque isso 
foi... Aliás, foi a própria Emenda nº. 3, não é, que introduziu isso, aquela do 
IPMF, aquela da anterioridade. Ela que criou, querendo criar uma base para a 
substituição da antecipação do ICMS, criou essa possibilidade de fazer... 
Incidir sobre fatos geradores futuros, resumidos, não é? E isso é um absurdo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos, agora, ter uma aula de 
português. Dr Bianco pediu a palavra, com o Aurélio aberto.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu estava aqui lutando com o Google para 
procurar algum dicionário que defina a palavra “complexivo” e eu não 
encontrei essa palavra nos dicionários. Então, eu queria lembrar que essa é 
uma tradução, é uma... Foi buscada do italiano complessivo, que é escrito com 
dois esses, e foi trazido para o português com x, mas não existe essa palavra 
na língua portuguesa, então, a gente está discutindo um termo que nem 
existe.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, por favor.  



Sr. Alexandre: Eu trago, à Mesa, uma questão que é geral, e tem um caso 
prático para se debater. A maioria das empresas, em 99, entrou com as ações 
judiciais contra a majoração do PIS e da COFINS pelas Leis 9.715 e 9.718. 
Discutiu-se a base de cálculo, o alargamento da majoração da alíquota e o 
Supremo definiu que a base de cálculo seria apenas o faturamento ou a 
prestação de serviços... Deixa eu olhar aqui para ver. O julgamento líder do 
Tribunal Pleno 357950, ministro relator Marco Aurélio, e ele diz, exatamente, 
das expressões e vocábulos, o art. 110 do CTN, eles definem o que seria 
faturamento para fins da Lei 9.718, que é venda de mercadorias ou prestação 
de serviços. Isso foi definido.  

No caso, então, as empresas entravam com uma ação com a causa de pedir 
próxima inconstitucionalidade da lei ou a sua redução, conforme o caso, 
atacando a majoração da alíquota, a compensação com a CSL, as limitações, e 
o Supremo... E, no pedido, pedia-se, então, que se declarassem 
inconstitucional essas majorações da base do art. 3º, parágrafo 2º, ou, 
simplesmente, que se declarasse inconstitucional a majoração da base. Não 
precisaria chegar à espécie, o que seria. O que não for... Aí temos que 
subsumir o que é faturamento, e o Supremo definiu, no julgamento líder, o 
que é faturamento para conceito do faturamento. Receita bruta equivale a 
faturamento, que é venda de mercadorias ou receita de prestação de serviços. 
Então, receitas financeiras, venda de ativos da empresa que não são da sua 
atividade, royalties, etc., e o ICMS, que, hoje, independente da discussão se é 
constitucional ou não a sua inclusão, partindo do seis a cinco, pressupõe-se 
que há um julgamento majoritário, e isso é... Não entrando na discussão se é 
constitucional ou não, essa questão.  

Então, as empresas pediam... Nem imaginavam pedir: “Olha, eu quero que 
exclui o ICM, eu quero que exclui a receita financeira”, ou seja, eu quero, no 
pedido, que declare que é inconstitucional esses aumentos da base da cálculo. 
O que são esses aumentos? Vai depender de cada empresa, o que ela teria na 
sua escrita fiscal, na fase de liquidação de sentença, e se apuraria o quantum, 
não é? Então, a causa de pedir remota é: “Me devolva, após declarar 
inconstitucional, me devolva o que eu paguei a mais”. Essa é a causa de pedir 
remota. A próxima é: “Diga que é inconstitucional e limite o meu pedido”.  

Então, eu tenho um caso concreto. E, no Supremo Tribunal, as decisões, em 
geral, era o seguinte. Eu tenho um caso aqui. No meu caso concreto, o 
ministro Marco Aurélio, ele decidiu, que eram despachos padrão, 
praticamente: “Ante o quadro, conheço do recurso e o provejo parcialmente 
para afastar a base de incidência definida no parágrafo 1º do art. 3º da Lei 
9.718/98 tido por inconstitucional nos precedentes”. Aí, vamos liquidar o 
processo. O advogado se depara com a seguinte questão. Até por uma questão 
de utilidade processual, há uma... É importante por causa da prescrição. Uma 
ação de 99 e 2000, depois houve alteração da não cumulatividade, então, 
esses preceitos, aqui, praticamente, deixaram de ser aplicados, por força das 
grandes empresas, no lucro real. Então, isso aqui se aplicava, praticamente, 
até a não cumulatividade. Hoje, só empresas pequenas, lucro presumido, que 
teriam essa questão até hoje. E liquida-se o processo e exclui-se, então, com 
base no seis a cinco, o ICMS, entendendo-se, conforme o ministro Marco 



Aurélio decidiu no voto líder do RE 285, que está em seis a cinco, que o ICM é 
um ônus fiscal, não é um faturamento. Esse é o entendimento. O que o ICMS 
é na nota fiscal fatura? É um ônus fiscal que o contribuinte é obrigado por lei 
a repassar para o consumidor final e depois... Ou alguns entendem como 
agente arrecadador, repassar ao estado após fazer a sua contra-corrente, 
créditos e débitos.  

Faz-se, então, a liquidação de sentença e diz: “Olha, eu tenho tanto, eu excluí 
a receita financeira, eu excluí os royalties, excluí o ICMS e deu x”. O problema 
é se esse pensamento de subsunção da lei ao caso concreto precisaria estar 
explícito no pedido inicial, o que eu acho que é ou não é receita, demais 
receitas. O problema concreto que eu acho que todos os advogados e empresas 
poderiam utilizar, e eu estou tentando defender essa tese perante os tribunais, 
é que está implícito, desde que o Supremo confirme que o ICMS é um ônus 
fiscal, obviamente, no mérito, que essas ações podem sim questionar e já tirar 
o ICMS, porque ele não é decorrente de faturamento ou de venda de 
mercadorias. Ele decorre, claro, por força da saída da mercadoria, mas ele não 
é, propriamente, um faturamento da empresa, é um ônus fiscal. Essa é a tese. 
O ISS é a mesma coisa. Então, nesse caso concreto, excluiu-se e deu o dobro  
do valor que seria se não fosse as demais receitas. Mas o problema é: no 
julgamento... Aí é questão processual, que eu pedi para o Zilveti, que ele gosta 
de questão processual, ele disse: “Mas você não pediu a exclusão do ICMS, 
logo, eu não conheço dessa parte do pedido”.  

Mas eu gostaria de trazer, no geral, porque eu acho que vários advogados 
devem ter... Poucos advogados, na época, em 99, estavam conformados com 
essa questão do ICMS. Mas a gente não discutia se incluía ou não incluía. Era 
uma questão que o Supremo nos surpreendeu, até, o julgamento. Então, 
ninguém imaginava. Esse é o problema, não é? Mas o pedido diz: “Não, eu 
quero...”. O caso concreto, aqui, ele excluiu todas as demais receitas que não 
de faturamento, com base no que se o Supremo definiu no Tribunal Pleno: o 
conceito de faturamento é este, conceito de prestação de serviços é esse. Ele 
definiu e isso é pacífico.  

O que é, então? Então, será que um magistrado pode dizer para você: “Olha, 
você não pediu isso”? Mas eu não pedi, também, que ele excluísse a receita 
financeira, o royalty. Essa é uma questão que vai se apurar no fim do 
processo, o que é o que não é, porque o pedido, ele também se protrai no 
tempo, você entra com uma ação e os fatos geradores vão ocorrendo durante a 
ação, até o trânsito em julgado. Voltamos à questão da aplicação da lei no 
tempo, etc. É sempre isso. O processo, então, tem um curso, não é estanque, 
eu não pedi para traz, eu pedi a declaração para frente também, declaratória 
positiva: me declare que é inconstitucional e o efeito é que eu tenho créditos a 
serem apurados no fim do processo. Será que esse entendimento de que é 
atentatório ao princípio da economia processual, de que fala que você tem que 
entrar com uma outra ação, será que isso está correto? Será que nós devemos 
pensar assim, tão formalmente? Ou devemos pensar pelo princípio da 
teleologia do processo, qual a sua finalidade, se isso, realmente, vai de 
encontro aos interesses da Justiça? 



Isso que eu queria trazer, se essa subsunção... Como a gente pode encarar 
isso? Eu creio que não é só o meu caso. Eu tive a primeira decisão e não 
conheceu dessa parte do pedido do ICM. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tenho uma posição a respeito do direito 
processual, em matéria constitucional, que eu venho estudando há algum 
tempo. O Brasil tem uma forte doutrina processualista da qual fomos alunos, 
lá na Faculdade de Direito, de brilhantes processualistas que vieram de escola 
de Pascarelli, Lima e etc., que influenciaram, também, na PUC e em outras 
faculdades e universidades, toda uma geração de juristas e de juízes, que 
quando ocupam as cadeiras de uma corte constitucional, se prendem a 
conceitos processuais para evitar decisões ou para dar decisões parciais 
comuns a uma corte política. Então, eu não critico o processualismo 
brasileiro, eu acho que ele é muito útil, ele é necessário, só que com o seu sem 
número de princípios, o que acontece é que a corte constitucional, muitas 
vezes, não julga ou não decide. Eu lembro de uma entrevista, no Roda Viva, do 
ex-ministro Sepúlveda Pertence em que ele dizia: “Ora, muitos contribuintes 
não tiveram o seu direito constitucional respeitado no caso Collor porque eles 
não pediram corretamente, o pedido não estava formulado adequadamente na 
ação. Então, o Supremo já poderia ter devolvido todo o dinheiro do 
contribuinte hoje, se tivesse sido proposta a ação própria”. Ora, é natural que 
você deve fazer uso de uma ação adequada e você deve seguir algumas 
características do Direito Processual e também alguns princípios, sem dúvida 
nenhuma, usando o Código de Processo Civil; porém, já é tempo que uma 
corte constitucional se coloque em uma posição de guardiã da Constituição e 
entenda que pode, o contribuinte, no curso do tempo, ser surpreendido por 
questões de julgamentos, questões de posicionamento, e que, no final de 
contas, quando ela vai firmar uma jurisprudência sobre determinado assunto, 
ela não pode, simplesmente, falar: “Olha, isso aqui não está no pedido”. “Ah, 
mas essa ação não é própria para essa discussão.” Se ela pode usar o 
princípio processual de me dê os fatos e eu te darei o direito, em outras 
jurisdições, as cortes constitucionais aplicam esse princípio para, então, 
afastar uma lei inconstitucional, mesmo que não tenha vindo à corte 
constitucional por um instrumento processualmente adequado ou 
instrumentalmente adequado, não estando bem descrito, o pedido, não 
estando bem fundamentado a relação entre a causa de pedir e o pedido. Mas, 
isto, eu acho que é uma evolução que nós ainda devemos viver na nossa corte 
constitucional.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu entendo a colocação do Alexandre e acho 
que o que seria da ciência do direito se não tivesse colegas como ele, que estão 
sempre na linha avançada, não é? [risos] Mas, Alexandre, é lógico que nós 
temos que analisar a situação histórica da coisa. Quando você ou nós, e eu 
também tive vários casos, entramos contra o parágrafo 1º do art. 3º, nós 
estávamos dentro de um contexto em que era consolidado, na jurisprudência, 
na doutrina, principalmente do STF... E eu penso, particularmente, que o 
ICMS faz parte do faturamento. Bom, essa é a minha opinião e eu já 
manifestei isso. Nós estamos em uma situação em que está ainda para ser 



decidido, no Supremo Tribunal Federal, essa questão. Já há, até, inclusive, 
uma forma processual que a Fazenda iniciou e que ela tem muita esperança 
de que vai ser mantido o entendimento de 40 anos. Então, nós temos a 
redação da lei, que fala... Que nós já tivemos, inclusive, isso no PIS e na 
COFINS, no PIS lá de trás, de 1988, quando ele, pela primeira vez, introduziu 
a cobrança sobre todas as receitas operacionais. Já naquela época, saiu-se 
pela... Claro, lá foi uma questão de direito financeiro, dizendo que o PIS, na 
época, não era tributo, portanto, não podia ser veiculado por decreto lei. Não 
se chegou nem a tocar no assunto ICMS, mas ficou o faturamento e... A base 
de cálculo ficou o faturamento. E as discussões que se seguiam sobre ICMS 
incluso na base de cálculo estavam, entre aspas, derrotadas, não é, até aquela 
época. Então, quando saiu essa Lei 9.718 é questão de entender, como receita, 
pela pessoa jurídica, a totalidade das receitas operacionais dela, não é? E nós 
sempre... Então, vamos dizer o que nós queremos pagar. Nós queremos pagar 
o PIS e a COFINS sobre o faturamento, assim entendido como tal, e não pagar 
sobre as demais receitas, as demais receitas que estão lá rubricadas em 
cada... Você citou, inclusive, alugueis que não é... Que não conste, embora 
operacionais... Às vezes, faz muita confusão, para efeito de imposto de renda, 
elas são receitas operacionais, mas, para efeito societário, elas não fazem 
parte do objeto social. 

Bom, você obteve, como a maioria que foi até o Tribunal, que teve a sorte de 
ser julgado depois desse julgamento do Supremo, porque teve alguns casos 
antes que, infelizmente, algumas pessoas perderam, julgando inconstitucional 
o parágrafo 1º do art. 3º. Ora, você tem, aqui, a colocação que está implícita 
no pedido. Você não precisava nem dizer aluguel e tal, porque basta dizer: “Eu 
não concordo com o acréscimo das receitas que não sejam objeto do meu 
estatuto social”. Então, se eu vendo mercadoria, eu quero pagar sobre as 
mercadorias. O banco está dizendo: “Olha, eu não quero pagar sobre a receita 
financeira porque é o meu faturamento”. Está em discussão, isso daí. É um 
negócio maluco, não é? A receita financeira do banco, que o estatuto social 
dele é emprestar dinheiro, ele diz que é a receita financeira. Tem essa 
discussão no Supremo Tribunal Federal.  

Bom, eliminado o parágrafo 1º, art. 3º, nós temos uma situação em que você 
paga sobre o faturamento. E o que é o faturamento? Ainda não está definido. 
Então, você colocar, em uma fase de liquidação, algo que nem se cogita desse 
parágrafo 3º, eu acho que você, entre aspas, está indo longe demais, certo? O 
juiz tem toda a razão de dizer... Ou então, porque, se você tem depósito para 
levantar, a Receita vai examinar e, logicamente, vai haver uma discussão aí. 
Se você quer apenas estar em uma repetição de indébito, é pior ainda, porque 
se você for para a compensação, você não tem uma definição desse valor e 
você vai poder, em seguida, colocar o seu cliente em risco. Então, não sei qual 
é a situação da sua liquidação de sentença, se é por precatório ou se vai ser 
por compensação ou se é depósito judicial. De qualquer-- 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:51:53]: [pronunciamento fora do microfone]  

 Sr. Salvador Cândido Brandão: É, se tem depósito, a Receita vai questionar e 
o juiz decidir. Se for por compensação, você corre um grande risco. Eu sei que 



você tem bastante habeas corpus na gaveta, lá, mas tudo bem. [risos] 
Brincadeira, Alexandre.  

Mas, eu entendo que o seu pedido não abrangeu o ICMS que está incluso no 
faturamento, porque é uma outra coisa que está sendo discutida, se há 
incidência de imposto sobre tributo. Não é nem que ele faça parte do 
faturamento. A tese que se discute é se pode haver a incidência, e eu acho que 
pode, porque não há nenhuma vedação constitucional, e, aliás, há vários 
casos de incidência de tributo sobre tributo. Não havendo vedação 
profissional, não há nenhum problema de haver incidência de imposto sobre 
imposto. Então, portanto, é a minha opinião.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguns dias atrás, o STJ decidiu 
que pode incidir sobre ISS embutido no preço. Houve pedido de palavra, aqui, 
pelo Hiromi, e, depois, o Miguel.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu acho que eu sou o único voto vencido, porque 
eu entendo que o ICMS não está contido no faturamento, porque o comprador 
não está pagando. Digamos que uma empresa ou uma fábrica vende, 
diretamente para o consumidor, cem reais. Se a alíquota de ICM for 18, ele 
paga só cem, esse 18 é a empresa que paga e lança como despesa. Ele não 
está cobrando 118. Então, eu entendo que... Eu acho que o único que 
acompanha é aquele que hoje [ininteligível - 0:53:40], que é o procurador do 
município. Ele concorda, inteiramente, comigo, sabe? Mas... Agora, transferir 
economicamente, isso transfere todos os tributos, até imposto de renda. 
Agora, por isso que eu acho que aí, ICMS não é outra receita. Então, eu acho 
que se tivesse colocado que também pedindo ICMS, exclusão de ICMS, eu 
acho que teria negado, porque tem um ADIN em andamento. Então, não ia 
atropelar o ADIN para dizer que também tem direito.  

Então, eu acho que, nesse caso... Primeiro que ICMS não é outra receita; 
segundo que como não pediu, diretamente, na inicial, eu acho que não... Se 
tivesse pedido, o juiz teria negado, porque tem um ADIN, não é? Agora, mesmo 
que... Eu não sei se o Supremo, no ADIN vai dizer que exclui ou não, mas, 
mesmo dizendo que exclui o ICMS da base de cálculo, não é aplicar, 
simplesmente, a alíquota sobre o valor da nota fiscal, porque tem um crédito. 
Então, se todos excluíssem, se todas as empresas na cadeia excluíssem, 
aplicando a alíquota sobre a nota fiscal, o total da exclusão seria muito maior 
do que o total do imposto ICMS devido. Então, eu acho que mesmo que o ADIN 
seja declarado que exclui ICMS, não é, simplesmente... A maioria das 
empresas estão excluindo diretamente, aplicando a alíquota sobre a nota 
fiscal. Eu acho completamente errado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel.  

Sr. Miguel: Então, Alexandre, eu gostaria de lembrar que independente de 
discutir se o ICMS deve ou não ser incluído na base de cálculo, já que é uma 
questão processual, eu acho que a gente tem que analisar como foi o 
julgamento, não é? Quando você falou que teve um julgamento de seis a cinco, 
isso era no recurso extraordinário movido pelo contribuinte, e aí a Fazenda 
conseguiu, não sei como, uma mágica processual, que fosse julgada, antes de 
se encerrar o julgamento do recurso extraordinário, que fosse julgada a ADIN, 



e, nessa ADIN, ainda não tem uma definição. Então, eu acho que, pelo 
contrário-- 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:56:22]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Miguel: É ADC? ADC, exatamente. Pelo contrário, parece que a maioria 
dos votos é a favor de Fazenda, da tese da Fazenda. Então, eu acho que seria 
arriscado fazer uma compensação ou uma repetição sem ter essa definição do 
Supremo a respeito. E, talvez, o que, processualmente, poderia ser feito é 
interpor embargos declaratórios para ver a posição do juiz naquele caso, mas, 
muito provavelmente, ele ia dizer para aguardar a definição do Supremo 
também. Então, é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Zilveti fez referências aos 
grandes processualistas da nossa faculdade, mas esqueceu de mencionar o 
princípio do “cair a ficha”, que é um princípio processual não previsto, 
especialmente no regime do Supremo, mas muito em uso. Nós tivemos, 
recentemente, um exemplo desse em matéria não tributária. Pode passar o 
microfone para o Alexandre, depois o professor Gerd. 

Sr. Alexandre: Professor, eu só quero dizer o seguinte. Primeiro que essa 
mesma empresa já obteve um mandado de segurança, confirmado pelo 
Tribunal, que o ICM não inclui em casos futuros. Segundo, eu já consegui, 
também, um precatório recebido, excluído PIS, receita operacional e 
liquidações de processo, de 1990. Agora, o ICMS, a União concordou. Quer 
dizer, passou. Mas isso eu faço alguns testes. Evidentemente que isso tudo... 
Se eu for fazer todos os casos, a coisa... Eu não estou fazendo isso. Como o 
Brandão colocou, eu escolho, vejo com o cliente e o risco calculado, e estamos 
tentando ver se a gente coloca essa questão. Esse caso, tem uma caixa lá para 
fazer, eu não faço--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Alexandre, mas essa é uma 
particularidade da sua prática, não é? Vamos tratar do tema. 

Sr. Alexandre: É. Desculpa. Então, se quiser apagar da transcrição, pode 
apagar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, absolutamente. Só pedi para 
tratar do tema, não é?  

Sr. Alexandre: Só estava dizendo porque eu estou defendendo uma posição 
que foi dita aqui de aventura. Não é no sentido da aventura, é no sentido de 
um teste para ver se, realmente, essa tese tem sustentação. É só isso. Então, 
eu queria colocar isso, colocar que já houve decisões excluindo e passou. Só 
isso que eu queria colocar, em termos genéricos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Quanto a essa questão do ICMS, se incluiu a base 
de cálculo ou não, eu concordo perfeitamente, 100%, com o Hiromi. Não há 
nem dúvida. O que eu estou estranhando um pouco no Supremo é que ele 
desconhece completamente a natureza dos impostos. Por exemplo, aquela 
decisão de que o IPI não incide na importação por particular é um absurdo 
total, que desconhece a natureza do IPI como imposto de consumo. E a 



alegação, a fundamentação de que não pode incidir no particular porque, 
nesse caso, não se pode aplicar o princípio não cumulatividade... Bom, eu não 
vou nem qualificar, porque, afinal de contas, é o Supremo Tribunal Federal. 
Realmente, o ICMS é um imposto de consumo. O contribuinte é só de direito, 
ele faz um papel de ajudante da arrecadação. O que entra na empresa dele 
não é dele, é da Receita, portanto... Quer dizer, da Fazenda. Isso não é receita, 
de jeito nenhum, isso é um ingresso, como diria o Ricardo não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A respeito de outras situações. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas ele não quer entrar nessa discussão aqui. 
Mas, qualquer coisa, ele tem um livrinho assim, que pode ler um pouquinho 
sobre esse tema, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigada pela citação.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, veja bem, isso, realmente, é desconhecer, 
completamente, a natureza do imposto. O empresário, ele, simplesmente, é 
um instrumento de arrecadação e só. Agora, a questão de incidir imposto 
sobre imposto também é algo... É uma colocação errada. Isso não cabe aqui. 
Por quê? É lógico, se a lei define, expressamente, a base de cálculo é aquela... 
Por exemplo, nós temos isso muito comum na importação. Na importação, o 
que nós temos? Nós temos o IPI incidindo sobre imposto de importação e 
temos o ICMS incidindo sobre imposto de importação e IPI.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:00:55]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Evidentemente, não é, aqueles monstrengos, PIS e 
COFINS, chamados de contribuições, estes são completamente hors concours, 
faz qualquer coisa, não é? Muito bem, mas, então, nesse caso, não é assim. 
Nesse caso se discute se está no conceito da base de cálculo, que é ou 
faturamento ou receita. E, evidentemente, não está em nenhum desses 
conceitos. É essa a minha opinião.  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu acho que o assunto está 
bem, já, debatido. Passamos ao próximo tema, que é do professor Paulo. Paulo 
Bonilha.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Caro presidente, eu também não trago 
uma coisa nova, apenas um comentário sobre uma decisão que ainda não se 
completou no Superior Tribunal de Justiça sobre o ICMS e empresas de 
telefonia. E a minha preocupação é com, digamos, eu não gosto do termo 
engessamento, eu falo em congelamento da legislação do ICMS, no que diz 
respeito ao direito de crédito. Desde a Lei Complementar 102, do ano 2000, 
portanto, mais de dez anos, houve um retrocesso, não é? A Lei Complementar 
87 tinha admitido creditamento do ICM em cumprimento ao princípio da não 
cumulatividade, e a Lei Complementar 102, pela pressão dos estados e etc., 
todos sabem a história, voltou para um sistema anterior, que era o chamado 
crédito físico, só o crédito da produção ou da comercialização teria direito.  

E esse caso que eu trago, que está em julgamento na Primeira Secção do 
Superior Tribunal de Justiça, é o de número... Recurso Especial 842.270. E, 
praticamente, em termos práticos, ele já está resolvido, porque tem cinco votos 



favoráveis ao contribuinte, em provimento ao contribuinte, uma empresa de 
telefonia do Rio Grande do Sul. E as empresas sustentavam que os serviços de 
telecomunicações é equiparado à indústria. Esse é um outro ponto, é um 
critério que eu, depois, eu quero, se tiver tempo, falar também. Mas, só para 
lembrar, no Rio Grande do Sul, em um julgamento anterior, a ementa foi a 
seguinte: “Somente cabe crédito do ICMS sobre serviços telefônicos em casos 
excepcionais, desde que o contribuinte comprove que os serviços foram 
utilizados em prol da produção e comercialização”. Ou seja, havia um 
cumprimento, não é, da lei complementar, e parece que, agora, o Superior 
Tribunal de Justiça tenderá a admitir algo fora do que prevê a lei 
complementar. E o Supremo, como todos sabem, tem uma ementa aqui, da 
metade desse período longo, de quase 12 anos, agravo regimental no Agravo 
de Instrumento 414.622, de São Paulo: “Firme o entendimento do Supremo 
Tribunal no sentido de não reconhecer o direito de creditamento do valor do 
ICMS quando pago em razão de operações de consumo de energia elétrica ou 
de utilização de serviços de comunicação ou ainda de aquisição de bens 
destinados ao uso ou a integração no ativo fixo de seu próprio 
estabelecimento, precedentes, etc.”. As empresas... No caso, trata-se do 
serviço de telefonia. Parece meio evidente, não é, não tem nem discussão. 
Quer dizer, a energia elétrica é um insumo desse serviço. O prestador de 
serviço sujeito ao ICMS, no caso, ele presta uma comunicação, ou põe a 
disposição do usuário a possibilidade de uma comunicação, e evidente que 
energia elétrica é insumo. Todavia, pela lei complementar, texto frio, nega, 
porque só nos casos estritos de produção e comercialização é possível o uso. 
Então, o critério, aqui... Pelo menos... Eu não li, ainda, a decisão, não 
consegui o texto, mas essa equiparação me parece um pouco um argumento 
bastante, do ponto de vista técnico, muito fraco. Então, a minha preocupação 
é a seguinte: nós ficaremos sujeitos, com esse passar do tempo, assim, mais 
de dez anos, talvez dá uns 12 anos da lei completar, e vamos depender da 
jurisprudência para estender esse campo limitado do creditamento? Então, 
essa é a questão que me preocupa muito, porque, no plano da lei 
complementar, o Congresso Nacional, com os estados ali presentes, tendem 
a... Qualquer possibilidade é posta de lado. Então, trata-se de uma situação 
muito difícil no imposto que é importantíssimo para o estado, para... E é 
pesado para o contribuinte. Então, essa é a questão que eu queria deixar aqui 
para nós pensarmos um pouco.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone] a literalidade pode desfigurar a natureza jurídica [ininteligível - 
1:07:55] característica de não cumulatividade, não é? Sem entrar muito no 
detalhe da legislação, basta verificar que se faltar energia, falta também a 
comunicação, então a prova mais palpável que é um insumo absolutamente 
necessário para os serviços. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, que a própria Fazenda paulista, 
quando respondeu a uma consulta da Telefônica, reconheceu que a energia 
elétrica é o principal insumo da Companhia Telefônica. Quer dizer, 90% do 
custo de material que ela tem é, exatamente, o consumo de energia; mas, 
infelizmente, ela não poderia conceder o crédito, exatamente porque a Lei 
Complementar 102 diz que os serviços de comunicação só são permitidos nas 



hipóteses de... Na proporcionalidade, nas exportações e apenas isso. Só na 
produção industrial e ligado à exportação. Então, não tem a questão... Mesmo 
na industrialização de uma indústria comum... Desculpe, não, os serviços de 
comunicações é só para exportação, mas a energia elétrica pode ser nos 
processos de industrialização. A gente tem a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal dando uma força enorme para a lei complementar. Tudo que 
a lei complementar disse, o Supremo Tribunal Federal aceitou. Então, levar 
para o Supremo essa questão, me parece que, realmente, se a Fazenda levar, 
ela vai ganhar, porque ela está perdendo no STJ, mas se ela levar ao Supremo, 
a impressão que eu tenho é que ela vai ganhar, porque o Supremo Tribunal 
Federal, não é, Alexandre, se você pôde acompanhar, ele diz que o ativo fixo 
não tem feito retroativo, esse produto intermediário é só 2020, tudo que... A 
energia elétrica do supermercado, que é comércio, não dá, e assim por diante. 
Então, o argumento da Telefônica, pela constitucionalidade, no ia dar, então 
eles argumentaram com uma lei antiga, dizendo que os serviços de 
comunicações têm uma característica de indústria da telefonia. Bom, 
indústria é um negócio genérico, nós temos até indústria de liminares, não é, 
então nós temos crédito, não é? [risos] Mas... Fábricas de liminares, então, é 
uma série de coisas.  

Aí, esse argumento, então, se fosse assim, não precisaria ter sido instituído o 
ICMS sobre os serviços de comunicações. Desde lá, então, como mercadoria, 
já tem a tributação, não é? E o argumento é, realmente, como diz o professor, 
muito fraco, mas, no STJ, está configurado como cinco a zero, não é? Uma 
coisa assim, cinco a um, não é?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:10:54]: Não. Atualmente, houve um pedido 
de vista, na última hora, do ministro Benedito Gonçalves, e os outros cinco, 
inclusive o relator originário, que não está mais, Luiz Fux, votaram pelo 
provimento.  

 Sr. Salvador Cândido Brandão: É lamentável que assim seja, essa restrição 
do direito ao crédito, mas, realmente, não vejo futuro na tese, não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para terminar, eu quero resumir a discussão. 
Isso estabelece uma falta de comunicação dos tribunais com os tributaristas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer comentar? Paulo, 
está satisfeito? Quer falar alguma coisa? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A preocupação continua.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De Paulo para Paulo, o próximo 
assunto.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É Paulo Akiyo, bom dia. Então, o tema que estou 
levando ao debate pelos professores é uma importância que a empresa entrega 
à igreja, mediante uma formalização, um contrato ou correspondência, 
entregue para a realização de peça teatral de Paixão de Cristo, e, em 
contrapartida, a empresa adquiriu o direito a divulgar a marca da sua 
empresa em banner, folder, camiseta e nos cartazes, como patrocinadora. Ou 



seja, em síntese, entrega o dinheiro para a divulgação da sua marca, marca da 
empresa. Então, eu estou sentindo que embora tenha falado que é doação à 
igreja, mas, no caso, me parece que se trata mais de uma despesa 
promocional e, como tal, estou entendo que seria dedutível para fins de 
apuração no imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social. Então, 
essa é a primeira questão. Eu gostaria de ouvir a Mesa, se seria despesa 
promocional, primeiro, e, consequente, a sua dedutibilidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? 
[pronunciamento fora do microfone]. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:13:40]: Paulo...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu falar uma coisa? Não 
vamos esquecer do art. 13 da Lei 9249, que declara a indedutibilidade das 
doações, ressalvado o disposto no parágrafo 2º ,que são doações para 
[ininteligível -1:14:10] uma série de requisitos. Então, se essa foi uma doação 
para a igreja, [ininteligível] a igreja é uma entidade vasta demais, ela é 
composta de várias instituições, [ininteligível], a Igreja Católica, ela tem as 
dioceses, cada diocese é uma [ininteligível], há uma tolerância [ininteligível], 
mas, se não há, e me parece que não deve haver, porque ele está contrapondo 
a ideia do donativo [ininteligível] a ideia de uma despesa institucional, 
promocional. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. A doação da pessoa jurídica, ela tem 
permissão para dedutibilidade, diferentemente das pessoas físicas, que não 
têm. Basicamente, se você olhar, essa condição é que exista um CNPJ e que o 
seu valor de doação não supere a 2% do lucro operacional antes de deduzir 
essa despesa. Mas, realmente, você, na verdade, não está fazendo uma 
doação, você está comprando um serviço da igreja-- 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:15:35]: [pronunciamento fora do microfone]  

 Sr. Salvador Cândido Brandão: É contraprestacional, embora, isso, a 
jurisprudência tenha admitido como possível que as igrejas façam em 
pequena... Em módica operação. É lógico, ela não pode competir com uma 
agência de publicidade, não pode competir com uma fábrica de velas, mas a 
capelinha, lá, que vende velas ou que presta um serviço, nesse caso, é, na 
verdade, uma prestação de serviços, porque uma doação, embora possa ser 
honrosa ou condicional, você não está fazendo uma doação, você está fazendo 
um patrocínio, não é? Então, dentro de uma condição de modicidade, ela pode 
auferir uma receita que emprega, nas atividades dela, sem que isso seja 
impedimento de dedutibilidade. Então, você pode considerar isso como um 
serviço prestado por uma entidade imune, dentro dessa característica de baixo 
valor, não é, não é uma agência de publicidade, que você vai fazer uma 
propaganda em televisão, essas coisas, é uma coisa módica, não é, então você 
pode ficar, realmente, com a condição de despesa como patrocínio. Ou, se você 
se enquadrar na doação, também, não vai ter nenhuma dificuldades de você... 
A não ser que você está com um prejuízo, então aí, lógico, totalmente 
indedutível, mas se você está com um resultado operacional e atender às 
demais condições você pode ter os dois tratamentos, não é? 



ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:17:00]: [pronunciamento fora do 
microfone]. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente tem que examinar o caso 
concreto, sabe? Eu acho que as particularidades do caso concreto é que vão 
determinar a natureza jurídica do pagamento. Os dois regimes tributários são 
muito claros. Do ponto de vista do Direito Tributário, ou você está em um 
regime ou você está no outro. Mas aqui, na verdade, nós temos uma questão 
de Direito Civil, não é, de determinar a natureza jurídica desse pagamento que 
está sendo feito. Tem natureza jurídica de doação ou tem natureza jurídica de 
alguma outra coisa que não é doação. Eu estava pensando, aqui, só 
comentando um caso aqui, essa semana, eu fui lá na... Assistir uma audição 
da OSESP e tem uma fundação da OSESP que recebe doações. Tem uma 
tabelinha de preços de doações. Se você doa cem reais, você tem direto a 
alguma coisa; se você doa quinhentos, tem direito a outra; se você doa dois 
mil, você tem direito a que o seu nome apareça lá no site da orquestra. Então, 
se eu quiser fazer uma doação de dois mil reais para aparecer o meu nome lá, 
eu não tenho nenhum interesse que o meu nome apareça ou não, mas se eu 
tiver uma vaidade, que eu queira que apareça o nome, não deixa de ser uma 
doação que eu faço para a fundação, ainda que o meu nome apareça lá. Agora, 
se eu sou uma empresa, sou uma fabricante de instrumentos musicais, ou, 
então, sou um grande banco, mas eu quero ligar o meu nome à excelência da 
orquestra, quero fazer uma ligação entre as duas atividades, a atividades 
bancária e a atividade artística, e aí o banco faz uma doação de dois mil reais 
para aparecer o nome ali, eu acho que ali está tendo uma contrapartida 
daquele pagamento, o banco está tendo um benefício da divulgação do nome 
naquele pagamento. Então, eu acho que, nesse caso, a natureza jurídica seria 
de propaganda. Agora, é por isso que eu digo, eu acho que tem que examinar 
muito as particularidades do caso concreto. Aqui, no caso, apesar de ser uma 
igreja e apesar de ser uma... É uma peça teatral, vai reunir um grupo de 
pessoas. São pessoas que vão, eventualmente, consumir o produto da 
empresa que está fazendo esse pagamento. Então, eu acho que tem um intuito 
de divulgação, ainda que institucional, do nome do doador, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu também poderia trazer uma 
terceira figura, aqui, que eu acho que nós devemos começar a levar em 
consideração, porque o Bianco trouxe um aspecto importante de que a doação 
é um ato de liberalidade, por isso que há essas restrições, aqui, da Lei 9249. 
Eu não vou dizer que todos os casos, mas o fato de o donatário, no caso a 
igreja, colocar o nome do doador, vamos chamar de doador aqui, não significa 
que deixa de ser doação, porque existem doações com encargo no Código Civil. 
Então, poderia ser um encargo dentro de um contrato de doação. Se for um 
contrato de propaganda, em que há uma prestação de serviço, aí nós caímos 
no inciso I do art. 366, ou 365, do regulamento, aí as consequências são que 
esta pessoa jurídica que está recebendo está prestando algum serviço. E aí 
nós vamos cair em todos os problemas da incidência de ISS, de PIS e COFINS, 
sabendo que PIS, no caso, não tem, porque essas entidades são tributadas 
sobre a folha de salário, COFINS é aquela discussão que nós conhecemos 
muito bem e já discutimos aqui, se isso faz parte ou não da atividade 
institucional, e o ISS pode estar, bem eventualmente, pode estar dentro da 



imunidade constitucional. Mas vê como nós, mudando o enfoque, mudamos 
as possíveis incidências, não é? O que eu queria trazer aqui à discussão... Eu 
deixo... O Zilveti quer falar, mas eu vou só propor e você, por favor, então 
desenvolva, não sei até se está pensando nisso, é a figura do patrocínio, não 
é? O patrocínio não é doação nem é doação com encargo: “Olha, eu te 
patrocínio, mas eu quero...”. Os nossos congressos, mesmo, aqui: “Um 
expositor da minha empresa, eu quero que esteja lá”, ou eu quero isso e quero 
aquilo, enfim, tem uma série de contraprestações, não é? Tem uma divulgação 
do nome no patrocínio? Claro, mas o patrocínio não é uma doação pura e 
simples, o patrocínio é: “Eu vou beneficiar um determinado evento, vou 
contribuir para que um determinado evento se realize”. Pergunto para você: 
isso deslocaria a discussão da regra da despesa de propaganda, da despesa de 
donativo, para a regra de despesa geral?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu acho que sim. Eu acho que haveria uma 
deslocação imediata da despesa com patrocínio para despesa geral, porque eu 
não vejo que essas doações, como o Bianco falou com muita propriedade, 
essas doações que você coloque aí, aparece o seu nome lá: doador rubi, doador 
ouro, [ininteligível - 1:27:32], doador prata, e fica lá na parede da GV(F) os 
grandes doadores, nos hospitais também e tal. É um ato de vaidade, não é, e 
uma forma de você também enaltecer uma pessoa ou uma empresa, no caso 
da GV(F), que, realmente, contribuiu com uma fundação que se dedica à 
ciência. Eu não vejo isso como sendo uma contraprestação. Quer dizer, já 
começa a ter um probleminha aí, dependendo como isso é direcionado, porque 
se isso der direito a algo ao donatário ou ao patrocinador, de algum benefício 
nessa entidade, não é, se ele puder, então, ter acesso a entidade, divulgar a 
sua marca em salas ou divulgar a sua... Aí já começa a ficar complicado de 
defender que é uma doação. Pode parecer uma contraprestação de serviço. E 
isso tem na história da tributação, um grande donatário da igreja [ininteligível 
- 1:28:50] como contraprestação, vamos colocar assim, entre aspas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nas cidades do interior, nas 
praças, os bancos têm doado pelo fulano de tal ou pela loja tal, então, isso aí é 
patrocínio. Paulo, eu recomendo a analise do assunto sob o ponto de vista da 
causa da relação jurídica entre a igreja e o doador - estou chamando de 
doador aquele que vai dar o dinheiro -, para saber se ele é patrocinador e não 
doador. E também coloco, aqui, em discussão, para a gente pensar, se os 
dispositivos, ou melhor, o dispositivo do art. 13 da Lei 9249 abrange também 
o donativo com encargo.  

Muito obrigado a todos. Na semana que vem, nós prosseguimos. 
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