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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Comunicar que 
recebemos duas doações, uma do Paulo César Teixeira Duarte Filho, a 
bitributação econômica do lucro empresarial. O Paulo César está aí, né? 
Obrigado, Paulo. Os dois volumes vão ficar à disposição aqui na biblioteca. E o 
Paulo Victor Vieira da Rocha nos deixou um exemplar da sua tese de 
doutorado, direitos fundamentais em matéria tributária, restrições a direitos do 
contribuinte e proporcionalidade. Então, também está disponível aqui na 
biblioteca. Alguma comunicação? João, alguma comunicação? Só para informar, 
que o nosso time do Tax Moot lá na Colômbia passou para a final. Estamos, 
portanto, apenas com no mínimo com o vice-campeonato, hoje é a decisão, a 
disputa final. Está lá o professor Schoueri e o Michell. Eu não sei os outros 
componentes, você sabe? Eu não sei o nome deles. 

Sr. João Francisco Bianco: O coordenador é o Diogo. O chefe do time é o Diogo. 
O Rafael que fez especialização conosco também. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos à pauta. Aguardando 
a chegada do Fernando, os dois primeiros assuntos, já foi combinado que serão 
tratados na próxima semana com a presença do Schoueri, e terceiro assunto, a 
Natália está aí? Você quer expor ou quer esperar com o Fernando? O tema tem 
veio com você e com o Fernando, né? 

Sra. Natália Pereira: Acho bom a gente esperar um pouquinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esperar. Tá. Então vamos passar a 
palavra para o Marcelo, não está aí, mas o professor Gerd nos falará sobre o IPI 
na saída de produtos importados que foi o julgamento ocorrido no STJ na 
semana passada, não é? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Antes de entrar propriamente nesse 
assunto eu preciso esclarecer um equívoco em relação ao Brandão. O Brandão 
achou que mudou de opinião em relação à incidência do IPI na importação. Eu 
acho que houve um equívoco porque eu realmente acho que há incidência na 
importação do meu Rolls-Royce do ano. Que todo ano pessoa física importa um 
Rolls-Royce, e nós temos exatamente a produção do próprio Supremo dizendo 
que nesse caso não há incidência do IPI, inclusive porque não há 
estabelecimento, porque não pode aplicar o princípio da não cumulatividade, 
acho ótimo, numa operação monofásica falar em princípio da não 
cumulatividade, acho muito curioso. Mas de qualquer maneira, pela natureza 
do IPI e também pela natureza do ICMS, os dois são irmãos gêmeos, né, ou até 
siameses né, deve haver incidência, com todos os princípios, o princípio 
destino, porque lá na Inglaterra o meu Rolls-Royce não sofre incidência, 
exatamente pelo princípio destino, que é a mesma coisa, e aqui pelo princípio 
destino nós tributamos importação e damos imunidade ou isenção à 
exportação. Então, realmente aí há muita confusão e eu procuro aqui, aqui nós 
estamos não nos representantes advogados tributaristas, mas estamos no 
instituto exatamente de Direito Tributário, um instituto científico, então eu 
procuro ver as coisas dentro da nossa sistemática constitucional e 
infraconstitucional e em relação a essa questão, eu justamente, aliás, entre 
parênteses, foi uma coisa muito curiosa porque eu fui na posição de ‘amicus 
curiae’, é uma questão, embargos de divergência de uma empresa e apresentar 
oito ‘amicus curiae’ que representava, por exemplo, a associação brasileira dos 
supermercados, a confederação nacional do comércio, e outras partes 
interessadas e a primeira questão foi bastante longa, decidia se ‘amicus curiae’ 
fala ou não fala. Ou seja, se ele só pode apresentar um memorial ou se ele pode 
fazer uma sustentação oral. Isso foi, alguns acharam que não, que não podia 
falar, outros falaram que não, então um fala, depois dois falam, depois todos 
falam, mas todos é complicado, oito, então, oito vezes 20 não funcionava. Então 
a solução ‘salomônica’ foi exatamente, vamos dar 20 minutos, dez para um a 
favor do Fisco e o outro contra o fisco, e mais 20 minutos para os outros ‘amici’ 
de modo que eu pessoalmente tive cinco minutos para ser bastante analítico e 
profundo na minha análise. Bom, mas de qualquer maneira deu para falar pelo 
menos a minha posição básica mais importante e com ela que justamente eu 



quero começar aqui também, antes de entrar nos detalhes, porque na Alemanha 
tem um rito muito interessante, de tantas árvores não vem a floresta, ou seja, de 
tantos dispositivos legais, constitucionais, infra e supra e colaterais você perde a 
visão do essencial, e a visão do essencial, na minha opinião, é saber o que é a 
tributação indireta pela Constituição, qual o nosso sistema, que começou pela 
Emenda Constitucional nº 18 e depois refletiu no código tributário, e assim por 
diante, e na Constituição de 88, evidentemente. Em relação ao IPI que é da 
mesma forma que o ICMS, o imposto sobre consumo, tem muito igual, na 
própria minuta, muitos pontos em comum, no entanto, uma diferença básica, a 
própria, o próprio código classifica, não vamos discutir agora o mérito dessa 
classificação, mas de qualquer maneira, classifica o IPI e o ICMS como dentro 
do capítulo imposto sobre a produção e a circulação, então a diferença básica 
entre os dois é simplesmente essa, o IPI só incide no ciclo de produção, de 
fabricação, enquanto que o ICMS continua, ele começa concomitantemente com 
o próprio IPI, mas encerrado o ciclo de produção ele continua incidindo sobre a 
circulação. Então essa é a grande diferença entre os dois impostos. Então, na 
importação por importador comerciante, o que acontece? Pela nossa própria 
sistemática, ele é um, quer dizer, temos as três hipóteses de fato gerador do IPI 
e uma dessas hipóteses é exatamente o desembaraço aduaneiro, ou seja, o 
pagamento pelo importador, acontece que no momento em que esse 
importador destina esse produto ao comércio, na verdade com o desembaraço 
aduaneiro, pagando IPI na importação, se encerra o ciclo de produção, que 
aliás, começou lá no exterior e termina exatamente com o desembaraço 
aduaneiro e pagamento de IPI nesse momento. Com isso, o produto importado 
se torna produto nacional, deve, portanto, seguir todas as regras constitucionais 
e infraconstitucionais relativas à produção aos produtos nacionais, onde 
claramente não há mais incidência sobre a mera revenda ou venda de produtos. 
Que, aliás, passa a se chamar de uma forma mais genérica, de mercadorias, o 
ICMS incide evidentemente, independentemente do fato ser produto 
industrializado ou bem de outra natureza. Então, simplesmente é continuar a 
incidência do IPI nessa fase de simples circulação de mercadoria nacionalizada 
já, internalizada no mercado brasileiro essa incidência, na minha opinião, 
significaria claramente uma invasão de competência. Invasão pela União da 
competência dos estados. Porque só eles têm a faculdade de tributar a simples 
circulação de mercadoria, onde evidentemente está também incluída a revenda 
desse produto industrializado e importado do exterior, como diz nossa 
constituição. Então esse é, na minha opinião, o cerne da questão. Muitas vezes, 
argumenta de uma forma que não vou qualificar, mas de qualquer maneira se 
argumenta que, bom, no ICMS tem dispositivo expresso, exemplo na própria 
importação particular, no IPI não tem, portanto, não há isenção ou não 
incidência, ou incidência nesse caso. Isso é um grande equívoco, por quê? 
Porque na Constituição, aliás, se não me engano foi o professor Alcides Jorge 
Costa que sempre tem umas expressões muito curiosas que, se não me engano, 
ele disse uma vez a Constituição no capitulo do ICMS parece mais uma 
instrução normativa. Ou seja, questões que não são propriamente de uma 
Constituição, uma Constituição não precisa entrar nos detalhes, nas minúcias 



de uma instrução normativa, mas de qualquer maneira nós sabemos que na 
implantação do ICM na época, havia muita confusão, teses mirabolantes, por 
exemplo, no ICM não há circulação de mercadoria no Brasil, a circulação é lá 
fora e teses assim, completamente sem base doutrinária nenhuma. Então, aí 
justamente para eliminar essa série de equívocos em relação ao ICMS a 
Constituição, o código tributário estabeleceu uma série de regras expressas para 
falar, na minha opinião, o óbvio, que é algo que seria decorrente da própria 
natureza, da própria sistemática, mas coitadinho do IPI, não recebeu esse 
mesmo tratamento porque, na minha opinião, era desnecessário e estava 
implícito na própria natureza desse imposto. Esse é um aspecto que eu acho 
importante e o outro aspecto que também não deve ser negligenciado, no 
momento em que pelo desembaraço esse produto industrializado passa a ser 
nacionalizado, ou seja, se transforma em produto nacional, deve seguir a 
sistemática do IPI na produção em relação à produção nacional. E também deve 
ser observado um acordo, conhecido mais ou menos como GATT, vamos 
chamá-lo mesmo acordo GATT, que contém uma série de regras que proíbem a 
discriminação e uma dessas regras é o princípio exatamente da nacionalidade, o 
princípio do produto nacional, ou seja, não pode haver discriminação, diferença 
de tratamento do produto importado em relação ao produto produzido aqui no 
Brasil. Então, no presente caso exatamente isso que acontece. Por quê? Porque o 
produto nacional não sofre incidência do IPI na simples revenda, é necessário 
que tenha alguma operação que o próprio IPI disciplina na legislação 
infraconstitucional, disciplina em que consiste essa industrialização. Aliás um 
conceito bem amplo, porque a rigor é tudo aquilo que de qualquer forma 
modifica ou aperfeiçoa o produto ao consumo, e depois tem as várias 
modalidades que naturalmente vocês estão cansados de conhecer. Então tudo 
isso tem que ser levado em consideração daqui em diante. Se não fizer 
discriminação, invasão de competência em relação ao ICMS. Ainda eu acho que 
em relação a esse julgamento da semana passada, o que me incomodou mais foi 
nos meus cinco minutos, inclusive eu tive a oportunidade de dizer que eu 
estava com ‘amicus curiae’, e naturalmente muito contente em estar numa Corte 
cuja função é zelar pela justiça fiscal e pela segurança jurídica. Mas que 
inclusive eu estava até com problema particular, porque eu precisava saber se 
desde 1971 eu estava lecionando as coisas erradas para os meus alunos na São 
Francisco, porque desde então a minha posição é exatamente esta. Acontece que 
eu também me referi, vocês têm cinco minutos, dá bastante tempo, né? Eu 
também referi-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem outros ‘amicus curiae’ aqui. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Que ótimo, do outro lado. Está vendo? Mas de 
qualquer maneira, né? Com outra opinião. Então, de qualquer maneira 
justamente um dos argumentos que foi levantado, aliás, pelo ‘amicus curiae’ 
que representa, representava a Fiesp, foi argumentos meramente econômicos 
que inclusive o relator da questão, aliás, excelente no seu voto, realmente vale a 
pena ler, ele chamou esse argumento de argumento ‘ad terrorem’. Porque 
argumento da Fiesp principal, que foi também sustentado foi seguinte, se não 



tributarmos uma segunda vez, não é, dentro daquelas coisas mirabolantes de 
equiparação à industrial e outros argumentos que naturalmente na discussão 
nós vamos entrar nesses detalhes talvez, a questão justamente é que essa perda 
de receita, aliás, significaria a não tributação na revenda, significaria uma perda 
de acho que R$ 15,8 bilhões e além disso, teria como consequência em torno de 
70 mil desempregados. Esse foi o argumento mais contemplado pelo STJ. Isso 
ficou bem claro pela sustentação, desculpem, pelo voto da ministra Regina 
Helena Costa, que vocês sabem, é professora de Direito Tributário, entende 
muito bem a matéria, e com argumentos jurídicos ela rebateu essa posição 
mostrando que o aspecto econômico é meta jurídico e não cabe ao STJ tratar 
disso, que o STJ deve tratar exatamente do respeito à lei, segurança jurídica e 
justiça fiscal. Resultado desse voto, ou melhor, reflexo, o presidente justamente 
o Dr. Ministro Hermann Benjamim, que aliás, confessou que tributo não é a 
“praia" dele, não falou praia, mas de qualquer maneira, não usou bem esse 
termo, mas de qualquer maneira nós sabemos que ele é um grande conhecedor 
do direito do consumidor, então ele estava apaixonado pela ideia meta jurídica 
e deu até uma bronca na ministra Regina Helena dizendo, o juiz do STJ não 
pode ficar alheio à realidade, não pode ficar numa redoma de vidro. Quer dizer, 
esse foi o teor meta jurídico que fundamentou a decisão majoritária do STJ. Isso 
eu achei-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual foi a decisão? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: A decisão foi exatamente a favor da incidência 5 a 3. 
Aí também essa questão de sorte, por quê? Porque dois ministros que 
justamente estavam a favor da não incidência aposentaram, outro estava 
viajando e chegou um substituto que custou muito saber por que ele estava aí. 
Quer dizer, ele confessou que não sabia nada de nada, mas votou. Então é 
justamente isso, eu acho que deveria ter até um pouco mais de entrosamento 
entre os ministros e em matérias específicas, técnicas, que ouçam um pouco o 
que os outros que tem esse conhecimento especial defendem. De modo que 
infelizmente, aliás, eu fechei os meus cinco minutos com a seguinte observação, 
que os advogados com seus argumentos meta jurídicos, os defensores, não os 
advogados, os defensores desses aspectos meta jurídicos econômicos estavam 
confundindo o STJ, estavam pensando que estavam numa Assembleia Nacional 
Constituinte, porque a ela caberia mudar o sistema da forma como alguns 
pretendem. Então essa é a exposição inicial que eu queria fazer, naturalmente 
agora sujeito a todas objeções que eu espero que vocês possam apresentar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Marcelo, quer falar 
alguma coisa, acrescentar? O assunto foi colocado sob sua responsabilidade a 
semana passada. 

Sr. Marcelo: Não, eu acho que está, o professor exauriu a questão. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu me sinto ainda não esclarecido 
sobre os aspectos estritamente jurídicos. Penso que vamos debater, né, mas ok. 
Então, Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu tenho uma alegria muito grande de 
ouvir o professor Gerd falar, por dois motivos, pelo fato que eu vou explicar a 
seguir, e pelo fato preliminar de que eu tinha a impressão de que ele ia divergir 
do que eu penso. Até quando a gente, a primeira vez esse assunto, o Brandão 
talvez eu entendi mal, me deu a entender que o professor Gerd tinha o 
posicionamento mais parecido com o que foi adotado pelo STJ, mas eu devo 
estar enganado. Enganado para o bem. E a minha visão em relação ao caso é 
exatamente a mesma do professor Gerd, em relação ao IPI. A história do IPI 
bate na mosca, sobre tudo o que o professor Gerd falou, a razão do IPI e a razão 
do IPI ter sido colocado dessa forma na nossa Constituição, a razão do ICMS ter 
uma incidência divergente do IPI, tudo isso tem explicação lógica jurídica e 
sistemática constitucional, do ponto de vista de sistema mesmo. Finalmente na 
década de 60 se implantou um sistema tributário no Brasil, lógico, orquestrado, 
com competências definidas para os entes tributantes, e eu lembrei na semana 
passada que um dos autores do código, o Rubens Gomes de Souza escreveu em 
um dos simpósios e depois o Aliomar Baleeiro também escreveu no simpósio 
da PUC do Geraldo Ataliba, de que um dos problemas maiores que existia no 
nosso sistema era invasão de competência, antes de 66. Não é? Antes de 66. Esse 
era um problema crônico, existiam duplas competências, competências incertas, 
impostos cobrados várias vezes por entes tributantes sobre a mesma riqueza, 
enfim, havia uma insegurança jurídica, insegurança jurídica foi tratada várias 
vezes por vários dos integrantes da comissão que reformou o código tributário, 
aliás, instituiu o Código Tributário Nacional. Por isso que eu sempre digo, tem 
que ler um pouquinho a história para a gente entender a razão disso. Ela não é 
determinante, mas ela ajuda a gente a compreender porque o nosso sistema 
tributário foi assim desenhado. E de fato, o IPI teve essa função. Depois você vê 
que o legislador constitucional, o legislador tributário faz equiparações, ele faz 
equiparações em cima de casuísticas, ele faz equiparações pensando em razões 
meta jurídicas, como o professor Gerd falou, para conter problemas patológicos 
do sistema, só que quando você cria uma regra para conter uma patologia, você 
cria uma outra patologia e ao criar nova regra você cria mais uma patologia, 
numa sequência de regras que contaminam o sistema ao invés de resolvê-lo, 
achando que pela legalidade se resolve tudo, quando não necessariamente se 
resolve, mas a legalidade e eu estou aqui do lado esquerdo, então hoje eu 
deveria estar super positivista, ela tem esse predicado, e aqui do lado do meu 
queridíssimo amigo Bianco, eu posso falar? O predicado do positivismo é 
conferir segurança jurídica. Só que quando você tem uma regra que contorce, 
distorce a essência do tributo, essa lei não confere segurança jurídica, ela 
distorce o sistema, criando invasões de competência que por mais que sejam 
legais, elas não podem ficar no sistema, por mais até que venham a ser 
constitucionais, porque tem gente que fala, vamos lá, pegou feio no tribunal, 
vamos alterar a Constituição. Você distorce o sistema e aí você cria o que Otto 
Bachof sustenta que é a norma constitucional inconstitucional, que é a hipótese 



que ele cria, ele é um muito festejado, e é uma pena que a gente não tenha a 
biblioteca do Brandão Machado, ele tem um livro em homenagem ao Otto 
Bachof em que vários constitucionalistas falam da onde ele tirou essa questão 
da norma constitucional inconstitucional. É um livro fantástico, as obras em 
homenagem, principalmente na Alemanha, que eles não tratam de bajular o 
homenageado, eles tratam de rebater as teses dele. Aqui a gente está falando 
que foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. Lá eu homenageio batendo, mais ou 
menos como a gente faz aqui no IBDT, claro, com as devidas proporções, sem 
nenhuma presunção. Mas o que eu acho que é importante, entrando agora na 
minha, que eu gostaria de aderir ou de adicionar, o que nos preocupou, 
professor Gerd, foi a insegurança jurídica que esta decisão trouxe. Usando de 
um instituto que deveria dar segurança jurídica. Mas foi mais ou menos assim, 
alguém me avisou que a decisão da primeira turma que uniformizou a 
jurisprudência e é função dela, depois de vários recursos, foi uniformizando, 
começou com um, trouxe a questão para o cru, para o que pensa o professor 
Gerd e eu, e começou assim decidir. Então o que fez o jurisdicionado? Opa! 
Mudou entendimento do tribunal, agora o entendimento deve ser esse. 
Inclusive nas empresas que estavam com, estavam em processo de alienação, os 
famosos scrows que nós discutimos aqui, havia uma preocupação muito grande 
das empresas que de alguma forma teriam que colocar isso como uma 
contingência. O que fazer agora? Eu conheço essa contingência, eu faço menção 
a ela no contrato de aquisição ou não? Bom, recomendação de todos os juristas: 
ingresse com uma ação, mencione o novo posicionamento e pelo menos você 
tem uma expectativa de que em algum momento o seu caso será julgado da 
mesma forma do que a tendência da Corte repetida. Aí, claro, vem um cara que 
conhece processo e fala, sopra no ouvido de algum juiz, algum relator, e fala, 
pense este problema para reposicioná-lo na jurisprudência. E foi o que 
aconteceu. Então, pegue o caso que não precisava pegar, porque já vinha sendo 
discutido de forma tranquila, dando segurança jurídica ao jurisdicionado, mas 
isso não interessava ao Estado, determinados grupos de pressão, e claro, 
advogados, procuradores, pessoas que estão suportando essa tese 
legitimamente, mas na função de advogado, não na função de guardião da lei e 
guardião da jurisprudência e da segurança jurídica entre os estados tributantes 
de competência tributária, que é a função do STJ, e vai para um recurso que é 
processual e que bastante criticado por gerar insegurança jurídica, embora ele 
tenha sido desenhado para dar segurança jurídica. E aí, pela decisão, aqueles 
que são favoráveis à tese definida pelo estado e com ‘amicus curi’ da Fiesp, um 
erro cabal, vão fazer isso, e aí nós temos uma decisão que reformula tudo de 
uma forma processual frágil, mas legal. Então eu estou dentro da lei, eu posso 
fazer isso. E aí, eu agrado que eu queria agradar, mas do ponto de vista 
exclusivamente da segurança jurídica eu criei uma enorme insegurança jurídica. 
E até na semana me provocaram a escrever sobre isso, e já informo que eu estou 
escrevendo, porque do ponto de vista tributário constitucional, não vai ter 
nenhuma graça, simplesmente concordar com o professor Gerd, mas do ponto 
de vista processual eu estou querendo aprender qual foi o sentido, qual foi o 
contributo que essa Corte trouxe para o Direito Tributário, para a segurança 



jurídica dos jurisdicionados. Ainda que se pensar diferente, e olha, eu não sou 
daqueles que acredito num ‘stare decisis et non quieta movere’. Eu li algumas 
teses sobre esse assunto, justamente para entender o que era e como mudou no 
tempo. E nessas teses que eu li me agradou muito eu saber que o ‘stare decisis 
et non quieta movere’ não funciona nem nos países que mais defendem essa 
tese de que aquilo que a Corte Superior decide não deve ser mais alterada. O 
que se prega nesses trabalhos é o que a Corte superior decide deve vir 
acompanhada de um determinado, quer dizer, de um determinado motivo e 
sustentado de forma tranquila para conferir ao tribunal, ao jurisdicionado 
segurança jurídica, mas não quer dizer que ele não mude de ideia. E nas Cortes 
que defendem isso, nas Cortes superiores que defendem isso, eles, quando vão 
mudar de ideia eles anunciam, olha, este assunto está sendo revisto pela Corte, 
porém, para não conferir insegurança jurídica ao jurisdicionado, nós 
anunciamos que passaremos a entender de uma outra forma, mas não com 
argumentos meta jurídicos, não com argumentos econômicos, porque eu não 
tem nada contra o ‘Law and Economics’, mas eu acho que o Direito Tributário, 
ele pode até trabalhar em cooperação com as teorias do ‘Law and Economics’, 
mas ele não pode ser influenciado com argumentos que são meramente 
econômicos, ou seja, que não se sustenta do ponto de vista jurídico porque você 
mata o direito tributário. Então essas são as minhas considerações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. Como eu fui citado duas 
vezes, eu queria até desfazer então o equívoco. Há uns dois anos, né, professor, 
um colega nosso fez uma tese de mestrado que o senhor analisou e ele defendia 
exatamente a não incidência do importador para a sequência do mercado 
nacional. Eu tinha essa visão que senhor tinha, pensei que era assim, mas parece 
que não era bem assim, né? Lembra até um exemplo que a gente usava, que as 
revendas criadas no departamento jurídico para que o comprador de automóvel 
fizesse a compra direta sem passar pela revenda. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: No automóvel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, no automóvel. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: No caso do Rolls Royce. No caso do Rolls-Royce eu 
continuo pela incidência. Agora no caso-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, deixa eu só. Senão eu vou me perder no 
raciocínio. Então eu vou até recuperar os anais aqui do instituto porque tem o 
colega, ele não tem comparecido mais, mas ele tem a tese de mestrado, publicou 
na dialética e era essa a minha posição, ao que eu pensava, desculpe se eu 
pensei de forma equivocada, que eu fiz menção na semana passada dizendo, 
olha, o professor Gerd e eu defendíamos essa tese e mudou, né? Bem, 
considero, eu continuo mantendo a posição de que há, não vou levar em 
consideração as questões meta jurídicas, mas as questões mesmo, a questão 



jurídica, ela leva realmente à tributação do industrial para o comércio como 
última fase do processo, no caso do importado também, há uma outra fase, que 
é a fase de vendas do importador para o comércio. Essa questão que o senhor 
levantou de classificação do Código Tributário Nacional foi eliminada pelo 
Supremo Tribunal Federal de dizer que imposto sobre circulação e produção foi 
a tese que a fazenda defendeu quando as instituições de caridade, eu fui 
advogado de uma delas, importava mercadorias para uso nos hospitais, e eles 
diziam que a Constituição falava em isenção do imposto sobre o patrimônio e 
renda, e na importação eles diziam que essa mercadoria não ia para, bom, claro 
o que,  patrimônio é um conjunto de bens de direitos e menos obrigações, então 
as mercadorias estando no ativo realizável, isso então cada classificação de 
imposto sobre a produção e circulação não serve como fundamento para isso 
dizer que dá uma separação de tributos destinados à circulação do patrimônio, 
à renda, não, aquilo foi do século XX, metade do século XX, essa parte tá 
superada e o GATT que o senhor citou, aí é o GATT às avessas, não é? Porque o 
GATT proíbe que se dê tratamento tributário mais favorável à indústria 
nacional do que o importado e nesse caso o que se dá o tratamento ao 
importado mais favorável do o que nacional. Porque se você para na 
importação e na segunda fase ou no industrial nacional tem um acréscimo, 
onde está a equiparação jurídica da operação? Não tem. É o GATT às avessas, 
quer dizer, você está usando o GATT para justificar uma equiparação ao 
contrário, né, se aqui no Brasil houvesse uma isenção de tributação e houvesse 
incidência na importação é claro que o Supremo já decidiu quanto a isso, está 
resolvido, isso aí já está resolvido. O GATT, quem é membro do GATT, tem a 
mesma aplicação, tem a mesma regra de incidência. Agora o contrário não, o 
industrial nacional é tributado na compra e na venda, e o importador será 
tributado na compra? Não estou vendo que seja essa questão. E a questão 
jurídica que eu não vi aplicada porque o produto é industrializado, não é uma 
mercadoria, ele é um produto industrializado, lógico a mercadoria é muito mais 
ampla do que produto industrializado, produto industrializado é uma parte da 
mercadoria, mercadoria tem uma dissidência do ICMS vai até o consumidor, o 
produto industrializado sai da indústria para o comércio e se houver uma 
equiparação que pode ser legal ou pode ser produção, ele para por ali também 
porque não tem uma sequência para o consumidor. Então no próprio código 
que se equipara a industrial os produtos industrializados importados. Onde 
está a questão da ilegalidade da cobrança? O Fernando Zilveti muito 
propriamente falou em segurança jurídica. O que o STJ tem menos feito é dar 
segurança jurídica. Porque nesses últimos 25 anos que ele foi criado ele só criou 
insegurança jurídica, tudo que sai de lá tem várias tendências, seria um tribunal 
que era para, e quando não ele também não tem voz ativa, ele é um tribunal 
competente para questões infraconstitucionais, mas todas as questões 
infraconstitucionais tem um ganchinho na Constituição, logo vai para o 
Supremo, então na verdade não é que não serve para nada, tem ministro que 
detesta fazer isso, até o Saulo Ramos escreveu no livro dele que o Tribunal 
Superior de Justiça ele é um tribunal independente da Constituição que tem o 
mesmo peso do Supremo Tribunal Federal na sua competência, mas a 



competência dele está limitada e realmente a gente não vê mesmo segurança 
jurídica nisso. Então juridicamente a gente olhar o artigo do código que fala da 
equiparação junto com a Constituição da incidência do IPI sobre produtos 
industrializados, eu continuo convicto de que a decisão está correta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria exatamente abordar nesse 
último aspecto aí. Ouvi falar em segurança jurídica, argumentos econômicos, 
meta jurídicos, GATT, eu queria ficar no aspecto jurídico, estritamente jurídico 
que eu vou colocar aqui, eu quero esclarecer perante os dois companheiros. O 
que o tribunal acabou decidindo é o que está na lei, ele não criou uma norma, 
ele aplicou. Então tem uma Lei 4.502 que faz a equiparação, determina a 
tributação pelo IPI quando sai do estabelecimento do importador, e temos o 
CTN, o CTN relaciona claramente quem são os contribuintes, quais são as 
declarações tributadas e diz sim a saída do estabelecimento importador, o 
importador é contribuinte na saída também, é até um dispositivo destacado. Eu 
estava até conferindo aqui para não haver dúvida. Nós temos no art. 40 a 
definição do fato gerador, o desembaraço aduaneiro, saída dos, aqui que vem a 
saída dos estabelecimentos a que se refere ao Parágrafo Único do art. 51. 
Quando nós vamos para o Parágrafo Único do art. 51, está lá os importadores. 
Está certo? Então, como a Constituição não define o fato gerador, ela 
simplesmente cria competência da União para tributar o quê? Produtos 
industrializados. E o art. 146 diz que a lei ordinária, a lei complementar vai 
definir qual é o fato gerador e qual é o contribuinte, isso é feito pelo CTN. Então 
o CTN ele não está na minha visão, e eu peço então esclarecimento aos dois, não 
está nesse sentido extravasando a Constituição. Se nós vamos à origem, a 
história desta legislação, nós vamos lembrar aqui a equiparação, a definição por 
lei ordinária antecede a Emenda Constitucional 18 de 1975, foi feita pela Lei 
4.502 que está em vigor até hoje. Nesse interregno houve a Emenda 
Constitucional 18 que substituiu o imposto de consumo, que é o imposto 
regulado pela Lei 4.502, substituiu imposto de consumo pelo imposto sobre 
produtos industrializados. Aí nós poderíamos dizer, bom, então essa lei não foi 
recepcionada, não foi recepcionada pelos regimes constitucionais posteriores. 
Mas isso não é verdade, porque o CTN veio depois da Emenda Constitucional 
18, foi feita pela mesma comissão, CTN, foi feita pela mesma comissão que fez a 
Emenda Constitucional 18, então estava na cabeça dessa comissão, isso vem 
vindo há 50 anos, não vamos falar de segurança jurídica, mas há 50 anos que 
essa lei já está em vigor desse jeito, e o que eu me lembro que jamais alguém 
questionou inconstitucionalidade do CTN. Vamos pensar agora na Constituição 
de 88. Será que valeu até a Constituição de 88, dali para frente não houve 
recepção? Eu não vejo como. Eu não vejo como. Porque o que está na 
Constituição de 88 é exatamente o que estava nas constituições anteriores, na 
emenda 18 e na emenda 1 de 69, passando pela Constituição de 77. Então, de 
duas uma, Fernando, Fernando e Gerd, ou nós dizemos que o CTN é 
inconstitucional, não é só a Lei 4.502, mas é o CTN que é inconstitucional, 
porque a lei está de acordo com o CTN, ou nós temos que fazer uma 
interpretação por redução teleológica, estou chutando aqui, porque eu nunca 
pensei em discutir essa questão, do que diz o CTN, e dizer que o CTN diz mais 



do que deveria dizer, mas aonde que eu vou encontrar fundamento para fazer 
essa redução teleológica ou qualquer outro critério de interpretação para chegar 
a isso, quando na Constituição eu não tenho definição nem de contribuinte, 
nem da operação tributada, eu tenho a previsão de tributação do produto 
industrializado. Nem o fato de ser monofásico é necessariamente, aliás, não 
convive corretamente com a concepção do IPI, porque ele determina, a 
Constituição determina que seja descontado imposto pago em operações 
anteriores. Então ele nem é necessariamente monofásico para terminar no 
desembaraço aduaneiro, no caso de produto industrializado, mas como a 
Constituição simplesmente refere-se ao produto industrializado, não diz quem 
é contribuinte nem diz qual é o fato gerador e determina que o contribuinte do 
fato gerador seja fixado por lei complementar e a lei complementar diz que na 
saída do estabelecimento importador existe a incidência, e que o contribuinte é 
o importador, de duas uma, ou nós temos que dizer que o CTN é 
inconstitucional, não foi recepcionado, seja o que for, ou temos que fazer uma 
interpretação reduzindo o alcance do que ele diz. E qual é o fundamento para 
fazer qualquer uma dessas afirmações, de inconstitucionalidade ou de redução. 
Então no aspecto estritamente jurídico, isso que eu gostaria de ouvir aqui, 
porque eu não acredito muito que faça tudo que foi dito aqui que nós vamos ter 
uma apreciação muito profunda juridicamente falando pelo STJ, mas eu 
gostaria de ouvir, já que o professor Gerd sustentou o contrário e o Fernando, 
como que eles me explicam essa questão que eu tenho aqui comigo? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, uma série de objeções, naturalmente muito 
bem fundamentadas, inclusive porque durante anos houve reincidência, né? 
Então, 50 anos, né? Então isso é um argumento evidentemente forte. Mas na 
minha opinião tudo isso é fundado num equívoco. O equívoco, aliás, sabemos 
que o CTN tem uma série de, não próprio equívocos, mas umas coisas não 
muito precisas. A própria expressão imposto sobre produção tem levado a 
muita confusão, por quê? Porque confundiram o IPI, que é o imposto de 
consumo, como imposto de indústrias e profissões, quer dizer, incide sobre o 
industrial, a atividade do industrial. Então, sempre há margem de 
interpretações, de discussões, equívocos, etc., acabou ficando que o Ricardo 
justamente ele referiu-se realmente ao direito positivo que, aliás, foi um 
argumento muito defendido pelos cinco representantes da tese favorável ao 
Fisco, justamente a legislação infraconstitucional. E aí, o que nós encontramos? 
Eu acho que nós encontramos equívocos. Por quê? É claro que o Parágrafo 
Único do 51 se refere também ao importador, mas não diz absolutamente nada 
sobre os detalhes, não na minha opinião, não invalida a minha posição em 
relação à importação por comerciantes numa situação em que não haverá 
posterior industrialização. É claro que a situação muda se o bem que foi 
importado continua no ciclo de produção e industrialização, aí sim e nesse caso, 
claro que nesse caso o importador é contribuinte, inclusive tem a própria 
sistemática, crédito, débito, etc. e tal, quando ele fornece a industrial, ou seja, 
quando diferentemente da minha premissa, o ciclo de produção não terminou. 
Aí segue exatamente nossa legislação que existe em relação a outros produtos 
nacionais e nacionalizados. Então, essa referência no art. 51, Parágrafo Único eu 



coloco nesse sentido, claro, o comerciante nessa situação aparece. Aliás, isso dá 
um gancho, né, como dizem, dá um gancho muito interessante, por quê? 
Porque nós temos no fato gerador sempre a referência industrial ou equiparado, 
então essa questão de equiparação, isso foi muito aproveitado para defender a 
incidência. Mas na verdade, eu lembro para mostrar o verdadeiro, o verdadeiro 
não, o sentido que eu atribuo, é o seguinte, todos nós sabemos que existe por 
opção, não é obrigatório, existe por opção a possibilidade de o comerciante de 
bens de produção optar pela incidência do imposto, por quê? Exatamente para 
evitar que os industriais que precisam de determinado insumo comprem só 
diretamente do industrial porque aí eles têm o direito ao crédito, se eles 
compram do comerciante não teria mais direito ao crédito. Mas por opção. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas tem crédito. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Tem, tem crédito. Muito bem. Aí a equiparação que 
houve nesse sentido, de mostrar a opção, porque eu estou falando pela origem, 
exatamente para explicar porque existem essas hipóteses de equiparação e 
realmente incidência na fase que era a rigor, ou seja, deveria ser só de revenda, 
comercialização e não de industrialização. Acontece que essas equiparações, da 
mesma forma que as ficções, não é um campo de diversão dos intérpretes ou de 
quem tem a incumbência de aumentar a arrecadação já que o ajuste não sai. 
Então, não é bem isso, eu acho que, e aí vem exatamente a questão da segurança 
jurídica e também nós vamos ficar ainda no meta, no infraconstitucional, a 
questão de equiparação. Então, é um aspecto extrafiscal. Mas acontece o 
seguinte, qual é a carga fiscal que incide sobre importação de produtos? Que eu 
saiba, ela é muito maior do que a carga fiscal que incide na indústria nacional. 
Não podemos esquecer, IPI, temos até PIS e COFINS importação, aquela 
aberração também arrecadatória, não é, e assim por diante, temos o ICMS e 
ainda se hoje nos acrescentamos o câmbio, não é, que evidentemente com suas 
oscilações também pesa sobre importação, eu acho que é meio difícil sem base 
em dados concretos afirmar que o coitado do nacional não pode concorrer. A 
falta de competitividade de muitos produtos nacionais não é problema de o 
tribunal resolver, isso é um problema da própria economia, do próprio mercado 
resolver, adaptar aos critérios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É meta jurídico. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim, exatamente. Mas a questão gira, o fundamento 
foi esse, então eu simplesmente estou me referindo a esse aspecto também. 
Então, em relação ao estritamente jurídico, na minha opinião, o CTN não 
autoriza a interpretação de que o IPI incide sobre a mera revenda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria fazer uma observação. 
Brandão, o Fernando já pediu a palavra. Fazer uma observação, que não é 
questão, nessa questão não se trata de equiparação. O importador ele é 
contribuinte tanto quanto o industrializador. Há situações em que alguém não é 
nem importador e nem industrial e é equiparado a industrial. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Para todos efeitos, inclusive para os nacionais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Inclusive para nacionais. Nós não 
estamos tratando aqui uma situação de equiparação, nós estamos tratando uma 
situação de, em que o código tributário nacional coloca o importador como 
contribuinte e havendo incidência em dois momentos, quando ele desembaraça 
e quando ele dá saída, sem essa restrição, quando ele dá saída, para industrial. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o fato do STJ, Brandão, ter sido criticado 
ainda é um pouco criticado sobre a oscilação das contribuições, não autoriza 
que a gente desqualifique o posicionamento de que vem sendo dado 
principalmente a partir, em janeiro do ano passado sobre a questão, porque 
você tem que tomar um cuidado de desqualificar as nossas instituições, senão 
daqui a pouco a gente não tem instituição, e aí é o caos como disse o professor 
Gerd, que mais perigoso para uma democracia. Então, é muito fácil falar aquele 
juiz não entende nada, aquele outro também não entende, então você está 
desqualificando o tribunal. O tribunal sim, se posicionou, e se posicionou, se 
contra ou a favor de teses, ele se posicionou, e ele se posicionou, Ricardo, em 
cima do código, ele não se posicionou com argumentos meta jurídicos, ele 
simplesmente entendeu que os artigos presentes no 51, eles são alternativos, 
eles não são cumulativos. E ele entendeu que se a gente olhar o artigo do código 
e não observar que eles são alternativos, você vai provocar o que se discutiu 
nesses acórdãos do STJ do ano passado o que se fala propriamente em 
bitributação, mas de qualquer forma a dupla incidência, mas usar esse termo, 
bitributação. Então houve uma preocupação jurídica, não meta jurídica de olhar 
esses artigos e dizer, olha, de fato tem um industrial ou quem a lei equiparar, 
mas a equiparação não é para que ocorra uma dupla incidência, é para 
justamente evitar e também para evitar que você quando coloca a mercadoria, 
você importa a mercadoria e você é comerciante, você a forneça industrial para 
continuar no ciclo produtivo industrial, e quando você forneça mercado, ou 
seja, você importa mercadoria, você é comerciante, a mercadoria já foi 
nacionalizada, e você não seja sujeito passivo do IPI. Então, ele não analisou o 
aspecto constitucional, o tribunal não analisou aspecto constitucional, nem 
tratou da recepção ou não do Código Tributário Nacional porque nesse aspecto 
eu estaria de acordo com a sua condenação, mas o que o STJ fez e fez com 
propriedade, e fez no momento certo, Brandão, foi colocar a coisa no prumo. Eu 
até, na expressão do Brandão, este, o Machado, ele falava quando o pessoal vem 
para uma razão, ele fala assim, voltou ao cocho, uma expressão meio grosseira, 
para dizer que a pessoa está pensando, está ali, está aqui, está para lá, está pra 
cá, isso aí para quem é do interior é, o animal está para cá, está pra lá, vai para o 
cocho porque ele já está lá, está comendo, está quietinho, então essa expressão é 
uma expressão que eu adorava, eu falava, agora foi, determinado jurista estava 
meio ali, pra lá, pra cá, ele voltou ao cocho, pronto. Então eu acho exatamente 
isso, o tribunal, os juristas na verdade voltaram ao cocho, entraram na hora e 
discutiram um assunto jurídico. Pelo o que eu soube, tenho todas as 
informações, por isso eu estou escrevendo e me agradou muito o relato do 



Gerd, este reposicionamento do tribunal, por um lado processual sai do cocho 
de novo. Então eu gostaria realmente de ver isso novamente discutido porque 
há uma interpretação do STJ até 2014 em cima do texto do Código Tributário 
Nacional e da Constituição. Não houve nenhuma inovação a respeito disso, 
inclusive se preocupando com essa hipótese de você à equiparação que eu 
chamo de torta, você faz equiparações boas e ruins. Essa equiparação feita foi 
uma equiparação torta porque ela gerou uma interpretação equivocada, então o 
STJ não mudou o código, ele simplesmente interpretou o código de acordo com 
a Constituição, ou seja, na plena competência sua, ele não fugiu da linha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos três pedidos, quatro 
pedidos já. Pela ordem, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe, Brandão, só vou pedir 
para nós sermos breves porque o assunto está bem discutido já e a Natália está 
há três semanas com o assunto dela na pauta aqui, e ela está aí. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela não veio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela estava semana passada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pelo o que eu entendi do Fernando Zilveti 
agora, o entendimento dele é que o STJ nessa decisão de semana passada 
interpretou o código e a legislação tal como eu defendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu continuo não entendendo nada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. Ele interpretou o código fora da lei, ele 
interpretou o código sem observar o código. Ele observou-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Então, você continua contrário? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas não tenha dúvida, sempre. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A forma, desculpe-me, como foi expressa dava 
a impressão que a mudança foi de acordo com o código, se é de acordo com o 
código, é uma decisão jurídica, né? De qualquer maneira, professor, até 
atendendo o seu pedido, tem essas questões meta jurídicas que o professor 
Gerd levantou de equiparação de contribuinte industrial, tem aquele crédito de 
50% que é exatamente o comerciante coloca 100% na margem, então se faz o 
crédito de 50% quando se compra a mercadoria de comerciante, né? Eu vou-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos, aspectos jurídicos, por 
favor. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É importante lembrar que esse julgamento é o 
típico os fins justificam os meios. O que foi discutido do início ao fim foi o 
estado vai quebrar e temos que defender a indústria nacional. Depois disso 
tudo, vamos interpretar o código para ver se a gente acha uma saída. Aí eles 
pegam o art. 46 e vão direto no inciso II, a sua saída dos estabelecimentos, é 
muito importante esse termo, estabelecimento, a que se refere o Parágrafo 
Único do art. 51, mas nós não podemos ficar só no parágrafo único, porque o 
parágrafo único veio explicar o art. 51, tem que ler o artigo inteiro e ali veio 
simplesmente da independência enquanto contribuinte de cada estabelecimento 
da pessoa jurídica. Porque ali está escrito, para os efeitos desse imposto, 
considera-se contribuinte autônomo, essa é a grande razão de existir desse 
parágrafo, qualquer estabelecimento de importador industrial, comerciante ou 
arrematante. O importador, ele é importador porque ele está adquirindo 
mercadoria vinda do exterior. A partir do momento que ele revende ele não é 
mais importador, ele é comerciante. Tanto é, que se eu comprar da indústria 
nacional ou do exterior e revender, eu sou comerciante. Então, enquanto 
comerciante eu deveria estar interpretando esse artigo pelo inciso III, 
comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes 
definidos no inciso anterior, e aí no singular. No inciso anterior. O inciso 
anterior eu só estou lendo o industrial. Quando os dois incisos, dois primeiros 
incisos falam de, ou quem a lei a ele equiparar, concordo 200% com o professor 
Zilveti, não podemos sair equiparando todo mundo senão eu vou comprar 
Coca-Cola aqui nesse bar da esquina e vou pagar IPI. O varejista vai pagar IPI. 
Inclusive tinha um varejista como ‘amicus curiae’ no julgamento e esse foi 
exatamente a posição dele. Então, é o cheque em branco do Governo Federal 
equiparar qualquer um que não esteja vinculado à essência do imposto que a 
produção, embora o professor hoje não tenha falado muito bem, o imposto não 
existe, não incide sobre a produção, sobre a essência do negócio em si, como 
existe na Alemanha, o equiparar aqui não foi um termo aleatoriamente 
escolhido, ele precisa ser oriundo da comissão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, ótima explicação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidinho? Bom, rapidamente porque isso eu achei 
muito importante. Também eu só queria que alguém me ajudasse aí na 
memória porque na discussão no próprio julgamento foi feita uma referência, 
uma lei infra código que fala sim, que coloca a alternativa, que coloco ou três 
fatos geradores, o desembaraço, ou a saída ou é o regulamento. Então, essa 
questão do ou também é muito relativa. É muito relativa. Eu acho que é ou, e o 
Parágrafo Único do 51 não autoriza essa interpretação que se está dando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, eu queria em primeiro lugar 
dar os meus parabéns aos colegas que estão tratando desse tema que é 
realmente importante, e eu queria apenas aduzir um elemento histórico e uma 
certa correção do que se tem falado. Na verdade, essa equiparação que o colega 



acabou de falar, ela não veio com o Código Tributário Nacional, ela já existia 
desde 1958, ela foi criada por leis federais e naquele tempo o imposto era 
imposto de consumo. Agora, o professor Gerd traz um elemento novo do 
Código Tributário Nacional que é a expressão que está inclusive no título, né, 
impostos sobre a produção e a circulação. Quer dizer, faz uma distinção, que é 
bastante importante. Mas o que fez o código? Ele põe o título, mas ele 
incorporou nos seus artigos essa equiparação, que leva à incidência para uma 
operação seguinte. Para que? Para que naquela época isso foi feito também para 
beneficiar o contribuinte, porque levava o crédito, que não existia, para quem 
adquiria o produto importado. Então, isso é que eu queria demonstrar, que o 
código ficou numa posição também intermediária e que nunca foi 
decisivamente explorada pelo legislador, ele foi seguindo e não nos esqueçamos 
que o imposto de consumo era o imposto sobre vendas. Na verdade, os estados 
tinham imposto sobre vendas e consignações, mas a União tinha a possibilidade 
pela legislação de ampliar o seu campo, ela era legisladora, e com isto ficou essa 
situação pendente e que gera efetivamente uma insegurança jurídica, a meu ver, 
sem dúvida isso vai se tornar cada vez mais evidente porque na verdade o IPI 
foi pensado ao meu ver como imposto sobre a produção, para atingir a 
produção, circulação é do imposto de circulação. Tudo isso, no entanto, 
continuou se arrastando nesse país, quando em 1988 já se pensava em diminuir 
isto, mas ficamos, não o imposto sobre o valor acrescido, mas com defeitos 
sérios como esse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Paulo. Para encerrar, 
Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É rapidamente, só para abordar esse tema todo 
que o Ricardo trouxe, que o professor Paulo também mencionou, tem um 
professor que trata muito bem dele, que é o Manoel Gonçalves Serafim, no livro 
dele que é um clássico sobre processo legislativo. Ele trata como 
constitucionalista do que é recepção. É muito interessante, então por ser ele, 
outro constitucionalista na casa hoje, um monstro, na casa quando eu digo é na 
USP, e que ganharam legitimamente seu concurso e vem fazendo um grande 
trabalho como constitucionalista, mas esse ponto específico de recepção, 
professor, não pode operar desta forma. Porque o senhor tem razão que quando 
se tratou dessa questão em 1955. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Cinquenta e oito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Cinquenta e oito. Isso está na história da 
tributação, a gente falava de um imposto, depois mudou o imposto. No que 
mudou o imposto, aquilo que servia para o outro imposto não é recepcionado 
tacitamente, só pode ser recepcionado expressamente. Se a lei nova que mudou 
o imposto, e aí depois veio a constituição ou a Emenda Constitucional-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode continuar. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Veio a Emenda Constitucional e depois veio o 
código, depois veio nova Constituição de 88 tratando exclusivamente de 
imposto de produtos industrializados e o código tributário nacional tratando de 
produtos industrializados, você não pode inferir recepção que foi feito sobre 
outros objetos, ou outro tributo. Ainda que seja benéfica ao contribuinte, lógico, 
se o contribuinte então reclamar, só faltava ele reclamar de alguma coisa que o 
beneficia. Mas do ponto de vista de interpretação, não se dá a recepção dessa 
maneira, no meu modo de pensar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Outro assunto que nós discordamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria acrescentar, em função 
do que você acabou de dizer, só para nós lembrarmos, houve uma lei que 
recepcionou entre aspas a Lei 4.502, salvo engano, Decreto Lei 34, e determinou 
que a lei 4.502 passaria a ser lida onde se lê imposto sobre, lê-se imposto sobre 
industrializados. Então não foi simplesmente uma continuidade, houve uma 
norma após a Emenda Constitucional 18, após o CTN, determinando a 
manutenção da lei 4.502. Natália. Natália Pereira, vamos para o seu assunto, 
débito de ICMS ST pode ser objeto de parcelamento ordinário no Estado de São 
Paulo. 

Sra. Natália Pereira: Bom dia, meu nome é Natália. Em primeiro lugar, eu peço 
desculpas por interromper essa discussão que estava muito interessante, mas 
nós trouxemos também um outro tema para debate. O assunto é o seguinte, 
débitos de ICMS ST podem ser objeto de parcelamento ordinário no Estado de 
São Paulo? Essa dúvida foi levantada porque no passado, tanto o regulamento 
do ICMS, quanto a Lei 6.384, elas negavam expressamente a possibilidade do 
contribuinte em se utilizar do parcelamento ordinário como forma de quitação 
das suas obrigações, no momento em que ele se encontrava inadimplente 
perante o fisco estadual. Essa restrição expressa ela foi suprimida, tanto no 
regulamento do ICMS, quanto na lei. O constituinte ele passou a regulamentar a 
matéria de forma ampla no seguinte sentido, os débitos fiscais podem ser 
parcelados seguindo as condições dispostas no artigo e em nenhum momento 
foi estipulado qualquer tipo de restrição. Em seguida foi publicado uma 
resolução conjunta pela secretaria de fazenda juntamente com a Procuradoria 
geral que é a resolução nº 2 de 2012 que passou a vedar novamente a 
possibilidade de parcelamento de ICMS ST. Ou seja, estudando um pouquinho 
sobre a matéria nós conseguimos levantar alguns pontos para a execução. 
Primeiro deles, no momento que o regulamento do ICMS e a lei foram 
alterados, nos leva a crer que a intenção do legislador foi a de conceder a 
possibilidade desse benefício, colocamos assim para vocês, de que qualquer 
contribuinte, independente da natureza do débito poderia fazer uso do 
parcelamento para quitar as suas obrigações pendentes naquele momento, 
independente se está vivendo alguma crise financeira, especialmente agora que 
está assolando vários setores do país. Então esse é o primeiro ponto da 
discussão. A vontade do legislador foi de ampliar esse benefício? Segundo 
ponto, a resolução como ato infralegal, ela teria a competência de restringir o 



direito que está assegurado em lei? E um terceiro ponto levantado também seria 
se essa restrição estaria violando o princípio da isonomia e da livre iniciativa, 
considerando que a administração tributária ela não poderia ter uma 
interferência tão direta assim na economia. Atualmente, qualquer contribuinte 
que formalize o requerimento perante a Secretaria de Fazenda terá esse 
requerimento indeferido, mas analisa-se a possibilidade de questionar a 
possibilidade do parcelamento de débito de ICMS ST perante o Poder 
Judiciário. Então nós gostaríamos de ouvir um pouquinho a opinião de vocês a 
respeito desse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, você tem opinião? Você 
está trazendo o tema, fez três perguntas, sugeriu-- 

Sra. Natália Pereira: Na verdade a minha opinião é de que poderia sim o 
contribuinte utilizar o parcelamento ordinário pra finalidade de quitação de 
débito de ICMS ST, eu entendo que a vontade do legislador foi clara no 
momento que ele excluiu essa restrição, inclusive na exposição de motivos ele 
fala que a alteração da norma foi no sentido de fomentar qualquer contribuinte 
em utilizar essa forma para quitação de seus débitos e assim conseguir 
regularizar sua situação fiscal perante o estado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só o legislador, não culminou como 
secretário da Receita Federal, nem como procurador-geral do Estado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse tema é realmente já antigo, né, e 
logicamente o que se tem no sistema é o seguinte, há uma proibição expressa na 
área federal e isso só é atenuado quando vêm esses Refis da vida e que se inclui 
expressamente, mas há regra proibitiva na legislação federal, não estadual, a 
estadual a gente vai chegar lá, e que toda retenção na fonte, INSS e de Imposto 
de Renda na fonte não pode ser parcelado ordinariamente, nos Refis eles 
admitem. Mas assim, é regra excepcional. No estado havia essa regra porque a 
substituição tributária é considerada também um valor que não faz parte do 
faturamento da empresa, funciona como um banco, né, você arrecada para 
mim, me repassa, então na verdade teoricamente é financeiro, não é nem, então 
aí a pergunta vem o seguinte, se havia uma regra de dizer que os débitos do 
ICMS não podiam ser parcelados e se veio uma regra revogando, você podia 
dizer, então essa regra ela, a partir de agora eu posso. A Procuradoria eu sei que 
ela entendeu exatamente isso, que nem precisava consultar a lei, nem do 
regulamento, essa questão da substituição tributária porque é uma matéria de 
ordem exclusivamente financeira, o contribuinte está agindo como mero 
repassador e na medida que ele retém esse valor isto inclusive pode ser objeto 
de apropriação indébita, crime de apropriação indébita independentemente de 
sonegação fiscal, é outra história, não há nem aquela questão de pagamento que 
eu já discordo, eu acho que pagando suprime a questão da criminalidade. Mas é 
uma apropriação indébita que não precisaria ser tratada pela lei, mas o que 
temos visto é assim, se alguns posicionamentos, na resolução ela está dando 
interpretação ao sistema, não à lei. Eu acho que o assunto fica nisso, é uma 



matéria financeira ou é uma matéria tributária? Tributária porque há incidência, 
mas o contribuinte ele age mesmo aqui. É que nem o banco pedir parcelamento 
do valor que ele arrecada de impostos. Ele não pode fazer isso, o banco não 
pode pedir um parcelamento salvo disposição expressa em lei e dizer, olha eu 
recebi um bilhão de reais do ICMS, não tenho dinheiro para pagar, eu quero 
parcelar em 40 vezes. Não, não pode. O contribuinte da substituição tributária 
estaria na mesma situação. Eu dizer pra você que eu tenho algumas perguntas 
que se fazem no escritório e que eu ainda estou levantando assim, argumentos 
para justificar que essa resolução é ilegal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não gostaria de misturar, você 
usou vários tipos de argumentos, embora esteja absolutamente certo, mas eu 
não gostaria de misturar a situação do banco arrecadador enquanto o 
contribuinte não, sujeito passivo. O contribuinte, o sujeito passivo de 
substituição, mas, ele está na relação jurídica tributária e é ele o sujeito passivo. 
Teoricamente ele está sujeito a ser abrangido por uma norma aplicada aos 
sujeitos passivos em geral, inclusive parcelamento, apesar do seu argumento 
meta jurídico, né, que na verdade está ficando com o, um dinheiro que não é 
dele. Agora, Natália, o que dizia lei antes e o que diz a lei atual? Porque nós 
ficamos sem saber. Ela afirma categoricamente que a lei foi alterada e ela diz 
que a exposição de motivos tem um valor relativo, mas é importante no caso, 
explicou que estava sendo alterada para alargar o espectro de abrangência das 
possibilidades de parcelamento, mas como é que. A disposição legal específica 
dizia o quê? Antes e depois? Por que isso é importante. 

Sra. Natália Pereira: Eu não sei de cabeça, eu estou até pedindo ajuda aos 
universitários aqui do lado. Mas o art. 100 da Lei 6.374 em um dos seus 
parágrafos trazia essa vedação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela trazia uma vedação? 

Sra. Natália Pereira: É, trazia uma vedação expressa no seguinte sentido, não 
poderiam ser objeto de parcelamento débitos originados de ICMS na 
modalidade de substituição tributária, isso vai vir em outros parágrafos do 
artigo. A redação foi alterada, esse parágrafo ele foi suprimido, e o caput ele é 
genérico, ele fala que os débitos fiscais, sem qualquer tipo de restrição, só coloca 
débitos fiscais, poderão ser parcelados, em nenhum dos parágrafos consta 
qualquer tipo de vedação ou restrição, apenas com uma resolução nº 2 é que 
trouxe novamente essa vedação expressa no art. 14. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um ponto de vista estritamente 
jurídico de regras de interpretação, houve uma revogação do dispositivo que 
vedava. Eu não vejo, apesar da fundamentação do Brandão, eu não vejo como 
deixar de negar valor a essa revogação. O legislador foi expresso. Não é que 
houve uma alteração de redação e antes falava em contribuinte, agora não fala 
mais, houve, havia uma proibição expressa e a proibição expressa foi retirada 
do ordenamento jurídico, como ela pode nascer através de um ato infralegal? 



Com todas as inconveniências que o Brandão muito apropriadamente trouxe. 
Eu realmente em um acórdão do Supremo em que o ministro Carlos Velloso fez 
uma afirmação que é a síntese do que nós estamos falando. Ele diz o seguinte 
"lei nova que não inova, não é lei" qual é a função da lei nova? A lei nova, nós 
sabemos que muitas vezes repete coisas que até revogação, né, revoga o que já 
estava revogado. Mas isso é falha do legislador. Mas normalmente a lei ela 
inova o ordenamento jurídico. Quer dizer, se você altera a lei com essa clareza e 
diz, não aconteceu nada, continua não ser possível o parcelamento, por esta 
razão não precisava estar, não precisava estar como? Mas é débito fiscal, aí é 
que está, né? É débito fiscal. Brandão, é gozado, esse argumento é gozado, é 
argumento de, realmente de fazendário, com todo respeito. Pelo seguinte, você 
não é o contribuinte, mas você vai ser obrigado como contribuinte a recolher, se 
você não descontar o problema é seu, você é sujeito passivo, e eu te ponho na 
cadeia. Agora, na hora de dar a condição dele de parcelamento, por que não. 
Você não, você é outra coisa. Não é possível, tem que ter um mínimo de 
coerência. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por isso que eu estou em dúvida sobre o fato 
da legalidade da-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Graças a Deus que você está em 
dúvida, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o argumento que se tem é esse, que não 
precisava porque tudo que sai de legislação com referência à substituição 
tributária, você vê, ah, esse valor não pertence ao contribuinte, portanto não há 
incidência. Claro que não há incidência, é contabilizado à parte, não há 
incidência de PIS e COFINS, muita gente quer o crédito de PIS e COFINS sobre 
o ICMS da substituição tributária, fazem consulta, a resposta vem, não, a 
substituição tributária não pertence ao, não faz parte do fato gerador. Já vi até 
essa expressão, é uma matéria exclusivamente financeira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é. Financeira do banco né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não estou afirmando, eu estou apenas 
dizendo o que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando está bravo aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu entendo. Eu não estou discordando da 
situação, eu estou apenas dizendo que essa é a razão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta cadeira aqui costuma discordar 
desse lado de cá da mesa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ainda bem que eu estou nessa cadeira. Porque eu 
estou bem ladeado, eu estou aqui com um positivista que toda hora está me 



lembrando, segundo o positivismo, segundo o positivismo. Ele é um incansável, 
eu gosto dele por isso. E de fato, nessa questão, Brandão, a gente está falando de 
direito, a gente está falando de lei, e a lei suprimiu um artigo, suprimiu uma 
disposição do artigo, que excluía a possibilidade de substituição e parcelamento 
de substituto imposta. E falando, o Bianco estava lembrando e falou assim, se o 
Brandão estivesse aqui, o Brandão Machado, o Brandão Machado escreveu um 
artigo em homenagem ao Alcides Jorge Costa em que ele trata da substituição 
tributária, e ele trata da substituição tributária, Brandão, para a gente retomar, 
sugiro a leitura de todos, fazendo uma diferenciação entre responsável e 
substituto. E dizendo que a ideia do substituto, o professor Alcides Jorge Costa 
escreveu também na nossa revista de direito tributário atual, que aliás, está 
fantástico esse último número, está saborosa, e vai ficar mais ainda com o que 
está por vir, vejam, esta questão foi tratada porque o substituto tributário era 
sujeito passivo. Então, se ele é sujeito passivo e, está aí uma questão que não 
tem nada a ver, se ele se apropria do dinheiro, se não se apropria do dinheiro, 
se tem apropriação indébita, eu acho que isso não é o caso, isso é cadeia, 
problema dele, é outra questão. E até tem uma dúvida, lançada nesse artigo 
sobre como se trataria a apropriação indébita, por isso que é bom ler esse artigo. 
Porque a substituição tributária ela dá esta condição de sujeito passivo. Ora, se 
ele é sujeito passivo e tem parcelamento aberto do sujeito passivo, por que 
raios, como diziam os portugueses, ele não pode ser objeto? Por argumentos 
econômicos, por argumentos outros, não. A lei disse, a lei teve a intenção, o 
legislador quando suprimiu uma restrição ele suprimiu porque justamente era 
para voltar à ideia de que o sujeito passivo seja ele substituto ou não, tem que 
ter acesso ao parcelamento. A ideia foi essa e assim ficou a lei. Agora, quer 
mudar por meio de instrução infralegal, não rola. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. 

Sr. Alexandre: Alexandre. Só o que complicou um pouco um dos fundamentos 
do Dr. Brandão, é a de que quando a instituição financeira opta por aderir ao 
sistema de arrecadação de tributos ela o faz de modo contratual. Eu já vi alguns 
contratos desses desde que fui trabalhar no Itaú, tanto é que há vários bancos 
para exemplificar, que não participam da rede arrecadadora de tributos 
estaduais, por exemplo. Se adere de modo contratual, enquanto que na relação 
de substituição tributária não é importante, mas apesar desse argumento, a 
questão de que a relação jurídica de substituição tributária dizer respeito a uma 
norma de direito financeiro, o argumento é importante. Porque na verdade o 
tributo vai ser o ICMS normal, enquanto que o estado funciona como 
duplicando, vamos dizer assim, o agente arrecadador de tributos, uma outra 
relação que pressupõe a tributária, então a gente tem uma triangulação, a gente 
tem uma relação de direito financeiro que diz respeito à arrecadação dos 
tributos, e ela tem que ter em vista, inclusive quando ela não pressupõe a 
relação jurídica tributária propriamente dita a um vício que economicamente 
pode ser visto, mas que juridicamente também tem que ser sustentado, até 
porque fundamenta a preferencial devolução do tributo arrecadado da 
substituição tributária, mas também diga respeito ao fato gerador efetivamente 



ocorrido quando pressuposto, então essa distinção eu acredito que ela mereça, 
que o Brandão fez, mereça a devida atenção, porque é da natureza da própria 
norma que ela seja de direito financeiro e aí tem que ser regulado de um modo 
adequado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As normas elas são catalogadas 
como Direito Tributário, civil e financeiro em função do seu objeto, elas são 
normas que tem a mesma função e tem a mesma eficácia, os mesmos efeitos do 
ordenamento jurídico. A lei, segundo a Natália nos diz, se refere à débitos 
fiscais, não limita débitos fiscais devidos pelo contribuinte ou sujeito passivo, já 
tinha feito a distinção, deixou de fazer, mostrando claramente o que ela quer. 
Mas ela poderia também ter dito que, olha, parcelamento hoje é dos débitos 
fiscais e dos débitos das instituições financeiras da rede arrecadatória, não teria 
nenhum problema ter dito isso. O fato da norma ser financeira, você lembrou 
muito bem a situação da rede arrecadatória, uma situação contratual, é um 
contrato público, não é regido pelo Direito Tributário, mas a lei estadual do 
poder tributante poderia dizer, o banco está aí atrás, eu vou dar parcelamento 
para ele, o Governo Federal não está tentando parcelar sua dívida através do 
TCU com os bancos, né? Então é possível, vamos fazer uma transação aqui e eu 
vou te dar um parcelamento. Então eu acho que apesar de todas as observações, 
o que remanesce muito forte é evidente, né, não é nem uma questão de: eu 
estou intuindo, eu tenho uma interpretação, está implícita, não. É evidente a 
mudança do sistema, da lei ordinária, é evidente, é só comparar a lei atual com 
a anterior. Isso é interpretação histórica mais completa que existe. Interpretação 
histórica recorrer aos debates no legislativo, exposição em motivo. Mas segundo 
a melhor doutrina, a interpretação histórica por excelência é comparação da 
evolução do trato jurídico dado pelas sucessivas leis do tempo a uma 
determinada questão. Isso, quando há uma alteração de lei você entende a lei 
atual e entende também a lei passada. A alteração legislativa como exemplo 
aqui, se houvesse alguma dúvida quanto à substituição tributária não estar 
abrangida pela nova lei, uma lei poderia esclarecer claramente que estava sim 
abrangido ou estava não abrangido. Então uma nova lei ela tem inclusive esse 
efeito retrospectivo quando ela inova o ordenamento. No caso aqui, claramente 
altera o sistema. Meu relógio diz que chegamos às dez horas. Agradeço as 
participações de todos, a semana que vem nos reunimos para os outros 
assuntos, já com a volta do Schoueri e dos nossos participantes. Obrigado. 
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