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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da minha parte, Brandão, eu estou 
sentando na cadeira do Paulo, não constrangido, mas com saudades do Paulo 
aqui. Espero que, na próxima semana ele possa estar aqui e nas vezes 
subsequentes, também. Vamos dar início, então, aos trabalhos da Mesa. Na 
parte de pequeno expediente, eu quero comunicar que recebemos aqui um livro 
que nos enviou o Dr. João Felix Pinto Nogueira, lá de Portugal, que é a tese de 
doutorado dele, defendida na Universidade de Compostela. É o “Direito Fiscal 
Europeu – O Paradigma da Proporcionalidade”. Então, um tema importante. Nos 
enviou, também, uma separata com um estudo dele sobre o abuso de direito em 
fiscalidade direta, portanto, um outro tema atualíssimo. Nos encaminhou com 
uma carta muito gentil,  e nos pediu que divulgasse. O livro vai ficar à disposição 
aqui, na nossa biblioteca. Alguém tem alguma comunicação? Eu queria também, 
ainda nesta fase, sem entrar no tema, embora fique em aberto, evidentemente, 
para discussão...Recebi do Luís Flávio, que está sempre presente aqui conosco, 
um e-mail chamando a atenção para um acórdão da DRJ, de Porto Alegre, 
Quinta Turma, a respeito do assunto que foi discutido na semana passada. Ele 
disse que, exatamente em função daquele tema, estava fazendo uma pesquisa e 
descobriu este acórdão aqui. Eu só vou dar a notícia, ler o trecho do acórdão que 
interessa aqui e me parece, assim, na leitura, ser contraditório com o que está 
naquela solução de consulta, solução de divergência, que nós discutimos a 
semana passada. Lembram-se? A questão da permuta de imóveis. No caso, a 
construtora recebe o imóvel sobre o qual edificará um edifício para a venda de 
apartamentos, de unidades autônomas, e dá em troca uma ou duas unidades 
autônomas para o proprietário do terreno. De acordo com o entendimento da 
Receita Federal, nesse momento a empresa construtora tem uma receita da 
permuta, receita esta que seria confluente ao valor do terreno e aí nós até 



comentamos que não estava definido como se determinaria o valor desse terreno. 
Eu não quero recolocar esse assunto em discussão, porque nos tomou muito 
tempo a semana passada. Mas, nesse acórdão da Quinta Turma, lá da DRJ 
Justiça de Porto Alegre, está dito o seguinte: “Lucro presumido, regime de caixa, 
inaplicabilidade às receitas de permutas. Por se equipararem as permutas às 
vendas à vista, as receitas delas decorrentes não se enquadram no regime de 
caixa criado para fins de apuração do lucro presumido, pois tal regime só 
abrange as vendas a prazo”. Eu falei que eu não quero recolocar o assunto em 
discussão aqui, mas eu não me furto a fazer umas observações. Em primeiro 
lugar, o regime de caixa não tem nada a ver com o regime de venda a prazo ou à 
vista, não é? Se for regime de caixa e eu tenho uma venda à vista, é verba a 
receber. A receita é que será contabilizada ou, pelo menos, oferecida a tributação. 
Em segundo lugar, é essa generalização da equiparação das permutas a vendas à 
vista, não é? Então, são duas observações que eu acrescento àquela do Luís 
Flávio de que aparentemente essa posição da DRJ contraria as soluções de 
divergência. Eu me proponho aqui a tentar localizar (vou pedir até a ajuda do 
Luís Flávio) qual o processo, para verificar qual o destino dele lá, depois, em 
cima, no CAF. Essa decisão é de abril de 2007, essa matéria, portanto, se foi ao 
CAF, deve estar no CAF, para a gente acompanhar e pegar um pouquinho mais 
de detalhes do que se trata aqui. Isso, sim, é interessante. Se alguém quiser fazer 
algum comentário. Então, vamos... 

Sr. João Francisco Bianco: Só. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. João Francisco Bianco: Rapidamente... João Bianco. Só um comentário 
aqui. Esse assunto, não especificamente essa situação que o Ricardo colocou, da 
construtora que recebe um imóvel, em permuta, e é obrigada a entregar a 
unidade imobiliária pronta. Mas, na minha última sessão, lá no CAF, teve um 
caso parecido com este, de permuta, e a discussão envolveu esses dois aspectos. 
Primeiro, a questão: se há ou não há receita. E, segundo, se a receita está 
realizada, a ponto de justificar a tributação no regime do lucro presumido. E um 
conselheiro representante da Fazenda, que tem larga experiência de fiscalização, 
ficou muito sensibilizado com esse segundo argumento, ou seja, a questão da 
realização da receita. Então, eu acho que essa é uma questão realmente 
importante; tem esses dois aspectos, na verdade, a serem considerados, não é só 
o primeiro. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Salvador Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Então, não vamos prolongar o assunto 
que nós já discutimos muito na semana passada, só se alguém quiser realmente 



abrir. Mas realmente, João Bianco, na própria legislação de incorporação há uma 
regra que diz que o empreendedor que faz essa permuta, ele tem o direito, se não 
conseguir fazer o empreendimento rolar, vamos dizer assim, de voltar à situação 
anterior. Quer dizer, então, realmente naquele momento da permuta, se você 
levar em consideração essa possibilidade, não há uma realização ainda, não é? 
Então, a realização só se daria quando ele realmente efetivar a incorporação, 
certo?  

Sr. João Francisco Bianco: É o João de novo. Só estou lembrando que aí, eu 
não conheço a legislação, mas aí precisaria ver se essa condição é resolutiva ou é 
suspensiva, não é? Se for suspensiva, realmente não tem a aquisição do direito à 
receita, mas se for resolutiva, adquire o direito e depois resolve. Mas eu não 
conheço a legislação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fato posterior. 

Sr. João Francisco Bianco: É, é um fato posterior que resolve o direito anterior. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A condição é suspensiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que estamos discutindo, eu não 
sei nem se existe uma condição propriamente dita; é uma situação específica. 
Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos passar para a pauta 
aqui do dia 2. Assunto: José Luís Ribeiro Brazuna, que não está presente. O Ciro 
está presente? Ciro, acabou de chegar. Vamos para o Imposto de Renda mútuo 
entre pessoas jurídicas coligadas. Revogação do art. 5º da Lei 9.779, que teria 
sido tácita. Ele levanta a questão de ser impossível a revogação tácita, pelo art. 9º 
da Lei Complementar 95. Com a palavra, Ciro. Por favor, por favor, cadê o 
microfone? O senhor pode pegar o microfone aqui.  

Sr. Ciro: Eu só achei interessante trazer a discussão a esse precedente, que ele é 
da Segunda Turma, porque, ao que me parece, a Primeira Turma do STJ já tem o 
entendimento de que teria sido revogado. E, particularmente, nesse precedente, 
onde se estabeleceu um pouquinho mais uma discussão sobre a aplicação do art. 
9º da Lei Complementar 95. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é importante, hein?  

Sr. Ciro: No qual houve até uma discussão na qual a relatora, a Ministra Eliana 
Calmon, mencionou que é um parágrafo interessante, que já não é sem tempo 
que o legislador leva em consideração as disposições da Lei Complementar 95. 
Trazendo o art. 9º da Lei Complementar, ela entendeu que não teria sido 
revogado, tanto é que depois foi formalmente revogado pela 10.833 - esse 
dispositivo. Em um voto de vista, o Ministro Herman trouxe à discussão esse 
assunto. Ele reverenciou o voto da Ministra, não concordou plenamente, pela 
minha leitura, ele não deu toda essa reverência que pareciam ter dado e decidiu 
pela especialidade da 8.981 ao invés do aspecto da revogação: não ter havido 
uma revogação expressa por parte do legislador. Então, esse é um voto da 
Segunda Turma, em divergência ao que a Primeira Turma tem entendido, não é? 



Então, por isso que eu achei interessante trazer a notícia para a gente saber que 
pelo menos o STJ parece que está atento à discussão e à importância da Lei 
Complementar 95.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos só colocar um pouquinho de 
ordem no raciocínio. O Ciro trouxe a matéria de maneira muito sintética Eu vou 
pedir alguns esclarecimentos adicionais. Eu conheço a matéria, mas vamos 
deixar claro para todos aqui. A Lei 8.981 trata minuciosamente da retenção, ou 
melhor, do tratamento tributado pelo Imposto de Renda, fonte ou periódico, nas 
aplicações de renda fixa e de renda variável. Estabeleceu-se, a partir daí... É 
preciso até lembrar, também, que umas das questões muito discutidas nesse 
contexto legislativo da Lei 8.981 era a questão dos mútuos entre pessoas 
jurídicas ligadas, que foi prevista a tributação, na fonte, dos juros relativos a 
essa operação; coisa que antes não existia, a prisão legal. Quando veio a Lei 
9.779, o art. 5º parece que deu uma definição genérica, estabelecendo que: “Os 
rendimentos auferidos em aplicação ou operação financeira de renda fixa ou 
variável - portanto, abrangendo uma grande gama de operações que estavam 
fatiadas na Lei 8.981 – sujeitam-se à incidência de Imposto de Renda na Fonte, 
mesmo no caso das operações de cobertura, hedge, realizadas por meio de 
operações de swap e outras, nos mercados de derivativos. A retenção na fonte de 
que trata esse artigo não se aplica no caso de beneficiário referido no inciso I do 
artigo...”. Não dá para eu ler aqui.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Inciso I. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Inciso I do artigo?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Setenta e sete. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Setenta e sete, da Lei 8.981, com a 
redação da 9.065. Você lembra assim de cabeça qual é a situação?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso é banco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Banco. Então, esta disposição foi 
mantida. Aí surgiu, então, essa colocação que foi feita aqui. Essa é uma norma 
geral que, com a ressalva do Parágrafo Único, passou a sujeitar a incidência de 
Imposto de Renda na Fonte a toda e qualquer operação, mesmo no caso de 
hedge, de cobertura realizada através de swap ou outras operações, no mercado 
de derivativos. Tem outras consequências aí que têm sido discutidas: se é 
mercado, é mercado de balcão, é mercado de pregão. Inclusive, recentemente, 
saiu uma decisão de Câmara Superior, lá do CAF, sobre o mercado de balcão. 
Agora, o ponto importante não é detalhar as operações, nós estamos só dando o 
quadro, portanto. O ponto importante, realmente, que foi suscitado com relação 
a várias questões tópicas, peculiares, é se essa norma teria revogado, 
tacitamente, algumas normas particulares da Lei 8.981. O caso concreto, qual é, 
Ciro? Você lembra do acórdão? Em primeiro lugar, você tem o número do recurso 
aí para a gente constar de pauta e todo mundo? 



Sr. Ciro: Tenho. Recurso especial 1.050.430.  

Sr. João Francisco Bianco: Podia só repetir no microfone?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 1.050.430. 

Sr. Ciro: Do Distrito Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do DF, é a Segunda Turma essa?  

Sr. Ciro: É a Segunda Turma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eliana Calmon. Então, o ponto 
importante que está sendo trazido, que foi objeto da preocupação do Ciro, é que 
houve um reconhecimento, pelo menos foi discutido, de que a Lei 9.495, hoje em 
dia, no art. 9º, ela exige que haja revogação expressa. E a tácita, na verdade, 
ficou por conta das formas de fazer a revogação tácita no art. 12. Uma delas, por 
exemplo, que eu me lembro agora de cabeça, é dar nova redação ao próprio 
artigo. Então, evidentemente, que aquele artigo muda com a nova redação e, 
tacitamente, a redação antiga fica superada. Então, não é que não existe mais 
revogação tácita. Existe, mas nas formas listadas, exaustivamente, no art. 12 da 
Lei Complementar 95. O que ocorre é que a Lei Complementar 95 não tem sido 
respeitada por ninguém. Começa que não é respeitada pelo próprio Poder 
Legislativo, que é uma lei que foi feita em atenção ao Parágrafo Único, do art. 59, 
da Constituição, que determina que Lei Complementar regule o processo do 
Legislativo e a finalidade dessa lei é esta. Essa lei realmente é uma lei muito 
interessante, porque ela deu ordem no processo legislativo especialmente para 
nós, os destinatários e aplicadores das leis, fixou critérios muito interessantes. A 
doutrina tem usado dos preceitos dessa Lei Complementar 95, mas a 
jurisprudência está passando batida. E o Poder Legislativo, mais ainda, porque 
não tem feito as revogações expressas, tem descumprido essa lei em outros 
preceitos. Nós discutimos longamente isso aqui, há alguns anos atrás, na Mesa e 
dissemos aqui que a lei era para valer. É claro, é uma Lei Complementar, para 
regular o processo administrativo. Se essa não valer, eu não sei o que é que vai 
valer. E discutimos, também, eu me recordo, de um dispositivo final da Lei 
Complementar 95, que diz que as infringências formais dos preceitos da lei não 
invalidariam a lei. Então, ela fez uma distinção: quando a infringência for 
fundamental, ou melhor, substancial, a lei que vem não é válida. Mas se for uma 
questão meramente formal, eu não vou citar exemplo, que até nem me ocorre 
agora, ele não invalidaria a lei. A questão que se coloca é exatamente essa: a 
revogação tácita é fundamental, ou não? Por exemplo, a lei também diz que...  
Não existe, mas aquela entra em vigor na data da publicação, a não ser em 
situações de urgência. Então, precisa ver a vacatio legis razoável. Isso não está 
sendo observado, isso não está sendo observado pelo Poder Legislativo. Então, a 
nova lei está ou não está em vigor? A Lei Complementar 95, realmente, ela coloca 
situações em que o descumprimento dela pelo próprio Poder Legislativo suscita 
questões gravíssimas na ordem prática das coisas. Então, essa decisão do STJ, 
pelo menos, serve para que se tenha um alerta, não é, Ciro?  



Sr. Ciro: E até mesmo, Dr. Ricardo, para a gente assim entender, ou até mesmo 
perceber como esse próprio acórdão, a questão foi tratada só en passant. O 
Ministro Herman comenta que não acha que a revogação tácita tenha sido 
excluída do ordenamento jurídico, como de fato não foi. Ele colocaria isso como 
uma contraposição ao entendimento da Ministra Eliana Calmon, de que seria 
necessário, ou seja, tratou como se só existisse o art. 9º, esquecendo o art. 12 da 
Lei Complementar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma a Ministra 
Calmon foi vencedora nessa discussão. 

Sr. Ciro: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E eu vou ler aqui a síntese, a ementa 
da decisão. Ela é realmente específica a respeito da questão(F) dos mútuos entre 
pessoas jurídicas e ligados, que eu mencionei há pouco. “A isenção do imposto 
sobre a renda da pessoa jurídica é incidente em suas operações de mútuos entre 
pessoas coligadas e não financeiras”, vigorou até o advento da Lei 10.833, que 
por seu art. 94, inciso III, revogou expressamente o art. 77 da Lei 8.981. Agora, 
que é importante: “A Lei Complementar 95 é fundamento de validade formal das 
demais normas jurídicas e, como tal, exige que a cláusula de revogação das leis 
expressamente disponha sobre dispositivos incompatíveis com a nova 
regulamentação da matéria”. Então, essa é uma posição muito definida do 
Tribunal. Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, eu acho muito interessante 
revogar os velhos romanos, porque já vem dos velhos romanos aquele princípio 
de que a lei posterior revoga, desde que fique abrangido tudo. Por outro lado, 
realmente há uma explicação em relação a essa revogação tácita. Como nós 
temos um caos legislativo, o que é que acontece? Contrariando a Lei 
Complementar 95, o legislador continua fazendo matéria tributária, aquilo que 
eu chamo de lex omnibus, ou seja, uma lei de cem artigos, que trata da não 
cumulatividade do PIS, da Cofins. No meio do IPI, coisa de importação, no meio 
desses cem artigos (são noventa e tantos, não chega a cem), tem o art. 26, que 
trata da tributação dos ganhos de capital. Então, é lógico que quando se envia de 
contrabando uns artigos em uma lei, que a rigor não tem nada a ver com o 
assunto, é altamente salutar que a revogação tenha que ser expressa, porque 
senão realmente se torna mais confusa ainda. Quanto à questão, por exemplo, a 
lex omnibus, pela Lei Complementar já não deveria existir. O legislador deveria 
fazer uma lei fiscal a respeito desse determinado assunto, exatamente para evitar 
essa confusão. Muito bem. Mas aí vem à discussão, que diz respeito também à 
questão da revogação tácita. O que é infração formal e substancial da Lei 
Complementar? O grande problema da Lei Complementar 95 é exatamente essa, 
porque todo mundo acha que não tem nenhuma sanção, ou seja, mesmo 
desrespeitando todas as normas, a lei é válida. Então, para quê? É um ensaio 
didático em forma de Lei Complementar. Mas não é bem assim. Por quê? Uma lex 
omnibus, ela é só formalmente errada ou substancialmente errada? Para mim é 



substancialmente errada, porque ela retira exatamente a segurança jurídica pela 
confusão que estabelece. Da mesma forma: uma revogação tácita pode ter, na 
minha opinião, meramente um defeito formal ou substancial? Um defeito formal, 
quando é difícil para o cidadão comum, mesmo altamente letrado, verificar que 
houve uma revogação. Nesse caso, para mim, é uma infração substancial. 
Quando ficar bem claro que a intenção da lei foi exatamente alterar a anterior, eu 
não preciso depois repetir novamente, citar todos os dispositivos alcançados, não 
é? Então, aí seria uma infração formal. Então, eu acho que falta um pouco é de 
discernimento para distinguir as situações e considerar, antes de mais nada, o 
seguinte: toda lei tributária é uma limitação do poder de tributar. É isso que é 
importante. A lei tributária não serve precipuamente para arrecadar. Arrecadar, o 
Estado arrecada até com tanques de guerra e com aviões Mirage. O que faz o 
Direito Tributário é a proteção que a lei confere. É aí que nós podemos 
exatamente usar o critério: houve no caso uma violação da segurança jurídica do 
contribuinte, ou não? Esse, na minha opinião, deveria ser o critério para 
distinguir essa questão de infrações substanciais e formais, etc. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Schoueri. Lendo aqui o acórdão, a primeira 
informação é de que o acórdão é unânime. Portanto, o Ministro Herman 
Benjamin teria feito ressalva do ponto de vista, mas votou com a relatora, 
portanto, o acórdão é unânime. O que me causa alguma estranheza aqui é que, 
(pelo menos na ementa, eu não li o acórdão inteiro), não se discute o tema da lex 
specialis, porque é um outro tema e que normalmente, em um caso de 
antinomia, se deve enfrentar. Ou seja, eu tinha uma isenção, depois vem uma 
norma geral como essa, com incidência em qualquer caso... Será que quando 
existe a incidência tal situação não será tributada? Seria a lex specialis? Porque 
assim como nós temos a lei posterior, nós temos a lei especial. Então, mesmo que 
eu não me preocupasse com a Lei Complementar 95, haveria aqui alguma 
discussão necessária para dizer que esta situação estaria coberta por uma 
isenção por conta de uma lei especial. No mínimo a discussão mereceria, eu não 
sei se seria o resultado, mas mereceria a discussão. Na parte do Item 2 dessa 
ementa, que eu gostaria de repetir, o Ricardo já leu: “A Lei Complementar 95/98 
é fundamento de validade formal das demais normas jurídicas e, como tal, exige 
que a cláusula da revogação das leis expressamente disponha sobre os 
dispositivos incompatíveis com a nova regulamentação da matéria”. A expressão 
fundamento de validade formal é algo interessante, porque é uma lei 
complementar, é a lei sobre como se fazem leis. Me parece esse raciocínio muito 
importante porque, vamos dizer, vamos só por hipótese dizer que fosse publicado 
no Diário Oficial, com o nome de lei, algo que não tivesse seguido os trâmites do 
regimento do Congresso Nacional. Haveria uma invalidade formal e aquilo que 
chamaram de lei seria dito: “Isto não é lei, porque faltou uma formalidade”. Uma 
formalidade que o próprio Congresso, por seu regimento, teria baixado. Aqui, nós 
temos uma situação muito mais forte, porque o próprio constituinte reservou 
para a Lei Complementar o papel de dizer como é uma lei, como deve ser uma lei. 
Então, a expressão fundamento de validade, que é forte, me parece adequada, me 
parece adequada para o caso. Ou seja, está dizendo que uma lei que não siga 



esta Lei Complementar não é lei, não pode ser seguida, porque faltou alguma 
coisa. É um tema que, nesta perspectiva, eu penso que não deveria sequer 
terminar no STJ. Eu penso que é tema que mereceria ir ao Supremo para dar a 
palavra final sobre o assunto, mas o caminho está aberto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra ao 
Fernando, eu quero, para maior clareza, ler o Parágrafo Único do art. 59: “Lei 
Complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis”. Eu estou fazendo essa referência porque o Schoueri colocou a questão, mas 
assim, dentro da colocação dele existem mil discussões: o que é formal? o que é 
substancial? e o próprio limite da Lei Complementar 95, que algumas pessoas 
entendem que seria tratar do processo legislativo propriamente dito. Como se a 
Lei Complementar fosse uma lei substitutiva de um Regimento Interno da Casa 
Legislativa, que não faz muito sentido, até porque há previsão de que as Casas 
fixarão seus regimentos. Mas de qualquer forma está colocada a discussão sobre 
se a revogação tácita ou expressa estaria dentro da competência da Lei 
Complementar exigida pelo art. 59, mais especificamente estaria dentro da 
expressão ou da palavra alteração.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu estou mais em uma dúvida 
em relação ao que o Schoueri trouxe, de uma lei especial ter sido revogada por 
uma lei geral. É isto, Schoueri?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É uma dúvida, ou seja, quando eu tenho uma 
isenção para tratar do assunto, por exemplo, uma norma geral falando “todo 
mundo”, significa que revogam-se as isenções? Uma coisa seria se o legislador 
tivesse dito nesses termos: “Não se aplicando qualquer isenção, etc., etc.”. Daí eu 
diria revogou, pelo menos tem um caminho pra isso. Mas lendo esse dispositivo, 
o art. 5º, ele não faz uma referência, ou seja, não está evidente para mim que o 
legislador quis revogar as isenções. O que ele quis é dizer: “Olha, aquela norma é 
o mais aberta possível, tudo o que eu quero é estar dentro do meu campo”. Eu 
não tenho... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não entendi desta forma. Eu não achei que é 
uma norma geral, assim, pode ser uma cláusula. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma cláusula geral. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma cláusula geral, sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, cláusula geral. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah bom, aí é uma cláusula geral. Porque eu 
também não vejo um impedimento a uma cláusula geral tratar de uma incidência 
no Imposto de Renda na Fonte de maneira diversa da outra lei que teria 
estabelecido isenção. Dentro dessa ideia, da Lei Complementar 95, há uma 
disposição em sentido contrário, há uma determinação de que passará a ser 
sujeito à tributação esse tipo de operação, que em uma lei anterior tinha se 



estabelecido isenção. Então, o legislador vem e fala assim: “Agora, esta hipótese 
de incidência, este fato gerador, passa a ser tributável”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, posso complementar o debate? Fernando, 
se tivesse a nova lei dizendo o que você disse, nós estaríamos completamente de 
acordo, ou seja, sequer levantaria dúvidas. Se a nova lei dissesse: “Essa situação 
que se refere a tal lei passa a ser tributada”. Agora, quando você, corretamente, 
qualifica o art. 5º da Lei 9.779 como uma cláusula geral, você pressupõe, porque 
é uma técnica do legislador, ele tem cláusulas gerais para cobrir aquilo que não 
seja regulado por outras normas. Só para lembrar exemplos de cláusula geral em 
matéria tributária é a questão das despesas operacionais. Despesa operacional é 
cláusula geral, o que não impede que eu tenha dispositivos específicos. E se eu 
tenho um dispositivo específico, é ele que eu aplico e não a cláusula geral. A 
cláusula geral está lá para quando não houver o específico. Quando você, 
corretamente, adjetiva o art. 5º como cláusula geral, você dá força ao argumento 
de que havendo regra especial sobre o assunto, ela não foi revogada pela cláusula 
geral, ou seja, o legislador que opta pela técnica da cláusula geral. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí eu concordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É aquele que não está contra-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, aí eu estou de acordo. Uma regra especial 
teria sido revogada por uma cláusula geral. Não é uma lei especial.  

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí muda um pouco o raciocínio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou passando a palavra para o 
João Bianco, mas eu queria, também, acho que para benefício de todos aqui, 
esclarecer um ponto que eu acho importante, juntando uma série de 
manifestações feitas até agora. Os velhos romanos estabeleceram uma regra que 
estava expressa na Lei de Introdução ao Código Civil, que sempre foi entendida 
como uma norma geral e, inclusive, para efeito de Direito Tributário nessa 
questão de Direito Intertemporal. Então, a regra que vem do Direito Romano, de 
que a lei posterior revoga a anterior, quando for incompatível, era norma 
expressa do Direito positivo brasileiro, onde também está escrito, que o Schoueri 
está debatendo aqui, a norma geral ou especial posterior não revoga a anterior, 
especial ou geral, quando não for incompatível... Na verdade diz, assim, quando 
for a par, paralela e, portanto, não colidente com a anterior. Então, aí está 
embutida a questão da norma especial e da revogação tácita, também. Eu 
concordo com o Schoueri de que uma norma especial sobrevive com a norma 
geral durante o tempo em que as duas estiverem em vigor. E eu tendo a acreditar 
que se a norma posterior, alterada ou revogada, foi a geral, aquela especial 
continua como era. Esta era a grande discussão. E no Conselho de Contribuintes 
houve um acórdão, pelo menos um, na questão específica aqui dos mútuos, no 
sentido de que prevalecia a norma especial. Até porque também no caso a 
questão foi facilitada pela revogação expressa ou a posterior. Então, eu acho que 



fica claro o ambiente legislativo dentro do qual nós estamos discutindo. Eu vou 
passar a palavra para o Bianco, porque ele tinha solicitado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para complementar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que eu estou entendendo que... Bianco, só um 
instantinho. Só para dizer o seguinte: você falou de novo em norma geral e norma 
especial. Aqui, a gente está falando de cláusula geral, pelo o que eu entendi. Você 
está dando a entender que seria a mesma disposição? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Para cláusula geral?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, eu entendi, está bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, porque eu acho que a semântica 
depende. Eu até posso discutir essa questão: qual é o conteúdo de uma norma 
especial? Pode ser até uma cláusula geral.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu não estou entrando muito 
nessa discussão aí, eu acho que o problema é: a norma trata de um objeto 
específico ou trata de um objeto geral. Essa é a questão. Bianco, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria dizer que eu concordo integralmente 
com a colocação do Schoueri, da questão da norma geral e da norma especial, 
especificamente nesse caso aqui. A Lei 8.981 consolidou todo o regime, na época, 
de incidência de Imposto de Renda na Fonte. Ela tem um dispositivo, se eu não 
me engano é o art. 65 ou 66, que diz lá: “Todo e qualquer rendimento de 
aplicação financeira vai estar sujeito à incidência do imposto”. Ela diz lá, está 
expresso: “Qualquer tipo de aplicação financeira vai estar sujeito à incidência de 
Imposto de Renda na Fonte”. Depois tem uma série de exceções. O próprio art. 
77 lista as exceções. No inciso I, ele trata dos bancos: rendimentos de bancos não 
são tributados; o inciso II, eu não me lembro; o inciso III, eu acho que trata de 
mútuo entre pessoas jurídicas não financeiras; o inciso VII trata do hedge. O 
hedge não está sujeito à incidência do imposto, desde que seja hedge de 
cobertura, aí tem aquelas condições para não estar sujeito à incidência do 
Imposto de Renda na Fonte. Então, se a gente ler o art. 5º, a primeira parte dele, 
o caput, diz: “Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação 
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do Imposto 
de Renda na Fonte”. Não inovou, simplesmente não disse nada. Ele 
simplesmente disse o seguinte: “Os rendimentos continuam sujeitos à incidência 
do Imposto de Renda na Fonte, nos termos da Lei 8.981”. O que mudou o art. 5º? 
O que inovou o art. 5º? Foi retirar da exceção do inciso V, eu não me lembro, do 



art. 77, da 8.981, as operações de hedge. Essa foi a inovação. O que o art. 5º fez 
foi submeter a incidência do Imposto de Renda na fonte às operações de hedge. 
Depois, ainda veio o parágrafo e diz assim: “Olha, o hedge é tributado, mas desde 
que o beneficiário não seja banco”. Essa foi a inovação do art. 5º. Aí logo depois, 
se eu não me engano, vem uma Instrução Normativa da Receita Federal, que 
disse assim: “Olha, com base no art. 5º, a isenção do inciso III, que era de 
Imposto de Renda na Fonte sobre operações de mútuo, também agora está 
revogada pelo art. 5º”. Ora, mas não dá para extrair do art. 5º essa conclusão, 
não tem o menor sentido essa conclusão. Essa discussão que houve nesse 
acórdão no Conselho, eu acompanhei esse caso, esse assunto foi bastante 
discutido, mas, na verdade, o fundamento da decisão foi o fato que depois a Lei 
10.833 revogou expressamente o inciso III do art. 77. Então, no fundo, esse foi o 
fundamento da decisão, o acórdão não se valeu nesse raciocínio, da não 
revogação introduzida pelo art. 5º. Mas o fato é esse. Eu concordo integralmente 
com o Schoueri no sentido de que não se extrai do art. 5º essa revogação geral 
que pretendeu a Receita Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. No microfone, faz favor.  

Sr. Renato: Bom dia. Renato. A minha dúvida é a seguinte: se eu tenho uma lei 
especial, que é a 8.981, que regulava a matéria, e, depois, vem uma lei, 
aparentemente geral, que é a 9.779, o art. 5º. Com uma cláusula geral ou uma 
lei geral, eu posso dizer que essa lei geral, mesmo incompatível, está revogando 
essa lei especial? Porque, pela Lei de Introdução do Código Civil, existiria ainda a 
revogação tácita, sem você precisar expressamente dizer que aquela lei foi 
revogada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Renato, eu vou tentar resumir um 
pouquinho aqui. Eu estou entendendo, pelo pronunciamento da Mesa e de todos 
aqui, que uma norma especial anterior, havendo uma norma geral posterior,  
subsiste, mesmo que ela não tenha sido revogada expressamente. A questão não 
se coloca de a revogação ser expressa ou tácita, quando a norma posterior geral 
não afeta aquela questão no que ela é tratada especificamente pela norma 
anterior. Agora, a questão é: vamos esquecer os casos concretos, porque aqui a 
discussão se traz para o que então? O Bianco colocou agora uma nova visão. Mas 
esta é realmente uma norma revogadora ou ela só alterou parcialmente a 
legislação anterior? Mas aí fica aquela discussão: mas ela alterou da forma 
prevista na Lei Complementar 95? O que era isento, no caso de hedge antes, 
passou a ser tributado? Porque foi dito aqui, mas não foi revogada 
expressamente a disposição da lei anterior, apesar de que era uma disposição 
especial. Então, é o caso aqui e ainda suscita essa ramificação da discussão. 
Está certo? Agora, no modo geral, que foi a questão trazida pelo Ciro, que é 
importante, realmente é a validade efetiva da Lei Complementar 95. Em matéria 
de revogação e disso tudo que nós estamos falando, já muito se escreveu, já 
muito se falou. Tem um trabalho, eu não me recordo agora onde que está 
publicado, se alguém puder me ajudar, do Professor Marco Aurélio Greco, que a 
matéria não é sobre o assunto específico, mas no contexto ele trata disso, de uma 



maneira bastante longa, com a cultura que ele tem, a propriedade que ele sempre 
tem, sustentando que essa matéria é, sim, matéria de Lei Complementar, 
substancial e não formal, que precisa ser respeitada. Agora, eu estou tentando 
aqui trazer a questão da maneira mais ampla possível. Os que defendem que está 
em vigor ainda a Lei de Introdução... Que você está dizendo que está escrito na 
Lei de Introdução. Agora, os que defendem que a Lei de Introdução continua a 
valer, portanto, a revogação tácita, tal como prevista na Lei de Introdução, isto é, 
basta a contrariedade da lei posterior com a lei anterior para que a posterior 
revogue a anterior, os que defendem, além de trazerem a questão de ser um 
princípio tradicional, que vem desde os romanos, dizem assim: “Mas a própria Lei 
Complementar 95 não revogou expressamente a disposição da Lei de 
Introdução”. O que acontece, eu respondo, é que aí eles caem em contradição em 
termos, não é? Porque a lei posterior seria a Lei Complementar 95 e ela teria, 
então, tacitamente revogado a Lei de Introdução. O Professor Marco Aurélio 
sustenta que a lei, esta lei 95, ela não precisaria ter revogado as anteriores, 
porque ela é a própria lei que instituiu o processo legislativo, não é? Então, não 
cabe a ela ficar revogando. Agora, a partir da vigência dela é que começou a 
produzir os efeitos e as exigências dela. Bom, a discussão está aberta, é esta aí. 
José Luís. 

Sr. José Luís Brazuna: José Luís Brazuna. Eu estudei bastante esse assunto, na 
época da... (Não esse assunto específico do mútuo, mas Lei de Introdução, Lei 
Complementar), ... na época da edição da Lei Complementar 116, do ISS. Porque 
lá, especificamente, pensando no assunto do nosso interesse, a questão da base 
de cálculo especial para profissionais, as sociedades uniprofissionais, que era um 
parágrafo de um artigo que tratava só sobre base de cálculo e na Lei 
Complementar 116 havia um novo artigo que tratava só sobre base de cálculo, 
com parágrafos também, criando regras especiais à regra ou cláusulas especiais 
à cláusula geral do caput e não repetia a norma do § 1º. Eu acho que tem 
realmente uma coisa, que é importante sempre lembrar: existe uma diferença 
grande entre revogação da norma especial pela norma geral, que não existiria. 
Pela Lei de Introdução, norma geral não revoga a norma especial, mas é a 
distinção da revogação do texto da lei. A lei que trata o art. 2º, do § 1º, da Lei de 
Introdução fala da lei que trata integralmente da matéria. O Tércio Sampaio, por 
exemplo, dá um exemplo disso, sobre o que é essa revogação integral. Se sai uma 
nova lei que é uma lei que institui o Código Civil, chamada “a lei instituidora do 
Código Civil”, você não precisa examinar artigo por artigo, cláusula por cláusula, 
se houve ou não revogação de todos os dispositivos do Código Civil anterior. Ou 
seja, ainda que saia uma lei dizendo: “Olha, está instituído o Código Civil”. E, no 
final, essa lei não diga expressamente que revoga o Código Civil anterior, ela 
estaria tratando integralmente da matéria. Seria a tal da revogação integral. 
Então, fica uma contribuição aí para o debate do assunto. E sobre a velha 
polêmica da Lei de Introdução, se ela foi revogada ou não, se ela estaria ou não 
em vigor, só um elemento adicional, acho que foi no ano passado, ou no começo 
desse ano, o próprio legislador federal alterou a Lei de Introdução ao Código Civil, 
alterou o nome da Lei de Introdução ao Código Civil, que passou a ser lei que 



dispõe sobre normas, eu não lembro, mudou o título, mudou a ementa da lei. 
Então, esse próprio legislador... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma curiosidade. 

Sr. José Luís Brazuna: Eu até estou procurando aqui no... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --de Lei Complementar que ele o fez?  

Sr. José Luís Brazuna: Não, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque se a Lei de Introdução ao Código Civil 
pretendia ou poderia ter o papel de cumprir os dispositivos do art. 59, então, ela 
teria sido recepcionada como Lei Complementar. E só seria modificada por outra 
Lei Complementar. 

Sr. José Luís Brazuna: Não, vou até procurar... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, curiosamente, o que o legislador trata como 
lei ordinária, dá também algum indício de que a 95 está em cima. 

Sr. José Luís Brazuna: Espera aí. 

Orador Não Identificado: Eu acho que está na ementa. 

Sr. José Luís Brazuna: Eu estou abrindo aqui. 

Orador Não Identificado: No site talvez esteja com a redação... 

Sr. José Luís Brazuna: Já está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para esclarecer também... 

Sr. José Luís Brazuna: Lei ordinária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse detalhe aí, de acordo com a Lei 
Complementar 95, o título da lei não faz parte da lei. Então, essa alteração é uma 
alteração, esta sim, formal. Não é substancial. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha aqui, olha, Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro. Realmente mudou aqui, é Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, redação dada pela Lei 12.376, de 2010. É lei ordinária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, sobre esse assunto alguém 
quer mais alguma participação, algum esclarecimento? Então, podemos passar 
para o próximo da pauta. O José Luís já está aí. Na ordem aqui do assunto: 
Substituição tributária; Conselho de fabricante em operações de manufatura 
terceirizada; Conselho de importador e importações por conta e ordem por 
encomenda do comunicado, CAT 37, de 2010; Possibilidade de discriminações 
com referência à Portaria 81, CAT 81, a título exemplificativo. 

Sr. José Luís Brazuna: Brazuna falando. São duas dúvidas ligadas aos 
conceitos, aos termos que a legislação de substituição tributária de São Paulo, 



pelo menos, tomando por base de São Paulo, utiliza. Então, na maior parte, acho 
que quase a totalidade das hipóteses de substituição para a frente se atribui a 
substituição tributária, a responsabilidade do pagamento de ICMS por 
substituição, ao importador, ao fabricante, ou ao arrematante da mercadoria 
apreendida, ou seja, sempre naquela ideia de atribuir a responsabilidade ao 
primeiro elo de uma cadeia. Se o produto for fabricado no Brasil, aquele que 
conceber o produto. Se for importado, aquele que nacionalizou a mercadoria. Nos 
últimos meses, têm surgido algumas dúvidas a respeito não só da questão do que 
é importador, mas também do que é fabricante. Em relação ao que é importador, 
surgiu a dúvida, ano passado, por conta desse comunicado CAT 37, 
especificamente, em relação às importações por conta e ordem. Porque na 
importação por conta e ordem, para fins, de acordo com a legislação federal, que 
diz a legislação federal que trata de importação, a trading company, que é 
contratada para realizar a importação é o importador. O importador nos termos 
da legislação federal é aquele que promove o desembaraço aduaneiro. E o que 
aconteceu? O Estado de São Paulo havia feito aquele grande acordo com o 
Estado do Espírito Santo, em começo de 2010, 2009 ainda 2009, em que o 
Estado de São Paulo e o Estado do Espírito Santo firmaram um entendimento 
comum a respeito da importação por conta e ordem, envolvendo as duas 
unidades da Federação. Disseram: “Olha, quando uma trading company está no 
Espírito Santo e o cliente dela está em São Paulo, considera-se... Vamos fechar 
esse entendimento comum de que o estado competente para recolhimento do 
ICMS da importação é o Estado de São Paulo, porque aqui é onde se encontraria 
o destinatário jurídico”. A Constituição, para fins de determinação do sujeito 
ativo competente para essas questões de importação, não fala de importador, ele 
fala de destinatário. Ele não usa o termo... a Constituição não usa o termo 
importador, usa o termo destinatário. O Estado de São Paulo e o Estado do 
Espírito Santo, então, firmaram esse entendimento. Nesse caso, o ICMS de 
importação sobre a importação é para São Paulo, vem para São Paulo e a 
operação, a circulação de mercadoria do Espírito Santo até São Paulo não é 
tributada. E depois de um tempo, no final do ano passado, o Estado de São Paulo 
baixou esse comunicado, o CAT, dizendo: “Poxa, esse meu entendimento que eu 
firmei no protocolo com o Espírito Santo tem que ser aplicável, também, nas 
operações internas”. Tem que ser aplicável no seguinte sentido: aí levou essa 
questão, esse entendimento a respeito do ICMS de importação, refletiu isso para 
a questão do ICMS de substituição tributária, dizendo, na importação por conta e 
ordem realizada dentro do Estado de São Paulo, em que o importador e o cliente 
do importador, o adquirente, se encontram dentro do mesmo estado, quem é o 
importador? Porque a substituição tributária cabe ao importador. O importador é 
o adquirente e não a trading company. Soltou esse comunicado com efeitos a 
partir do dia seguinte, então, a partir do dia seguinte, era uma prática bem 
consolidada, acho que, a respeito das tradings companies, adotavam esse 
entendimento de que elas seriam as substitutas tributárias, porque elas eram as 
importadoras. Da noite para o dia tiveram que mudar completamente o 
procedimento e elas passaram a não mais substituir os seus clientes e passaram 
a realizar a substituição tributária. Inclusive, foi algo bem tumultuado, porque a 



maioria, muitos desses clientes, justamente contratavam uma trading company, 
inclusive, para não se colocar na condição de substituto tributário. Uma empresa 
que está começando operações, tem um volume pequeno de operações, jogava 
essa responsabilidade, esse ônus. Aí vem a questão: estava certo ou estava 
errado? De um ponto de vista, se a gente olhar só a terminologia, o que quer 
dizer importador? Importador não é a mesma coisa de destinatário jurídico ou 
destinatário físico da mercadoria, que é o elemento que determina o estado 
competente. Então, é defensável que o importador seja aquele que promove o 
desembaraço aduaneiro, como diz a legislação federal, e como também parece 
dispor no mesmo sentido a legislação estadual. Porém, de um ponto de vista de 
sentido ou de funcionamento da substituição tributária, se aquele importador 
não é quem deve pagar o ICMS de importação em seu próprio nome, ou seja, ele 
próprio não recolhe ICMS na importação, o ICMS na importação caberia ao 
cliente dele na segunda etapa. Então, também não faz muito sentido, do ponto de 
vista de funcionamento da substituição tributária, eu antecipar um imposto, 
ICMS/ST, se eu não tenho que pagar ICMS próprio. Então, era um problema 
nessa situação. Então, esse era o primeiro ponto, do conceito do que é 
importador, se eu posso buscar ou não, se eu devo ou não utilizar o conceito da 
legislação federal. De uma forma um pouco diferente, mas a mesma dúvida 
também existe em relação à questão do termo fabricante. Então, também 
fabricante é um termo, que se eu for olhar na legislação do próprio ICMS, eu não 
vou encontrar uma definição de fabricante, encontro uma definição do que é 
industrialização. Na lei do ICMS de São Paulo, no regulamento, se fala várias 
vezes de industrializador, às vezes se fala em equiparado a industrial, então, 
utilizando-se sempre dos conceitos da legislação do IPI. Muitas empresas, em 
determinados setores também, assim como na importação alguns importadores 
delegam completamente a atividade de importação para uma trading company, 
em determinados setores uma empresa delega completamente a atividade 
industrial para um terceiro. Então, contratam um terceiro para fabricar um 
produto com exclusividade. E não é industrialização por encomenda, porque essa 
empresa que encomenda a industrialização com exclusividade, ela adquire a 
produção do seu fornecedor. É realmente uma compra e venda, só que esse 
fornecedor se compromete a fabricar só para aquela empresa, a seguir padrões e 
especificidades técnicas que aquela empresa fornece previamente. Então, não há 
uma industrialização por encomenda no sentido clássico da definição legal do 
que é a industrialização por encomenda. Então, a todo rigor, essa empresa que 
terceiriza, o que se chama de manufatura terceirizada, ela não é fabricante. Ela 
não é fabricante, ela é um adquirente de uma mercadoria, comprador de uma 
mercadoria. Então, teoricamente, o ICMS/ST caberia ser recolhido para o 
fabricante. E aí vem uma situação curiosa, que é a Portaria CAT 81. Essa 
Portaria CAT 81, eu acho que ela se deparou com essa situação do fabricante no 
setor de cosméticos. Então, parece que muitas empresas do setor de cosméticos 
realizavam esse tipo de processo de manufatura terceirizada. Evidentemente, ao 
fazer isso, a margem de preço, que serve de base para o ICMS/ST, fica muito 
reduzido, porque a margem maior estará no nome da empresa que tem o... O 
efetivo vendedor da mercadoria. Então, o que o Estado de São Paulo fez quando 



percebeu que em um determinado setor se adotava um entendimento de que o 
fabricante, para fins de substituição tributária, deveria ser... Eles gostariam que 
fosse, no fundo, no fundo, a empresa que encomenda essa manufatura 
terceirizada. Eles estabeleceram margem de valor agregado diferenciadas, 
praticamente o dobro. Nessa Portaria CAT se diz o seguinte: “Olha, se o 
fabricante fabrica com exclusividade para um terceiro, se uma empresa fabrica 
cosméticos, a margem de valor agregado tem que ser - sei lá, 50%. Agora, se essa 
empresa fabrica com exclusividade para um terceiro, a margem de valor agregado 
tem que ser 100%”. E isso, por uma portaria, que eu não sei se poderia utilizar, 
criar esse tipo de discriminação, sem base legal, etc.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: José Luís, você tem algum ponto 
específico que quer colocar em discussão?  

Sr. José Luís Brazuna: Eu queria colocar o que se acha da questão do conceito 
de importador. Primeiro, essa questão do importador, para fins de substituição 
tributária, na importação por conta e ordem. Se a Mesa concorda se seria a 
trading company que realiza a importação ou se seria o adquirente que contrata a 
trading company para importar. Essa é a primeira questão. E a segunda-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar nessa. 

Sr. José Luís Brazuna: Vamos nela primeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar nessa. Antes de passar a 
palavra, se alguém quiser falar, eu não sei se o Brandão quer. Também só para 
encaminhar, lembrando que cabe à Lei Complementar definir, está previsto na 
Constituição: “Fixar, para efeito da sua cobrança, do ICMS e definição do 
estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de 
mercadoria”. É uma disposição que eu localizo aqui na Constituição, muito 
próxima do tema. Salvador, faz favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Essa discussão realmente foi bom que 
você segmentou, porque senão... Dezenas de ramificações. Bom, primeiramente, 
a sua questão de dizer se a legislação federal se aplica a essa questão. Eu afasto 
que não, porque o federal tem uma outra situação que para ele tanto faz se 
desembaraçar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Pernambuco. Eu não sei, 
ainda algum estado ainda não reclamou alguma participação no imposto de 
importação, mas isso é uma outra questão. Então, a legislação, quando ela 
facilita a vida do importador, do ponto de vista federal, evidentemente que não 
tem aplicação o imposto estadual. A questão do importador por conta e ordem, 
você até colocou lá, inclusive, por encomenda. É claro, nós sabemos, a distinção, 
é bem clara: o importador por conta e ordem, o importador é o destinatário e a 
trading é uma mera prestadora de serviço. Ela, simplesmente, recebe uma ordem 
para fazer uma importação, presta um serviço. Ela não faz uma importação por 
conta dela. Na importação por encomenda, sim. No caso da importação por 
encomenda tem que seguir todos aqueles trâmites e, inclusive, junto ao Banco 
Central, essas coisas. Mas na encomenda real, o importador, a trading pode ser a 



importadora. Nesse caso... Esse acordo com o Espírito Santo foi meio espúrio. 
Então, vamos dizer o seguinte: foi [ininteligível] São Paulo, política, José Serra, 
tal e se deu mal. No caso, realmente, a substituição tributária, no caso do Estado 
de São Paulo, o contribuinte, na importação por conta e ordem é o destinatário. 
Então, se ele tiver a trading no Espírito Santo, como se a trading estivesse aqui, 
em São Paulo. Se a trading estiver aqui, em São Paulo, e o cliente também estiver 
em São Paulo, a importação será feito em nome dele. E se há substituição 
tributária na importação, quem vai pagar o ICMS da substituição tributária na 
importação é o destinatário. Isso até para prevalecer tudo aquilo que nós temos 
em termos de decisão do Supremo Tribunal Federal, que conduz em cima dessas 
operações. Havia muitas dúvidas quanto a isso e está, vamos supor, 
praticamente resolvida. A questão do Espírito Santo, resta ainda uma questão, 
lógico. Qual a questão que resta? Até o primeiro item da pauta... Não, foi retirado 
da pauta, que era a questão da guerra fiscal, que é quando a trading que está no 
Espírito Santo, ela é a importadora por encomenda, que remete para São Paulo e 
nós temos o problema do crédito. Mas você não está colocando essa questão 
nesse momento. Então, a definição de quem é o importador foi dada pelo 
Supremo Tribunal Federal. Acho que aí nós temos esse caminho. Quem é o 
importador? É o destinatário da mercadoria, certo? Foi ele e seguido por muitos 
outros acórdãos, inclusive Minas Gerais, que é o Estado que mais beligera sobre 
o assunto, está vencendo todas no Tribunal de Minas. No Superior Tribunal de 
Justiça, está muito claro, em relação a importações, que o destinatário da 
mercadoria é Minas Gerais, feita pelo Espírito Santo, feita em Alagoas, que agora 
tem um novo incentivo, feito em Santa Catarina, que tem agora, o importador 
que é o contribuinte localizado no Estado de Minas Gerais. E aí a consequência 
da substituição tributária segue a mesma natureza. Se a importação foi por 
conta e ordem, esse que encomendou por conta e ordem vai ter as consequências 
por causa da substituição tributária, também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara.  

Sra. Mara: Mara. Eu queria fazer só uma ressalva, porque eu acho que a 
discussão da questão do importador foi feita sempre com base para saber quem 
era o sujeito ativo do imposto, não quem era o sujeito passivo do imposto. Então, 
pouco importa, para efeito de toda essa discussão que foi feita, o que é 
importação por conta e ordem, o que é por encomenda, etc. Não é que pouco 
importa, eu acho que o fulcro dessa discussão e, inclusive, o que se discutiu no 
STF, no STJ, etc., era a questão: a quem cabia o benefício, vamos dizer assim, o 
imposto na importação? Então, sempre se olhou essa questão do importador e do 
destinatário com olhos de quem vê o sujeito ativo, ou seja, quem vai receber o 
imposto. Porque pouco importa se a trading é o importador, ela vai ter que pagar 
ao Estado de São Paulo, por exemplo, se o destinatário da mercadoria estiver 
aqui. Então, eu não entendo que essa discussão se estenda para o importador 
sujeito passivo, ou seja, quem paga o imposto. Quem recebe o imposto, sim, é o 
estado onde se encontra o destinatário físico das mercadorias, eventualmente, 
em uma importação por conta e ordem. Eu acho que a discussão ainda não se... 
Essa discussão da importação por conta e ordem e por encomenda sempre 



passou para definir o sujeito ativo, porque o responsável pela lei federal seria o 
importador. Porque o momento do pagamento do imposto é o desembaraço da 
mercadoria, quem paga é o importador para efeitos de lei federal, quem define o 
que é importação por conta e ordem e por encomenda é a lei federal. Todas as 
leis estaduais, inclusive, se reportam à lei federal para definir o que é importação 
por conta e ordem e o que é importação por encomenda. Então, é só esse o ponto 
que eu queria chamar a atenção, que sempre essas discussões levaram em 
consideração o sujeito ativo e não o sujeito passivo. É só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está ótimo o esclarecimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria um esclarecimento da Mara. Você está 
me dizendo, só para eu entender, você está dizendo que eu posso, então, ter um 
sujeito passivo em um estado diverso daquele onde está, daquele sujeito ativo? 
Ou seja, Goiás pode eleger como contribuinte um importador que não tenha 
estabelecimento em Goiás, uma operação que não acontece em Goiás. Porque a 
importação, enquanto tal acontece ali, tendo em vista que ele é o destinatário 
final, você nomeia como contribuinte. Uma coisa é... Uma coisa seria 
“responsável”, teria alguma questão, mas você está pondo adiante, você está 
pondo ali: “O importador é o contribuinte”. É isso que você está dizendo?  

Sra. Mara: Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: para efeitos de determinar 
quem é o sujeito ativo do tributo existe essa discussão, ou seja, vai ser o 
destinatário, porque a Constituição falou em destinatário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para eu compreender. Na sua visão, você está 
dizendo, e me parece que faz algum sentido ou faz vários sentidos, só para eu 
entender, é o seguinte: o local do destinatário define o sujeito ativo. 

Sra. Mara: Exato. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas... Calma, calma, calma. Mas não é dizer que o 
fato gerador ocorre no estabelecimento do destinatário. Você diz assim: o que 
você está definindo, eu só quero entender se é isso que você está dizendo, é que 
uma coisa é fato gerador, importação e este fato gerador, importação, acontece, 
se for por mar, necessariamente no mar, ou seja, Goiás jamais terá uma 
importação marítima. Então, você diz: o fato gerador acontece em Goiás. Agora, 
para descobrir quem é o sujeito ativo, eu verifico quem é o destinatário final. Mas 
se o fato gerador aconteceu no mar, o sujeito passivo seria o importador, aquele 
que está lá no mar, ainda que a mercadoria tenha destinatário final. Ou seja, 
você está descolando o fato gerador, você está dizendo... A Mara está defendendo 
aqui que uma coisa, se eu estou entendendo a sua expressão, e eu confesso que 
para mim ela é nova, eu não tenho posição sobre isso. Eu digo que é interessante 
que você identifica no ordenamento uma situação em que eu tenho um fato 
gerador que acontece em um estado, um contribuinte que está naquele estado, 
mas tendo em vista algo que não, na sua visão, não é fato gerador, que seria o 
destinatário, você diria: o sujeito ativo está no outro estado. Eu pergunto, porque 
eu tenderia, Mara, mas assim, por favor, tenderia a ... querendo aprender aqui, 



que como o fato gerado pode compreender todas as condições necessárias e 
suficientes para a ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária, eu consigo 
identificar que o destinatário também compõe a própria hipótese tributária. 

Sra. Mara: Hum-hum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu tendo a dizer, na minha visão, que uma 
coisa é o momento em que o tributo deve ser recolhido. 

Sra. Mara: Hum-hum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Outra coisa diversa é dizer que ali é que se completa 
o fato gerador, porque o fato gerador, existe um outro elemento importante. Ou 
seja, eu tenho dificuldade, por enquanto, Mara, de aceitar que o contribuinte seja 
o importador na importação por conta e ordem. 

Sra. Mara: Hum-hum. É, o que eu estou querendo só chamar a atenção, eu 
também não tenho posição firme em relação a isso. O que eu estou querendo 
chamar a atenção é que todas essas discussões que foram feitas em relação ao 
que deve ser o ICM, a quem deve ser pago o ICM, sempre foi no sentido de definir 
o sujeito ativo. Esta discussão de quem é o sujeito passivo nunca chegou a ser 
levantada efetivamente. Eu entendo que... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Podemos debater aqui, o debate fica esse. A 
pergunta é: o sujeito passivo, necessariamente, estará na jurisdição do sujeito 
ativo? Essa pergunta tem que ser enfrentada. 

Sra. Mara: Aí que está. Eu acho que como, por exemplo, a trading é responsável 
pelo pagamento de todos os tributos, ela é a importadora legal, vamos dizer 
assim, jurídica. Aí no caso, vamos dizer assim, ela pode não ser o efetivo 
destinatário das mercadorias, mas ela é a importadora, porque vem... Só ela que 
pode, inclusive, desembaraçar a mercadoria, porque está em nome dela. Então, 
vamos dizer assim, ela seria o sujeito, poderia ser considerada como sujeito 
passivo da obrigação tributária de pagamento. Agora, o estado a quem ela deve 
pagar é que é definido pelo destinatário da mercadoria. Essa é uma conclusão 
que a gente poderia ter. Agora, essa situação, eu acho que a gente nunca olha o 
ICMS, na verdade, de importação. A gente acha que o ICMS de importação é igual 
ao ICMS interno. Eu acho que ele é completamente diferente, ele tem o nome de 
ICMS, mas ele tem o fato gerador diferente do ICMS interno. Ele é a entrada e 
não a saída da mercadoria. Embora, ele tenha algumas, vamos dizer assim, 
aproximações do que é o ICMS, hoje, aqui interno. Então, eu acho que a gente 
teria que levar um pouco em consideração isso, que a gente não pode só tratar o 
ICMS importação do lado do sujeito ativo, mas também tem que olhar o lado do 
sujeito passivo, para definir eventualmente essa situação. 

Sr. José Luís Brazuna: Eu concordo, esse é um fator, as decisões do Supremo e 
do STJ estavam tratando especificamente sobre sujeito ativo. Aí o que eu queria 
ponderar é o seguinte: então, como eu disse anteriormente, em primeiro lugar, 
claro que na determinação do sujeito ativo a Constituição utilizou alguma 



referência e a referência dela foi: é o destinatário jurídico. Então, é o destinatário. 
E aí o Supremo disse: “Destinatário? É o destinatário jurídico”. Então, a 
pergunta, a primeira pergunta seria: destinatário jurídico quer dizer a mesma 
coisa do que... É sinônimo de importador? Porque a lei estadual, nem a lei 
estadual, nem a Constituição, dão a definição do que é importador e o termo 
responsável pelo ICMS, em substituição tributária, é importador. Daí poderia... 
Eu mesmo falei no começo o seguinte: poxa, mas do ponto de vista da lógica do 
ICMS/ST, faria sentido atribuir responsabilidade para aquele que vai recolher o 
imposto, tem o ICMS próprio a pagar. Mas também isso não é uma verdade 
absoluta, porque ainda que eu diga... Porque a própria trading company em uma 
importação por conta e ordem, ainda que ela não seja o sujeito passivo do ICMS 
importação, o sujeito passivo direto, ela pode ser o sujeito passivo indireto, ela é 
responsável. Então, se ela pode ser responsável pelo ICMS importação, isso é 
compatível com o CTN e com a Constituição, por que ela também não teria ser 
responsável pelo ICMS nas próximas etapas da cadeia? Ah, mas ela não recolhe 
ICMS próprio na sua saída. Tudo bem, mas ela é responsável pelo ICMS 
importação. Ah, mas ela não recolhe ICMS na importação, porque o próprio 
destinatário jurídico é que deve recolher, ela só tem uma responsabilidade 
subsidiária. Está bom, mas seria um problema? Eu acho que essa seria a 
pergunta: seria um problema eu dizer que ok, a trading company não é o sujeito 
passivo direto do ICMS importação, mas ela tem uma relação, um vínculo com a 
relação tributária, que permite que ela seja eleita como responsável tributária. E 
a lei de ICMS diz que o importador é responsável tributário pelo ICMS nas etapas 
subsequentes. Então, por que ela não poderia ser? Essa é a dúvida. Na 
interpretação, por que ela não poderia ser? Por que ela não poderia ser chamada 
a pagar o ICMS sobre as próximas etapas da cadeia? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Antes de mais nada, eu discordo aí dessa observação 
de que o ICMS na importação é diferente do ICMS interno. Tudo isso é imposto 
sobre circulação de mercadoria, juridicamente, tecnicamente, economicamente é 
imposto de consumo. Quer dizer, quem realmente arca com esse imposto tanto 
na operação interna como na externa, na importação, é o consumidor. Muito 
bem. Então, deixando claro que o ICMS na importação é o mesmo ICMS. O 
grande problema é a própria substituição tributária, com a qual eu discordo, que 
eu acho que é exatamente inconstitucional, porque se a Constituição desenha 
um imposto plurifásico, não cabe ao legislador transformar isso em monofásico. 
Então, aí já é uma questão de princípio. Agora, vem a questão prática, que nós 
estamos vendo aqui. Mas é lógico que a trading pode ser nomeada como 
responsável, sendo o contribuinte o destinatário. Perfeito, isso está, isso é 
sistemático, isso corresponde à finalidade e tudo. Mas é um nonsense completo 
que uma trading seja substituta em relação à operação subsequente do 
destinatário para, por exemplo, o distribuidor. Isso é um absurdo total, porque a 
trading não tem a mínima base, não tem a mínima relação com aquele mercado, 
com aquela relação do destinatário e, por exemplo, os seus comerciantes. Isso, 
realmente, não faz não o mínimo sentido. Essa antecipação está completamente 
fora de qualquer sistemática, não é? Porque eu acho que esse é um ponto muito 



importante. E falando justamente em quem é o... Como diz o Supremo, fala: 
“ICMS próprio a pagar”. O destinatário tem ICMS próprio a pagar - entre aspas - 
porque, na verdade, não é próprio dele nada, porque, na verdade, o ICMS é do 
consumidor final. Juridicamente, ele responde pelo recolhimento, o contribuinte, 
ele responde pelo recolhimento daquela diferença, naquela etapa de circulação, 
mas não é próprio, no sentido econômico, ele não recolhe imposto próprio 
nenhum, ele recolhe o imposto em relação à própria operação e em relação à 
operação posterior. É nesse sentido. Muito bem. Como é possível, quer dizer, eu 
já discordo dessa possibilidade, mas pior ainda é pensar na possibilidade de... 
Não o contribuinte destinatário, mas o responsável nessa operação de importação 
por conta e ordem ser o substituto. Isso, realmente, é uma aberração total. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O relógio indica que nós temos mais 
20 minutos e este é o primeiro tema. Qual é o segundo? O segundo do segundo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu entendi que no primeiro tema do 
acórdão você tinha duas questões... 

Sr. José Luís Brazuna: É, o segundo ainda dentro da substituição, é essa 
questão específica de eu poder... A situação do fabricante. Então, a substituição 
tributária, o pagamento do ICMS/ST cabe ao fabricante. E aí percebeu a 
administração tributária do Estado de São Paulo que nesses processos de 
fabricação com exclusividade, em que o fabricante, sem dúvida nenhuma, 
coincide com o industrializador. E o cliente desse industrializador, ele é um 
adquirente em uma operação de compra e venda de mercadoria, ele não é 
encomendante de industrialização, percebeu o Estado de São Paulo que ao recair 
o ICMS/ST sobre esse fabricante, nesse tipo de operação, a base do ICMS/ST é 
muito mais baixa, porque a grande margem de lucro está no efetivo cliente dessa 
fabricação com exclusividade. Então, o que o Estado de São Paulo fez? Criou, por 
portaria, margem de valor agregado diferenciadas. Então, disse: “Olha, o 
substituto...”. Ele continua admitindo, o substituto é sempre o fabricante, porém, 
se esse fabricante fabrica para qualquer um, a margem, em um mesmo produto, 
no caso foi um cosmético, a margem de valor agregado é 50%. Porém, se ele 
fabrica em caráter de exclusividade para um cliente, ele fabrica aquele produto 
apenas para aquele cliente, a margem de valor agregado não é 50% e, sim, é 
100%, o dobro. Colocou um valor muito diferenciado. A minha dúvida é se, 
primeiro, se esse tipo de discriminação poderia ser instituído. E, segundo, se 
pudesse ser instituído, ainda que fosse admitida essa discriminação, me parece 
que por Portaria CAT não poderia. Então, pode haver essa discriminação e, em 
segundo, se essa discriminação poderia ser feita por portaria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, eu, em princípio, não vejo qualquer problema 
na discriminação, até porque me pareceu perfeitamente justificada. Você mesmo 
disse que no caso da fabricação por encomenda, que é o que você diz, a margem 
é completamente diferente, é um negócio muito diferente. Ou seja, uma coisa é o 
fabricante que vai ao mercado oferecer o seu produto e outra coisa bastante 



diversa é quando um terceiro pede ao fabricante que ele fabrique, que é muito 
próximo. Se não é juridicamente industrialização por encomenda, é irmã siamesa 
da industrialização por encomenda. Então, a distinção, distinguir onde está 
distinto me faz todo o sentido. A Portaria CAT, como ato do Executivo, apenas 
busca fixar qual seria a margem de lucro. E como qualquer ato do Executivo, 
pode ser contestada se a margem estiver, se não for apropriada. Ou seja, eu 
poderia dizer: “Olha, essa margem está errada”. Ou seja, eu tenho aqui estudos 
para mostrar que neste business é outra margem, esse tipo de discussão sempre 
haverá neste e em outros casos. Agora, admitindo que o contribuinte não tenha 
este tipo de argumento, até porque realmente no business dele esta margem é 
adequada e o fato de o Executivo dizer para mim é esta margem, via Portaria 
CAT, não me fere, não me incomoda, não vejo ali um problema, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Schoueri, desculpe, mas eu acho que vou 
discordar um pouquinho dessa... Porque é o seguinte: a situação que você coloca, 
na verdade, é quase que uma novidade no mercado, não é? Porque nós tínhamos 
realmente aquela situação em que a industrialização por encomenda 
praticamente significava que eu, primeiro, o encomendante, comprava uma 
matéria-prima de outro fornecedor e mandava entregar diretamente. Eu estou 
localizado no décimo primeiro andar de um prédio e importo soja do Mato 
Grosso, manda industrializar, exporto. Eu sou o industrializador, eu sou o 
exportador, eu tenho toda aquela situação relativa ao industrializador. O que 
ocorre na atualidade, com grande frequência, é exatamente o que você levantou: 
um grande supermercado, ele, na verdade, encomenda para uma grande 
indústria todo o produto que ele vai vender nas suas lojas com a marca dele. 
Quer dizer, é uma encomenda, mas só que ele não compra nada, ele não compra 
matéria-prima, não compra nada. Então, não vejo como discriminar a situação 
de substituição tributária para esse contribuinte ser mais pesada em relação aos 
demais, para quem o fabricante compra a mesma matéria-prima, revende para 
outro supermercado, não com exclusividade, mas é o mesmo produto e, nessa 
situação, aplicar 50 e na situação em que o outro aplica 100. Ou aplica 100 para 
todos ou 50 para todos, não é? Porque não há, realmente, nenhuma razão 
jurídica para que esse fabricante seja... Ou o produto, não é? Porque o produto 
vai chegar ao consumidor final da mesma forma: ou por uma rede que 
encomendou especificamente, ou por outras redes. E o ICMS já está pago de uma 
forma diferenciada. Realmente, eu acho que está ferido aí o princípio da 
isonomia. Eu acho que deve ser contestado, quem paga mais eu acho que com 
certeza é buscar o menor, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, só para esclarecer o seu ponto. Aqui o 
exemplo é muito bom. Você disse que uma coisa é o fabricante que vende com a 
marca dele, fabricante. Outra coisa é o fabricante que vende sem marca, para 
que o supermercado ponha a marca dele, supermercado. E você diz que isto é a 
mesma coisa, só para mostrar a divergência, eu digo que são situações bastante 
diversas, economicamente diversas. Só para mostrar a distinção, ou seja, eu não 
vejo como aplicar igual tratamento para situações que, no mercado, são diversas.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Totalmente diversas. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu pediria a palavra. Eu acho, para usar, assim, os 
exemplos que o nosso ex, ainda quase Presidente (expressão futebolística), quer 
dizer, aí a Secretaria da Fazenda fez justamente um gol contra, foi determinada a 
substituição, porque nesse caso a substituição não interessa. Então, eu utilizo 
algo, que na minha opinião é inconstitucional, que é toda a sistemática de 
substituição tributária. Aí eu verifico: “Bom, mas nesse caso, poxa, eu vou 
receber menos, não interessa”. “Ah, então, Portaria CAT. É diferente e, nesse 
caso, é o dobro”. Quer dizer, isso é direito? Isso é segurança jurídica? Isso é, 
simplesmente, em termos [ininteligível], isso é caos. Isso não pode, isso é uma 
sistemática onde falta a mínima coerência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu posso até concordar com o Professor Gerd, que 
não é razoável, mas o que não tira a condição da Portaria de poder fazer esta 
consideração, de fixar isto. Não vejo nenhum problema que a Portaria fixe, aliás, 
é a função da Portaria. Se realmente isso interfere no negócio de a, de b, ou se 
isso chateia a ou b, o chateado tem que protestar, mas a sistemática se presta 
para isso. Eu não sei se essa sistemática é tão irracional, como o Professor Gerd 
aponta, mas eu tenho dúvidas sobre isso, mas o fato é que a Portaria é válida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de dar por encerrado e antes 
de passar para o próximo assunto, eu queria solicitar a colaboração de todos, 
colocando assuntos na pauta, pode mandar por e-mail para a Secretaria aqui. Eu 
vou pedir uma coisa que já foi pedido no passado e que ficou perdida aí no 
tempo. Quando mandarem o tema, mandem um pequeno testozinho, 
especialmente, não precisa escrever, até porque senão não vai adiantar, uma 
ementa e as fontes legislativas, para que aqueles que têm interesse possam se 
preparar antes, nós mesmos, da Mesa, poderemos nos preparar melhor, dentro 
das nossas possibilidades. Então, eu solicito a colaboração por e-mail, com uma 
pequena ementa e eu diria que um pouco mais estendida do que o que está aqui, 
aí dá bem a ideia do que se trata, mas uma consideração mais específica e a 
legislação, regulamentação aplicável. No caso do Ciro, por exemplo, seria ter 
colocado o número do acórdão do STJ, esse tipo de indicação que eu quero para 
tornar esses nossos debates mais eficientes. Então, vamos passar lá para o 
último assunto que, na verdade, é o segundo da pauta, o ISS do sujeito tributário 
ativo.  

Sr. José Luís Brazuna: Bom, sem querer aqui os assuntos foram se 
acumulando, então, eu não quero dominar a pauta. Mas é uma dúvida, acho que 
simples, não sei. É um assunto simples, mas... Hipóteses em que eu tenho um 
contrato de prestação de serviço que envolve diversas obrigações. Então, eu me 
deparei com isso, especificamente, em relação a uma prestação de serviços de 
manutenção. No contexto do serviço de manutenção, o prestador do serviço 
também se comprometia a realizar um monitoramento, monitoramento remoto do 
equipamento sobre o qual ele prestaria a manutenção. Então, no contexto foi 



dizia: “Olha, eu vou cuidar desse equipamento, para que ele sempre permaneça 
em bom funcionamento. Faz parte desse pacote: primeiro, eu monitorar o 
funcionamento à distância, eu me interligo com o equipamento, verifico 
constantemente se está em bom funcionamento. E, segundo, com uma 
regularidade x, eu presto manutenção”. E, por isso, o prestador recebe um preço 
único. A primeira dificuldade que nesse complexo de obrigações assumidas pelo 
prestador, algumas estão sujeitas a uma regra de competência do sujeito ativo e 
outras a outra regra. Então, manutenção é um serviço cujo município 
competente é o município do estabelecimento prestador. Monitoramento é um 
serviço cujo município competente é o município do local onde se encontra o bem 
monitorado. Para facilitar as coisas, esse bem pode estar em outro município, 
mas é bastante comum. Então, primeiro, tem que ver antes quem é o sujeito 
ativo. Também, tem uma dúvida em relação à base de cálculo e a possibilidade... 
Então, a primeira dúvida é: se para a determinação do sujeito ativo se eu 
estabeleceria, se eu teria duas relações jurídico-tributárias em um contrato, em 
um serviço desse tipo, ou se eu deveria escolher apenas um, ou não seria apenas 
um na relação tributária em razão de preponderância, etc. Eu acho que apesar 
de não tratar de sujeição ativa, essa decisão que eu menciono da Eliana Calmon, 
pode servir para o debate. Porque a Eliana Calmon tratou, nesse voto, da 
possibilidade de se tributar pelo ISS o serviço de assistência técnica, que é 
prestado no contexto de um contrato de locação de bens móveis. Então, 
basicamente, o que disse a Eliana Calmon? “Olha, o contrato pode até ser um 
contrato de locação de bens móveis”. E o Supremo disse: “A lei não diz mais que 
o ISS incide sobre locação de bens móveis”. Porém, no contexto desse contrato, o 
prestador também se compromete a prestar assistência técnica. Então, na teoria, 
o município poderia tributar apenas a assistência técnica. Só que o problema do 
voto dela é que ela não disse como ele quantificaria isso. Inclusive, ela diz: “Olha, 
no contrato, não me cabe aqui examinar matéria de fato, mas o contrato não 
discrimina um preço para isso”. Então, caberia ao município, o município que se 
vire para tentar chegar a um valor. Então, a questão que eu queria colocar para 
debate é: serviços que compreendem diferentes obrigações em um mesmo 
serviço, obrigações essas que podem estabelecer regras de sujeição ativa 
diferentes. Até que ponto eu posso ou não posso quebrar esse serviço em dois, 
para estabelecer duas relações jurídico-tributárias? E se eu posso quebrar em 
dois também, como eu faço, como eu faria isso em relação à determinação da 
base de cálculo, se o preço do serviço não for repartido? Vou arbitrar? Eu não 
sei, sinceramente eu não sei. Até agora, na minha visão, eu tendo a tratar tudo, 
usar o velho critério da preponderância, tratar tudo como uma coisa só e vou ter 
a preponderância. Porém, a preponderância, no fundo, no fundo, não funciona, 
porque se o prestador do serviço não cumprir uma dessas prestações... Então, 
nesse caso, se o prestador do serviço não realizar o monitoramento, ele está 
inadimplindo o contrato. Então, ele tem que fazer tudo para conseguir adimplir o 
contrato. Então, é essa a dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou refrasear aí a colocação, se eu 
posso partilhar ou se eu devo partilhar, não é? Nós devemos lembrar que... 



Orador Não Identificado: O legislador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu, prestador de serviço, eu 
contratante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu, prestador de serviço, quiser fazer dois 
contratos, a questão está resolvida. Então, me parece que o problema é outro. É 
quando o contrato já existe, é um só, eu sou o Fisco, vejo aquilo e quero saber 
qual é a minha parte. Então, vamos dizer, o ‘Zé’ falava: “Sempre eu”. O eu, no 
caso, é eu Fisco, não eu parte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o eu aqui, sou eu. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que eu estava querendo dizer, 
refraseando, era se, hoje... Eu vou explicar melhor, por que eu estou refraseando 
aqui. Em primeiro lugar, uma coisa é o Direito Tributário e outra coisa é o Direito 
Contratual, o Direito Privado. O Direito Privado não me obriga a fechar o contrato 
assim ou assado, discriminando o preço ou não. Pode não convir às partes fazer 
discriminação, criar obrigação complexa, mas global, está certo? Então, essa é a 
regra do Direito Privado, muitas vezes os contratos são internacionais, são 
regidos por leis de outros países. Quando eu refraseei, eu perguntei: “Eu - aí o 
contratante – devo, aquilo que eu não sou obrigado a fazer no Direito Privado, eu 
devo fazer no Direito Tributário para atender esta exigência?”. Hoje, não temos 
norma nenhuma que obrigue a fazer, não temos norma nenhuma que obrigue a 
fazer. O que nós temos é... Eu estou encaminhando a discussão. O que nós 
temos é: se não houver na documentação oferecida às autoridades fiscais 
suficientes elementos ou os elementos lá oferecidos não merecerem fé, o art. 148, 
do CTN, remete a questão ao arbitramento contraditório, coisa que não se 
pratica, até hoje não há precedentes, eu não conheço, pelo menos, e, portanto, é 
um mistério. Mas essa é a regra legal. Então, o contrato não especificou, eu 
tenho que determinar alguma coisa ali, no caso aí é quem é a competência ativa. 
Poderia ter alíquotas distintas, aí tem a base de cálculo para um ou para outro. 
Então, eu precisaria estabelecer isso de alguma maneira. Similarmente, existem 
regras no Imposto de Renda, também, quando o preço de aquisição de um ativo, 
por exemplo, não discrimina, em um imóvel, construção e terreno. Como a 
construção tem um tratamento distinto do terreno, você deve fazer a 
discriminação. E, se não fizer, tem uma Instrução Normativa, um parecer 
normativo que estabelece um critério, mas evidentemente esse critério é sujeito à 
avaliação contraditória. Então, esta que é a colocação. Alguém quer falar na 
Mesa?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só uma curiosidade. O professor de Direito Tributário 
de Coimbra, que, aliás, também é civilista, o Diogo Leite de Campos, ele tem um 
trabalhinho sobre o título: A Civilização do Direito Tributário. Evidentemente, 
que já levei para o duplo sentido, não é? Realmente, é uma barbaridade, 
precisamos civilizar um pouco o Direito Tributário. Mas a ideia dele é outra e está 



no sentido do que o Ricardo acaba de falar. A obrigação do Fisco é reconhecer as 
formas, as estruturas do Direito Civil, a não ser que tenha justamente alguma 
manipulação, aqueles planejamentos tributários, etc., alguma distorção. Da 
mesma forma que o contribuinte tem a obrigação de respeitar as leis tributárias e 
ponto final. A rigor, a coisa é muito simples. O resto é laboterapia para os 
membros da OAB. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, eu tenho a impressão que o mérito desse 
acórdão da Eliana Calmon foi pôr um pouco de calma naquela situação em que 
você tem a isenção do ISS na locação de bens móveis, mas sempre tem aquela 
dúvida se há um componente de uma prestação de serviço embutida ali. Ela 
deixa claro que não se pode haver uma incidência do ISS sobre a locação de bens 
móveis sobre o todo quando uma parte possa ser identificada como uma outra 
prestação do serviço. Eu não estou falando, assim, pura e simplesmente de uma 
máquina com o operador. Parece que isso já ficou muito claro. Se você loca a 
máquina com o operador e sem o operador, então, o ISS é sobre a totalidade. 
Aqui, o município queria o ISS sobre a totalidade do contrato. E ela diz: “Não, de 
acordo com a Súmula 31, sobre a locação você não paga”. Não vou dizer qual é o 
preço do serviço, que é a assistência técnica, que no contrato consta como 
gratuito. A Lei Complementar 116, você que estudou bastante ela, ela diz que a 
base de cálculo é o preço do serviço. Na sua falta será o preço do serviço no 
mercado. Não me parece ser muito difícil encontrar um preço de um serviço de 
assistência técnica no mercado, quanto se... Para fazer a cobrança do ISS nessa 
parte. Aí estaria... Quer dizer, o contrato realmente não é obrigatório colocar, 
aliás, espertamente e, com certeza, bem assessorada, a Xerox do Brasil não ia 
deixar isso barato. Fez um contrato fechadinho e dizendo: “Olha, eu loco a 
máquina, com assistência técnica, com tudo mais e já está tudo embutido na 
locação”. E a cisão desse contrato cabe realmente ao Fisco determinar, até um 
pouco mais de avanço do que o arbitramento do 148, porque a própria lei prevê 
isso, de usar o preço de mercado, tanto quanto a gente usa no ICMS, o valor da 
operação ou o valor da mercadoria no mercado atacadista, da praça do 
remetente, etc., não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que desse acórdão aqui nós 
precisamos tomar cuidado, extraindo o fato concreto que estava sub judice. Tem 
uma mensagem muito clara que o Brandão está colocando em destaque aqui: o 
contrato é um contrato de locação. Quando nós locamos uma máquina, a xerox, 
está previsto que se ela encrencar, vai um técnico lá fazer ela funcionar de novo. 
Mas eu não estou contratando o serviço do técnico, eu estou contratando a 
locação, para que o que é necessária a presença de um técnico de vez em 
quando. Aí a situação, realmente, é de obrigações acessórias no sentido de 
obrigações acessórias à prestação principal, objeto do contrato. São necessárias 
para viabilizar o objeto do contrato. Agora, a extrapolação aí é e quando eu tiver 
contratos cuja natureza for nitidamente diferente, não é? Então, eu não sei bem 
qual é a situação e não quero entrar nela. Nós estamos discutindo a questão em 
tese, aliás, como deve ser no STJ. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu posso? Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar. Nós temos aqui uma 
urgência hoje e, de qualquer forma, o relógio é implacável. O relógio será 
aplicável para começar as reuniões, também, começa às oito e quinze, para a 
gente ter tempo para discutir. Então, eu agradeço a presença e nos reunimos na 
próxima semana. 
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