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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
fazer referência aqui, aqui a nossas homenagens do instituto, professor 
Ives Gandra Martins, por passarem os seus 80 anos de vida e de muita 
colaboração para o estudo do direito, e do direito tributário em 
particular. Então, as homenagens ao professor Ives. E também ao 
professor João Francisco Bianco que hoje completa 77 anos. 

Sr. João Francisco Bianco: Corpinho de 60. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Virou sexy agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou dando margem para 
ele, 17, ele está achando ruim. Parabéns, João. 

Sr. João Francisco Bianco: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com a presença aqui do 
nosso editor chefe, professor Roberto Ferraz, recebemos hoje pela 
manhã, o número 33, pesado, pesado, significando que deu muito 
trabalho para o editor e o editor adjunto, não é, nós devemos agradecer 
os dois, e esse número está robusto. Materialmente e de conteúdo. 
Evidentemente temos um autor convidado, é o professor Ives Gandra, 
com um artigo sobre preservação do meio ambiente. E aí competência 
legislativa, tributação, taxas do poder de polícia. Já convido a todos 
para mandarem artigos para o número 34. Essas nossas revistas estão 



agora sendo submetidas à qualificação, logo os artigos vão ser 
“premiados”, com a qualificação. No pequeno expediente, professor Luís 
Flávio Neto. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de relatar 
brevemente o andamento do curso que o IBDT está ministrando junto à 
prefeitura de São Paulo. Essa semana nós iniciamos o segundo curso, 
que é o curso de processo tributário, o curso de Direito Tributário 
material, ele está na segunda semana, as aulas vão até a primeira 
semana de julho, e aí depois nós teremos duas semanas de férias. 
Gostaria apenas de relatar um, essa semana eu tive o privilégio de dar 
uma aula sobre imunidades, aos auditores fiscais, e gostaria de relatar 
um episódio que eu acho que é um episódio que retrata bem como este 
curso irá se desenvolver. Todos os professores estão relatando que os 
alunos são muito, realmente são muito empenhados e muito 
interessados, os alunos vieram conversar comigo, uma aluna me disse, 
olha, ainda bem que eu inscrevi nesse curso entre os cinco que haviam 
disponíveis, estou gostando realmente muito da qualidade do curso, e 
dando aula sobre imunidades, eu trouxe uma jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, que nesse precedente o Supremo declarou a 
imunidade do ITBI em relação a uma entidade sem fins lucrativos que 
adquiriu um bem imóvel, mas o colocou a locação destinando as suas 
receitas de locação para suas finalidade essenciais, e o ITBI na 
aquisição do bem imóvel, também estaria imune. Eu terminei de relatar 
a emenda, expliquei a questão e abri para debate. Quando eu olho para 
um aluno, ele olha para mim e diz: “Fui eu que fiz esse lançamento”. 

[risos] 

Sr. Luís Flávio Neto: Realmente é uma situação impagável, uma 
situação superinteressante de discussão, e um ambiente superaberto, 
então está sendo muito proveitoso para todos realmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Proveitoso e trabalhoso, não 
é, Luís? Mais alguma comunicação? Então, vamos à pauta. Primeiro 
assunto, Dr. João Bianco. Art. 146 da Constituição Federal, e as 
contribuições sociais, se eu não estou enganado, nós estendemos esse 
assunto, colocamos na pauta, em extensão a uma discussão da 
necessidade de Lei Complementar para definir o fato gerador, ou não? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu, na verdade eu não me lembro direito 
da discussão, eu me lembro que foi discutida essa questão da Lei 
Complementar, mas eu não me lembro exatamente o ponto que havia 
sido deixado para discussão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu lembro. 

Sr. João Francisco Bianco: Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O professor Schoueri que levantou um 
ponto no sentido de que as contribuições para serem, entrar em vigor, 
precisam necessariamente de Lei Complementar. E ficou bastante 
discutido e foi dito que aquelas contribuições à seguridade social 



prevista no art. 195 diferentemente do que se falou ou se pensavam, 
como foi o caso da Lei Complementar 70/91 que fizeram Lei 
Complementar pensando ou com medo de que uma Lei Ordinária não 
suprisse, e o Supremo disse que não, que as contribuições à seguridade 
social do art. 195, elas não precisam de Lei Complementar. As demais, 
aqui nós temos pelo menos até agora, né, estão dentro do art. 195, 
então ficou quais são as contribuições que eventualmente precisavam 
de Lei Complementar. Algumas contribuições sociais que não são 
destinadas à seguridade social, não é, mas o Schoueri não, o Schoueri 
acha que a Lei Complementar 7/70 tem força de Lei Complementar e 
precisaria uma Lei Complementar para alterá-la, né? Foi essa a 
discussão, João. 

Sr. Luís Flávio: Eu acredito que ela também, um ponto da discussão, 
além desse, que o professor Brandão nos trouxe, que é uma questão um 
pouco mais ampla da reunião da aula passada, em que o professor 
Zilveti estava aqui discutindo a questão do conceito do tipo, e aí foi 
trazido a discussão a opinião que está no livro do professor Schoueri a 
respeito de que a Constituição Federal traz uma série de tipos das suas 
normas de competência, não somente tipos, conceitos, mas uma série 
de normas de competência e tipos, mais abertos, e caberia nessa 
hipótese a Lei Complementar em matéria tributária fechar um conceito 
e aí se discutiu, bom, “mas qual seria o fundamento disso?”. O Bianco 
trouxe como fundamento o art. 146 e neste momento de final da mesa 
foi levantado, “bom, mas o art. 146 fala que cabe a Lei Complementar 
definido o fato gerador relativo aos impostos”. E aí foi suscitado “bom, 
provavelmente haja também uma discussão ao efeito da situação disso 
para contribuições”, e aí foi suscitado que na próxima reunião 
discutiríamos o papel da lei complementar. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acabei de me lembrar, exatamente, foi 
isso mesmo que a questão que eu não tive tempo de expor, é que eu 
acho que o 146, a gente teria que fazer uma leitura do 146 um 
pouquinho mais ampla, sabe. Porque apesar dele se referir 
especificamente aos impostos, hoje em dia a realidade é que todas essas 
contribuições da seguridade social, como a contribuição social sobre o 
lucro, o PIS e a COFINS se aproximaram muito dos impostos, tem 
efeitos arrecadatórios, produto da arrecadação vai para financiar as 
despesas correntes do governo, então ainda que esse tema tenha sido 
discutido pelo Supremo e tenha havido uma separação nítida de 
contribuições e de impostos, eu acho que hoje esse assunto mereceria 
ser revisitado, tendo em vista a realidade, a realidade hoje é que essas 
contribuições todas a despeito de serem contribuições sociais, elas se 
aproximam muito dos impostos, então eu não vejo por que a gente não 
possa no 146 fazer uma interpretação um pouco mais elástica, e onde 
se lê impostos a gente deveria entender tributos. Esse era o ponto que 
eu queria trazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, mas a Constituição 
se refere a impostos referidos expressamente por ela, né? Eu queria 
colocar também a consideração aqui no debate, uma explicação que eu 



suponho que possa justificar a especificação feita no art. 146 a 
impostos e não a contribuições. Acontece que as contribuições somente 
são cobradas pela União Federal, com exceção da introdução posterior 
da, assim de memória acho que é o único caso é o da contribuição sobre 
iluminação, né, que veio depois, o 146 pode ser que só referência a 
impostos porque a definição por Lei Complementar se referiria também 
a impostos estaduais e municipais. E não seria necessário com relação 
às contribuições porque as contribuições seriam sempre Lei Federal, 
não haveria problema de competência, de alguém definir o fato gerador 
do ISS, avançando no ICMS, ou IPI. Então, talvez seja esta a explicação 
para o art. 146 ser restrito a impostos. Estou propondo apenas esse 
pensamento. O Fernando pediu a palavra, depois Brandão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu me preocupei sobre esse assunto e 
também, claro, de polemizar com o meu querido Bianco no seu 
aniversário é uma honra, porque nossa Constituição é do tipo fechado, 
e positivo, não é? É formado por lei, por regras de competência que não 
seguem necessariamente uma formação histórica naquilo que se diz 
respeito a conceitos e tipos constantes na Constituição, e ela é fechada 
porque ela não admite isto que o Bianco acaba de falar. Não admite 
uma interpretação extensiva, ela não admite que você entenda por 
impostos, tributos. O constituinte quis e se a gente acompanhar os 
anais da Assembleia Nacional do Constituinte, houve um debate amplo 
a respeito do uso da expressão Lei Complementar, da expressão lei, da 
expressão conceito, da expressão tipo, entre os constituintes, entre, na 
comissão específica de Direito Tributário. Então não é porque apareceu 
aquele termo por acaso, alguém colocou por acaso, e colocou como o 
Ricardo disse e eu concordo plenamente, porque existia uma 
preocupação dentro do sistema e daí o problema da gente fazer 
reformas que estruturem o sistema e você dar competências para os 
entes tributantes e aquelas competências e não outras, para aquele tipo 
de imposto, para que cada ente tributante tivesse a total autonomia de 
instituir e legislar sobre determinados impostos, as contribuições foram 
propositadamente deixadas de lado, da mesma forma que o Ricardo 
colocou aqui na Mesa e que eu concordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só somente isso, a gente vê uma 
dualidade na questão depois de 27 anos, né, o posicionamento 
jurisprudencial do Supremo. De um lado ele é fechado com referência à 
literalidade das palavras, né, nós já tivemos discussão sobre o que é 
folha de pagamento, que foi fechadinho, só salário, questão da receita, 
faturamento. De outro lado, quando foi a discussão relativamente à 
imunidade dos impostos, e que, realmente o próprio artigo fala 
impostos, quando se fala em imunidade das contribuições sociais que 
são, embora o art. 195 fala isento, mas se lê imunidade, fala de acordo 
com o definido em lei. E o Supremo Tribunal Federal diz que essa lei 
que ficou acho que mais ou menos cinco anos sem ter a lei desde 88, foi 
feita uma Lei Ordinária com uma série de requisitos, assim, difíceis de 
serem cumpridos, e o Supremo diz que essa lei ela tem que ser afastada 



e foi afastada, para aplicar o dispõe o Art. 9º e 14 do Código Tributário 
Nacional que se refere aos impostos, né? Então ele fez uma média, 
vamos dizer assim, quer dizer, o Art. 9º e 14 só se refere à imunidade 
dos impostos, ou aquilo que as entidades tem que cumprir 
relativamente aos impostos, mas diz que esse Art. 9º e 14 se estende 
também aquela lei, aquela lei que diz lá no 195 não é uma Lei 
Ordinária, é uma Lei Complementar, essa que foi o tempero que foi 
dado para, vamos dizer assim, o legislador demora depois para fazer, e 
também quando fez, fez pela lei 8.212 e depois alterada com 25 itens e 
alguns deles foram retirados pelo Supremo diretamente. O que ficou a 
dúvida, né, se a Lei Ordinária não podia, então ele tinha que declarar 
todos os artigos inconstitucionais. Mas pelo menos tinha uma lei, então 
eu vou falar, eu vou tirar essa parte que é ruim, mas deixou o assunto 
em aberto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Outro dia o professor Ricardo falou uma 
coisa interessante em relação ao professor Alcides, que ele fala 
constantemente da história, ele fala, eu lembro, parece que ele estava 
lá, né? Eu não tenho pretensão de ter essa memória toda do professor 
Alcides, nem dizer que eu estava lá, mas quando teve a constituinte, 
posso dizer eu estava lá, é porque nós estudamos a constituinte 
enquanto ela estava sendo feita, a gente tinha, toda semana a gente 
recebia o Diário Oficial, os anais da Assembleia Nacional Constituinte. 
E a gente ia direto estudar o que interessava em Direito Tributário, e 
houve um debate muito sério na comissão, sobre por que da Lei 
Complementar. Então a Lei Complementar, que não tem em outras 
constituições, não é uma estrutura conhecida em outras constituições, 
no Brasil ela foi bastante firmada estruturalmente porque ela era 
necessária para atribuição de competências, e em outras jurisdições 
não é necessária, não se entendeu politicamente necessária, porque 
Constituição é um documento político, ele não é tão técnico assim para 
dizer, “olha, qual é a natureza jurídica da Lei Complementar? ”. Esses 
debates na comissão, muito embora na comissão existam juristas, 
economistas, sociólogos, políticos, e o debate sobre a Lei Complementar 
foi porque precisava ter uma Lei Complementar para impostos. Eu não 
conheço porque eu não vi o debate lá, vamos fazer Lei Complementar 
para tudo, e a discussão também sobre o que é imposto, o que é 
contribuição, e por que as contribuições passam a categoria de tributos, 
tem aquele artigo do professor Brandão Machado sobre isso, também foi 
levado lá e foi discutido porque antes e depois da constituinte foi 
discutido por que que contribuição social integra sistema tributário, e 
por que a contribuição social ela é mais solta do que o imposto. E de 
fato é o que se lê no texto da Constituição, e é o que se entende nessa 
interpretação de orientação dada ao legislador, porque uma das funções 
do sistema tributário é, ‘de lege ferenda’, ela orienta o legislador 
tributário, ela orienta inclusive o constituinte. Então, nós já tínhamos 
no sistema tributário que, na emenda 18/65, e esse sistema tributário 
orientou o constituinte para que ele então colocasse as coisas melhor do 
que estavam antes, mas nesse aspecto especial da contribuição social a 
preocupação era integrá-la no sistema tributário como tributo, não dar 



a ela a condição restritiva do 146 para impostos, pelo menos essa é a 
opinião que eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto. 

Sr. Roberto Ferraz: Eu há anos trabalho um pouquinho a temática aí 
da classificação dos tributos, das espécies tributárias, e tenho 
procurado destacar uma coisa que seria quase conclusão lógica natural, 
direta até dos escritos mais clássicos, mas que dificilmente tem sido 
tratados nos mais variados ambientes, inclusive no Supremo, que é o 
seguinte, quando a gente vai classificar os tributos, a gente vai 
classifica-los de acordo com um critério, eu poderia classifica-los pela 
capacidade de arrecadação, os que arrecadam mais, os que arrecadam 
menos, poderia classifica-los pela competência, os que são estaduais, 
municipais, todas essas são classificações. Mas nós temos 
determinadas classificações que são particularmente importantes no 
nosso sistema. A primeira delas é de acordo com a natureza do fato 
gerador que tem o tributo, e essa é a classificação que o código adotou. 
Até a estrutura lógica é clara, até o art.3º do código define o que é 
tributo, o art. 4º diz que para classifica-los para saber a sua natureza 
eu vou analisa-los de acordo com o seu fato gerador desprezando para 
esta finalidade particular a denominação a demais características 
formais adotadas pela lei e a destinação do produto da arrecadação. 
Quando eu digo isso no código e de maneira perfeitamente coerente, nós 
estamos tratando de algo que é para esta classificação de acordo com o 
fato gerador eu vou desprezar tudo isso. Em seguida vem o artigo 
quinto que diz, os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. Essa é a dita classificação tripartida, clássica, etc. e tal. Só 
que ela é melhor ou pior do que as outras, é a mais completa, mais 
incompleta, ela é uma classificação determinada e de lógica impecável, 
ela está perfeita, ela não tem nada o que tirar ou por. E ela é 
especialmente perfeita porque ela explicita o critério segundo a qual ela 
vai classificar, dizendo, vou classificar de acordo com o fato gerador. 
Ora, nesta classificação, se eu pegar qualquer das contribuições do art. 
195, por exemplo, sobre o lucro, eu estarei diante de quê? Eu estarei 
diante de um típico imposto. Por quê? Porque o fato gerador é 
independente de qualquer atuação estatal específica relativa ao 
contribuinte, que é o art.16 do código. Daí dirão, puxa, mas espera aí, 
não é imposto porque está lá dito que é contribuição. Eu direi o 
seguinte, é imposto sim no que diga respeito a esta classificação que eu 
faço de acordo com o fato gerador, ele tem todas as características de 
imposto e imposto é, ele não vai deixar nunca de sê-lo só porque eu 
coloquei o nome de contribuição. Mas não é o nome, é a Constituição 
que colocou. A Constituição colocou e fez vinculação do produto da 
arrecadação ao financiamento da seguridade social. Puxa, que legal. 
Então eu tenho aqui uma característica a mais que classifica essa 
figura tributária também dentro de uma outra classificação, outra 
classificação que faz a classificação dos tributos segundo tenham ou 
não o produto da arrecadação vinculado a um determinado órgão, ou 
fundo ou despesa. Esta é outra classificação, e nesta outra classificação 



este tributo específico é uma contribuição, isto é, um tributo com o 
produto de arrecadação vinculado. No exemplo da contribuição social 
sobre o lucro, eu diria, eu estou diante de uma contribuição, isto é um 
tributo com produto da arrecadação vinculado a uma entidade 
chamada seguridade social, e estou diante de um imposto com as 
características todas. Vamos pegar um outro exemplo: OAB. Valores 
pagos pelo OAB, que temos que pagar a. Ora, se eu for analisar o fato 
gerador, eu vou chegar à conclusão de que é uma taxa. Por quê? Porque 
a entidade OAB tem por função própria precifica o exercício da 
fiscalização da profissão de advogado, estou diante de uma típica taxa 
pelo exercício do poder de polícia, e estou mesmo. Ocorre que pela 
estrutura constitucional dada a ela, ela também tem o produto da 
arrecadação vinculado a um determinado órgão, desta vez um órgão 
chamado OAB. Então, o que é o valor que se paga à OAB? Ele é numa 
classificação taxa e na outra contribuição. Isso faz com que ela seja 
duas coisas diferentes, seja um unicórnio ou coisa parecida? Não, ela 
faz com que seja uma figura das mais comuns que tem por aí, todos nós 
somos classificáveis segundo mais de uma categoria. Nós temos aqui na 
Mesa um grande número de são paulinos, e somos são paulinos, porque 
na classificação para que time torce, é são paulino. E temos um bom 
número de paulistanos, mas nem todos são paulistanos, e é outra 
classificação. Eu por acaso sou um paulistano são paulino, ainda que 
viva no Paraná há 30 anos, não é? E é claro que sob um ponto de vista 
sou uma coisa, sob outro ponto de vista eu sou outra. Então, todas 
essas discussões que dizem respeito se é contribuição, se não é, se é 
imposto ou se não é, me parece que navegam num marzinho de areia 
movediça porque nós estamos usando mais do que uma areia movediça, 
é o cidadão que está com o pé numa canoa e outro na outra. Numa 
canoa, numa classificação eu estou falando de imposto, na outra 
classificação eu estou falando de contribuição, de produto popular. Com 
isso eu não consigo ter estabilidade para discutir nada. E isto acaba 
comprometendo a maioria das discussões a respeito deste assunto. E 
até muitas das decisões, porque daí há oscilações, uma hora eu trato 
como se fosse imposto, outras horas não. Então me parece que a gente 
acaba tendo esta dificuldade da discussão e até para dizer, precisa de 
Lei Complementar ou não precisa. Ora, via de regra, para instituir 
qualquer tributo eu não preciso de Lei Complementar, é função própria 
e natural da entidade tributante. As entidades tributantes federadas 
nem todas têm Lei Complementar, se precisasse ela sequer poderia 
instituir. Então, via de regra, é matéria de Lei Ordinária, salvo as 
definições que expressamente estão exigidas e reservadas à Lei 
Complementar. E seriam somente aquelas expressamente reservadas. 
Mas se eu vejo aqui e diz, com relação aos impostos, seguramente eu 
sou obrigado a dizer que em princípio estamos falando apenas e tão 
somente dos impostos discriminados daí art. 145, 146. Falhou a 
memória dos artigos, mas somente aqueles, porque quando estou 
falando das contribuições, eu estou falando especificamente daquelas 
que tenham características próprias de impostos ou de taxas, tem uma 



ou outra, mas estão ali numa categoria à parte porque tem a sua 
finalidade destinada a determinado fórum ou despesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. Fernando, 
Daniel. 

Sr. João Francisco Bianco: Com relação aquela ideia original do 
constituinte, eu acho que a gente tem que levar em consideração que a 
Constituição mudou muito, ela foi objeto de inúmeras emendas. Mudou 
esse capítulo aqui do Direito Tributário, 145, 146, ele sofreu várias 
alterações, várias emendas. Foi ampliado muito a competência 
tributária dos entes da federação. O próprio capítulo da seguridade 
social também foi alterado, foi objetivo de muitas emendas. Então 
aquele, a gente tem que examinar aquele objetivo inicial do constituinte 
com uma certa reserva. O constituinte me parece que originalmente ele 
fez uma clara separação entre os impostos e as contribuições a ponto de 
determinar que fossem feitos orçamentos separados, e que não se 
misturassem os orçamentos. A realidade mostrou que esse objetivo 
original foi completamente afastado, completamente superado. Hoje em 
dia o caixa da União é único. Então a gente tem que examinar essa 
intenção original do constituinte com uma certa reserva. Agora, eu não 
queria reabrir a discussão que foi decida pelo Supremo naquele caso da 
contribuição social sobre o lucro, relatado pelo ministro Moreira Alves, 
sobre a natureza tributária das contribuições, eu não queria chegar a 
tanto, o que eu queria e estou trazendo aqui para discussão é o 
seguinte, algumas características no regime dos impostos que a 
constituição na sua literalidade determina que sejam aplicáveis 
somente aos impostos, a meu ver, tem que ser objeto de uma certa 
extensão, de uma certa interpretação extensiva para serem aplicados 
também às contribuições. Eu vejo aqui no 145, 145 divide os tributos 
entre impostos, taxas e contribuições de melhoraria, aí o parágrafo 
primeiro diz: Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. 
Bom, claro o constituinte quis que os impostos fossem submetidos ao 
princípio da capacidade econômica do contribuinte e não às taxas e 
nem às contribuições melhoria, mas por que que as contribuições, 
sociais, por que o PIS e a COFINS, porque que a contribuição social 
sobre o lucro, também não tem que estar submetidas aqui ao princípio 
da capacidade econômica do contribuinte? A contribuição social sobre o 
lucro não seria passível de ser questionada se a alíquota dela fosse de 
100%? Não seria confiscatória? Porque a interpretação literal aqui 
poderia dizer que não, porque a capacidade econômica só se aplica aos 
impostos e não às contribuições sociais. Então eu não estou querendo 
reabrir a discussão sobre a natureza tributária das contribuições 
sociais, eu estou querendo dizer que as algumas características que são 
próprias do regime jurídico dos impostos, podem ser aplicadas sem as 
contribuições sociais, por quê? Porque a Constituição mudou e porque 
a realidade mudou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Os 60 anos sempre deixa a pessoa mais 
progressista, eu gosto disso. Na semana passada, antes de completar os 
60 anos, o amigo estava mais conservador. Ele me disse o seguinte: 
“Fernando, o tipo no Brasil é uma coisa, na Alemanha é outra. Imagina 
que na Alemanha o fiscal”-- 

Sr. João Francisco Bianco: Fiscal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu ia completar, né? Na Alemanha o 
fiscal ajuda na consolidação do tipo, ajuda a compor o conceito 
indeterminado de modo a dar segurança jurídica ao contribuinte. E o 
Bianco ficou bravo, aqui não pode, aqui é outra coisa. Justamente 
nisso, pensando nisso que eu não concordo integralmente com a 
posição do Bianco nesse aspecto, mas eu pondero, eu acho que ele tem 
aí alguma razão de entender dessa forma. Mas agora ele é contraditório, 
porque se você tem um sistema que tinha insegurança e se nós lermos 
todos aqueles trabalhos feitos que estão registrados na revista tributária 
dos congressos do Geraldo Ataliba, feitos por juristas preocupados com 
a excessiva abertura do sistema pós 65, que dirá uma grande confusão 
e sobreposição, uma grande confusão em relação ao que era 
efetivamente uma contribuição, né, os grandes debates sobre 
contribuição social, fim social mesmo, a questão que se discutia sobre, 
naquela época já o fim social, o próprio PIS, a preocupação dos juristas 
que eram realmente uma coisa fora do comum e geravam um problema 
muito grande para o contribuinte. Em que pese o Brandão ter lembrado 
bem que a Lei Complementar foi inserida da Constituição de 67 e que 
tem uma Lei Complementar 7/70 das contribuições, o problema é esse, 
é que isso é um dado histórico correto, mas houve uma evolução, a 
evolução, Bianco, ela se deu, assim como tem uma evolução, a de 88 
para cá, só que a evolução de 65 para 88 fez que com o constituinte 
optasse como de fato optou e o Tércio escreveu sobre isso, por uma 
Constituição fechada. E ele até criticou isso, deveria ter sido aberto, 
como é na Alemanha, ele fez um artigo interessantíssimo na revista de 
Direito Tributário justamente sobre o assunto, como foi a formação do 
nosso texto constitucional. E que o gênio Mariz pegou carona no 
raciocínio do Tercio, sem citá-lo, primeiro pensando da mesma forma, 
não que ele, ele pensou da mesma forma, foi a intenção fechar. Se foi 
intenção fechar e você quer mudar porque houve uma alteração sócio 
econômica, que aí eu concordo com o Bianco, muita água passou de 
baixo da ponte de 88 para cá, então que mude, mas você fazer 
interpretação extensiva para dizer que contribuição social precisa ter 
Lei Complementar é martelada jurídica, e é arriscado, porque pode ser 
no momento a favor do contribuinte e depois contra e aí você está 
gerando insegurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daniel. 

Sr. Daniel: Em primeiro lugar eu gostaria de saudar o professor João 
Bianco pelo aniversário dele, em seguida, consignar minha discordância 
nesse ponto por um motivo, e nesse ponto também abonar a posição do 
professor Zilveti, porque, veja, o professor Zilveti falou da discussão dos 



constituintes e de naquele momento foi considerado apenas a questão 
do imposto, em que lhe foi oposta a posição de uma evolução da 
Constituição de uma abertura maior do art. 146. Mas veja, na Emenda 
Constitucional número 20 de 98, o constituinte fez, o constituinte 
derivado fez alterações específicas no art. 195 diversas e que refletem 
uma forma de positivação de normas de competência absolutamente 
distintas das que são utilizadas pelos impostos. Veja, se nós olharmos a 
Constituição, vai falar cabe à União competência para instituir imposto 
sobre renda, território rural, etc., etc., ponto. Agora se, nós vamos ao 
art. 195, o constituinte já vai ser uma outra forma totalmente distinta, 
ele vai dar inicialmente a finalidade, porque como já dizia o professor 
Tércio, é uma norma de competência com um critério de validação 
finalística, e em seguida ele vai utilizar critério de validação causal 
extremamente específicos, ele vai dizer, o sujeito passivo de forma 
expressa, ele vai dizer quais são os fatos geradores de forma expressa e 
as bases de cálculo, ora, tivesse avançado mais um pouco, o 
constituinte ele teria posto também as alíquotas da contribuição social, 
foi o que faltou basicamente e difere totalmente da forma que as normas 
de competência positiva são postas com a validação causal ampla, e por 
conta dessa amplitude que pode potencialmente, não só 
potencialmente, como efetivamente gerar conflitos de competência, que 
a Lei Complementar assume realmente essa função de maior 
preponderância. E sobre esse ponto me parece que a coerência 
sistêmica do constituinte se manteve ao longo desse tempo, não foi só 
uma posição isolada no momento da elaboração da Constituição, mas 
que se manteve com a emenda constitucional número 20, e que a meu 
ver, não haveria por que interpretar extensivamente ainda que se 
considerasse uma Constituição aberta, hipoteticamente, nesse ponto 
também me parece que as disposições do sistema constitucional 
tributário exigem que ela seja interpretada de forma fechada, de forma 
mais restrita, e quanto à questão que está sendo gerada desde a 
semana passada, discutida sobre tipo e conceito, me parece que é uma 
discussão hoje um pouco, como posso dizer, se tornou ampla demais. 
Como assim? No sentido de que os próprios autores que sustentam a 
Constituição tipológica sustentam sobre premissas, argumentos 
básicos, primeiro que a Lei Complementar traria uma definição 
conceitual dos fatos geradores numa etapa posterior de positivação 
tributária, e segundo por uma questão de evolução, para possibilitar a 
evolução do conteúdo das competências ao longo do tempo. Sobre isso 
me parece que, primeiro, isso parte de uma premissa de que conceitos 
não evoluem, que é uma premissa, a meu ver, equivocada, e quanto à 
positivação no sentido mais preciso dos fatos geradores, das bases de 
cálculo que a Constituição atribuiu aos entes federados, me parece que 
a distinção é muito mais quantitativa do que propriamente qualitativa. 
Porque vejam, ainda que se fale em tipo, e eu me lembrei das lições da 
professora Misabel naquele trabalho dela sobre tipos, que uma das 
características clássicas, digamos assim, a definição do tipo, é a 
possibilidade de renúncia de qualquer um dos seus elementos. 
Qualquer um daqueles elementos pode, a medida da evolução desse 



tipo ser renunciado, ao passo que mesmo os autores que sustentam 
tipos na Constituição fazem a concessão de um sentido mínimo das 
competências constitucionais. Se você tem um sentido mínimo, ou seja, 
determinados caráteres que não podem ser renunciados, você traz tido 
o conceito com uma distinção meramente quantitativa e não qualitativa 
como ela tratada num livro daquelas distinções que a professora 
Misabel faz. E sobre isso, acaba, digamos, tornando aquela distinção 
aristotélica entre essência e acidente de um conceito. O tipo teria uma 
essência muito restrita, que seria o sentido mínimo concedido até 
mesmo pelos autores que sustentam tipos na Constituição, como o 
professor Schoueri, e um amplo acidente, vamos dizer assim, enquanto 
os conceitos teriam como, por exemplo, digamos também os mesmos 
autores que sustentam tipos das competências de impostos, enquanto 
as competências para contribuições teriam conceitos por conta da 
minuciosidade com que foram tratadas. Vejam, distinção não deixa de 
ser quantitativa, na minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís. Depois Cláudia. 

Sr. Luís Flávio: Eu penso que o Bianco nos trouxe algumas questões 
aqui que realmente incomodam. Quando nós olhamos a Constituição 
Federal, nós temos uma série de distinções entre impostos e 
contribuições, em especial o Brandão aqui nos trouxe também uma 
lembrança de que o art. 150 da Constituição Federal ao tratar sobre as 
imunidades, diz que não incidirão impostos sobre, o mesmo art. 150, 
inciso VI, e aí então as suas alíneas vão delineando quem são essas 
entidades, ou quais são os objetos na imunidade subjetivas, imunidade 
objetivas, que não terão a incidência dos impostos. Além do 146, em 
que os impostos terão o fato gerador, contribuinte, base de cálculo 
definida por Lei Complementar. Bom, nós temos a seguinte questão, 
pensando agora em imunidade. Em 1988 nós tínhamos a maior fonte de 
arrecadação dos impostos e pensando numa classificação dos tributos 
em destinação do valor arrecadado, pensando sobre uma perspectiva, 
qual decisão foi tomada pelo constituinte? Entidades? Esses objetos 
aqui contemplados pela imunidade? Vocês não irão contribuir para as 
despesas gerais dos estados. Da União, dos estados e municípios, já 
que os impostos são aqueles tributos que não tem destinação específica 
e em matéria orçamentária se destinam as despesas gerais dos entes 
estatais. Ora, mas em relação às contribuições que tem legislação 
específica, vocês irão contribuir. Em relação às taxas vocês irão 
contribuir. O Supremo Tribunal Federal em uma série de decisões já 
disse, olha, as imunidades não se aplicam às contribuições, não se 
aplicam às taxas, apenas aos impostos. Mas o Bianco, o aniversariante 
do dia, nos trouxe aqui uma provocação bastante interessante. De 88 
para cá, como o Fernando disse, muita água passou por de baixo dessa 
ponte. Essas nossas contribuições que não se destinam a despesas 
específicas dos entes federados, da União, no caso, são sujeitas à DRU, 
a Desvinculação de Receitas da União, é uma Emenda Constitucional 
que já foi reeditada uma série de vezes, que basicamente diz, olha, essa 
espécie tributária que deveria ser arrecadada para uma finalidade 



específica poderá ser desvinculada dessa finalidade para que a União 
utilize para as suas necessidades. A partir daí eu tenho a seguinte 
situação, olhando para a imunidade. Eu tenho um avanço imenso da 
arrecadação de PIS e COFINS, essas entidades, esses objetos que 
pensando em imunidade não estariam sujeitos a essa contribuição a 
despesas gerais, a partir daqui estão, porque elas estão sujeitas às 
contribuições. E uma provocação que, essa eu achei muito interessante 
realmente é, será que a partir dessa alteração do feitio constitucional 
trazido pelo constituinte derivado, será que essa jurisprudência que o 
Bianco foi cauteloso dizendo “não quero rever isso”. Será que essa 
jurisprudência não deveria ser revista realmente? Será que esse 
fechamento da Constituição quando eu falo em imposto e contribuições 
em razão dessa alteração do próprio constituinte derivado, não poderia 
trazer uma revisão jurisprudencial? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cláudia. 

Sra. Cláudia: Eu entendo, João, que a realidade não pode se sobrepor 
ao direito, no mínimo, para garantir a literalidade que é o ponto de 
partida de qualquer interpretação. Então eu tenho dificuldade 
realmente de ignorar a jurisprudência toda do Supremo que em 
diversos julgamentos, inclusive aquele grande que teve da COFINS, das 
entidades de previdência privada, deixou claro que quando a 
Constituição fala de imposto ela está tratando de imposto, que quando 
ela fala de contribuição, ela está tratando de contribuição. Então, eu 
tenho dificuldade e prefiro achar, dentro do sistema, respostas para 
alguns problemas, acho que talvez esse da lei complementar realmente 
a gente não tenha como solucionar, de se manter, de se ter uma lei 
complementar definindo fatos geradores de contribuições, até 
advogados desenvolveram teses, né, nesse desespero pela lei 
complementar, dizendo que se começou com uma forma, deve ser 
mantida essa forma, certo? Então, se tem a Lei Complementar 7/70 ou 
a 70 de 91, é lei complementar que deve alterar, também não vingou 
essa interpretação. Mas, por exemplo, a questão da capacidade 
contributiva, você não precisa alterar o direito para mudar a realidade, 
você pode simplesmente fundamentar a capacidade contributiva 
necessária em qualquer tributo, ainda que não seja o seu princípio 
informador máximo, por exemplo, pelo princípio da igualdade. Então, se 
a igualdade é tratar de forma diferente os desiguais, ou de forma igual 
os iguais, eu prefiro procurar dentro do sistema respostas ainda que 
elas não sejam aceitas pelo Supremo do que realmente rasgar a 
literalidade, que não pode ser ignorada. Então, mais conservadora que 
você, essa é a minha posição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu vou dar o assunto 
por encerrado, porque já está bem debatido. Apenas lembrando o 
seguinte, retornando ao ponto original aqui, de que a preocupação de 
apenas os impostos estariam sujeitos na definição da sua base, do seu 
fato gerador e base de cálculo também, por lei complementar, é uma 
questão de evitar conflitos de competência, vamos lembrar também que 
a própria Constituição exige lei complementar para instituição de 



impostos e contribuições do campo residual. Exatamente acho que 
dentro desse sentido, evitar avanços aonde há o campo de tributação 
pertence aquele órgão que está pretendendo, ainda que seja a própria 
União, que só a União pode fazer isso, criar novos tributos. Me parece 
que essa é uma-- 

Orador Não Identificado: Muito bem lembrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que este é um 
ponto que olhando a Constituição sistematicamente e não literalmente, 
Cláudia, a interpretação literal é a pior de todas, né, se ela for 
exclusivamente literal. Mas nós temos que lembrar, também, que ao 
legislador cabe usar os termos técnicos nos sentidos próprios que eles 
têm, e os intérpretes também devem interpretar as leis levando em 
conta os sentidos técnicos que ele tem, imposto é uma coisa, 
contribuição é outra. Apesar das divergências classificatórias 
apresentadas aqui, eu lembro até que o Cleber Giardino e o Geraldo 
Ataliba fizeram, publicaram um artigo muito interessante, isso nos anos 
60, acredito, sobre, eles diziam, determinadas contribuições são taxas e 
outras são impostos, dentro da classificação tripartite dos tributos. 
Pondo de lado isso, a Constituição ela tem uma coerência semântica 
que também não pode ser abandonada, ela chama de imposto o que é 
imposto, de contribuição o que é contribuição. Não é só uma 
literalidade, é uma coerência semântica e a observância de conceitos 
técnicos, independentemente de posições doutrinárias, conceitos 
técnicos, ou termos técnicos, melhor dizendo, dentro da Constituição. 
Olha, o assunto acho que foi bem discutido, para efeito de ata, então 
fica determinado que, a partir de agora, contribuições continua não 
precisando de lei complementar. 

[Risos]. 

Sr. João Francisco Bianco: Só uma observação. Quando o Schoueri 
voltar, nós vamos reabrir o assunto. 

[Risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por enquanto, então, fica 
nessa posição. Vamos ao segundo assunto da pauta, do Luís Eduardo 
Queiroz. Luís, você apresentou com bastante minúcias e assim que eu 
acho que deveria ser feito mesmo a apresentação dos assuntos para 
orientar aqueles que se interessem antecipadamente pela pauta, mas eu 
não vou discriminar, até porque você deve estar com alguma, algum 
encaminhamento pessoal seu, então, por favor, apresente o assunto. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom dia. Só parabenizando o senhor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele já está com 120 anos. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Então, a Emenda Constitucional, né, que 
saiu, 87, que saiu em 16 de abril, agora, ela trouxe algumas mudanças, 
e eu acho que foi bem discutido, acho que, tem muita notícia já sobre 



ela, ela trouxe mudança principalmente no mercado, no e-commerce, 
no comércio pela internet, onde contribuintes compram mercadorias e 
elas saem de um estado e tem destino outro estado. E aquela briga 
entre os estados de quem deveria recolher, quem deveria ficar com o 
imposto ICMS. E aí a Emenda Constitucional trouxe as operações 
interestaduais que destinam bens e serviços a consumidor final, 
contribuinte ou não do ICMS, e ele fala que será adotado a alíquota 
interestadual, caberá ao estado localização do destinatário, o imposto 
correspondente à diferença interna daquele estado e a alíquota 
interestadual. E a Emenda Constitucional, ela trouxe, obedecendo o 
critério de anterioridade, ela disse que a produção dos efeitos, ela vai 
ficar, a entrada em vigor da emenda era naquele dia da publicação, mas 
que os efeitos vão ser produzidos apenas no ano seguinte, e após 90 
dias. E ela também trouxe uma alteração, e como esses efeitos seriam 
aplicados, né, ela mudou o art. 99 das disposições Constitucionais 
transitórias, trazendo para o ano de 2015, 20% do ICMS ficaria, 20% 
dessa diferença de alíquota, né, ficaria com o estado de destino, eu 
entendo que o estado de origem e essa alíquota vai sendo graduada até 
chegar 100% para o estado de destino. O problema foi que ela traz o 
primeiro ano, 2015, né, a alíquota de 20% para o estado de destino, e 
80% para o de origem, mas 2015 a Emenda Constitucional entra em 
vigor dia 16 de abril, e com efeitos a partir de 2016. Esse é o primeiro 
ponto, a gente não sabe como que vai ser será aplicado esse Inciso I, de 
2015, né, tem gente que fala até, será que vai passar para frente, será 
que em vez de 2015 vai ser 2016? Então ao invés de 100% apenas em 
2019 seria em 2020. Ou outros ainda trazem, porque o ICMS ele 
precisa, voltando agora no gancho no assunto anterior, precisa de lei 
complementar, e não existe lei complementar ainda que fale nada sobre 
isso, então como seria a aplicação desse ICMS, quando seria aplicado e 
como que seria aplicado esses incisos também, que ele fala 2015, 2016, 
17, 18 e 19 de 20% a 100%. Eu acho que é mais uma dúvida do que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Luís? 
Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, esse assunto aqui me pareceu 
que estava fechado aqui na mesa, mas sempre há oportunidade de ter 
abertura evidentemente. O que ficou, assim, quase que com uma 
maioria ou unanimidade nossa, é que o artigo que fala da entrada em 
vigor ele foi feito para ser publicado em 2014 e não foi, foi publicado em 
2015, então, não vai ser mais noventa dias além de janeiro, está 
observando o princípio, se ele fosse publicado em dezembro ou outubro, 
novembro, sim, teria que obedecer a anterioridade, além da anualidade. 
Ele foi publicado em abril, vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2016. 
E o primeiro ano vai ser abandonado, embora as notícias que eu tenho 
visto do Norte, dizem que eles vão começar a cobrar já os 20% esse ano, 
mas nenhuma base, né, porque a própria emenda fala claramente que, 
então vai começar a partir do segundo ano, 40%, a partir de janeiro. 
Agora, essa questão que você falou da lei complementar, com base no 
que está, não sei, eu acho que, eu tenho a impressão que um convênio 



resolve essa questão, e isso vai ser feito porque não está sendo feito 
porque está essa discussãozinha, né, meio chato. Mas acho que, eu 
tenho a posição de que para esse caso a própria Constituição já deu 
todos os parâmetros, basta realmente que se cada entidade, é isso, a 
minha posição realmente não precisa de lei complementar, ela já é 
autoaplicável, se quiserem fazer mais a questão de nota, como é que vai 
ser a questão de devolução, cancelamento de venda, essas coisas não 
foram resolvidas. Mas são coisas simples, o básico é isso, né, vai entrar 
em vigor dia 1º de janeiro aplicando o inciso II e não vai haver 
prorrogação para 2020, né? Não, vai fechar do jeito que está aqui, salvo 
uma nova emenda. Mas como está aqui, não tem como dizer prorroga o 
primeiro para 2016. Então o texto legal é esse daí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que foi falado sobre a 
evolução, não é, pelas mãos do legislador constituinte derivado. Nós 
temos um exemplo de involução e de incompetência, não é? É 
impressionante. E um exemplo de que aquele princípio de que não há 
palavras inúteis na lei e inoperantes, realmente merece bastante 
cuidado, não é? Luís Carlos. 

Sr. Luís Carlos: Quando foi promulgada a Lei Kandir, 87/96, teve uma 
discussão se a lei teria acabado, revogado tacitamente o diferencial de 
alíquota. Porque ela previa um sistema de créditos em que a figura do 
diferencial de alíquotas, que é a diferença de uma operação 
interestadual que se paga uma alíquota menor do que a interna, e 
chegando no estado de destino o adquirente deveria pagar essa 
diferença, quando se tratasse de bens do artigo permanente ou de uso 
de consumo. A lei, esse diferencial ele está lá na Constituição, né, mas 
com a Lei Kandir ela não tratou, praticamente fez 
pouquíssimas referencias, fez alguma referência à substituição 
tributária num outro contexto e se discutiu isso, se teria acabado o 
diferencial de alíquota. Se não me engano o professor Rolim escreveu 
um artigo, à época, sobre isso, mas essa questão de, não lembro se 
chegou a ser apreciada no Supremo, mas o fato é que o diferencial 
continua sendo exigido nas regulamentações, e com base, com base 
apenas, quer dizer, apenas, né, com base na Constituição Federal sem 
nenhum tipo de regramento em lei complementar. Então, teria faltado, 
no ICMS é muito importante essa noção que existem os elos, que a lei 
complementar seria um elo necessário em termo de legislação ordinária 
por conta, inclusive, principalmente dos conflitos de competência. Mas 
mesmo nessa questão continuou se aplicando, esse elo foi, prescindiu-
se dele, né, desse, da regulamentação em lei complementar. Agora, com, 
com a emenda eu concordo com o que o professor Brandão, de que 
realmente não teria talvez a necessidade porque se nós analisássemos 
os dois artigos da própria Constituição que tratam sobre lei 
complementar de maneira geral, o 146, e em relação ao ICMS, não 
recordo o número, mas o art. 155, § 2º, um dos incisos que traz 
exatamente as matérias de lei complementar específicas para o ICMS, 
acho que em nenhuma delas você cria algum problema em relação à 
Emenda Constitucional 87. Agora, o que acontece é que essa emenda 



deixou vários aspectos que não seriam aspectos estruturais do imposto, 
da composição do fato gerador, mas seriam aspectos operacionais. E 
essa emenda ela criou um problema porque ela aboliu o princípio da 
origem, em relação às operações interestaduais para o não contribuinte 
e criou esse princípio do destino a exemplo das operações que eram 
feitas entre contribuintes. Mas o princípio da origem, ele por mais que 
fosse criticada a questão dos estados do norte, estados prejudicados 
porque com o, com o ‘e-commerce’, você eliminou intermediários, e os 
estados eles ficaram, os estados do norte eles foram preteridos de uma 
arrecadação que eles tinham no comércio tradicional por conta uma 
cadeia que foi eliminada, em questão de justiça você, em conceito de 
justiça você teria assim, é o imposto sobre consumo, então nada mais 
justo, lógico, razoável, que ele seja tributado no consumo. Mas o ponto 
de vista operacional, ele tem um problema grave que é, você não tem a 
pessoa física, o não contribuinte que adquire, a pessoa que adquire o 
produto no estado de destino, não é contribuinte de ICMS no estado de 
destino. E o remetente, ele também não é contribuinte, não tem 
nenhuma relação no estado de destino, então você criou uma obrigação 
totalmente extraterritorial, por isso que era na origem, porque não se 
tinha como fazer, não se tinha como fazer, primeiro, com que uma 
pessoa física pagasse ICMS, e depois, com que uma pessoa com 
estabelecimento em outro estado sem nenhuma relação com o estado de 
destino pagasse ICMS. Então a solução ali foi a origem, aqui foi o 
destino. Isso causa, e agora isso foi, passou a ser a tributação 
compartilhada origem e destino, mas em que o vendedor, ele é 
responsável por pagar o imposto, fazer essa repartição e fazer o imposto 
chegar, produto da arrecadação chegar, nos estados de destino. 
Teoricamente isso não seria tão difícil se houvesse uma legislação 
uniforme. Então se as regras e os procedimentos que estão pendentes 
de regulamentação fossem absolutamente uniformes em território 
nacional, as guias, os prazos, os pagamentos, e as hipóteses que podem 
gerar algumas dificuldades, como devolução, como substituição 
tributária, um problema grave aí. Se houvesse uma uniformização, o 
problema é que não tem não nenhuma sinalização nesse sentido, a 
uniformização ela seria por convênio, até porque ela tem um nível de 
detalhe muito grande que não caberia numa lei complementar. Mas o 
grande problema é que você não tem nenhuma sinalização, ainda, de 
uniformização e o que pode acontecer é que os estados adotem 
regrinhas diferentes. Então a pessoa que está aqui em São Paulo e não 
tem estabelecimentos em outros estados ela vai ser que observar as 27 
legislações, o que gera até um problema de concorrência, porque 
alguém para fazer isso precisa ser muito grande, precisa ter uma 
estrutura enorme, e você não pode eliminar do comércio eletrônico 
pequenas empresas. Então, até para isso, até para se preservar uma 
concorrência saudável nesse setor seria importante a necessidade, seria 
importante uma legislação, um convênio que uniformizasse todos os 
aspectos da apuração desse semestre, dessa nova hipótese, nessa nova, 
dessa repartição de alíquota. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. 



Sr. Luís Carlos: Perdão. Eu esqueci um detalhe mais importante. 
Parabéns, João. 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Luís realmente esclareceu bastante a 
questão nesse aspecto da novidade da lei do comércio eletrônico, até 
dois dias atrás nós tivemos um seminário sobre comércio eletrônico na 
GV, em que foi levantado exatamente esse ponto, esse ponto prático, do 
contribuinte ter que pagar um imposto para um estado em que ele não 
é contribuinte. E aí, a plateia ficou bastante inquieta porque todos 
estavam se entreolhando dizendo assim, eu estou me vendo nessa 
situação, e me vendo nessa situação, depois vieram conversar com os 
debatedores, tudo, para saber o que fazer com tão pouco prazo para 
entrada em vigor da lei. Então, por um lado, eu não tenho dúvida que 
não precisa de Lei Complementar. Não precisa de Lei Complementar. 
Estou convencido de que a Lei Complementar não se presta a isso. Mas 
também por essa questão brasileira de semântica, eles têm que ficar 
dando nome à lei, Lei Complementar, Lei Ordinária, e o que é ordinária 
não é complementar, o que é complementar não é ordinária. O 
Otto Bachof escreveu um texto bem interessante, todo mundo conhece 
ele pelo lado das normas constitucionais inconstitucionais, mas ele 
escreveu muita coisa boa. Ele escreveu um texto sobre a unificação do 
sistema alemão dizendo justamente da importância das normas gerais, 
ele conhecia muito direito constitucional e muito direito material, e 
dizer que a norma geral ela tem a função de esclarecer a tributação no 
ambiente jurisdicionado federal, né, a federação instituída na 
Alemanha, para que evite conflito de competência e que operacionalize o 
sistema. O que falta para a nossa questão aqui do comércio eletrônico é 
uma lei que torne o imposto operacional. Ela não precisa ser 
complementar, ela naturalmente será uma Lei Federal, certo, que, ou 
que seja até por um convênio entre estados, no convênio se esclareça 
justamente o que fazer e como evitar que cada estado aplique o seu 
modo de fazer e que gere um conflito tão grande entre fisco e 
contribuinte e um custo financeiro absurdo, que ocorre na solução 
tributária, que já ocorre na solução tributária e que torna muitas vezes 
inviável, e aí Luís, perfeita a colocação, a pequena empresa trabalhar 
nesse cenário. Você tem um sistema parrudo de informática, mais gente 
trabalhando dia e noite para fazer todas as modificações, acertar 
inclusive as notas, porque a nota que não aceita, nota eletrônica não 
aceita no computador, você não consegue fazer a nota porque falta um 
detalhe legislativo e consequentemente a informatização daquele estado 
para que você consiga pagar e cumprir tua obrigação tributária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só um fechamentozinho, um 
complemento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do assunto anterior? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, do assunto anterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é que você falou em comércio 
eletrônico e na verdade, só para confirmar, essa emenda ela é ampla, 
geral e irrestrita, se aplica a todos os bens e serviços fornecidos para 
outros estados. O ‘e-commerce’ foi o motivador, mas é aplicável a todos 
os bens.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos. Guilherme 
Froner. Guilherme, PIS, COFINS, sobre a receita de vinculação de 
publicidade de empresas jornalísticas. 

Sr. Guilherme Froner: Eu trouxe um pen drive com as emendas. Se 
puder colocar aí, por favor. Bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, eu acho que, eu 
dei uma interrompida no assunto anterior porque eu acho que já foi 
debatido, mas eu quero limpar a pauta hoje porque hoje é a nossa 
última reunião do semestre, então eu não quero passar para o próximo 
semestre com assuntos pendentes. 

Sr. Guilherme Froner: Bom, primeiro, Guilherme. Bom, parabéns aí 
para o João. 

[risos] 

Sr. Guilherme Froner: Bom, meu tema que eu pus na pauta é sobre a 
questão das receitas auferidas pelas empresas jornalísticas, quando 
elas auferem receitas com veiculação de publicidade. A lei 0.833, no art. 
10º, inciso IX, ela determinou que as receitas das empresas, as receitas 
de prestação de serviço das empresas jornalísticas, elas permanecessem 
no regime cumulativo, PIS COFINS. Bom, daí em 2004, teve uma 
solução de consulta da receita que diz que dentre as receitas de 
prestações de serviço das empresas jornalísticas estariam contempladas 
as receitas de anúncios, as receitas de veiculação de publicidade. 
Posteriormente, saíram uma série de soluções de consulta que não 
tratava especificamente sobre esse tema, sobre se dentro da receita de 
prestação de serviço se incluem essas receitas de veiculação de 
publicidade. Só que elas começaram a definir um pouco do que seriam 
essas receitas dessas empresas. Então só vou passar aqui por cima só 
para mostrar o que elas basicamente disseram, elas fazem, elas dizem 
que o regime cumulativo estaria vinculado às receitas inerentes às 
atividades jornalísticas. Ela chegou a excluir, por exemplo, quando eu 
tenho um jornal, uma empresa jornalística, ela tem receitas com 
impressão de jornais, porque ele diz que isso não é uma atividade 
inerente à empresa jornalística, até nos termos que eles utilizam eles 
acabam lembrando ou fazendo referência a uma legislação antiga de 
1979 que trata do conceito das atividades jornalísticas. Bom, 
especificamente tem o decreto 83.284 de 1979 que ele define o é uma 
empresa jornalística, que basicamente ele diz que é aquela que tem a 
atividade de edição de jornal ou revista e no parágrafo primeiro ele faz 
uma equiparação a essas empresas jornalísticas de agência de 
publicidade, empresas de televisão, rádio difusão que exerçam as 
atividades próprias dos jornalistas, que são uma seria de atividades que 



estão arroladas no Art.2º desse decreto. Que basicamente é redação, 
comentário, entrevista, que são atividades bem, assim, bem claras da 
atividade do jornalismo. Bom, o que surge essa dúvida? Porque hoje se 
você pegar, por exemplo, as mídias eletrônicas hoje, né, você tem sites, 
blogues, e muitas vezes eles nem têm, eles nem cobram a assinatura, 
ou até esses jornais de rua, tipo, metrô, destaque, eles não cobram, 
então a única receita que eles têm é de veiculação de publicidade, mas 
assim, eu não enxergo no art. 2º dessa lei, dessa legislação do 
jornalismo, ou até no próprio art.3º, que a veiculação de publicidade 
tivesse, estaria expressa, dentro das atividades dessas empresas, e isso 
não seria, me parece que o mercado, né, todas as empresas elas 
aplicam o regime cumulativo PIS/COFINS, e mesmo quando sendo 
tributados pelo lucro real, né, e não se tem, não se discute, ou se eu 
estou sendo extremamente conservador em não achar que está tão claro 
que a atividade de veiculação de publicidade está dentro do, é uma 
atividade inerente ao jornalista, porque para mim quando eu compro 
um jornal eu quero ler o conteúdo, não importa bem se eu estou, eu 
não vejo para ver as propagandas que estão lá. Eu trouxe também, se 
você pegar, por exemplo, eu sei que não é um assunto específico, né, 
mas, por exemplo, a Lei Complementar 116 ela sempre, ela tratou em 
itens diferentes em que é o serviço de jornalismo propriamente dito e 
aquele serviço que era de veiculação de publicidade que foi vetado. A 
NBS, que é a nomenclatura brasileira de serviços, hoje ela tem códigos 
diferentes para o que é atividade jornalismo e o que é a venda ou sessão 
de espaço, por exemplo, para fazer propaganda, seja na internet, ou 
seja numa mídia impressa. E tem também a lei de direitos autorais, que 
eu acho que foi a única legislação que eu vi que faz uma referência ao 
que é o editor, que lembrando, a legislação do jornalismo ela fala, que a 
empresa jornalista é aquela que faz edição de jornal ou revista e a lei de 
direitos autorais ela define qual é o papel do editor, e ela diz que o 
editor é aquele que tem direito exclusivo de reprodução de uma obra e 
tem o dever de divulga-lo. Quando eu vejo essas mídias, eles não têm 
direito exclusivo de reprodução de uma obra, né, então você pode ter a 
mesma propaganda que ela é veiculada em diversas mídias. Então a 
questão é, está dentro da atividade de uma empresa jornalística essa, a 
veiculação de publicidade? Paralelamente, uma grande discussão que a 
gente tem hoje, uma das principais que a gente está tendo aqui no TIT, 
é a discussão do ICMS sobre veiculação de publicidade. Não sei se essa 
tendência vai ganhar uma certa relevância, e se assim, é tão pacífico, 
pensando só porque eu tenho uma solução de consulta de 2004, que 
fala que essas receitas estão dentro da prestação de serviços de uma 
empresa jornalística. Então esse é o meu questionamento, eu queria 
saber a opinião aí de todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de seguir o debate, eu 
queria, foi bom você ter colocado o art. 10, inciso IX, eu queria fazer 
referência a ele e também fazer uma observação aqui, claro que não vai 
influenciar na nossa, na formação da nossa opinião, mas essas 
soluções de consulta são regionais, não são nenhuma de Cosit, então 
tem um peso relativo. Mas eu acho importante considerar os termos da 



lei. Ela se refere a receitas decorrentes da venda de jornais e periódicos. 
E aí ela acrescenta: "E de prestação de serviços das empresas 
jornalísticas", quer dizer, a própria norma ela já fez dentro do 
jornalismo uma separação em dois tipos de receitas, e vem a seguir 
também prestação de serviços das empresas de rádio difusão. Rádio 
difusão não tem cobrança do ouvinte, você pode cobrar o jornal de 
quem compra o jornal na banca ou assina, mas a rádio difusão ela não 
tem cobrança do ouvinte, a rádio difusão é uma rádio exclusivamente 
para a publicidade. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu vejo justamente nesse sentido. 
Não, imagina, o que importa na questão da mídia é que ela tem a 
função de comunicação não importa o meio que ela entregue, se é 
papel, revista, televisão, rádio, a mídia social, essas mídias alternativas, 
desde que ela tenha o intuito de comunicar, de ser uma mídia, e para 
tanto ela tenha uma restrição que foi aplicada no século XVI para que, 
justamente para tirar o direito de expressão, pois isso era comum, mais 
no século XVII, e logo se estabeleceu que não deveria haver nenhuma 
restrição fiscal a isso. Se a restrição foi retirada e tudo que diz respeito 
à mídia é imune, ou seja, você não está sujeita à tributação, ou em 
alguns aspectos está isento, você tem que considerar o todo, não 
somente aquele texto e aquilo que é publicidade tributar, porque um 
não vive sem o outro. Sem publicidade não há mídia possível, porque 
ele se vale disso. Mesmo que ele cobre, isso já foi até discutido no 
passado, os jornais cobravam, né, o preço de cobrança dos jornais não 
paga sequer o que é possível ter de custo com a gestão de uma mídia. 
Então por isso precisa ter imunidade no papel, precisa ter outros tipos 
de benefícios do estado para não calar a liberdade de expressão, então é 
uma regra específica para manter a liberdade de expressão e sobre 
qualquer tipo de pressão que isso possa acontecer no campo político e 
no tributário incidida é a forma que se usou até então, então não vejo 
que possa ser tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Carlos. 

Sr. Luís Carlos: Eu tenho uma posição diferente, a questão é a 
seguinte, aí pensando também atividade, tem atividade, existe atividade 
propriamente dita, não é, da mídia que existe um conceito talvez um 
pouco mais amplo, modelo de negócio. E o modelo de negócio da mídia 
ele está realmente estruturado para ser influenciado por propaganda, 
então, por veiculação, por ‘n’ tipos de propaganda. Mas a atividade em 
si, o que se quer preservar é realmente a transmissão da ideia, das 
ideias, culturas, informações, e a propaganda ela acabou ficando 
entranhada nisso por uma questão comercial, por um modelo de 
negócios ela ficou arraigada. Mas é possível fazer uma distinção sim, 
porque o que se quer estimular é diferente de você comprar alguma 
coisa, comprar um jornal ou ter um jornal cheio de anúncios, você tem 
uma ideia, você tem um conteúdo, então caberia, por pior que seja, 
para os efeitos econômicos danosos que isso acarrete, eu vejo uma 
possibilidade de extinguir sim a receita das ideias, a receita, isso 
decorre da própria atividade de mídia em que as empresas ganham 



realmente com isso, venda de conteúdo, assinaturas da fonte, de uma 
das fontes de financiamento. Então assim, isso que eu estou dizendo 
economicamente é desastroso, então eu vejo essa distinção e eu imagino 
que receita de propaganda deveria seguir um tratamento normal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a minha opinião 
daqui a pouco. João. Para ficar na ordem aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria só um esclarecimento com 
relação à situação de fato. Porque a gente está discutindo receita de 
propaganda ou receita de prestação de serviços gráficos para terceiros? 
Porque está me parecendo que a receita de propaganda, eu vou 
acompanhar aqui o Ricardo, eu acho que existem coisas diferentes aqui, 
quer dizer, uma coisa é a venda do jornal, outra coisa é a venda da 
propaganda que vai vincular no jornal, mas a propaganda está dentro 
da atividade de rádio difusão, de mesa de jornal, de atividade 
jornalística, e até a literalidade aqui do Inciso IX indica isso e 
claramente ele quis fazer uma distinção. Agora, existem casos de, 
dessas empresas de jornalistas, de jornais que tem grandes parques 
gráficos que eles imprimem jornais para terceiros, e esse é o objeto 
dessa solução de consulta número 405. Eu acho que aí a situação um 
pouquinho diferente, mas eu queria esclarecer se a sua dúvida é com 
relação ao anúncio ou com relação aos serviços gráficos. 

Sr. Guilherme Froner: Não, é sobre os anúncios mesmo, tá? Que eu 
acabei só comentando a questão da receita de impressão, se você pegar 
literalmente o inciso IX, ele fala, receita de prestação de serviço das 
empresas jornalísticas, então se eu tenho uma empresa jornalística com 
parques gráficos e ela aufere uma receita com a essa impressão, eu 
poderia também tentar incluir ela nesse inciso IX, não, não pode. 
Inclusive tem autuação sobre isso já no CARF. Mostra assim, que não é 
a interpretação da receita não está sendo tão literal porque ela está 
excluindo a receita de impressão, então assim, mas no caso dessa 
receita de anúncio, porque parece, eu até pedi o teor integral dessa 
solução de consulta, mas ainda não chegou, mas eu só tive acesso à 
ementa, e ela fala de um jeito como se fosse pacífico essa questão da 
inclusão da prestação de serviços de anúncios dentro do inciso IX. 
Como se fosse uma receita de prestação de serviço de empresa 
jornalística. Mas se você pegar as outras, o que me chamou a atenção é 
que elas, o teor delas faz referência à legislação do jornalismo. Se você 
pegar as atividades que estão lá arroladas, se você pegar o que é edição 
do jornal de acordo com a lei dos direitos autorais, o que me surgiu a 
dúvida é que parece que a receita de publicidade ela não estaria, no 
primeiro momento, incluída dentro dessas receitas que estão 
listadas pelo inciso IX. A minha dúvida é, dentro do inciso IX, abrange 
as empresas de veiculação de publicidade, tudo bem, não entra a 
impressão, mas entra a receita, esse tipo de receita de anúncio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dar a minha 
opinião. Voltando a observação inicial que eu fiz, o próprio inciso IX ele 
separa duas coisas, eu vejo na primeira parte receitas decorrentes da 



venda de jornais e periódicos uma situação muito próxima da 
imunidade, o Fernando colocou aqui os superiores objetivos da norma 
para a imunidade. Agora, sim, não. Eu estou dizendo que, se a lei 
parasse aqui estaria exatamente na mesma situação da imunidade, 
agora, a lei não parou, ela acrescenta. E na prestação de serviços das 
empresas jornalísticas e de rádio difusão. Faz parte do serviço de rádio 
difusão e da empresa jornalística difundir os anúncios, as propagandas. 
Quer dizer, não é que é só fonte de receita, ela comunica, ela comunica 
jogo de futebol, ela comunica piada, ela comunica que houve uma festa 
de aniversário do João Bianco e foram 450 pessoas, não é? Ela é 
antenada com a cultura propriamente dita, e também divulga, divulga 
as marcas comerciais, divulga produto, faz parte do trabalho dela. Não 
vejo nenhum problema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem gente que compra jornal para ver 
anúncio de emprego só. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente. Está 
lembrando, anúncio de emprego, venda do meu carro velho. Quer dizer, 
tudo isso faz parte do serviço. Então, quando cobra de um particular 
que coloca um anúncio, isso não é receita da empresa jornalística? Não 
tem sentido. Agora, essas empresas evidentemente podem ter outras 
atividades, estão sujeitas aí ao regime não cumulativo. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso aí já vem lá de trás, né, que nós 
tínhamos a imunidade dos impostos e se entendia, claro, na venda não 
incidia ICMS, não incidia IPI e ficou a questão da publicidade do que 
estava sujeito ao ISS. Era o único imposto que ainda estava 
atravancando essa questão da imunidade dos impostos. E o Supremo 
decidiu e por isso talvez conste aqui, que os anúncios, não é, e 
publicidade inseridos nos jornais abrangia o ISS, então ficou 
definido, até tem um veto de anúncio da Lei Complementar 116 
exatamente em função disso, porque realmente o jornal não obstante eu 
achar que muitas revistas nem deveriam passar pela imunidade, porque 
são revistas que dão muitos artigos assim, interessantes de se ler, mas 
não tem nada a ver com cultura, só tem, né, aliás, são as que mais 
vendem, mas paciência, não dá para diferenciar isso da norma 
constitucional. Devia ter uma PEC até para fazer isso, mas infelizmente 
não tem, enquanto não tem, o anúncio dela está dentro do sistema da 
imunidade, logo a prestação de serviço que se refere aqui seria 
exatamente essas típicas da venda do jornal e a da revista. Eu já tive 
um caso, é claro, a empresa, esse jornal Metrô mesmo que se fala, ele é 
impresso em todo o Brasil por uma única máquina, né? Vamos dizer 
assim, acho que talvez seja o parque gráfico do jornal estadão ou da 
Folha de São Paulo que faz a impressão. Isso é um serviço que eles 
prestam, já não é um serviço jornalístico, né? Tem sindicatos, todo 
sindicato tem um jornalzinho, grande jornal, são feitas por outras 
empresas gráficas ou até pela, por esses grandes jornais. E até uma 
crítica que eu vou fazer aqui, eu só tenho mais uma, desculpe, 
professor, eu acho que, não sei se, é uma questão que vai ficar uma 
coisa pendente. Só para dizer. A exigência de publicar balanço das 



sociedades anônimas ou agora até das limitadas e dar imunidade de 
papel de imprensa para isso é um absurdo, porque ninguém lê esses 
balanços a não ser aquelas poucas pessoas interessadas. E senão 
milhões, é uma tonelada de papel inútil que se joga tudo fora. Você 
pega, o dia o que “Valor Econômico” publica o balanço em abril, é um 
calhamaço assim, e multiplica isso por 300 mil e ainda a 
obrigatoriedade do Diário Oficial. Poxa, fala sério, né? No mundo de 
hoje obrigar a publicar no papel? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer falar 
sobre o assunto? Nós chegamos à conclusão que está no regime 
cumulativo a totalidade da receita da empresa de relativo a serviço de 
rádio difusão e jornalística, não é? Temos mais cinco minutos, se 
alguém tiver algum assunto para apresentar. Não havendo mais 
assunto, pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria comentar aqui no pequeno 
expediente, mas só para finalizar. Ainda não há coisa definitiva, 
confesso que eu sempre pensei dessa forma e eu tenho grande oposição 
por parte da jurisprudência, mas o Supremo acabou decidindo que 
realmente as decisões que são declaradas constitucionais ou 
inconstitucionais antes da mudança da jurisprudência do próprio 
Supremo, ao contrário do que diz o próprio processo civil, só se 
submetem à ação rescisória de prazo de dois anos. Quer dizer, o que a 
fazenda está fazendo com a contribuição social sobre o lucro e com 
outras hipóteses em que haja mudança da orientação jurisprudencial 
do Supremo não se sujeita, pelo menos nesse momento, à relativização 
da coisa julgada. Divergimos nisso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Microfone está 
com quem? Microfone volante. 

Sr. Fernando: Com licença, professor Brandão. Meu nome é Fernando. 
O senhor tem um número desse julgado do Supremo Tribunal? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tenho. ADI 2.736, ah não, desculpe. O 
recurso extraordinário 730.462. 

Sr. Fernando: Setecentos e trinta, quatro, meia, dois? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Setecentos e trinta, quatro, meia, dois 

Sr. Fernando: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse toque telefônico, na 
verdade é toque de encerramento das reuniões da nossa Mesa de debate 
do semestre. Semana que vem ninguém venha, por favor. Estão 
dispensados. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma pena, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma pena, mas muitos 
viajam também, e mantendo um pouco da tradição de nos alinharmos 
aos tempos de aula na faculdade, não é, podemos sempre rever isso, 



viu? Mas por enquanto, mês que vem não teremos reunião e na 
primeira quinta-feira de agosto sim. Lembrando que agosto será o mês 
do congresso internacional que realizaremos. Muito obrigado. Os que 
forem viajar, boas férias, e até agosto. 
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