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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa mesa, 
hoje com a grande alegria de estarmos conectados com o Instituto de Estudos 
Tributários, lá do Rio Grande do Sul. Dr. Thales, presidente do instituto, bom 
dia!  

Sr. Thales Michel Stucky: Professor, bom dia é um prazer estamos aqui 
acompanhando essa reunião de hoje, nessa primeira experiência aqui.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos com alguns problemas de ordem 
técnica, você está sabendo? Pouca visão, mas estamos recebendo bem o som de 
vocês, esperamos que com o tempo a gente desenvolva uma maneira de nos 
conduzir, que seja apropriada e mais útil, e profícua para os dois lados.  

Queria agradecer, viu Thales, através de você e de todos os companheiros aí do 
Instituto, esta ligação conosco e eu pessoalmente tenho uma grande alegria de 
participar do IET, vocês me deram a honra de ser sócio honorário, e todos os 
eventos que vocês fizeram me convidam, eu estou sempre aí. Modo que tem uma 
ligação muito grande com vocês e sinto que nossos institutos podem realmente 
trabalhar juntos, para muitas outras ocasiões, muitos outros eventos. Não só eu, 
mas todos os diretores e outros membros do nosso Instituto do IBDT participam 
constantemente aí dos seus congressos, sempre muito bons. Um manifesto aqui 
para todos, a alegria de estar junto com vocês.  

Sr. Thales Michel Stucky: Dr. Ricardo, a alegria é nossa de estar 
compartilhando essa oportunidade de debater diretamente com o IBDT e 
esperamos que seja a primeira experiência de várias, de forma tornar o IBDT o 
instituto cada vez mais próximo. A gente está à disposição.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom dia, Thales, Schoueri. Eu estou querendo falar 
para o Ricardo, que a ideal é que esse tipo de mesa continue aí, o que nós temos 



aí, ou seja, o grau de informalidade. Vamos tentar manter uma mesa o mais 
normal..., ou seja, vocês estão aqui, nós vamos considerar vocês aqui, vamos 
debater, vamos evitar, tem medo que a gente comece a ficar... joga a palavra, 
volta a palavra. Thales, esteja em casa.  

Sr. Thales Michel Stucky: Perfeito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Converse quanto quiser, interrompa, enfim, como a 
gente faz aqui. Está bom? Bem-vindos!  

Sr. Thales Michel Stucky: Pode deixar.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pequeno expediente, alguma comunicação? 
Bianco?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui no pequeno expediente um 
acordum, viu Thales, eu vou ... Thales eu estou aqui, você acredite que eu estou 
aqui, viu? Você não vai conseguir me ver, mas eu estou aqui. 

Sr. Thales Michel Stucky: Pode deixar, eu lhe vi aí, pode deixar. [risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar esse pequeno expediente, esse 
acordum do Supremo, é o recurso extraordinário 250, 844. Eu estava lendo o 
ementar do Supremo e me chamou a atenção a ementa desse acordum. A ementa 
diz o seguinte, imunidade livros fiscais: “Se a pessoa jurídica de direito privado 
goza de imunidade, descabe impor a manutenção de livros fiscais. A obrigação 
acessória segue a sorte da principal”. É um caso do SENAC, e ele foi 
aparentemente, foi autuado pela prefeitura do município de águas de São Pedro, 
aqui de São Paulo pelo... pelo desenvolvimento de atividade de hotel e 
restaurante do SENAC ali em São Pedro. Que, aliás, é um hotel muito famoso e 
conhecido. Aí me chamou a atenção à ementa, eu fui ler o voto do ministro 
relator, que foi o ministro Marco Aurélio, e ele sustenta que é a obrigação 
acessória que segue a obrigação principal. Se o contribuinte, se a empresa não é 
contribuinte do ISS, não está obrigada a manter os livros relativos ao ISS, mas o 
fato é que, após ser proferido o voto do ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz 
Fux pediu vista e ele fez aqui o voto vista muito interesse, muito profundo em 
que ele sustenta a total desvinculação entre as obrigações principal e acessória, e 
diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A empresa pode ser, pode 
não ser contribuinte de um tributo, mas está sujeito ao cumprimento das 
obrigações assessórias decorrentes, até para efeito de fiscalização. Depois do voto 
do ministro Luiz Fux, o ministro Marco Aurélio pediu a palavra e disse o 
seguinte: “Cumpre ao juiz evoluir, tão logo convencido de assistir maior razão à 
tese contrária ao que sustentou inicialmente. Evoluem aqueles que, realmente, 
tem segurança para fazê-lo, sem receio de perfil ficar respingado”. Ou seja, o 
ministro Marco Aurélio ele mudou a opinião, mudou o voto dele, e no final a 
decisão foi no sentido de a turma negou provimento ao recurso extraordinário 
que era o recurso extraordinário do SENAC. Nos termos do voto do relator que 
reajustou o seu voto. Decisão unânime. Acontece que a ementa da decisão é que 
ficou errada, a ementa saiu ao contrário, a ementa saiu do voto primeiro que 



depois foi reformado. Então, só queria chamar a atenção disso, quer dizer, é uma 
decisão interessante, uma decisão importante, mas que a ementa está 
completamente errada e não corresponde ao que acabou sendo decidido pelo 
Supremo. Aliás, foi pela primeira turma do Supremo a decisão de 29 de maio de 
2012.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra--  

Sr. Thales Michel Stucky: Professor Bianco, poderia repetir só o número do 
acordum que a gente não pegou aqui no inicio.  

Sr. João Francisco Bianco: É recurso extraordinário 250, 844 de São Paulo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra ao professor Gerd que 
pediu aqui e ao professor Fernando. Só quero fazer um comentário aqui de 
encaminhamento do assunto. Qual o limite, qual o limite possível para a 
exigência de cumprimento de obrigações acessórias, porque se a própria 
imunidade está condicionada a alguns requisitos que estão no art. 14 do CTN, o 
Fisco tem o direito de verificar que esses limites, essas condições estão sendo 
cumpridas, o problema é, até... Qual é o ponto até o qual o poder tributante pode 
exercer o poder de fiscalização de entidades imunes ou isentas, principalmente 
imunes, não é? É limitada a verificação daqueles requisitos que estão no art. 14, 
pode ir adiante, pode criar obrigações acessórias, livros e outras coisas mais que 
não estão ali? Então, o professor Schoueri havia pedido a palavra antes, ele havia 
aberto mão, mas volta a pedir a palavra. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se o presidente permitir, porque na verdade sobre o 
tema principal, dada a explicação do João Bianco, eu abri mão porque realmente 
fala sobre imunidade e estava claro. Mas o presidente joga uma questão muito 
mais interessante, pelo meu ponto de vista, que é a questão dos deveres 
instrumentais.  

Só por questão de ordem, presidente, se os companheiros quiserem falar ainda 
sobre o tema da imunidade em geral, eu abro mão para que a gente esgote esse 
tema, que me parece que o Supremo resolveu e depois entraremos, aí sim, para 
os deveres instrumentais e seus limites eu gostaria de falar. Então, se os 
companheiros de mesa quiserem falar ainda sobre a imunidade, não tem 
nenhum problema de esgotar isso primeiro.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Vamos do principal ao acessório, ou do geral ao 
especial, não é? Então o geral é justamente o seguinte, eu fiquei muito contente 
que os ministros do Supremo confessam que podem evoluir no seu pensamento, 
e até mudar a opinião, isso eu fiquei muito contente porque demonstra 
exatamente uma honestidade científica. Porque realmente, não faz sentido, na 
minha opinião, ligar a palavra acessória à principal, no sentido de que só na 
existência da obrigação de pagar determinado produto é possível impor 
determinada obrigação, que na verdade visa o quê? Garantir a arrecadação e a 



fiscalização, é aí que está exatamente o ponto central, são necessárias muitas 
vezes essas informações, escrituração de livros, ou seja, essas obrigações 
acessórias para verificar se está realmente cumprida toda a, vamos dizer, toda a 
sistemática, e as exigências de uma imunidade(F) ou de uma isenção, porque nós 
poderíamos além da imunidade, evidentemente, citar um nome a situação de 
isenção, onde nós teremos os mesmos problemas, se está isento então porquê? 
Não há obrigação a cumprir, está eliminada, vamos dizer, obrigação principal, 
portanto acessório não existe, isso realmente não tem nada a ver uma coisa com 
a outra. Agora, naturalmente agora vem a segunda parte, que eu vou deixar com 
todo o prazer para o Schoueri, não é, que o Ricardo levantou. É justamente esses 
deveres instrumentais, o principal, eu acho, é lembrar, obrigação principal 
precisa estar previsto em lei, obrigação acessória não. Portanto, são deveres, não 
é? Como preferem alguns que são impostas exatamente por atos administrativos, 
e aí que se levanta o problema dos limites, que é justamente outro ponto que 
acho que deveria ser discutido.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou passar a palavra para o Schoueri, depois 
eu volto no que é o mesmo assunto, então como ele já tinha pedido a palavra... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri:  Agora sim, agora vamos entrar no tema dos deveres 
instrumentais que o [ininteligível – 0:12:58] expressão deveres instrumentais, 
porque eu percebo a confusão da expressão acessória e está mais do que 
comprovado que gera confusão mesmo, porque não é nem obrigação, nem 
acessória, mas o tema é: “Qual é o limite dos deveres instrumentais”, porque a 
primeira ideia não tem limite, a gente acredita nisso porque afinal de contas por 
um século, por um século os tributaristas se dedicaram a obrigação principal. 
Nós criamos uma armadura para o tributo, o tributo tem tudo, o tributo precisa 
de lei, anterioridade, capacidade contributiva. Vamos dizer o seguinte, fizeram 
um bom trabalho, fizeram um bom trabalho, eu diria que de algum modo a 
obrigação, o tributo está controlado, não é isso? E o dever instrumental foi 
deixado de lado, ele não era relevante, ele é assunto da legislação tributária, não 
precisa nem de lei, e começa a criar mais e mais deveres instrumentais, deveres 
em cima de deveres. Ao passo, eu tentei..., falado, falado, olha, pagar tributo dói, 
mas pagar para pagar tributo dói muito mais. E nós estamos pagando para pagar 
tributo, são deveres instrumentais que se sobrepõe de um modo exacerbado.  

Então a pergunta que se coloca ao tema que o Ricardo propôs é: Existe um 
limite? E aí é esse o ponto, parece que a gente não lê o art. 113 do código, porque 
o 113 do código, aquele mesmo que fala da obrigação principal como do decorrer 
um fato gerador, fato gerador previsto em lei, etc., etc., ele tem sim um limite 
para o dever instrumental, se é verdade que o limite não é formal, se é verdade 
que é possível pela legislação se definir em novos deveres instrumentais, aliás 
não teria sentido, imagine que precisa-se de uma lei para definir que a nota fiscal 
deve ser em duas vias e não em três vias, não teria nem sentido imaginar coisas 
como essas, mas o limite aqui é finalístico, é no interesse da arrecadação ou da 



fiscalização dos tributos, e essa expressão no interesse da fiscalização da 
arrecadação é que resolve toda, pelo menos deveria resolver as questões. A 
pergunta é, no interesse, e a expressão interesse diverge de comodidade. O 
exemplo que nós temos feito, uma luta grande, Ricardo, é quando você tem 
sobreposição de deveres instrumentais. Ou seja, quando você dá uma 
informação, exemplo claro, você a cada trimestre dá uma informação sobre a sua 
receita. Depois no final do ano você é obrigado a preencher o outro formulário, 
em que vem a sua receita que é a somatória das quatro vezes quatro. Isso é para 
a comunidade da administração, mas não é no interesse da administração, não é 
uma informação de que ela não disponha. Então, parece um bom exemplo do 
limite do dever instrumental. Não é interesse da fiscalização informar aquilo que 
ela já sabe, ou aquilo que deve saber. Então, nós temos que passar, Ricardo, a 
fazer uma análise qualitativa, existe interesse? Então voltamos ao caso como 
esse, o caso da imunidade, existe interesse em saber se a entidade distribuiu 
lucro? Sim. Porque se não houver distribuiu de lucro já não é que se falar em 
imunidade. Exige interesse no caso do SENAC, especificamente, em saber o que 
acontece ali? Claro que existe interesse. A imunidade é condicionada não é uma 
imunidade a qualquer modo, tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, 
então há interesse em fiscalização, em saber conhecer as operações que são 
praticadas. E nesse limite, enquanto houver o interesse da fiscalização, não só da 
arrecadação, interesse da fiscalização, o dever instrumental é legítimo. 
Ultrapassado o interesse, virado algo gradual(F) que já não faz mais sentido, que 
não há razão, é o limite do dever instrumental. Quero com isso, Ricardo, se você 
me permitir, dizer que até alguns casos me causam algum estranheza, por 
exemplo, é comum, e agora vou até provocando um pouco, é comum que se diga, 
se não sou contribuinte de tal município eu não devo qualquer satisfação a tal 
município, isso é muito comum no âmbito do ISS. Eu penso que depende da 
situação. Porque eu posso ter que provar que eu não tenho, ou seja, pode ser que 
haja razões suficientes para que a fiscalização desconfie de que naquele 
município existe o estabelecimento, e neste caso, pode ser que ela queira 
conhecer meus livros para saber quais são as operações que eu pratico, para 
conhecer se existe um estabelecimento ou não. Então, mesmo aquele não 
contribuinte está sujeito ao dever instrumental enquanto for do interesse da 
fiscalização da arrecadação, não basta dizer, porque eu não sou contribuinte, eu 
não sou sujeito de dever instrumental, ao contrário, você está sujeito ao dever 
instrumental para que se certifique que você não é contribuinte, para certificar 
que não há um estabelecimento.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu vou dar a palavra aos dois que já 
tinham pedido, mas só porque você introduziu esse último ponto aí muito 
interessante, de não ser contribuinte naquele lugar, você pode ser contribuinte 
em outro município, eu quero introduzir aqui na discussão o problema do ônus 
da prova. Quer dizer, será que sou eu que tenho que provar para o Fisco 
negativamente que eu não tenho um estabelecimento prestador de serviço 
naquele município? Isso agora com relação não mais a questão da imunidade, 
não é?  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não provoquei a hipótese, eu falei o seguinte, 
para o Fisco poder produzir a prova dele, ele precisa conhecer os livros. A 
proposta, não é [ininteligível – 0:18:24] a prova, é dizer olha, eu Fisco, tenho o 
direito de te fiscalizar, de olhar o seu balanço sobre pena de eu não poder 
produzir a minha prova, ou seja, eu não quis defender outro modo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, então nós, não é que nós, uma 
pessoa jurídica que não tem estabelecimento num determinado município, não é 
que ela esteja livre de fiscalização por outro município, que é um pouco diferente 
de o outro município criar alguma obrigação acessória para eu cumprir. E Gerd, 
me permita também, voltando ao art. 14, agora à imunidade, no art. 14 existem 
certos requisitos, são três, não é? Não distribuiu parcela do seu patrimônio de 
suas rendas, aplicar integralmente no país os seus recursos, na manutenção dos 
seus objetivos, e o terceiro é instrumental, manter escrituração das suas receitas 
de peso em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar a sua exatidão. A 
colocação que eu quero fazer aqui é, será que... Ao ter entrado num dever 
instrumental, o art. 14, não esgotou os deveres instrumentais passiveis de ser 
exigidos de uma entidade imune?  

Gerd, por favor. O Fernando primeiro, pela ordem.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Essa questão da separação entre 
obrigação principal e acessória, que o Schoueri procura tratar como dever 
instrumental seguindo uma tendência mais atual, parece que vem ganhando 
corpo na medida em que o estado se burocratiza mais, seja por instrumentos 
pragmáticos, seja até mesmo pela evolução tecnologia da máquina de 
arrecadação.  

Então, o que vem acontecendo não só no Brasil, mas em outros países, é que o 
contribuinte passa a ser não só contribuinte, mas arrecadador, não é, e algumas 
jurisdições ele é considerado sócio do Fisco, sócio e se comporta como sócio, 
como a Suécia, não é? A Suécia é um país em que você chegou num nível de 
arrecadação, um nível de especificação da arrecadação que o contribuinte é 
chamado a ser arrecadador, além de contribuinte.  

Esta questão é muito polêmica, tem muita discussão no mundo, mas enfim, para 
o que diz respeito à obrigação principal e acessória, me parece acertado que esses 
dois termos estejam presentes na legislação brasileira, e também pelo fato que a 
obrigação de preencher determinados requisitos que compõe a obrigação 
tributária, sem o que ela não se complete, embora a obrigação tributária nasça 
na sua plenitude com a ocorrência do fato gerador, é necessário o cumprimento 
de determinada obrigações por parte do contribuinte, para que se dê a 
completude da obrigação tributária, daí o nome ser acessória. Com relação a 
imunidade para entrar no assunto, o que se discute é que se você não tem a 
relação tributária, posto que o constituinte retira a competência da autoridade 
fiscal para arrecadar, haveria apenas a condição comprobatória desta posição de 
entidade imune.  



Então o Fisco teria limitado na sua investigação a constatação de fatos formais 
ou de elementos formais que caracterizariam a imunidade. O que for, além disso, 
me parece descabido, me parece que o contribuinte imune ele tem que dizer: 
“Olha, eu sou uma entidade imune, não distribuo lucros, aplico as receitas na 
própria instituição, aplico as receitas no país”, e esses são elementos que o Fisco 
verifica de maneira formal, ele não deve fazer uma, assim, não deve a partir daí 
avançar sobre uma série de outras obrigações acessórias. A questão de 
investigação está dentro da obrigação de tolerar, ou seja, esse contribuinte é 
obrigado a tolerar a ação do Fisco para que ele venha e analise seus livros, mas 
apenas no sentido de constatar os requisitos de imunidade previstos na 
legislação.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Concordo perfeitamente com o que o Ricardo e o 
Schoueri falaram, a preocupação com os limites, evidentemente há limites e eu 
quero dar até alguma ferramenta para descobrir, uma ferramenta é muito 
simples, se chama exatamente princípio da proporcionalidade e proibição do 
excesso como os alemães gostam(F).  

Além disso, nós temos o art. 37 da constituição que diz que a administração 
pública deve seguir a certos princípios, entre eles, o princípio da moralidade, 
outro limite da eficiência, outro limite, então tudo isso junto, por exemplo, 
princípio da proporcionalidade, o que é? Adequação da exigência, necessidade da 
exigência e depois vem aquele que, na minha opinião eu diria, razoabilidade, esse 
estrito senso, [ininteligível], estrito senso uso razoabilidade não no sentido do 
princípio da razoabilidade dos Estados Unidos, mas eu acho que é mais 
conveniente porque a medida pode ser necessária, pode ser adequada, mas não é 
razoável impor esse ônus ao contribuinte, esse é o terceiro requisito. Então, com 
esses critérios eu posso trabalhar perfeitamente. O caso concreto do ISS 
apresenta uma peculiaridade que você levantou, por quê? Se só houvesse 
tributação ou se a competência fosse distribuída só em função da sede, aí nós 
poderíamos talvez discutir, mas como existem hipóteses, lei complementar 116, 
onde o local do exercício da prestação é relevante para determinada competência, 
é lógico que outro município pode ter o legítimo interesse em saber o que você 
está fazendo. Então, eu acho que nesse caso concreto a própria lei completar, 
esse rol, se não me engano, são até 21 hipóteses, não é, por aí, não é? Onde não 
é dada competência pela sede, mas pela execução do serviço. Então, eu acho 
isso, existem ferramentas para justamente limitar eventuais excessos.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sr. Gerd, eu tenho certeza que nós concordamos, só 
para esclarecer, um ponto, não seria a sede, como a lei fala em estabelecimento, 
a minha proposta foi na suspeita da existência de um estabelecimento, mesmo 
que fora do limite 1, havendo razões para tanto também se poderia fiscalizar, 
tenho certeza nós, que nós temos concordância com isso. Já em relação ao 
Fernando que separou a questão formal da material, o Fernando ficou um pouco 



preocupado. Vamos ao caso, o caso do hotel pertencente a uma entidade imune e 
vamos dizer, o exame formal de entidade imune seria olhar o estatuto, eu verifico 
o que é imune. Agora temos um caso concreto. Basta constar do estatuto que 
você é imune, para você não estar sujeito à emissão de notas? Essa é a pergunta 
concreta. Aí me parece, Fernando, que é perguntar, as notas são instrumentos 
apenas para verificar o correto recolhimento de imposto? Nessa hipótese sua tese 
não haveria porque exigir notas, me parece que seria adequada. Mas, eu solto, a 
seguinte pergunta: é possível ou é corriqueiro que se distribua os lucros de 
entidades imunes que se valham das suas operações como forma de distribuição 
disfarçada de lucros? Me parece que é comum e lamentavelmente, até 
corriqueiro. Então, exigir, conhecer quais são as operações que foram 
efetivamente verificadas para ter certeza que, por meio dessas operações não 
houve uma distribuição de lucros, quer me parecer que passaria pelos testes que 
o professor Gerd falou. Então, não consigo concordar com você, que o exame é 
meramente informal, enquanto houver interesse da fiscalização, justificasse o 
dever instrumental, cada caso é um, mas eu diria, exigir eu quero conhecer essas 
operações, eu quero que você emita notas, que você diga o que foi feito. Porque 
eu posso controlar o seu estoque, eu posso saber de algum modo se você não 
está distribuindo lucro, dizendo que forneceu hospedagem, enfim, coisas como 
essas. Fernando, desculpe-me, eu discordo da tese de que basta uma análise 
formal, se é que a análise formal seria apenas olhar o estatuto. Eu acho que pode 
ir adiante, sempre com o teste em saber, é do interesse da fiscalização, voltando 
ao caso concreto. Eu pessoalmente se tivesse que julgar um caso como esses, se 
a fiscalização me dissesse, olha é muito comum, não que eu quero acusar tal 
entidade, mas existem entidades por aí que se valem da imunidade e que passam 
a fazer uma distribuição de lucros. Então, eu quero fiscalizar as operações, eu 
quero que emita nota para eu saber exatamente o que acontece. E eu 
pessoalmente acho que o dever instrumental, no caso, seria cabível.  

Sr. Ricardo Mariz de Olivera: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, apenas para responder o Schoueri, 
entendido que a imunidade é uma subtração de competência tributária prevista 
na constituição, se o ente tributante perde a capacidade de impor a tributação ao 
contribuinte, não me parece razoável que ele exija desse contribuinte 
determinadas atividades de cunho eminentemente fiscal de apuração do fato 
gerador, de apuração da obrigação tributária, se este, estes atos instrumentais 
não são voltados à verificação da completude do fato gerador. Então, se você não 
tem a competência de arrecadar, você não pode também exigir do contribuinte ao 
que está desvinculado da sua competência de arrecadar, porque essas 
competências para mim são muito relacionadas, o que não quer dizer que você 
não possa controlar sobre o aspecto formal e de forma razoável, como o professor 
Gerd disse, a atividade da entidade imune, mas isto para prevenir patologias, 
para prevenir desvios, então isso não tira a entidade imune do foco da 
fiscalização para a apuração de fraudes, para a apuração de desvios que 
efetivamente levem à perda da imunidade, isso eu concordo, agora, exigir dele 
nota fiscal me parece pouco propósito.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o Brandão, depois 
para o Plínio. Eu pedi o acórdão aqui para o João para uma análise mais 
detalhada aqui, e é curioso o seguinte, no relatório está especificado que estão 
sendo exigidos os livros e documentos da legislação tributária, e ao mudar a sua 
posição, o ministro Marco Aurélio, fez referência ao inciso III do art. 14, numa 
visão aparentemente contrária aquela que eu propus aqui de que o inciso III do 
art. 14 esgotaria o limite de obrigações acessórias possíveis, ele se louvou, ou 
lembrou da existência desse inciso III para mudar a sua posição. De forma que o 
acórdão aqui, ele adotou uma posição bastante abrangente, a primeira dessa 
visão é de turma, da primeira turma, ela adotou uma posição bastante 
abrangente de que é possível que [ininteligível – 00:32:25] cumpra todas as suas 
obrigações tal como se fosse uma entidade sujeita a tributação, emissão de nota, 
livros e etc., evidentemente atrás disso vem um monte de declarações. 
Lembrando que no imposto de renda a imunidade é garantida mediante a 
simples entrega anual da declaração de imune, onde o contribuinte declara 
formalmente que cumpriu todas aquelas exigências do art. 14, e o Fisco é que a 
prova contrária, quando ele fiscaliza e constata que alguma coisa está se 
desviando das exigências do CTN, ele faz o lançamento. Brandão.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: O que o ministro fez foi exatamente aplicar uma 
interpretação teleológica, perfeitamente.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E até dizer para você, Gerd, que esses princípios 
que você levou em conta foram levantados aqui também, certo? E para o seu, 
para a sua tranquilidade, o voto do ministro Fux faz referência à opinião do 
Leandro Paulsen, em parecer, aliás, ele se refere ao parecer da Procuradoria, que 
por sua vez se refere à obra do Leandro Paulsen no mesmo sentido. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Meu nome é Brandão, bom dia a todos! Bom dia 
especialmente ao pessoal do Rio Grande do Sul, não é? Muito prazer em conhecê-
los pelo menos à distância ou virtualmente como agora é normal, não é? Tudo 
bem.  

Daí, então a propósito desse acórdão e dessa discussão, nós enveredamos aqui 
por um ponto que não estava eventualmente, ou estava no acórdão. É que o 
SENAC pode estar sujeito a duas imunidades, uma subjetiva, porque ele é uma 
entidade sem fins lucrativos, aliás ele busca isso com muita intensidade, e 
também a imunidade objetiva dos livros, jornais periódicos, etc.. Porque ele 
produz. Bom, parece que o acórdão se referia à imunidade objetiva dos livros, 
não é? Dos livros, jornais que eles produzem, não é?  Não é isso, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Não. Atividade hoteleira.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Que é uma atividade, entre aspas, 
tributada, e mais ainda, quer dizer, o SENAC, em regra, ele tem direito a 
imunidade subjetiva nas atividades que lhe seja essenciais, nós mesmos estamos 
enfrentando um problema aqui de prestarmos serviços e sermos tributados, não 
é, na base da... Por uma contribuição à COFINS, porque não faz parte da nossa 



atividade essencial. Então, eu sei que e o SENAC tem muitas vitórias no Supremo 
quanto a diversas atividades, porque eles aplicam toda a renda em sua atividade 
social, mas isso não me parece um critério adequado, porque você aplicar toda a 
renda em sua atividade, você pode estar fazendo uma competição, conforme o 
Schoueri levantou aqui uma vez, uma competição em desigualdade com outro 
hotel, tem um hotel ao lado que não tem imunidade e ele vai à falência, porque o 
SENAC tendo... Bem, ele está dentro da imunidade subjetiva e a legislação, a 
legislação do município de São Pedro provavelmente é cópia da legislação de São 
Paulo, porque todas fizeram isso. E aqui a gente pode ver muito claramente que o 
fato de haver imunidade, por lei municipal, não estão... eles não estão 
dispensados do cumprimento das obrigações acessórias, até porque mesmo se 
tiver dentro de uma imunidade subjetiva, e eu me referia exatamente a produção 
de livros, que o SENAC também produz, e ele pode produzir livros completos, 
mas também pode prestar serviços gráficos, não é? E como é que vai ser 
demonstrado isso? A não ser através de uma documentação adequada ou uma 
nota fiscal, ou um outro documento que o substitua e a devida escrituração, fora 
da escrituração contábil, seria realmente uma norma de ordem fiscal tributária 
que exige que se mantenha essa documentação em ordem, para verificar o 
cumprimento dessa ... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Brandão, obrigado. Só para mim, um 
esclarecimento adicional, a questão da imunidade em si não está, não foi objetivo 
do acórdão, o acórdão partiu do pressuposto que havia imunidade, não sei talvez 
até não fosse matéria pré-questionado, e não fosse objetivo da [ininteligível – 
00:37:14], a questão aqui é só ... Aliás declarado expressamente, não se pode 
negar que o SENAC goza da imunidade. Então, partindo dessa premissa é que foi 
feita a discussão. Plínio.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Um bom dia aos 
colegas de Porto Alegre, é um prazer tê-los conosco aqui. Eu gostaria de levantar 
essa questão e analisar a questão também sobre um aspecto. Corroborando, 
praticamente, com quase tudo que foi dito aqui na mesa, principalmente os 
aspectos constitucionais levantados pelo professor Gerd, eu vejo também a 
questão sobre um outro ângulo, o que nós estamos tendo em vista aqui é o 
seguinte fato: receita, a receita de uma sociedade, de uma entidade imune é não 
tributável. Ora, a questão de exigir ou não, vamos dizer, o cumprimento de 
obrigações acessórias no âmbito da tributação municipal, ISS, talvez deva levar 
em consideração outro aspecto também. O atendimento formal da emissão de 
notas pode ser do interesse daqueles que são os clientes, que são exatamente os 
hóspedes dos hotéis. Chega o hóspede e diz, eu quero uma nota fiscal, preciso 
apresentar depois à minha empresa, vou ter que justificar essas despesas. Agora, 
a questão da fiscalização em si neste contexto, eu diria que até a emissão da nota 
fiscal seria facultativa porque nada impediria que o município verificasse pelo 
livro diário dessa entidade, desse hotel o movimento que teve, e mesmo porque, 
seja qual for a natureza ou a origem dos recebimentos, será receita não 
tributável. Porque o que define exatamente, se vai haver ou não tributação é o 
balanço final e a demonstração de que não houve distribuição para os sócios ou 



nem diria sócios, para os administradores, porque não pode uma entidade imune 
efetuar pagamento à administração, aos seus diretores. Então, tudo aquilo que 
seja arrecadado pela entidade imune seja de doações, seja da prestação de 
serviço, será, portanto, receita isenta. Nesse particular, portanto, consiste em 
saber: Há interesse da parte da entidade imune em emitir notas fiscais? Ainda 
que seja uma exigência municipal, há de se chegar à conclusão de que essa 
exigência não poderá implicar na exigência de recolhimento de tributo do imposto 
ISS, que, portanto, está abrangido pela imunidade.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Alguém do auditório quer falar 
alguma coisa? Schoueri?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri:  Eu... Quer interromper? Pediu a parte o professor 
Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Essa questão que é gozar exatamente imunidade ou 
não, não é, eu só queria lembrar e recomendar leitura de um parecer do 
professor Ruy Barbosa Nogueira, no caso da [ininteligível] Junqueira. Onde 
examina bem. Porque distribuir o lucro, o que é distribuir o lucro? Porque, nessa 
[ininteligível] todos os diretores tinham o seu avião particular, suas fazendas, etc. 
e tal, quer dizer, suas não, da fundação, não é? Mas, então, e exatamente por 
causa disso, por causa dos abusos é que precisa ter exatamente o cumprimento 
dessas obrigações. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Apenas por conta do obiter dictum do Salvador com 
relação a imunidade e livre concorrência, importante mencionar, Salvador, e falei 
aqui, tem escrito sobre isso e pensado sobre isso, que em alguns casos a livre 
concorrência, aliás em muitos casos a livre concorrência serve de limite para a 
tributação, um exemplo seria daquele hotel que por conta da imunidade tem 
condições de praticar um preço muito mais baixo que outros. Esta é a situação 
um. Existe a situação exatamente inversa, ou seja, tem uma entidade imune que, 
por exemplo, ela contrata aprendizes, ou seja, a mão de obra dela é de gente que 
aprende e que erra, e, portanto, o custo operacional dela é muito grande porque 
ela dá essa assistência na formação de aprendizes, ou seja, sai muito mais caro 
você ter uma mão de obra de aprendizes porque podem errar muito. Eu posso 
imaginar uma situação exatamente inversa em que a entidade imune, a entidade 
assistencial, se tivesse que prestar assistência e pagar impostos ela não teria 
qualquer condição de atuar. Numa situação dessas que é exatamente inversa à 
primeira, eu diria que o princípio da livre concorrência fala a favor da imunidade 
porque aumenta a concorrência, torna viável que haja mais alguém no mercado 
que se não fosse imunidade seria inviável, então eu até pus no meu livro, seria a 
imunidade não é [ininteligível – 0:42:52]. Eu não posso dizer sempre a mesma 
coisa, ou seja, a imunidade, gente, é o resultado de uma combinação de vários 
dispositivos consonais. Eu não posso ler a imunidade somente a partir do art. 
150, a livre concorrência vem falar na construção da imunidade, vem falar no 
sentido ou no outro conforme cada caso, em cada caso constrói-se a regra da 
imunidade, a cada caso olhando neste caso o que o art. 150 diz? Conheço o teor 



do 150. Acabou? Não. O quê que a livre iniciativa diz, o que a livre concorrência 
diz. O que a constituição inteira diz para esse caso? A partir dessa combinação 
eu vou chegar para essa situação, a imunidade existe ou não existe, vai esse 
limite ou outro limite. Não é possível, não me parece adequado falar em 
imunidade abstratamente, é necessário que pensemos num caso, a partir 
daquele caso nós construamos a regra de imunidade aplicável, então o mesmo 
hotel, a mesma situação de um hotel atuando numa situação, pode ser que eu 
fale aqui há imunidade e em outra situação eu vou dizer, já não há que falar em 
imunidade porque a livre concorrência impede. Então, nós devemos evitar a ideia 
tão abstrata, ou, desculpe Salvador, você tem toda razão, eu realmente numa 
certa mesa falei aqui sobre livre concorrência, mas eu tenho refletido muito sobre 
isso, para dizer que em algumas circunstâncias o princípio da livre concorrência 
fala a favor da imunidade porque torna viável.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Já foi pedido à palavra dos companheiros aqui, 
mas só queria dentro da linha do Schoueri aqui, lembrar que o nome da entidade 
é hotel escola. Quer dizer, o exercício da atividade hoteleira aqui não é o 
essencial, o essencial é o ensino da atividade profissional, e quem trabalha neste 
hotel são alunos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria lembrar mais um fato, um fato que o 
pessoal do Sul pode não saber, é o melhor hotel da região e, de longe, o mais 
caro. Ou seja, na situação concreta ali, aliás, existe um acordo, parece que houve 
um problema, porque vamos lembrar o SENAC é mantido pelos comerciantes, 
então é sabido que houve uma reclamação dos hotéis da região pela existência do 
SENAC. Me lembro, que quando eu era garoto, Ricardo, eu ia, meus parentes iam 
ao hotel do SENAC porque ele era bom e barato. Havia o SENAC, era muito 
comum as famílias irem. Hoje, infelizmente, quando eu for levar meus filhos ao 
mesmo hotel a situação é um pouco diferente, ele continua bom, mas é 
caríssimo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos lembrar do Grande Hotel lá de Campos de 
Jordão e outros. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que nós poderíamos também, aliás, o 
Schoueri exatamente colocou essa questão, exatamente em relação ao direito 
econômico, direito constitucional, temos que ver exatamente o conjunto dos 
fatores para opinar. Aqui eu faria a seguinte colocação, essas entidades gozam 
imunidade, por quê? Porque na verdade, eles prestam serviço que deveria ser 
praticado pelo Estado, é o Estado que deveria dar educação, Estado que deveria 
ter saúde. Eu não posso então dizer, por exemplo, que o hotel escola está fazendo 
dumping, por exemplo, vamos dizer, os seus municipais estão praticando 
dumping em relação ao colégio particular, sei lá, qual o... Sei lá, Porto Seguro, 
não é? Claro, pelo sotaque só poderia ser Porto Seguro, não é? Mas de qualquer 
maneira é um absurdo, ou dizer que o SUS está fazendo dumping em relação ao 
Sírio Libanês. Quer dizer, são planos completamente distintos. Na verdade essas 
entidades prestam serviços da maior relevância e, principalmente SENAC e 



SENAI, porque são excelentes. Agora, querer tributá-los quando eles estão 
exercendo algo que a vigor, deveria ser da competência, aliás, não deveria, é da 
competência do Estado. É um absurdo total. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para por uma pimenta aí final. Serei breve. A 
imunidade nasceu da concorrência. A imunidade nasceu de uma questão política 
fiscal entre os reis e a igreja. Então, os reis cobravam impostos e a igreja cobrava 
dízimo. E havia uma insatisfação, desconforto dos reis em relação à igreja 
justamente, porque a igreja era mais eficiente na cobrança de seu dízimo, posto 
que, a pena era mais temida pelos fiéis, caso não compusessem esse dízimo. O 
que levou adiante foi justamente os reis atribuírem uma tributação às igrejas, 
sendo inclusive excomungados, literalmente excomungados, e posteriormente se 
fez um acordo pelo qual se daria a imunidade às igrejas em troca de uma paz 
entre o rei e o clero. Porém, também avançando sobre essa questão 
concorrencial, determinadas jurisdições com esse sistema monárquico, 
atribuíram à igreja uma função de arrecadação. Então, além de... Seria imune, 
mas também teria um caráter de auxiliar na arrecadação de impostos para o 
Fisco. Então, há uma relação de concorrência? Há. Há uma relação de uma 
imunidade incondicional? Não creio, nunca foi assim. Mas é sim uma imunidade 
vigiada, mais vigiada no limite formal, não no limite de deveres instrumentais –
obrigações acessórias(F).  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, nos seus registros históricos a igreja 
para cobrar o dízimo não exigia nota fiscal, livros, escrituração, nada, né?  

Bom, pessoal, acho que esse assunto, esse assunto está bem discutido. 
Pergunto, Thales, vocês querem fazer alguma observação? Alguém aí do grupo de 
vocês sobre o tema? 

Sr. Thales Michel Stucky: Não, não, por ora não. A gente concorda com as 
conclusões aí especialmente quanto à necessidade da nota fiscal para a obtenção 
da imunidade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Conforme o Schoueri disse no início, vocês 
estão livres a qualquer momento de pedir a palavra. Aqui nós temos que ter uma 
certa ordem, porque o auditório é grande, então a palavra é solicitada e é 
concedida na ordem, mas fiquem livres para pedir, por favor.  

Para fechar esse assunto, e em função do que o Bianco comentou de que a 
ementa é dissonante da decisão, eu queria lembrar que o próprio Supremo 
Tribunal Federal já decidiu que o que vale no julgado é a ementa, e não o que 
está dentro do acórdão propriamente dito, o que torna essa situação bastante 
curiosa, precisaria de um embargo de declaração para corrigir a ementa, ou uma 
correção de ofício como já ocorreu lá no Supremo também. Mas da maneira como 
está, nós ficamos com uma contradição bastante interessante inclusive sobre o 
que é que vale. Segurança jurídica total. Se eu tivesse lido essa ementa eu ficaria 
satisfeito e... Ela é tão clara, a ementa, que eu passaria a usá-la como precedente 
no sentido de não ser obrigatória o cumprimento de obrigações acessórias. 



Vamos para o segundo tema da pauta. Com relação à lei 12.715, que é o primeiro 
tema da pauta, nós já discutimos a questão da substituição da contribuição 
previdenciária sobre a folha, pela contribuição sobre receita, já discutimos uma 
série de pontos, acho que fomos bem, avançamos bastante. Na questão do preço 
de transferência nós também já tivemos discussões aqui, e vamos ter após a 
mesa aquele pequeno grupo de [ininteligível – 00:52:01] que poderá voltar o tema, 
certamente nós vamos discutir a lei nesse momento na parte do [ininteligível] .  

Então, o próximo ponto da ata, próximo item da pauta, melhor dizendo, é a 
incidência do IPI sobre mercadoria roubada ou furtada. Roberto Nunes 
[ininteligível] não está, mas Roberto Siqueira Campos pediu para que ele também 
fosse proponente do tema, então dou a palavra ao Roberto. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Bom dia. Meu nome é Roberto Siqueira Campos. 
Para o pessoal do Rio Grande do Sul, eu já tive a oportunidade de estar aí 
fazendo uma palestra certa feita, e é um prazer revê-los, ainda que virtualmente. 
Eu estou pegando o gancho aqui do colega Roberto Nunes que tinha colocado em 
pauta esse assunto, a incidência do IPI, a exigibilidade de incidência do IPI sobre 
mercadoria furtada. E como o Nunes não veio, eu não sei qual é a questão que 
ele queria colocar, e para mim é mais uma notícia, uma mudança de posição do 
Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, então o registro será esse. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A decisão foi do Supremo, não do STJ. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Não, eu estou falando do STJ. STJ. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Perdão. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Essa questão da incidência do IPI sobre 
mercadoria furtada, ou sobre a incidência de IPI sobre a mera saída instantânea 
do produto do estabelecimento industrial, é uma questão que vem dos idos da 
reforma tributária. Sempre se entendeu que a natureza jurídica da operação, 
para efeito de incidência do IPI, era totalmente relevante, que mera saída física 
coincidiria com o aspecto temporal da hipótese de incidência e 
concomitantemente, com o aspecto material. Isto está consubstanciado nos 
pareceres normativos do tipo 2570, 20971, 6775 e decisões do antigo conselho de 
contribuinte.  

A questão, eu estudei essa questão em 1993, e pessoalmente o estudo que eu fiz 
foi publicado na Revista Dialética n°10 de 96. Naquela oportunidade eu examinei, 
perdão, examinei tanto a questão da não incidência do ICMS nos casos de furto 
de mercadoria como a questão do IPI, e confesso que evidentemente com relação 
ao IPI a abordagem é um pouquinho mais complicada. Naquela época eu cheguei 
à conclusão de que para o IPI é indispensável também haver negócio jurídico 
para efeitos da sua incidência, ou seja, a saída física do produto industrializado, 
do estabelecimento industrial por si só não contém a materialidade da hipótese 
de incidência prevista na constituição. Por quê? No caso do ICMS a coisa é um 
pouco mais simples porque o lucro da hipótese de incidência é a operação 
mercantil, ou seja, negócio jurídico mercantil. Se eu tenho um negócio jurídico 



mercantil em que a entrega da mercadoria é FOB e o furto ocorre após a saída da 
mercadoria, no âmbito do direito privado eu tenho a compra e venda perfeita e 
acabada, qual seja o comprador, já estando no domínio da coisa, do bem, ele vai 
ter que pagar o preço e os ônus do furto ele vai ter que arcar. Entretanto, como o 
direito tributário é um direito sobreposição e o imposto incide sobre o negócio 
jurídico mercantil, se eu tiver a venda SIF na qual o pacto entre as partes é de 
pegar a mercadoria no estabelecimento do destinatário e ela foi furtada durante o 
caminho, eu não vou, o negócio jurídico não se aperfeiçoa e, portanto, o 
comprador não tem obrigação de pagar o preço e consequentemente, no meu 
entender, não haveria expressão econômica a ser tributada. E uma exigibilidade 
de imposto em situação dessa natureza implicaria num Confisco ou num ônus 
que lhe cairia sobre patrimônio pessoal do vendedor, e não sobre a expressão 
econômica. A questão é que a posição do Fisco federal e da legislação lei 4.512, 
inclusive, sempre foi tradicionalmente no sentido que o IPI é o fato gerador 
instantâneo e a hipótese de incidência ocorreria independentemente de qualquer 
circunstância do tipo negócio jurídico. Eu fui examinar a constituição nossa e ela 
disse que o imposto incide sobre produtos industrializados, mas a tipologia da 
hipótese de incidência não se restringe apenas ao inciso IV, se não me falha a 
memória, que fala sobre os produtos industrializados, diz também, logo abaixo 
no parágrafo, que ele será não cumulativo abatendo – se o montante das 
operações posteriores em relação às operações anteriores. Então, a própria, a 
própria quantificação, a própria materialização do IPI preside de operação, e 
operação na constituição, eu fiz um exame minucioso, toda vez que a 
constituição usa a palavra operação, desde o início até o final, ela o faz no 
sentido de negócio jurídico. Ela, em todas as situações operação, operação de 
câmbio, operação, toda vez que existe a palavra operação é negócio jurídico.  

E, fazendo uma leitura sistemática da constituição, concluí naquela 
oportunidade, e o estudo está na revista n°10, revista de direito tributário 
dialética n°10, e que para o IPI não havia necessidade de ter um negócio 
mercantil como acontece no ICMS, mas teria que ter um negócio jurídico. 
Comodato, locação, empréstimo, ou até a própria venda. Esse assunto foi pela 
primeira vez examinado no recurso especial 734, 403 do Superior Tribunal de 
Justiça, na qual foi o relator o ministro Mauro Campbell, e o contribuinte perdeu, 
perdeu defendendo exatamente os pontos de vista que eu havia sustentado nesse 
trabalho e publicado em 1996. E o voto é longo, a decisão é longa, mas foi 
colocada apenas de que... Parece que a espinha dorsal da decisão era no sentido 
de que o Estado não poderia arcar com as consequências deste fato e que o furto 
seria um risco inerente à atividade econômica do empresário, e que por tanto ele 
teria que pagar o imposto. Entretanto, nesse voto, e aí melhor ser lida essa 
decisão, o ministro... Deixa eu ver o nome dele aqui, Castro Meira, o ministro 
Castro Meira teceu considerações profundas sobre a matéria e ainda que vencido, 
ele ficou vencido(F) sozinho com o ministro Herman Benjamin, e eu gostaria de 
ler topicamente os quatro pontos do ministro Castro Meira, que foram os quatro 
pontos que eu sustentei no trabalho, que eu publiquei em 96. Diz então nesse 
voto vencido, o ministro Castro Meira, o fato gerador do IPI não é a saída do 



produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado, esse é apenas um 
momento temporal da hipótese de incidência, cujo aspecto material consiste na 
realização de operações que transfere a propriedade ou a posse dos produtos 
industrializados. B, a obrigação tributária nascida com a saída do produto do 
estabelecimento industrial para a entrega futura ao comprador, portanto, 
contradição diferida no tempo, está sujeito à condição resolutória não sendo, 
portanto, definitiva nos termos do art. 116-2 e 117 do CTN.  

O furto ou roubo de mercadorias segundo o art. 174 5º do regulamento do IPI, 
impõe o estorno do crédito de entrada relativa aos insumos, o que leva a 
conclusão de que não existe débito de saída em respeito ao princípio 
constitucional da não comutatividade, do contrário além da perda da mercadoria 
e do preço ajustado para a operação mercantil, estará o vendedor obrigado a 
pagar imposto e anular o crédito pelas entradas já lançado na escuta fiscal. E por 
último, o senhor ministro pondera o furto de mercadoria antes da entrega ao 
comprador, faz desaparecer a grandeza econômica e isso era o forte do trabalho 
que eu fiz sobre o qual deve incidir o tributo, em outras palavras, não se 
concretizando o negócio jurídico por furto ou roubo da mercadoria negociada, 
desaparece o elemento signo de capacidade contributiva, de modo que o ônus 
tributário será absorvido pela riqueza vinda da própria operação tributada, mas 
pelo patrimônio e por rendas outras do contribuinte que não se relacionam 
especificamente ao negócio jurídico, que deu causa tributação, em clara ofensa 
ao princípio do não confisco.  

Recentemente, apenas para completar, o mesmo tribunal e o voto do ministro 
Herman Benjamin, recurso especial 1306 356, o tribunal inverte a posição, e 
todos com exceção do ministro Mauro Campo, acompanham agora o ministro 
Castro Meira e define que por aqueles quatro fundamentos que eu acabei de ler, 
que o furto de produto industrializado a caminho do destinatário, apesar daqui 
não está escrito, mas está implícito provavelmente com a cláusula SIF, não gera 
a obrigação do pagamento do tributo. Essa decisão me parece importante porque 
ela tem por terra 20 anos, ou mais de 20 anos de um conceito equivocado, na 
minha opinião, de que o IPI, o fato gerador do IPI é o fato instantâneo e 
independentemente de haver ou não negócio jurídico, ou seja, guardada até uma 
brincadeira que alguns doutrinadores fizeram ou fazem, de que na literalidade da 
postura do Fisco e das decisões administrativas existentes até hoje, assim que 
retirada, não é, do produto industrializado do estabelecimento por uma questão 
de enchente, ou de incêndio ou coisa que o valha, poderia dar ensejo ao 
nascimento da obrigação tributária, com essa decisão é o recurso especial 1.306 
e 356(F) que é recente, ela é do finalzinho do ano passado, o tribunal muda o 
entendimento, e achei que seria interessante, eu não sei o Nunes é que propôs, o 
Alberto Nunes Pereira é que propôs esse assunto, mas em duas reuniões ele não 
veio, e eu não sei se ele tinha alguma dúvida ou alguma coisa a apresentar, ou 
era só falar o que eu estou falando, então o Nunes fica convidado para uma 
próxima oportunidade de colocar a questão dele.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Roberto, essas decisões são de turma, 
não é? Nenhuma de sessão, não é?  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Sessão de duas turmas, são duas turmas, da 
segunda turma, se não me falhe a memória.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não há decisão de sessão.  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Não, não há. Portanto a questão está em aberta, 
no presente momento eu estou escrevendo um trabalho complementar ao original 
que eu escrevi em 96, fazendo naturalmente os comentários de uma abordagem 
das duas decisões(F), uma a favor e outra contra, e algumas ideias 
complementares que nesses últimos 20 anos foram me ocorrendo aí a respeito do 
tema.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vários colegas da mesa pediram a palavra, 
certamente vão acrescentar subsídios para o seu novo artigo, eu só queria antes 
de que haja uma oposição da mesa, dizer que eu concordo com você que direito 
tributário é direito de sobreposição.  

Sr. Roberto Siqueira Campos [1:06:10]: Não concorda?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Concordo. Mas antes que a mesa manifeste por 
razões sérias, eu acho que o interessante dos nossos debates aqui é, está 
exatamente nisto, né? A evolução, essa questão dos direitos de sobreprodução, 
salvo engano, o professor Ives Gandra que deu o início a essa ideia, e eu admiro 
essa ideia, adoto essa ideia com base no art. 109 do código internacional. Mas a 
mesa tem alguns colegas aqui, que têm posições diferentes a respeito e são muito 
interessantes e importantes, é a evolução do estudo, não é? Mais lenta do que 
aquela do ministro Marco Aurélio durante a sessão de julgamento do caso 
anterior. Lembrando que onde está a capacidade contributiva numa situação em 
que o contribuinte não consegue fazer entrega, não recebe por tanto o pagamento 
do preço onde está destacado o IPI, mas eu pragmaticamente também pergunto, 
acho que vão falar e se houver indenização de seguro que cobra toda a... Eu não 
estou dizendo que pode, por essa razão, incidir o IPI, eu estou trazendo a 
questão, pode haver uma mudança de posição, função de que o contribuinte 
acabou sendo indenizado? Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, houve uma provocação clara, porque eu 
não consigo aceitar esta afirmação de pronto, que o direito tributário é um direito 
sobreposição, na verdade, eu não, em 1919 o Becker já vinha falando sobre isso, 
sobre autonomia do direito tributário, o direito tributário ele é tão direito quanto 
o direito privado. Algumas vezes ele se vale de categoria de direito privado e 
nesses casos, claro, que o direito tributário se referia porque emissão eu vou 
utilizar o direito privado. Só para lembrar existe também o inverso, ou seja, o 
direito privado, algumas vezes utiliza-se de categorias do direito tributário, e nós 
tivermos toda essa questão da evolução do balanço, até recentemente por 
[ininteligível] exatamente inverso, e não vou dizer então que o direito comercial é 
de sobreposição ao direito tributário, esse tipo de argumento não me convence 



como sobreposição. Existe influência porque o direito é um só, existe influência, 
mas é só, só neste sentido. Não, portanto, eu recuso a expressão porque ela 
parece aceitar sempre essa situação.  

Bom, o Roberto trouxe aqui a questão da expressão operação. Roberto, outro 
ponto que nós não concordamos, ou seja, por acaso tem uma doutoranda aqui, 
eu estava orientando a semana passada e ela também vinha com essa ideia de 
dissecar as palavras. E eu dizia para ela, olha, vamos parar de dissecar as 
palavras, vamos olhar o imposto tipologicamente o que, como ele surgiu, como 
ele veio evoluindo, o que era o IPI, como ele começou, o tal do imposto sobre o 
consumo e qual foi a evolução que ele teve, quando ele é captado pela lei 
complementar e conceituado pela lei complementar, porque na lei complementar 
eu tenho um conceito, na constituição eu tenho algo que o constituinte conhecia, 
o IPI fica para a União, outro dia, não vai para o Estado, é o IPI, por abordagem 
tipológica feita pelo constituinte na distribuição de competência. Assim, em vez 
de olhar o que é operação na questão civil, o que é o IPI, que é o imposto sobre 
consumo. Ou seja, a essência não é saber se a operação ou coisa parecida, a 
pergunta é: Como o IPI implica um consumo? Ele é o imposto sob o consumo? 
Porque antigamente se punha até o selinho do imposto sob o consumo, é 
enxergar esse imposto como é que ele surgiu e é captado, acho que esse é um 
ponto(F) importante.  

Por que eu quero dizer isso, Roberto? Porque eu estava na reunião em que o 
Roberto Nunes estava aqui, e para ser honesto quem pediu ao Roberto Nunes 
que falasse sobre isso, fui eu, eu estava presidindo a mesa, e eu o provoquei, 
porque eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque o tema é... Tudo começou 
porque se dizia que no ICMS e no IPI, no IOF seria necessária a tal da operação, 
os fatos eram idênticos. Eu dizia não, espera aí, alguns casos há diferença, e eu 
me lembro que eu provocava a hipótese em que eu tenha uma produção e um 
consumo próprio. Exemplo, aquela empresa de automóveis, que alguns 
automóveis são utilizados pela própria empresa e que tais, ou seja, situações em 
que o produto é utilizado pelo próprio fabricante e que eu não vou dizer, não vou 
ousar dizer que houve operação, no entanto eu certamente vou dizer que houve 
consumo, e eu dizia esta é uma situação que me parece mostrar que não há 
identidade entre o IPI, consumo do produto industrializado e o ICMS onde eu vou 
verificar se existe operação relativa [ininteligível – 01:11:00] as mercadorias, 
então de novo, se eu produzir e consumir é uma situação a meu ver existe IPI, 
não existe ICMS. E daí, continuamos para a hipótese da mercadoria roubada, 
furtada e foi esse o contexto para perguntar, então eu perguntaria e é essa a 
questão, se essa mercadoria, se eu posso falar: olha, houve o consumo, não 
houve o consumo, se ao legislador complementar que foi muito formal aqui, ele 
falou saída do estabelecimento industrial, mas é bom lembrar que esse conceito 
está dentro daquilo que era o típico IPI, que é o tributo sob o consumo, então é 
uma saída do estabelecimento industrial para consumo.  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Schoueri, você me permite? Antes dos, responder 
a sua questão antes dos debates, não é? É evidente, eu não fiz a exposição do 



trabalho por inteiro aqui, até por conta do tempo material que nós temos, mas o 
CTN quando fixa base de cálculo de IPI, ele fala que é o preço da operação, o 
art... agora não me lembro de memória, ele fala que é o preço de operação, e nós 
sabemos que a boa doutrina de Becker, de [ininteligível], o próprio Geraldo 
Ataliba e tantos outros, dizem, e afirmam categoricamente, que a natureza 
jurídica do tributo se examina mediante detalhada, o detalhado exame da base 
de cálculo do imposto. Foi o próprio legislador complementar por tanto que 
[ininteligível] esta, vamos dizer, essa estrela, essa qualificação da operação já 
existente na constituição, se a lei complementar, raciocínio que eu desenvolvi, é 
exatamente nesse sentido, ou seja, a palavra operação na constituição não tem 
um sentido vago ou vazio, distinto por interpretação sistemática de toda a outra 
vez que a constituição fez, e o CTN por ser lei complementar elegendo a base de 
cálculo de IPI como o preço da operação, eu só posso ter preço e negócio jurídico, 
se ele, só que no caso do IPI, nós não temos a restrição do tipo, negócio jurídico 
mercantil. Nós temos o negócio jurídico de várias categorias que poderiam ser, se 
eu tiver equivocado, -- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Infelizmente eu acho que você está equivocado.  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Estão, vamos lá. [risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É assim, no caso do ISS concordo com você, o 
legislador complementar usou a expressão preço, mas desculpe, é caso de 
equivoco mesmo, Roberto. O art.47 do Código Tributário Nacional, inciso II, fala, 
está falando o tal da base de cálculo, que cá entre nós, existe uma discussão, se 
o Becker(F) quando falava base de cálculo, não era base de cálculo, era aspecto 
material, o Valdir [ininteligível] Rocha na sua tese de doutorado sobre o valor, 
enfim, sobre base de cálculo, ele até alerta que o cuidado com o Becker(F), o 
Becker(F) chamava de base de cálculo aspecto material. O Valdir foi muito feliz 
dizendo, o pessoal cita o Becker(F), sem saber que o Becker(F) não falava em base 
de cálculo, como a gente fala em base de cálculo, mas isso é um detalhe só. De 
qualquer modo, o 47-2 fala assim, a base de cálculo no caso do inciso II que é o 
nosso caso, no inciso anterior há o valor da operação de que decorra a saída de 
mercadoria, não é o preço, é o valor da operação. Então, só para dizer que tem 
uma coisa a mais.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Várias pessoas pediram, pela ordem, salve 
engano, Fernando, não, Gerd, Fernando e Brandão.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, hoje a minha sintonia é com o Schoueri, é 
surpreendente e muito agradável. [risos] Porque realmente ele fez o essencial, ele 
disse, olhar a questão tipologicamente, e aí nós temos que saber o que é IPI. IPI é 
imposto de consumo, ISS é imposto sobre consumo, que ele está juridicamente 
estruturado, e tendo o fato gerador descrito como imposto sobre a circulação da 
mercadoria, operações de circulação, tem que ser visto sempre em função daquilo 
que é o tipo, que é o consumo. Quem ajudou muito para a confusão é o próprio 
Código Tributário, porque, aliás, isso também eu tenho uma mania, olho do 
Código até o índice, índice é muito interessante principalmente quando falamos 



se é a tipologia, porque ele classifica o IPI de forma errada, e aí que reside um 
grande problema, porque ele diz que o IPI é o imposto sobre produção, e não é. O 
IPI não é imposto sobre produção. Também o ICMS não é o imposto sobre 
circulação no sentido de que a mera circulação formal, que não leva ao consumo, 
seja tributável. Então, realmente imposto sobre... Aliás, a Constituição está 
melhor, é imposto sobre o produto industrializado. Então, o que é cobrado é o 
imposto sobre o produto entregue ao consumidor. Entregue ao consumo. Se não 
há entrega ao consumo não há IPI e pronto, já temos resolvida a questão. Mas, 
claro, agora vem os aspectos jurídicos, operação, operação para mim não 
significa absolutamente negócio jurídico, e a grande prova disso é a incidência do 
ICMS, por exemplo, na saída de matriz para a filial.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas isso não existe.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não existe.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, aí eu acho que existe, porque é o seguinte, 
Roberto. Eu tenho que olhar na sistemática do imposto, e na sistemática, que a 
sistemática do valor acrescido, eu tenho a necessidade nessa operação de matriz 
para a filial incidir imposto para fazer a transferência exatamente dos créditos de 
tudo no livro, então veja, na verdade o industrial, o comerciante, não é 
contribuinte, ele é um servo, não da [ininteligível – 01:17:24], mas, sim, do Fisco, 
ele está só auxiliar na arrecadação, ele na verdade não deve responder, não deve 
haver nenhuma aceitação do patrimônio dele, porque ele não é o contribuinte, 
inclusive leia-se o artigo sobre repetição de débito, ou seja, só é possível quando 
o consumidor concordar. Na verdade, esses impostos deveriam ser cobrados na 
última etapa, no momento da entrega e aí evidentemente tem um negócio, ele já 
recebeu para quem pagou o risco do furto, isso é uma questão específica, e eu 
acho, merece naturalmente o exame. Mas de uma forma geral o que não deixa... 
Operação no caso não tem o peso do direito privado, operação no caso, aliás, aí 
eu sigo muito, não é, evidentemente sou muito influenciado pelo Alcides Jorge 
Costa. Para o Alcides Jorge Costa, operação significa alguma medida que 
impulsiona a mercadoria da, vamos dizer, da matéria-prima até a entrega ao 
consumidor e não precisa ter nenhuma natureza jurídica, não precisa ter 
nenhum negócio jurídico, não é mera saída física, aliás, aí você deve lembrar do 
caso da Antártica, não é? Quando foi implantado o imposto, não é? Em 67, a 
Antártica, ela tinha aí na liberdade, não é? Vou dizer, você lembra, não é, 
Roberto? Desculpe aí a alusão a nossa vetusta idade, não é? Mas o que havia? 
Havia a fábrica era cortada, da Antártica, era cortada pela avenida, aí o Fisco, aí 
passava, não é, o produto de um lado da rua para o outro, o Fisco não teve 
dúvida, tributou na saída de um lado para o outro. E qual foi a solução? Foi 
altamente jurídica, a Antártica fez um túnel lá embaixo da rua e [ininteligível] 
saída. [risos] Quer dizer, havia uma passagem. Quer dizer, realmente eu acho 
que precisa raciocinar em conceitos de direito tributário, e os conceitos de direito 
privado, nesse caso, sofrem alteração, então essa operação não tem o cunho, não 



tem o conteúdo de negócio jurídico, a simples transferência da posse, por 
exemplo, da posse da matriz para a posse da subsidiária, inclusive, está 
justificada pela própria sistemática da não comutatividade, senão nós 
chegaremos no absurdo. Então, eu acho que é importante isso que o Schoueri 
levantou, tem que ser examinado tipologicamente quanto à natureza de imposto 
e sistematicamente dentro do direito tributário.  

Orador Não Identificado: Ricardo-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. Pela ordem aqui da ... Seria bom você ouvir 
todas as considerações(F), depois você fala sobre tudo de uma vez.  

Eu queria fazer algumas lembranças, já que estamos falando de tipologia, eu 
acho que nós precisamos ir com um pouquinho de calma. Voltando a questão 
anterior da base de cálculo, é o valor da operação de decorrer a saída da 
mercadoria, letra A. Letra B, na falta de valor de que se refere ali na anterior, o 
preço convém da mercadoria no mercado atacadista da praça do remetente, quer 
dizer, isso dá uma abrangência muito grande. Tipologicamente, historicamente, 
nós tínhamos um imposto de consumo, a emenda constitucional 18-65 não 
previu um imposto de consumo, previu um imposto chamado de IPI, imposto 
sobre produtos industrializados. Em função disso, antes do CTN a lei 4.502, 
alterei o nome do imposto para IPI, disse, onde ler na legislação imposto sobre 
consumo, leia-se imposto sobre produto industrializado, manteve o mesmo 
imposto. Está certo? Por outro lado, nós não podemos ignorar que essa mudança 
constitucional foi relevante, porque o que passou a ser tributada é o próprio 
produto industrializado, está certo? O aspecto material é incidência sobre o 
produto industrializado, o fato gerador pode ser o desembaraço aduaneiro ou a 
saída da mercadoria no sentido até de saber o aspecto temporal da incidência. 
Mas o imposto em si é sobre o produto industrializado, tanto que na tabela os 
produtos naturais são não incidentes. E há uma discussão sobre... O fato 
concreto eu não me lembro agora nesse momento, mas eu sempre me lembro de 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que era a relator ministro Aliomar 
Baleeiro, em que se discutia, exatamente, se era possível incidência sobre uma 
determinada coisa, que agora minha memória não recupero do que se tratava, 
mas o Aliomar Baleeiro falou assim, a incidência tem que ser sobre o produto 
industrializado, e produto industrializado é aquele que se, [ininteligível – 1:23:08] 
pela natureza das coisas. Quer dizer, privilegiando a existência do produto 
industrializado. Estou trazendo isso aqui porque dentro desse contexto a questão 
fica também tingida por esse aspecto, não é, se a operação é uma operação de 
negócio mercantil ou não... O que interessa é que ou o produto industrializado 
está saindo, e ele pode até não ter um preço de saída, ele será tributado do 
mesmo jeito, porque o inciso II diz que nesse caso é o preço corrente da 
mercadoria no mercado atacadista. Então, eu quis trazer isso aqui como nossa, 
já que estamos recuperando a história, não poderia também dizer, olha, é um 
preço de consumo, porque aí estaria ignorando a alteração substancial que a 
[ininteligível – 1:24:03] fez, que é mantida até hoje. No regime consumo(F) da 
época, o imposto de consumo incidia só sobre o produtor por questão de lei 



ordinária, e só incidia sobre o produto industrializado e incidia nas mesmas 
hipóteses aqui de desembaraço aduaneiro ou na saída do estabelecimento do 
fabricante por lei ordinária. Mas poderia ser consumo de produto natural. Então, 
a alteração da constituição foi uma alteração que centralizou a incidência no 
produto industrializado. Agora, a saída é uma saída que pode ter e pode não ter 
preço, isso está muito imbricado com a nossa questão aqui discutida.  

Desculpe, viu, o Brandão, mas eu quis fazer essa lembrança aqui. A palavra é 
sua. O Fernando está dizendo que ele tinha pedido primeiro, perdão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, voltando então à questão. Inicialmente 
depois daquela exposição do Roberto a gente podia resolver tudo isso com aquele 
[ininteligível] do direito romano de que a coisa perece na mão do dono. Então, se 
a venda é CIF pereceu na mão do comprador, se a venda é FOB pereceu na mão 
do vendedor. Desculpe, é o contrário, exato, na venda FOB perece na mão do 
comprador, na venda CIF perece na mão do vendedor. É isso?  

Sr. Roberto Siqueira Campos: Não. Na FOB perece na mão do vendedor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: E na CIF--    

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é ao contrário. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Está certo. [risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas vamos lá. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Nós todos sabemos o que nós estamos falando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A FOB na mão do comprador, a lei da CIF na 
mão do vendedor. Essa razão, exatamente porque o acordum que está em 
questão é uma tributação sobre o cigarro. Nós sabemos que a tributação de 
cigarro é violenta na saída, chega a 300% do valor da mercadoria na fábrica. 
Então era importante essa discussão. E se tratava inclusive de exportação, onde 
a coisa ainda está na mão de quem? Essa é a questão. Bom, feito isso a gente... 
Vamos deixar bem claro, pelo menos, eu estou de acordo com o professor Ricardo 
em 90%, mas não sei se ele quis dizer que, mesmo chamando de produto 
industrializado como é realmente sob o produto industrializado, ele admitiu que 
haja o alto consumo. O alto consumo foi abolido, está certo? Foi abolido do ICMS 
em 96, e já foi abolido do IPI lá atrás quando mudou exatamente a legislação de 
imposto de consumo para imposto sobre produtos industrializados. Inclusive, na 
própria legislação do imposto sobre produtos industrializados existe uma regra 
que diz, o fato gerador daquilo que foi autoconsumido ou incorporado ao ativo 
permanente se dará, se eventualmente, a saída daquele produto que foi 
industrializado se der antes de cinco anos, se der depois de cinco anos já 
considera como... Ok.  



Então, há várias hipóteses do fato já do IPI que na verdade não se concretiza em 
saída, mas não há presunção de saída que pode não se concretizar, é o caso, o 
contribuinte emite uma nota e depois de quatro dias ele é obrigado a colocar isso 
no livro, mas é claro, se a coisa perecer ele tem o direito de anular esta operação 
e fazer um estorno do crédito pelo valor das matérias-primas, não pagar o IPI 
correspondente a essa operação. Igualmente na operação de venda a FOB, na 
verdade não é mais nem problema dele, ele vai ficar por conta do vendedor, se o 
vendedor tem seguro e vai ser reembolsado do 110% da operação, vamos supor, 
110 que eu quis dizer se o IPI for 10%, mas pode ser outra coisa, pode ser mais. 
O comprador que é cauteloso não vai deixar de fazer seguro da operação, aliás, 
tem até uma certa obrigação de fazer. Então não haveria, entre aspas, prejuízo 
nem para o comprador e nem para o vendedor. Agora, fazer estornar o crédito, 
estornar não, fazer incidir o IPI na operação CIF que vai ao exterior onde há 
imunidade e não só o estorno da matéria-prima, eu acho que aí realmente cabe 
essa interpretação de que a longa manus da operação foi um destino ao exterior. 
Não se concretizou? Volta à situação anterior, não há como fazer incidir o IPI 
enquanto o não concretizar da exportação, porque o fato gerador da exportação é 
o embarque da mercadoria, não é? Até lá não aconteceu nada. Então não é a 
saída, na exportação nós temos um componente a mais, que é o caso... 
Exatamente, foi a discussão desse acordum foi com referência aos cigarros, que é 
a coisa importante.  

Eu estou de acordo com essa jurisprudência no sentido de quando se trata de 
exportação, se ela não se concretizar só se dá o estorno da matéria-prima, não se 
dá a incidência do IPI porque o negócio jurídico entabulado foi uma operação de 
exportação que estava sobre a imunidade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como o tema já foi bem discutido com os meus 
colegar aqui, eu só queria acrescentar a minha posição alinhada com o professor 
Schoueri sobre a questão da superposição, porque o direito não é superposto ou 
sobreposto aos demais ramos do direito, o direito cada vez mais é uma urdidura 
horizontal de vários ramos do conhecimento sem prevalência acentuada do 
direito privado sobre o direito tributário. Tem um texto muito interessante do 
[ininteligível – 01:30:31] sobre direito financeiro num livro Direito de Estado 
organizado por [ininteligível], que ele trata essencialmente dos tratados 
internacionais para denunciar a erosão do direito privado justamente porque nos 
tratados de direito tributário se utilizam conceitos alheios ao direito privado das 
jurisdições contratantes, e esses conceitos como renda, como fonte, como 
residência, não trabalham com o direito privado interno das jurisdições 
contratantes desses tratados. Para dizer que aí não há uma sobreposição, há 
uma construção horizontal e cada vez mais essa construção horizontal se dá na 
urdidura do ordenamento jurídico internacional que integra por meio de tratados 
o ordenamento jurídico das jurisdições contratantes. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou instituindo aqui... Professor Gerd, me 
dá só um minutinho. Eu estou instituindo um novo termo em substituição a 
direito de sobreposição ou superposição, é o direito de dependência. O Schoueri 
teve uma síncope. Eu sei que é pior, mas é uma provocação para ele, depois eu 
explico isso para não fugir do tema. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann Então, acabo de discordar violentamente com você em 
relação a minha intervenção, concordar perfeitamente com você, porque o IPI não 
há dúvida, imposto consumo simplesmente o que, de produto industrializado. O 
ICMS imposto de consumo de produto qualquer industrializado ou não 
industrializado. Os dois pelo tipo, pela sua natureza são impostos de consumo. 
No entanto, em relação ICMS todos sabem, havia uma discussão muito grande 
porque querem, como fala em operação de circulação de mercadoria aí eu poderia 
qualificar, classificar esse imposto como imposto sobre transações. Os alemães, 
aliás, durante muito tempo achavam que o IVA seria imposto sobre transações. 
Hoje eles mudaram de posição, inclusive todos os estados da União Europeia só 
olhar os relatores do ICD, [ininteligível – 1:33:14], quer dizer, para eles o IVA, ou 
TVA ou VAT é imposto de consumo. E realmente isso é o decisivo, porque os dois 
querem cravar o consumo de bens e no IVA europeu também de serviços. Quanto 
à questão do autoconsumo simplesmente não pode ser tributado porque não tem 
a definição legal que disciplina o momento da incidência. A qualquer momento, 
saindo essa lei, por natureza seria justo tributar, por quê? Porque no momento 
aquele industrial ele é o consumidor. Não é tributado, não exatamente pelo tipo, 
mas sim pela simples ausência de disciplina legal, que aí eu lembro outro 
presidente, o Roberto deve lembrar também muito bem, que era do antigo ICM 
em relação ao fornecimento de mercadoria em bares e restaurantes. Não tinha 
definição, porque o fornecimento tinha também serviço além da mercadoria(F). Só 
quando veio a lei para definir isso que poderia tributar novamente. Então temos 
que distinguir sempre as coisas, não é? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, nós temos cinco minutos e o Roberto vai 
encerrar essa discussão. Eu tenho dois pedidos aqui, o Schoueri só quer dois 
segundos para fixar a posição dele quanto ao mérito da questão, e eu vou dar a 
palavra para o José Luis que está pedindo há bastante tempo e depois, lamento 
Plínio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para fixar a minha posição, Roberto, contrária à 
sua. Minha opinião, saída para consumo é fato gerador do IPI, o fato de haver um 
furto após a saída para o consumo não impede a incidência de imposto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: José Luis. 

Sr. José Luiz(F): José Luiz [ininteligível]. É só fazer uma pontuação em relação a 
algumas questões que foram levantadas. Uma é pela jurisprudência do STJ 
atual, também teve uma decisão recente interessante sobre o ICMS, sobre o furto 
de energia e a posição do STJ continua sendo em relação ao ICMS comparando 
com o IPI pela incidência mesmo quando há furto. Exceto no caso de energia, e aí 
por um ponto específico de que no caso do furto de energia não haveria como se 



determinar qual seria o estado competente para cobrança, porque o imposto seria 
arrecadado pelo estado do consumo. E aí é importante fazer uma comparação, eu 
acho que dois pontos foram colocados pela mesa, um de que o imposto ou IPI 
sobre consumo, essa é uma linha, ou que é um imposto sobre o produto 
industrializado. Então se ele for um imposto sobre o produto industrializado é 
um imposto patrimonial, então pouco me importa o que acontece com o produto 
industrializado, se amanhã [ininteligível – 01:36:03] ordinário quiser alterar o 
aspecto de incidência, o aspecto temporal para o pagamento uma vez por ano, em 
primeiro de janeiro sobre o que você tem de estoque de produtos industrializados 
poderia fazê-lo, não é, não acho que seja esse o ponto... De novo da constituição, 
concordo com o Roberto, a questão da não [ininteligível] tem que ter influência 
muito grande na minha visão. E o STJ colocou esse... Mencionou esse ponto até 
de uma forma um pouco estranha na ementa ao dizer que um elemento 
importante aqui para definir a não incidência sobre o furto, é o fato de que o 
regulamento estabelece a obrigação do estorno no caso de furto. Ora, então, mas 
era uma incoerência no final das contas, porque-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível]. Lamentavelmente o tempo-- 

Sr. José Luiz(F): Só o último ponto para talvez adicionar a colaboração com o 
Roberto aqui, é que também como é que ficaria a situação do furto de mercadoria 
no caso que tem [ininteligível] tributária do IPI. O IPI tem possibilidade de 
[ininteligível] tributária sobre várias operações que diz o regulamento e a lei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto, lamento, você tem um minuto para 
encerrar. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: É menos que isso. Schoueri, eu não sei se eu 
discordo ou concordo com você, porque a gente sempre tem que estudar e 
continuar estudando e mudando de posições e entendimento. Mas eu ainda 
tenho muito firme na minha cabeça de que, entre a hipótese de incidência e a 
respectiva base de cálculo, e a identificação do tributo devido, há que haver um 
liame(F) lógico. Esse liame(F) lógico é que vai determinar a natureza jurídica, 
então aí, foi aí que eu falei de sobreposição, porque na minha cabeça estava no 
liame(F) lógico. Se nós tivermos um texto predial em que o valor do imposto 
predial vá ser aferido tributado pela sua potencialidade locativa, eu deixo de ter 
um imposto predial e passo a ter um imposto sobre a locação. Se eu tenho um 
imposto sobre produto industrializado e eu defino a base de cálculo como preço 
na operação seja lá qual for, eu tenho uma quantificação, e se não ocorrer o 
preço porque a situação impediu que preço existisse, eu não tenho aspecto 
quantitativo. Então, no caso de furto nas vendas CIF eu continuo sustentando 
que não há nascimento da obrigação tributária e fere o princípio da capacidade 
contributiva qualquer exação que venha assumir, porque eu vou ter que tirar 
dinheiro da minha caderneta de poupança para pagar aquela expressão 
econômica que não se materializou, que não se concretizou. É nesse sentido do 
liame(F) lógico, entre expressão econômica, base de cálculo e hipótese de 



incidência que eu vejo se existe ou não existe o nascimento da obrigação 
tributária. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Acho que o assunto foi muito bem debatido, 
está esgotado, exatamente com o esgotamento do nosso tempo. A questão que o 
Plínio colocou na pauta, ICMS na importação está... Destino ficará para a 
próxima semana, eu acabei de colocar na pauta como provocação explícita aos 
meus dois companheiros de lado a lado, direito de superposição que será 
discutida... Eu estou falando agora para eles saberem que, nós vamos discutir 
isso na semana que vem e aí eu vou explicar o direito de dependência com todas 
as reações. Direito de sujeição também.  

Thales, muito obrigado por terem participado conosco. Só lamento que vocês não 
tiveram uma contribuição mais ativa aos debates, e vamos fazer outra mesa, 
espero que vocês participem mais ativamente, estão convidados para a semana 
que vem se quiser também. Thales, com a palavra. 

Sr. Thales Michel Stucky: Pode deixar que a gente participa mais ativamente 
nas próximas vezes, mas hoje já valeu bastante para nossa videoconferência e 
principalmente, em relação à imunidade e a questão da discussão sobre notas 
fiscais, e tudo que a gente vai requerer uma ata dessa reunião de hoje para 
juntar ao nosso processo que a gente tem perante o Fisco do município de Porto 
Alegre, que vem nos cobrando ISS sobre as atividades do IET. Então, vai nos 
ajudar bastante aqui na nossa atividade. E só um comentário sobre... A gente 
vai, em relação à discussão que acabou sendo postergada para próxima vez na lei 
2.715. Questão de duas semanas atrás, a gente fez um evento aqui em Porto 
Alegre e esse assunto foi bastante debatido, e o que a gente sentiu é que não 
apenas pela diversidade de assuntos que são tratados nessa lei, que vai nos 
ocupar com muita discussão nos próximos anos, e destaco aqui uma citação de 
um representante da Cosit, que nós chamamos para a palestra aqui em Porto 
Alegre, que lá pelas tantas a gente, nosso evento foi no dia 05 de outubro, ou 
seja, relação contribuição substitutiva(F), acho que o primeiro pagamento deveria 
ocorrer agora no dia 20 de outubro. E uma das questões que a gente... foram 
feitas ao representante da Cosit aqui no evento foi o seguinte: a lei 
diferentemente da MP, ela dispõe que em relação as contribuições 
substitutivas(F) deve haver a regulamentação para essa cobrança. E a época, no 
dia 05 de outubro, essa foi uma pergunta que o representante respondeu assim: 
“Olha, sinceramente nem nós, a época, no dia 05 de outubro, nem nós sabemos o 
que vai ser essa regulamentação porque no projeto enviado não havia 
necessidade de regulamentação, isso foi inserido depois”. Então, possivelmente a 
partir também dessa regulamentação a gente acredita que serão enfim, dará 
bastante discussão da lei 2.715.  

Sr. Rafael Nichele: Rafael Nichele. Professor Ricardo, rapidamente, só para 
encerrar, agradecer. Rafael Nichele quem está falando, e agradeço aí por ter 
ouvido atentamente as discussões, e para deixar para uma próxima conversa, 
nesse evento nós discutimos se essa substituição gradual se ela implicar em 



aumento se isso não é verdade não estaria, se isso... criando uma nova 
contribuição e aí na verdade descumprindo a regra de natureza constitucional 
que fala de uma técnica substitutiva e gradual, e nós estamos verificando 
majoração de carga tributária sobre contribuição previdenciária para algumas 
atividades, e depois a gente pode numa próxima reunião aprofundar. Queria 
agradecer profundamente aí a essa discussão. Muito obrigado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael, prazer em vê-lo novamente de longe. E eu 
proponho então que nós nos organizemos durante a semana, se não for para a 
próxima, para a subsequente, voltar com esse assunto à pauta, nós discutimos 
bastante aqui, mas teremos mais um prazer em discutir com vocês. Nós nos 
estruturamos a seguir. Eu agradeço novamente a vocês, Thales, quer dizer 
alguma coisa a mais? 

Sr. Thales Michel Stucky: Não, só agradecer mais uma vez a oportunidade e 
esperamos repeti-la outras vezes. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Lembrança a todos aí de Porto alegre, 
espero vê-los em breve. E eu dou por encerrada a reunião. Vamos fazer um breve 
intervalo aqui e transfer pricing subsequente. 
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