
MESA DE DEBATES DO IBDT DE 26/04/2012 
 

 

Integrantes da Mesa: 

 

Dr. João Francisco Bianco 

Dr. Salvador Cândido Brandão 

Dr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha 

Dr. Fernando Aurélio Zilveti 

 

 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bem, senhores, bom dia! Vamos dar 
início aos trabalhos da Mesa de hoje. Hoje, a nossa Mesa está um pouco 
desfalcada, porque o Dr. Ricardo... Está gravando? O Dr. Ricardo Mariz está 
viajando, o nosso presidente, e o professor Schoueri também está viajando.  

Vamos, então, passar ao pequeno expediente. Eu pergunto se alguém quer fazer 
algum registro. Se não tiver nenhum registro, então vamos passar a nossa pauta. 
O primeiro item da pauta é um assunto que já está há algumas... há duas ou 
três semanas, foi colocado pelo Jimir Doniak, mas ele não vai poder comparecer 
hoje, pediu que adiássemos, então, a discussão desse item para a semana que 
vem.  

Então, eu passo ao segundo item da pauta, que foi colocado pelo Paulo Akiyo. 
Paulo tem uma questão processual, Paulo. Quer explicar, então, por favor? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Bom dia, professores.  

Então, esse tema de não terem efeitos suspensivos aos embargos à execução 
fiscal, interpostos(F). Vem atormentando os advogados há bastante tempo. 
Ocorre que, recentemente, Primeira Turma do STJ, pelo menos em dois acórdãos 
que eu citei, acolheu à suspensão no bojo dos embargos de execução, com base 
na lei específica de Lei 6830/80, afastando a aplicação do art. 739-A, do CPC, 
que, no bojo da reforma processual, estabeleceu que os embargos não teriam 
efeitos suspensivos. E no... Eu vou citar o acórdão relatado pelo ministro 
Benedito Gonçalves, que eu acho que ele detalhou mais do que o... do outro... do 
“Resp” do Teori Albino Zavascki, e eu vou... Acho que, para a boa condução do 
debate, eu vou ler os pontos principais, para relembrar o tema, que, para nós, é 
de extrema importância. Aí... No caput da ementa, diz: “Embargos à execução 
fiscal. Efeito suspensivo. Não incidência do art. 739-A, do CPC. Norma de aplicação 
subsidiária à Lei 6.830. Inteligência de seu art. 1º, interpretado em conjunto com 
os arts. 18, 19, 24 e 32, da Lei de Execução Fiscal, e 51 do CTN”.  



E, no item 2 dessa ementa, diz o seguinte: “A Lei 6.830 é norma especial - 
conforme a gente sempre tem defendido -  em relação ao CPC, de sorte que, em 
conformidade com as regras gerais de interpretação, havendo qualquer conflito ou 
antinomia entre ambas, prevalece a norma especial, justamente em razão da 
especialidade de uma norma (Lei de Execução Fiscal) em relação à outra (CPC), e 
que aquela dispõe expressamente, em seu art. 1º, que admitirá a aplicação desta 
apenas de forma subsidiária aos procedimentos executivos fiscais, de sorte que as 
regras de CPC serão utilizadas nas execuções fiscais apenas nas hipóteses em que 
a solução não possa decorrer da interpretação e aplicação da norma especial. O 
regime de lei de execução fiscal difere da execução de títulos extrajudiciais, pois 
regula o procedimento executivo de débitos inscritos na dívida ativa, ou seja, 
constantes de títulos constituídos de forma unilateral.  

A interpretação dos arts. 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, 
leva à conclusão de que o efeito suspensivo dos embargos à execução decorre da 
sua apresentação. Isso porque tais dispositivos legais preveem a realização de 
procedimentos tendentes à satisfação do crédito (manifestação sobre a garantia, 
remissão, pagamento, adjudicação, conversão de depósito em renda) apenas após 
o julgamento dos embargos ou nas hipóteses em que estes não sejam oferecidos, 
evidenciando a suspensão do prosseguimento da execução até o julgamento final 
dos embargos.  

Ainda a evidenciar o regime diferenciado da execução fiscal e o efeito suspensivo 
inerente aos embargos que se lhe opõem, está o § 1º, do art. 16, da Lei 6.830, 
segundo o qual ‘não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 
execução’, o que denota a incompatibilidade com as inovações do CPC quanto ao 
efeito suspensivo dos embargos à execução”.  

Nesse sentido, deu provimento a uma empresa, acolhendo efeitos suspensivos 
dos embargos da execução.  

Agora, Primeira Turma, pelo que eu colhi a jurisprudência... Ainda... Segunda 
turma, desculpe. Parece que ainda a insistir na tese de que o art. 70 aplica-se à 
Lei de Execução Fiscal. Porém, entendo que, como o bom direito foi aplicado pela 
Primeira Turma, entendo que esse entendimento da Primeira Turma haverá de 
prevalecer no STJ. Porém, tem um ponto que ainda me preocupa, porque o art. 
520, do CPC, diz que, quando julgados improcedentes os embargos, o recurso de 
apelação será recebido só no efeito devolutivo. Agora, eu gostaria de exatamente 
debater esse ponto com a Mesa, se, mesmo julgados improcedentes pelo juiz, 
como está garantido, garantido os embargos, se afastaria a aplicação do art. 520. 
A meu sentir, haveria de afastar. E o Benedito Gonçalves, nesse recurso especial, 
ele parece dizer que os embargos teriam efeito suspensivo até o julgamento final 
dos embargos.  

Eu gostaria de colocar essa questão à Mesa.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Obrigado, Paulo. Alguém quer se 
manifestar? Brandão.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Quando houve essa reforma, nós 
tivemos a presença da Dra. Regina no nosso auditório, na Mesa, e realmente 
havia muitas dúvidas relativamente a essa questão. Inclusive muita gente 
perguntava, né? Porque o grande problema dos embargos à execução, 
principalmente a aplicação desse dispositivo do § 1º, do art. 16, que você citou, é 
que muita gente tem o direito configurado - a execução é totalmente 
improcedente -, mas não tinha como levar adiante, porque não tinha como 
garantir. E ela disse: “Olha, hoje está essa questão porque a jurisprudência já 
vem trazendo alguns entendimentos no sentido que você não precisa garantir a 
execução para apresentar os embargos”. Por isso que ela defendia que estava 
aplicando a regra do Código de Processo Civil.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Dra. Regina Helena Costa?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. Dando como dizendo: “Olha...”. Já 
anteriormente a essa nova edição da Reforma, a jurisprudência já aceitava que 
você opusesse embargos sem total garantia, porque exatamente você não tinha... 
você ia ficar parado no tempo, porque, se você não tinha bens para ser 
penhorados, você não podia apresentar embargos, e aquilo ficava, né? Enquanto 
não encontrasse bens, você não podia exercer novamente as suas atividades. 
Então, a jurisprudência tinha, em alguns casos, aceitado isso. 

Bom, no seu caso presente, todas as razões que estão elencadas aí no acórdão da 
Primeira Turma... Da Segunda Turma, né?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Primeira Turma.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Da Primeira Turma. Eles estão presentes no 
recurso de embargos também. Quer dizer, se aquele recurso, embora lá no 
Código de Processo Civil tenha uma regra específica de embargos, de efeitos 
suspensivos... de efeito devolutivo, ou os embargos só serem recebidos no efeito 
devolutivo, aqui não tem a regra nem para os embargos serem recebidos no efeito 
suspensivo... Aqui, na Lei de Execução Fiscal, não tem. Então aplicar-se-ia a 
regra subsidiária do CPC. Como o Tribunal Superior está entendendo que, do 
conjunto dos arts. 16 até o 22, leva a entender que há um sistema que permite 
que todo o embargo seja recebido com efeito suspensivo, porque depende de 
garantia, tem as regras da arrematação, tem... Tem as regras de leilão, essas 
coisas.  

Então, também, isso se aplica ao recurso. Então, eu acho que o seu 
entendimento, no sentido de que os embargos à execução, quando 
improcedentes, o recurso também deva ser recebido com efeito suspensivo, por 
causa desse sistema que está aqui, não porque aquela regra do Código, do CPC, 
se aplica a todos os casos de embargos à execução, exceto o embargo da 
execução fiscal.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Esse é o seu entendimento, Brandão?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 



Sr. Paulo Akiyo Yassui: E eu acho que haveria de ser esse entendimento o 
correto, que haverá de prevalecer no [ininteligível - 0:11:23] do STJ. E eu acho 
que, mesmo o julgado improcedente pelo juiz, no recurso de apelação, também 
continua a suspensão, por causa da regra específica da Lei de Execução Fiscal. 
Um ponto que chamou a atenção do Benedito Gonçalves, ministro Benedito 
Gonçalves, é que, quanto aos depósitos efetuados, só levantará após o 
julgamento... trânsito em julgado do processo.  

Então, com base, também, nisso aí, ele diz que... Parece dizer que o efeito 
suspensivo permanece até o trânsito em julgado do processo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É exatamente essa... É o que eu penso. Também 
aquela outra questão que se levanta nessa discussão da prevalência do CPC, 
através da execução fiscal, qual é o prazo para a apresentação dos embargos, 
alguns juízes entendiam que realmente era o prazo novo do CPC, mas, agora, 
parece que já está configurado que o prazo é o prazo da Lei de Execuções Fiscais. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Ah, sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas tem... Tinha casos que a gente tinha 
que perguntar para o Juiz: “Qual é a sua posição? O senhor está com os dez dias 
ou com os 30 dias?”. Não, a maioria, agora, pelo menos nas execuções fiscais 
federais, eu acho que há um consenso de que o prazo é o prazo das leis de 
execuções fiscais, pela especificidade dela. Eu acho que a Segunda Turma, aí, do 
STJ andou bem em fazer essa interpretação sistemática, que deve ser feita.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Primeira Turma, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Primeira Turma, sim. Desculpa. Mas a... Tudo o 
que você lê na execução fiscal leva a isso mesmo, essa garantia que... Agora, 
inclusive, a Fazenda dá prioridade à penhora on-line. Ela não quer mais nem que 
você tenha os cinco dias para oferecer bens à penhora. Ela dá isso, mas ela quer 
já fazer o bloqueio de dinheiro, né? E, lógico, ela não... Embora isso esteja em 
poder do Estado, para uso... A rigor, está sob controle do juiz, e isso só é liberado 
ao final do processo. Então, se fosse sem efeito suspensivo, uma vez julgados 
improcedentes os embargos, em tese, ela podia se apropriar desse dinheiro, mas 
poderia devolver depois. Quer dizer que a Fazenda não tem problema de liquidez 
e prestar fiança. Ela não presta fiança para poder fazer uma execução provisória. 
Então, tudo leva a essa conclusão, Paulo.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu gostaria só de acrescentar mais um detalhe, que o 
Benedito Gonçalves, ministro, levantou, citando o art. 151, do CTN: “Ademais, 
levando em consideração que o caso concreto alberga a hipótese de execução de 
crédito de natureza tributária, cumpre destacar que o art. 151, do CTN, dispõe 
textualmente que o depósito do montante integral do crédito tributário é causa de 
suspensão de sua exigibilidade, bloqueando, pois, a possibilidade de ajuizamento 
da competente execução fiscal.  



Dessa forma, se o depósito da quantia equivalente ao que o Fisco entende devido 
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e até mesmo de 
obstar o manejo da execução fiscal, não é razoável permitir o prosseguimento da 
execução fiscal, quando o executado apresenta embargos à execução, os quais, 
conforme já mencionado, depende da prévia garantia do juízo”.  

É só isso para arrematar.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alexandre, quer falar?  

Sr. Alexandre: Especificamente quanto à questão da suspensão da apelação, 
efeito suspensivo, já testei esse artigo aí várias vezes no STJ, e o STJ foi 
unânime: nunca deu o efeito suspensivo à apelação. Porque execução é sempre 
definitiva, mesmo fiscal ou comum. E, então, essa interpretação do efeito 
suspensivo o STJ nunca acatou, nunca acatou. Acatar a Lei de Execuções 
Fiscais, em detrimento da nova sistemática processual, é uma coisa; outra coisa 
é dar efeito suspensivo à apelação. Nunca o STJ... Eu testei isso várias vezes, 
com vários recursos. Nunca... Essa... Há alguns anos eu já desisti dessa 
discussão. Então, essa decisão do STJ que diz que se aplica à Lei de Execuções 
Fiscais, em detrimento do Código de Processo Civil, é natural, tem uma lei 
específica, mas os efeitos da apelação não estão regulados à Lei de Execução 
Fiscal. Logo... Logo... Logo, pode... Aí, assim, aplica-se o 520, do CPC, que diz: 
“Os embargos improcedentes não têm efeito suspensivo”. Então, essa discussão 
trazida, Oxalá os ministros tivessem dito que têm efeito... mas eles não falaram 
isso. Eles falaram: “Aplica-se à Lei de Execução Fiscal o prazo.” e tal. Ainda há 
juízes que fazem uma miscelânea tão... no despacho inicial, tão assim, que o 
advogado fica... Tem um que eu recebo, você pode embargar em 30 dias, sem 
penhora. Quer dizer... Outro: “Isso aí pode embargar em 15 dias, mas tem que 
penhorar”. Então, são umas coisas que tem que aplicar a Lei de Execuções 
Fiscais, que é uma questão de ordem pública, até de evitar o tumulto processual 
que se criou, mas os efeitos da apelação... Eu, como advogado, Oxalá, gostaria 
que fosse suspensivo, mas, na prática os juízes... Nenhum juiz federal ou juiz de 
Direito, por exemplo, tem um dinheiro depositado, determina o levantamento do 
dinheiro em favor da Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado. Isso 
realmente é questão de prudência e bom senso do juiz, porque, depois, a Fazenda 
devolve. Devolve como? Precatório? Isso não tem sentido nenhum. Então, os 
juízes têm sido prudentes.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo... Paulo Akiyo. Alexandre, exatamente essa é a 
preocupação que eu trouxe ao debate à Mesa. Porém, tal como a aplicabilidade 
do art. 7039(F) à Lei de Execução Fiscal estava quase que consolidada no 
[ininteligível - 0:18:05] do STJ, agora, a Primeira Turma reverteu totalmente o 
contrário. Então, eu entendo que o bom direito haverá de prevalecer no caso, 
também, do art. 520, que haverá de atender o efeito suspensivo nos embargos... 
nos embargos de execução, mesmo no recurso de apelação, até o julgamento final 
dos embargos, o que o Benedito Gonçalves parece sugerir no voto dele. Assim... 



Ele falou: “Nas hipóteses em que esses não sejam oferecidos...”. Não. 
“Evidenciando a suspensão do prosseguimento da execução até o julgamento final 
dos embargos”. E eu espero que o Colendo STJ aplique o bom direito no caso.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Acho que esse assunto está bem 
discutido. Nós estamos todos, aqui, esperançosos, também, com a aplicação do 
bom direito pelo STJ.  

Vamos passar ao segundo item da nossa pauta. É sobre o art. 23, Parágrafo 
Único, da Lei Complementar 87, que foi colocado pelo Brandão. Brandão, por 
favor.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Brandão. Esse aí me chamou a atenção, até foi 
o... Você mesmo que trouxe o acórdão aqui, e eu, depois, peguei o outro acórdão, 
e é um acórdão... Realmente é muito grande e interessante, que ele traz um tema 
que faz, entre aspas... É, eu acabei deixando... Eu tenho, mas eu não trouxe... 
Deixei no carro a... Achei que não ia dar tempo, mas tudo bem. Mas eu vou... É 
um acórdão do TIT, que você trouxe e está citado já na...  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É um acórdão da Volkswagen, se eu não 
me engano.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso mesmo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ah, exatamente, que... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E o assunto é interessante porque é o seguinte: 
porque nós vimos... Eu, quando eu falo assim, podem pensar: “Poxa...”. Mas, 
realmente, eu pareço ter essa idade. Já faz 45 anos que esse assunto... Eu 
praticamente nasci profissionalmente com a Reforma Tributária. Então, o meu 
primeiro ano de atividade, depois da faculdade, foi exatamente em 67, quando 
começou o novo Sistema Tributário Nacional. Então, para mim, foi uma 
maravilha, porque era tudo novidade, e eu esqueci o passado. Agora o passado 
está me condenando.  

A questão interessante é o seguinte: porque, realmente, não há... Nunca houve, 
na legislação, nem há agora, tanto do IPI, como do PIS/Cofins e do ICM até a Lei 
Complementar 87/96, uma regra dizendo quando que havia a... contava a 
prescrição do lançamento fiscal, do crédito fiscal. A Fazenda federal fez, em 1971, 
o Parecer n°. 515/71, dizendo, com base na Lei 20.910, que o Dr. Hiromi acha 
que está revogada, e ela não está - ela está em plena vigência -, que o prazo é de 
cinco anos porque se trata de uma dívida passível da União, aquela história toda. 
Isso inclusive foi renovado na legislação do PIS também, que fala que é cinco 
anos. E qual é a base para fazer isso? É a Lei 20.910/32.  

Bom, havia muita discussão, até 96... Principalmente no Estado. O Estado, todas 
as consultas que alguém perguntava: “Eu posso fazer o crédito?”, “Pode”, “Qual é 
o tempo que eu tenho para fazer?”. Ele falava: “De acordo com a Lei 20.910/32, 
mais o Parecer Normativo 515, de 71, da Receita Federal, é cinco anos, a contar 
da emissão do documento(F) fiscal. Recentemente, o PIS fez uma... A Receita 



Federal fez uma série de soluções de consulta... Foi o caso até... Houve uma 
consulta de divergência. Ele fez uma solução de divergência, dizendo... Melhor 
ainda, não é? Como a apuração do PIS... Pior que o ICM também tem a mesma 
forma de apuração; é mensal. ‘Complexiva’(F), não é? É uma palavra que a gente 
não pode usar aqui, porque é uma palavra que não existe no dicionário 
brasileiro. Mas vamos usar que seja, assim, ‘complexivo’(F) no sentido de 
apuração do dia 1º até o dia 30, né? Então, o fato gerador... A decadência começa 
no primeiro dia do mês seguinte à apuração. Isso foi o PIS que deu essa solução.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, se você não exerce o seu direito, como é 
que... Tudo bem. Bom, vamos... O que a lei... Aí chegamos na Lei 
Complementar... Esse quadro todo, nós chegamos na Lei Complementar 87/96. 
Então, para, eventualmente, acabar com essa questão, essa 20.910, o que se 
aplica o Código Tributário, foi colocado isso em Parágrafo Único aí: “O direito de 
utilizar o crédito se extingue depois de decorridos cinco anos, contados da data de 
emissão do documento”. Estava na jurisprudência, estava nas consultas, estava 
em todo o lugar. E, dentro do contexto da Lei Complementar 87/96, não havia 
nenhuma dúvida, porque o próprio crédito do ativo fixo era feito de imediato. O 
art. 20, que dá direito ao crédito do ativo imobilizado, você fazia de imediato e, 
mensalmente, você ia estornando, à medida que se fazia as operações tributadas 
ou não tributadas.  

Em 2000, houve uma mudança, o Estado inverteu. A Lei 102, Complementar 
102, diz: “Não, agora, a partir de agora, o crédito é feito em 48 meses e a contar 
da entrada do documento fiscal ou entrada do bem em uso no ativo imobilizado”. 
Mas ficou esse artigo parado no ar, né? Quer dizer, uma novidade para o ICMS 
foi essa: não é mais da data que entra o bem no estabelecimento que se dá o 
crédito; o crédito se dá de forma diferida, em 48 meses. Qual foi o problema? Que 
já falaram o nome da empresa aqui, mas não precisa repetir. Essa grande 
empresa, ela teve uma autuação, porque ela comprou máquinas e equipamentos 
de grande porte, de grande volume - imagine quantas máquinas -, em 2000 e 
2001, e não fez o crédito por alguma razão. Não, não fez porque não fez. Não 
vamos indagar por que é que ela não fez. Não fez. Então, ela fez depois, em 
2007... Ela voltou atrás cinco anos, pegou a nota de 2001 e falou: “Olha, 1/48 de 
2001 está decadente. De 2002, até o mês de fevereiro, está decadente. Como eu 
estou em março de 2007...”. Não, espera... “Março de 2007, os cinco anos de...  
os cinco anos de... os cinco anos de março 2003... de 2002 para cá, eu tenho 
direito”, e fez e foi autuada. E, agora, no Tribunal de Impostos e Taxas, a decisão 
que foi para as Câmaras é no seguinte sentido: a decadência conta-se da emissão 
da nota. Então, em 2007, ele não poderia ter feito o crédito que ele teria direito 
em 2002. Por quê? Porque eles aplicaram literalmente esse Parágrafo Único do 
art. 23.  

Bom, tem uma decisão da própria empresa em outra Câmara... Assim, o relator, 
acho que é o Rosa(F), ele falou assim: “Olha, me parece insólito dizer que a 



empresa... Antes de nascer um direito, ele decai. Se o meu direito nasce a cada 
mês, a cada mês que deve contar o prazo decadencial para que eu exerça. Eu 
estou proibido de exercer aquele direito, eu não posso exercê-lo. Então, em 
fevereiro de 2002, eu não exerci; em janeiro de 2007, é o 49º ano, posso exercê-
lo”. Comparando isso com a sistemática federal do PIS, é a mesma coisa. O PIS, 
também, você tem um crédito em 48 meses... Tem crédito inclusive que vai ser de 
25 anos. Um crédito de bens de construção, no caso do PIS, são 25 anos para 
você exercer. Agora, se você deixar de exercer o crédito no 51º ano aquele você 
perdeu, evidentemente. Se você não fizer um crédito no 51º ano, aquele... O 
PIS/Cofins você perde. Você tem direito, durante 25 anos, de fazer o crédito para 
as construções. Das máquinas tem... Cada um tem um critério. Tem 48 meses, 
tem [ininteligível], tem 24 meses, tem à vista... Tem um monte de coisas, né? O 
estado de São Paulo também tem. Tem algumas máquinas que, se você comprar 
hoje, pode fazer o crédito imediato. Aquelas empresas que são incentivadas.  

Bom, então, a questão ficou. Realmente, é uma questão de indagação de... Pode 
se decretar que você perde o direito desde à emissão de uma nota fiscal e você 
retém o direito do contribuinte, antes de nascer, dizer que já está decadente? 
Ainda não está... Realmente, essa... Apesar da decisão dessa outra Câmara, que 
não pôde ser usada como paradigma, porque ela foi posterior, mas, com aquela 
técnica que foi usada de anular a decisão para melhores esclarecimentos, depois, 
então, vai poder fazer o paradigma. Acho que foi, talvez, uma saída, assim, para 
poder caminhar. Mas me chamou a atenção exatamente isso: o argumento é 
esse. Aplicando... Todo mundo aplicando literalmente o art. 23, mas está 
esquecendo que houve uma mudança na sistemática. Você tem que buscar no 
direito, no sistema, uma outra solução que não essa. Quer dizer, o sistema 
anterior não tinha isso, porque era tudo dessa forma. Inclusive, quando 
começou, se você pegar o art. 20, da Lei Complementar, tem lá: “Você fará o 
crédito e, de imediato, se tornará...”; agora ele está riscadinho e está dizendo: “A 
partir de 2000, você vai fazer o crédito em 1/48 por mês”. Então, se você não 
tem, ainda não adquiriu o direito, não pode estar em decadência, né? Eu acho 
que o pessoal do Tribunal, apesar de estar vetado o recurso que foi posto pelos 
advogados da empresa, que... Dispensa comentários, né? As alegações são muito 
extensas, muitas extensas... Mesmo assim, não demoveram a maioria do pessoal 
das Câmaras nesse sentido que... “Não, está escrito na lei que é cinco anos do 
documento, está encerrado”. A minha opinião é essa: o direito nasce a cada mês 
e é a cada mês que deve ser contado o prazo de decadência.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém quer falar sobre esse assunto? 

Mara, por favor. Na verdade, só um esclarecimento, Mara. Quando eu trouxe esse 
acórdão para discussão aqui, na verdade, eu trouxe muito mais para discutir a 
questão processual daquela inusitada anulação da decisão do que para discutir o 
mérito, porque me pareceu que o mérito era tão evidente que nem merecia 
discussão. Mas, Mara, por favor.  



Sra. Mara Caramico: Eu queria só entender se essa é a ideia que você está 
colocando? Se eu tenho, por exemplo, uma nota fiscal de um equipamento que 
eu comprei hoje, e eu não faço crédito dela, hoje, eu espero cinco anos para fazer, 
eu teria no, vamos dizer assim, último mês do último ano, direito de começar a 
fazer esse crédito 1/48? Você teria o direito de, vamos dizer assim... A cada mês, 
você estaria perdendo aquele um 1/48. É um pouco difícil coadunar as duas 
coisas, porque, se você diz que o direito que está no documento, você tem cinco 
anos para lançar, para você se creditar... Ou seja, aquele valor do crédito você 
tem cinco anos para você utilizar aquele documento para crédito... Não, é o que 
está na lei, está certo? Então, a rigor, pela literalidade da lei, você teria cinco 
anos para começar... Vamos dizer assim, você deixou na gaveta aquele 
documento, esqueceu, eu pego aquele documento e começo a exercer no... Mas 
poderia até ter a interpretação que eu teria direito de começar, a partir daquele 
momento, a exercer todo o direito que eu tenho em relação àquela nota. De que 
forma que eu vou exercer? Diferidamente.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, nesse caso, você faria de uma vez. Todo o 
seu direito...  

Sra. Mara Caramico: Sim... Não, mas aí que está: depende. Existe umas 
diferenças aí. Quer dizer, a lei está dizendo o seguinte: você tem direito de utilizar 
esse crédito do documento fiscal durante... no prazo de cinco anos. A nota fiscal 
você vai escriturar aquela nota fiscal depois dos cinco anos.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. A nota já está escriturada no devido 
tempo.  

Sra. Mara Caramico: Ah, se a nota está escriturada, sem dúvida. Não, eu estou 
dizendo que ela não está escriturada.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mesmo que ela não estivesse... Mesmo que ela 
não estivesse, se eu pegar(F) no quinto... antes do fim do quinto ano, no 49º ano, 
eu peguei a nota, que estava na gaveta, esquecida, e faço a escrituração, eu 
ganhei direito de 48 avos, mas eu tenho que fazer de uma vez. Eu não vou ficar 
fazendo 1/48, porque eu já tenho o direito lá de trás(F). Ué, se uma nota fiscal é 
de janeiro de 2002, e eu não a escriturei... Vai, eu a escriturei... 

Sra. Mara Caramico: Não, se você não escriturou... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, pode não ter escriturado. Tem outros casos 
que você não escritura. Hoje é mais difícil, mas tem casos. 

Sra. Mara Caramico: Se você não escriturou, eu acho que é um pouco diferente 
a questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como é que é? 

Sra. Mara Caramico: Se você não escritura o documento e você escritura 
naquele momento, eu acho que o direito que está naquela nota você tem que 
exercer a partir daquele momento.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não. Não. Não, não, não. Não, não. É, você 
tinha direito de escriturar a nota, você não o fez. Você escritura agora, mas o seu 
direito você conquistou diferidamente lá atrás, mês a mês. Você já completou 
todo o seu direito, você faz o crédito de imediato. Você não vai fazer 1/48 daqui 
para frente. Não, aí seria...  

Sra. Mara Caramico: Não, essa é a... Essa é a discussão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora, se você não escriturar a nota dentro de 
cinco anos, passou, você perdeu tudo.  

Sra. Mara Caramico: Não, não. Isso...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: E se você escriturou também e não fez depois de 
cinco anos, você perdeu tudo também.  

Sra. Mara Caramico: Também... Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não... Depois de cinco anos, se você não exerceu 
aquele primeiro direito do um 1/48, você perdeu. O primeiro mês--  

Sra. Mara Caramico: Não, o que você está... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --você perdeu... Agora, depois... 

Sra. Mara Caramico: O que você está dizendo é que você tem, no final...  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Um de cada vez, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos colocar no quadro aí, que... Desenhar.  

Sra. Mara Caramico: Não. No final, vamos dizer assim, você chega no último 
mês, você vai exercer o seu direito. O que você está dizendo é que eu tenho 1/48 
só para exercer.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sra. Mara Caramico: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não disse isso. Você tem uma nota fiscal de 
2002, escriturada e não feito o crédito.  

Sra. Mara Caramico: Não, eu estou dizendo não escriturada. Esquece.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa eu fazer primeiro escriturada, para ficar... 
Escriturada ou não escriturada dá na mesma. Eu escriturei e não fiz o crédito, 
porque eu estava na dúvida se dava ou não crédito - pode ser um veículo de 
venda e tal. Eu não fiz o crédito. Eu... No primeiro mês, eu ganhei já direito de 
1/48 avos, tá certo? Eu não fiz. Então, começa a contar cinco anos para eu 
exercer esse crédito dessa data, de janeiro de 2002. Fevereiro de 2002, mais 1/48 
e assim vai. E vai até o 48º ano, que aí, vamos supor, 2005, e eu tenho cinco 
anos, a partir desse... de 2005, para fazer esse último 1/48. Mas só 1/48, que foi 
o que fez a empresa. Ela pegou todos os avos que estavam dentro dos cinco anos 



e fez o crédito em 2007. Esqueceu o que ela perdeu. O que ela não fez de 48 avos 
para trás, até 2002, ela não fez; ela fez só do período que, contando cinco anos 
para trás, ela estava dentro do direito dela. Agora, se você vai escriturar uma 
nota no 50º ano, você perdeu todo o crédito, porque você tem o direito de fazer... 
Não, não é ‘perdeu todo o crédito’.  

Sra. Mara Caramico: Não, você não perdeu.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe. Não, não perdeu. Você tem que fazer 
a conta novamente... O 48º avos, você tem cinco anos... É um ano anterior, né? 
Você escritura a nota e faz todo o crédito que você ainda possui o direito de fazer, 
que... O ano anterior, o segundo e o terceiro, porque o resto já decaiu.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Espera só um pouquinho. Eu vou 
pedir... Um momentinho só... Eu vou passar a palavra ao Sílvio, depois ao 
Hiromi...  

Orador Não Identificado [00:35:05]: Brandão, uma coisa: o que a empresa está 
discutindo? Se ela é... Espera aí. Só para... Só... Não, só esclarecer. Você... É o 
seguinte: 48 avos, 48 meses é menos que 60, menos que cinco anos. Então, o 
que a empresa está questionando? Que ela podia fazer o crédito todo de uma vez, 
no 48º mês, como você defendeu, ou que ela teria que começar do 1/48? É isso... 
Essa é a discussão?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Essa é a discussão.  

Orador Não Identificado [00:35:29]: Essa é a discussão? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Essa é a discussão. 

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

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, fala no microfone aqui, por 
favor. 

Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alexandre, calma. Não fica nervoso. 
Passa o microfone...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos aos fatos, vai. Não mistura, não. É que 
vem a pergunta e acaba que... O fato eu coloquei de forma clara. Bom, você acha 
que não tem decadência, a Fazenda está dizendo que a decadência conta da nota. 
Eu estou defendendo que a decadência se dá mês a mês.  

Vamos lá. Fevereiro 02. Então, aqui tem uma nota fiscal de R$ 1.000,00 e tem 
180 de ICMS, dividido por 48 meses, vai dar... Só para arredondar, hein? Por 
favor. Não vai questionar. Quatro e cinquenta por mês. 

Orador Não Identificado [0:36:22]:  Como é que é? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É 4,58, né? Então, em fevereiro de 2002, ele 
adquiriu o direito de fazer um crédito de 4,50. Aí vamos seguindo a vida.  

Oradora Não Identificada: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Oradora Não Identificada: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Exatamente. É isso aí. Então, o 
que aconteceu? Passou 2002, zero; 2003, zero. E 2007 alguém acordou lá e 
disse: “Pois é, não fizemos esse crédito aqui”. Ok? Na verdade, desculpe 
[ininteligível - 00:37:04]. Então, em 2007, alguém acordou e foi milhões de reais 
em crédito. O que fez a empresa? Ela... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hã?  

Orador Não Identificado [00:37:15]: Fez retroativo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fez retroativo. Mas, aí, o que ela fez? Ela estava 
aqui, em fevereiro de 2007, ela disse: “Olha, em fevereiro de... Em março de 
2002, eu tinha 4,50, assim por diante. Aqui eu perdi tudo”. Certo? Não, ela 
perdeu porque ela não fez dentro dos cinco anos, porque nasceu o direito dela 
aqui, em fevereiro de 2000. Aqui, olha. Aqui ela tinha um direito, certo? Ela 
exerceu esse direito? Porque a lei diz: “Você faz um 1/48 por mês. Nasce o seu 
direito nesse mês”. Ela fez isso aqui. Ela parou... Ela fez aqui e aqui ela não fez.  

Orador Não Identificado [00:37:59]: [ininteligível] 2009? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dois mil e sete.  

Sra. Mara Caramico: Mas aí não passou mais? Já passou sete anos.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas ela não fez... Não, mas ela... Mas o 
direito dela não nasceu em março de 2002? O 48 avos de março de 2002 não é 
aqui que nasceu? 

Orador Não Identificado [00:38:16]: Ah, pela nova lei. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Uau! Acabei... Expliquei isso daí para V. Exa. 
Então, desse mês aqui não nasceu o direito? Nasceu, vai. Ok? Nasceu aqui. 
Então, ela entendeu que, aqui até fevereiro, ela tinha cinco anos para fazer esse 
crédito, e ela fez, e foi autuada por causa disso. Por quê? Porque estão 
entendendo que, em fevereiro de 2007, essa nota [ininteligível]. Essa é a questão 
que está disputando(F). O julgador julgou insólito o fato de você dizer que decai 
um direito antes de ele nascer. Ora, se o direito nasceu aqui, eu tenho cinco 
anos, a contar aqui, porque, na Receita Estadual, essa é uma coisa nova. Não 
existe uma forma de crédito desse jeito, como está colocado aqui. Todo o crédito é 
feito de imediato, tanto que pediram para colocar na lei esse artigo, para facilitar, 
e agora está dando uma interpretação literal. Acho que ficou claro os fatos, né?  



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ficou. Obrigado, Brandão. Então, eu 
vou passar a palavra ao Sílvio, ao Hiromi, ao professor Bonilha e, depois, ao 
Paulo. Por favor, Sílvio.  

Sr. Sílvio: Sílvio. Bom dia. Essa questão a gente tem visto também nas empresas 
que adquirem bens ou ativo para... Estão em fase pré-operacional, em que a 
empresa adquire, por exemplo, determinada máquina, só que ela só vai poder 
fazer jus ao crédito que ela dá a partir do momento que ela começar a dar saída 
tributada. Então, a gente imagina uma grande... Uma grande indústria, uma 
usina, algum empreendimento de proporção muito grande, que a fase pré-
operacional, antes de montar a fábrica, demora muito. E, às vezes, demora um 
tempo considerável - três, quatro anos. E aí, como que o contribuinte faz para 
suprir essa lacuna? O direito dele está morrendo, por conta do art. 23, Parágrafo 
Único? Ele não está tendo condição de exercer? Parece mesmo que a melhor 
orientação é a que o Salvador trouxe aqui. Não há, na legislação complementar, 
não há na Lei Complementar 87, um dispositivo que assegure a apropriação do 
crédito nos casos em que o contribuinte está impedido ou tem alguma restrição 
de ordem operacional, ou até mesmo legal, para exercer o crédito. Não dá para 
interpretar ela somente nessa literalidade. Por isso que essa decisão da Câmara 
Superior do TIT, nessa manifestação, foi relevante para essa questão.  

E quanto ao documento fiscal, ficar atrelado ao documento fiscal, parece que a 
lei... Essa leitura também é bem simplória. Muito... Ela não coaduna com 
diversas situações, por exemplo, nos casos em que o contribuinte não emitiu a 
nota fiscal, porque ele considerava a operação como não tributada, e aí ele sofreu 
um auto de infração. Se ele pagar o auto de infração, ele tem direito ao crédito 
daquele imposto? Parece que sim. Ele pagou auto de infração, nasce o direito a 
ele de ser creditado aquele débito. Mas é óbvio que ele pode não ter emitido a 
nota; afinal, ele considerava que aquela operação era não tributada. Então, pela 
literalidade da lei, ele não poderia fazer o crédito? Também tem jurisprudência do 
TIT até com relação a IPI, tem o Parecer Normativo do IPI, que permite que o 
contribuinte venha a exercer o crédito a partir dos cinco anos da constituição 
definitiva do crédito, mediante auto de infração.  

Então, essa jurisprudência relativa à nota fiscal dá um norte, também, para essa 
questão, que não pode ser interpretado literalmente o art. 23, Parágrafo Único, e 
ele deve ser compreendido com as outras situações do ordenamento, por 
exemplo, como esse da nota fiscal.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Obrigado, Sílvio. O Hiromi, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu entendo que tem que ser da nota... Emissão da nota 
fiscal. O prazo... O prazo aí é decadência, não é prescrição. É decadência, e a 
Receita Federal tem já manifestado sempre que essa decadência de fazer o 
crédito vale para os dois lados. Se a Receita Federal não pode examinar coisa que 
passou há mais de cinco anos, o contribuinte também não tem direito de fazer o 
crédito. Neste caso aí, tanto na legislação... A legislação do Imposto de Renda diz 
que, no caso de ICMS, que pode ser aproveitado depois, o crédito, ele tem que 



fazer o destaque. Mesma coisa PIS/Cofins, que tem direito de crédito, ele tem que 
fazer destaque e já creditar. Por quê? A empresa aí, se não creditar, ela está 
depreciando a mais. Ela está depreciando a mais. Então, depois de passar de 
cinco anos, a Receita Federal não pode examinar, autuar, dizendo que ele fez 
depreciação a mais. Então, eu acho que, nesse caso aí, está certo. Eu acho que 
do ICMS também, da emissão de nota fiscal, mesma coisa de PIS/Cofins. Eu 
acho que tem que ser...  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, pela ordem. Pela ordem, o 
professor Bonilha agora, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, prezados associados, eu só 
queria colocar uma certa divergência no seguinte sentido: uma coisa é utilização, 
é a utilização do crédito, que também fica... Quer dizer, o direito de utilizar o 
crédito fica condicionado a um prazo de 48 meses. Então, eu divirjo em parte do 
Salvador, quando ele admite um efeito retroativo. Por quê? Por que o prazo de 48 
meses? A lei estabelece isso em favor do Fisco. Ou seja, se o contribuinte tem um 
volume alentado de créditos durante muito tempo, ele não vai pagar imposto. 
Então, 48 é uma maneira de diluir um grande crédito que ele tenha direito. 
Então, essa retroatividade não me parece que está de acordo com a lei. Então, eu 
teria... Se ainda estou no primeiro prazo, que é de cinco anos, e começo a usar o 
crédito, os 48 meses vão ser contados dali para frente, exatamente para 
preservar o direito do Fisco a um período grande sem receber o pagamento 
mensal desse contribuinte.  

Então, são duas coisas diferentes. Se admitir um retorno dos 24 anos... Não... 
Então, ele já teria... Ele teria o direito aos meses anteriores, fazendo um 
determinado momento? Eu não acho... Eu acho que não. Quarenta e oito meses 
é um prazo para a diluição daquele crédito durante o período, em favor do Fisco, 
é claro. Porque ele depende da arrecadação.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alexandre, por favor.  

Sr. Alexandre: Eu divirjo do Sílvio pelo seguinte: a lei do ICMS não impede o 
crédito, porque vai... Ele joga na conta-corrente fiscal, e o crédito fica acumulado. 
Então, não há esse impedimento. Isso é da própria sistemática do ICMS. Pode 
essas grandes empresas, inclusive, utilizar esse crédito para outros fins, para 
comprar outros equipamentos, inclusive. Depende aí da legislação estadual ou 
mesmo transferência para terceiros, conforme a legislação federal da lei... da Lei 
Kandir. Então, não há esse impedimento. Essa nova sistemática que o Brandão 
trouxe, da Lei 102, que alterou para 48 meses e, por isso, dilataria o prazo... 
Porque essa é a interpretação que está se chegando. Tem uma nova lei que me dá 
48 meses, então começam meus cinco anos, porque, agora, eu diluo em 48. 

Eu não consigo fazer essa interpretação sistemática, porque se a lei diz: Eu tenho 
cinco anos da emissão do documento; mais literal que isso foi exatamente para 
evitar discussões quando começa o crédito. Então veio a lei e falou: Lei 
complementar: indiscutível; é da emissão do documento, quer dizer, pode ser 



emitido um ano atrás e só entrar no estabelecimento... Então, e aí vem uma lei e 
diz: Agora... Eu acho que essa interpretação dizendo que eu tenho cinco anos da 
Lei 102 para usar o crédito que eu não usei lá em 2000, essa interpretação, Dr. 
Brandão, desculpe, eu acho que ela não vai ter grande repercussão nos tribunais 
porque a literalidade da lei é clara: eu tenho cinco anos para usar o crédito, mas 
o que eu vejo é o seguinte... No quinto ano, se eu não usei, mesmo não escriturei, 
eu continuo com o meu direito integral. Não tem diluição do direito também. Se 
eu usei no prazo legal e é do exercício do direito... Ah, mas aí eu vou usar tudo de 
uma vez! Essa é realmente, essa interpretação já... Isso eu não sei até que 
ponto... Isso também é até que ponto vai falar: Mas o contribuinte ficou inerte. 
Ele começa a exercer o seu direito. A lei diz que é em 48 vezes. Na interpretação 
sistemática, levaria a um bom... A falar: Olha, a interpretação sistemática levaria 
a seguinte... Eu teria, eu exerço o direito cinco anos e aí me sujeito à legislação 
vigente, que diz que eu tenho que usar em 48 vezes. Quer dizer... Eu não 
consigo, eu interpreto assim. Desculpe.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Por favor, o Paulo. Eu acho que esse 
assunto está bem discutido... 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Só complementar...  

[falas sobrepostas]  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Olha, a meu sentir, houve mudanças na lei 
do ICMS, e eu acho que o direito tem que se adaptar à nova situação. Então, eu 
estou de acordo plenamente com o entendimento do Brandão e o entendimento 
trazido pelo Silvio, que eu acho que ele também colocou na área do Imposto de 
Renda, no caso de usina grande, que é pré-operacional, ele deixa no contábil, no 
ativo e não dá para jogar como despesa; e ele vai jogando como despesa na 
medida da tributação da receita.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Paulo, por favor... O Mélega, eu pediria 
uma rápida intervenção sua.  

Sr. Mélega: Bem rápido. Eu só queria entender uma coisa: qual é o momento, a 
data exata que se faz a escrituração da nota fiscal? Não existe uma lei que regula 
a profissão do contador, do auditor e tudo mais? Não existem normas? Então, se 
existe alguma norma que declara que a emissão da nota deve ser feita de acordo 
com a legislação federal, ou seja, no país inteiro, eu não posso fugir dessa data.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Obrigado. Nós temos uma pauta extensa 
aqui, então eu sugiro que a gente passe para o próximo item da pauta, que é 
sobre a incidência de ICMS nos casos de subvenção tarifária, e foi colocado pela 
Mara. Mara, então, por favor, você quer expor, relatar a questão?  

Sra. Mara Caramico: Essa é uma questão que surgiu agora, há pouco tempo nos 
tribunais, quer dizer, há pouco tempo que ela foi julgada, ela já é de longa data, 
porque é 2002 essa questão, o que aconteceu? Antes de 2002, as tarifas eram 
controladas, sempre foram estabelecidas pela Aneel, mas cada uma das 



distribuidoras faziam internamente um cálculo de como elas iriam tarifar e 
cobrar os valores dos consumidores normais e dos consumidores de baixa renda 
que, pela lei, elas tinham que diferenciar. Então, existia a necessidade de se 
diferenciar os consumidores de baixa renda e cobrar deles um valor de tarifa 
menor. Só que isso, até 2002, era feito internamente pelas empresas, ou seja, 
elas cobravam menos dos de baixa renda e se compensavam pela própria tarifa 
que elas cobravam dos demais contribuintes, perdão, dos demais consumidores, 
esse valor, vamos dizer assim, que eles estavam dando de subsídio na tarifa para 
os consumidores de baixa renda.  

Aí o que acontecia? Tinham distribuidoras que pelo fato de fazerem esse 
acréscimo da tarifa e compensando com os outros contribuintes, acabavam tendo 
um faturamento maior; e tinham aqueles ao contrário, que tinham mais 
consumidores de baixa renda do que consumidores, vamos dizer assim, normais. 
Então, começou a existir um problema de mercado. E o governo, para acabar 
esse problema, estabeleceu uma subvenção para as distribuidoras. De que 
forma? Que existia um cálculo que seria feito, e a diferença entre a tarifa normal, 
essa perda de faturamento que estaria sendo tido pelas distribuidoras seria 
compensado pelo governo e o governo daria uma espécie de subvenção.  

Então, o que se discute até hoje é: essa subvenção que o governo deu para esses 
casos de consumidor de tarifa, consumidor de baixa renda, seria a base de 
cálculo do ICMS ou não? Existem pelo menos duas ações aqui, em São Paulo, 
discutindo essa questão, e o Tribunal de Justiça deu ganho de causa à Fazenda, 
entendendo que... Qual era a defesa das empresas? Que essa subvenção tem 
caráter indenizatório; e como tem caráter indenizatório, não é base de cálculo do 
ICMS. Essa é basicamente a conclusão... É a defesa dos contribuintes. Dos 
contribuintes não, das operadoras de energia elétrica. E o Tribunal de Justiça 
entendeu que não, que essa subvenção cruzada - que eles chamam - não tem 
caráter de indenização, porque a indenização seria simplesmente de ato ilícito, 
decorreria de um ato ilícito, o que não houve. Então, por esse motivo, integraria a 
base de cálculo do ICMS, porque, na verdade, você estaria dividindo o 
faturamento devido por aquele contribuinte em duas partes, ou seja, aquele 
contribuinte teria... O valor da tarifa seria 100, só que o contribuinte paga 20 
com, o governo paga 80, e esses 80 estariam sendo simplesmente pagos por 
outra fonte, e por isso seria uma base de cálculo de ICMS, uma recomposição do 
preço simplesmente.  

Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês aí sobre a matéria.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém quer falar sobre essa...?  

Sra. Mara Caramico: É bem sintética, porque tem uma dez leis que falam.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Por favor, professor Bonilha.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus caros, o governo federal repassa, 
portanto, um subsídio para cobrir a diferença do preço da energia elétrica. Do 
ponto de vista tributário, eu tenho o quê? Eu tenho um preço; e, portanto, incide 



o ICMS. Eu não vejo como dizer que não incide. Porque, digamos, se eu 
raciocinar em sentido contrário, ou seja, trata-se uma atuação social, a União 
põe esse dinheiro por várias razões de caráter de atendimento, de classes mais 
desfavorecidas etc., mas tem uma coisa, seria então uma isenção do ICMS. Ora, 
o governo federal não pode fazer isenções do ICMS. A Constituição, hoje, não 
admite isenções heterônomas, que são as feitas por um dos entes públicos com 
tributo do outro.  

Então, eu acho que, a meu ver, incide no caso, por essas razões... Valor da 
operação: a lei complementar dá a base de cálculo do ICMS ao valor da operação. 
Se o subsídio cobrir uma parte deste valor, ele está sujeito também ao imposto. É 
o meu entendimento.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém mais quer falar? Brandão quer 
falar? Por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estou de acordo o Prof. Paulo, porque o fato 
gerador ocorre, quem vai pagá-lo pouco importa. A distribuidora vai receber o 
preço de alguém, pode ser do estado, federal, tanto quanto recebe do 
consumidor, poderia estar o consumidor até isento de pagar tarifas, desde que 
alguém a pague. Evidentemente que isso faz parte do preço, não é uma 
indenização. Justamente concordo com as decisões que estão permeando por aí 
nesse sentido. Até mesmo porque a subvenção não existe uma lei federal, nem 
constituição dizendo que a subvenção não é tributada, tanto que o próprio 
federal tributa a subvenção de ICMS quando é para custeio; a própria subvenção 
que vem do governo federal para custeio também é, porque é uma recomposição 
de custos. Não vejo nenhuma regra... E se tivesse uma lei federal - como disse o 
professor - dizendo que isso não é tributado do ICMS, ela seria simplesmente 
inconstitucional. O que poderia era o Confaz reunir-se e até dar uma isenção 
dessa parte, mas isso não existe. Então, portanto, concordo o professor Paulo.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém mais? Confesso que eu estou 
em dúvida, viu, Mara. Eu pediria vista para pensar um pouquinho mais no 
assunto. Porque a gente tem dito que nesses casos de subvenção do governo 
federal não há incidência de PIS e Cofins, porque não tem natureza de receita. Se 
não é a receita, não é preço. Então... Mas eu confesso que eu não tenho uma 
opinião definitiva ainda, eu preciso pensar.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas a minha indagação é: qual é a 
natureza jurídica disso? Se é uma subvenção... A subvenção tem essa natureza 
de... essa característica de ser uma transferência de capital, como se fosse uma 
doação do poder público, né? Então, a natureza jurídica seria de uma doação do 
poder público, e não propriamente de preço. Mas, como eu disse, ainda estou em 
dúvida, eu peço vista para pensar um pouquinho mais no assunto.  

Alguém quer falar sobre o assunto? Então, vamos passar para o segundo, para o 
próximo item da pauta, que é a Resolução nº. 72, do Senado, que foi aprovada 



recentemente. A Mara colocou esse assunto, porque ela tem o texto já. E eu acho 
que é um tema palpitante que a gente deve começar a debater aqui, porque deve 
permanecer em discussão nas próximas Mesas também. Mara, por favor.  

Sra. Mara Caramico: Eu não sei, porque o texto dela é a redação final.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sra. Mara Caramico: É. Então, eu mandei ontem para... Acho que pelo e-mail 
que eu mandei tem a... Não, mas no e-mail tem o... Fica lá, não tem jeito. Eu não 
sei se vai... É.  

Olha: “Art. 1º. Alíquota do Imposto sobre Operação... Alíquotas sobre ICMS. Nas 
operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior será de 
4%; § 1º: O disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do 
exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não têm sido submetidos a 
processo de industrialização; inciso II: Ainda que submetidos a qualquer processo 
de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, 
reacondicionamento, renovação ou recondicionamento resultem em mercadorias ou 
bens com conteúdo de importação superior a 40%; § 2º: O conteúdo de importação 
a que se refere o inciso II do § 1º é o percentual correspondente ao quociente entre 
o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída 
interestadual da mercadoria ou bem; § 3º: O Conselho Nacional de Política 
Fazendária poderá baixar normas para fins de definição dos critérios e 
procedimentos a serem observados no processo de certificação de conteúdo de 
importação; § 4º: Nos §§ 1º e 2º não se aplica: I - aos bens e mercadorias 
importados do exterior que não tenham similar nacional, a serem definidos em lista 
a ser editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, Camex, 
para os fins desta resolução; II - aos bens produzidos em conformidade com o 
processo produtivo básico de que tratam os Decretos 288, de 67, e a Leis 8.248, de 
91, 8.387, de 91, 10.176, de 2001, e 11.484, de maio de 2007; Art. 2º. O disposto 
nessa resolução não se aplica às operações que destinem gás natural importado 
do exterior a outros estados. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro 2013.”  

Então, eu gostaria só de colocar essa resolução... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sra. Mara Caramico: Na verdade, eu fico um pouco preocupada com esta 
nacionalização que eles estão fazendo aqui, com esses índices de nacionalização, 
porque, eventualmente, se você importa - principalmente na indústria 
farmacêutica - se você importa dois princípios ativos e faz uma industrialização, 
cria um novo medicamento aqui no Brasil, isso vai ser um produto nacional, vai 
ser um produto importado para fins de tributação? Se esse produto for 
exportado, você vai exportar o quê? Um produto nacional ou um produto 
importado? Quer dizer, existem... Como é que você vai tributar, como é que você 
vai considerar o produto industrializado aqui? Quer dizer, a partir do produto 
importado, ou a partir do produto nacional? Existe Finame para vários tipos de 
equipamentos, máquinas, produtos etc. Como é que fica esse índice de 



nacionalização? Porque até então ele era 40%, 60%, mas não se sabia ainda a 
base como que era, se era de peças, se era de produtos aplicados, se era do 
custo.  

Então, eu acho que este índice de nacionalização não estava previsto no... Como 
que fala? No projeto original desta forma, então ele veio sendo modificado no 
meio de tudo isso. Então, me preocupa como vai ficar essa situação, essa 
regulamentação. Essas situações, porque se quer, evidentemente, evitar uma 
maquiagem no produto, mas existem situações peculiares aqui que podem ser... 
Corrigindo um determinado fato, prejudicar toda uma outra situação.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nesse caso específico, qual é a preocupação do 
fabricante do estado de São Paulo, que foi o estado que mais pressionou para que 
essa resolução fosse assinada? Havia uma forte oposição daqueles três estados 
do [ininteligível], Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, São Paulo passou um 
rolo compressor e aprovou essa resolução.  

Qual é a preocupação das indústrias farmacêuticas que tem no estado de São 
Paulo que importa um produto ativo que custa um centavo e ele vende a dez 
reais? Quer dizer, o cálculo feito em 40% do valor do produto importado em 
relação ao produto nacional, com certeza, superará esses 40%. Se não superar, 
qual é o prejuízo para a indústria farmacêutica? Ela vai tributar 4% das vendas 
[ininteligível] e quem vai perder é o estado de São Paulo. Essa é a sua 
preocupação com o estado de São Paulo?  

Sra. Mara Caramico: Não, não é com o Estado de São Paulo. Eu queria saber em 
nível global.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah tá. Por exemplo, as outras situações são 
situações diferentes. Para dar um financiamento de um caminhão, se ela exige – 
é o caso da Petrobras – se exige que tenha 65% de partes nacionais, é uma outra 
coisa; para efeitos de ICMS é outra coisa.  

Nós temos uma outra situação que está vigente também, exatamente igual a 
essa, que é o Reintegra, que exige 40% do custo dos produtos importados em 
relação ao faturamento, quer dizer, coisa até simples de se calcular. Como está 
dito aqui: é em relação ao valor... O preço de transferência tem uma complicação, 
você calcula a participação [ininteligível], é uma loucura. Aqui, parece que está 
sendo um cálculo simples. Você tem um preço de um produto que já vai vender e 
tem uma parcela de produto importado; o valor. Não me parece difícil. E quem, 
eventualmente, vai ser prejudicado numa situação dessa? Claro, se você destacar 
4% aí, chegar o Estado e falar: “Não, mas aqui não tinha 40, tinha 50”, aí isso vai 
ser um problema de verificação técnica, né? Porque, lógico, a indústria 
farmacêutica, com certeza, vai ter o máximo interesse em aplicar 4%; claro, 
vender para outro estado, porque para ela... Você vai vender para outro estado, 
ela vai querer aplicar o 4%... Qualquer outra empresa vai querer fazer isso, 
porque a briga é entre estados. Entre a indústria, ela vai tirar o máximo proveito 
que ela possa tirar disso aqui; claro que ela vai ter problema, então ela vai ficar 



preocupada: “Puxa vida, estou com o meu critério certo? Eu posso tirar 4%, ou 
vou ter que destacar 12 ou 7, como é a regra da operação interestadual?”  

Sra. Mara Caramico: Não, é esse o problema. Porque se você pega dois 
princípios ativos e faz um novo produto no processo, você vai ter um produto 
importado, sendo que, na verdade--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é pelo valor dele. Pelo valor.  

Sra. Mara Caramico: Não, mas é o valor dele.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o valor de 100 por um produto de 30, você 
está com o produto nacional, está sujeito a 4%. É valor, você agrega valor. Aqui, 
no Brasil, aquele valor de importação é pequenininho em relação ao valor de 
venda, é esse que vale. Estou achando que é assim. Agora, foi delegado ao Confaz 
fazer essa... E, claro, vai ter essa situação, mas esquecendo todas as demais 
regras federais e Finames que exige outras, inclusive muito mais do que isso 
aqui. Finame tem caso de 65% para a indústria automobilística, por exemplo. 
Mas aí seria para uma outra situação. Para efeito de ICMS numa operação 
interestadual, é isso aqui, né?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Por favor, o colega lá no fundo. Você 
poderia dizer o nome, por favor?  

Sr. Roberto Biava: Roberto Biava. Eu só queria fazer uma consideração. Lendo 
essa resolução, a versão final, parece que realmente houve uma preocupação de 
trabalhar com esse conceito de industrialização e de saber se o produto é 
importado ou nacional. E daí, se a gente imaginar o objetivo dessa resolução do 
Senado, na verdade, na verdade a gente sabe que isso foi para atacar os 
benefícios fiscais tanto de Santa Catarina quanto do Espírito Santo, 
principalmente, e Goiás; desses três estados.  

Nas versões anteriores, que acabaram não sendo aprovadas, se não tivesse sido 
colocado dessa forma, o que certamente iria acontecer seria o seguinte... Porque, 
por exemplo, imaginando até nem produto industrializado, imaginando produto 
para comercialização mesmo. Então, por exemplo, se monta lá uma importadora 
no Espírito Santo, importa-se produtos da China, daí você desembaraçava lá com 
18%, mas, na verdade, na prática, você não pagava 18, você pagava 3, e daí você 
fazia uma transferência para o estado de São Paulo a 12. Isso pelas regras 
atuais, né? Com a resolução, a situação vai ficar a seguinte, imaginando uma 
empresa comercial. No caso, então, não há industrialização alguma, ela 
simplesmente faz revenda de produtos. Daí, o que vai acontecer? Se o Espírito 
Santo continuar dando benefício lá ao invés dele, no desembaraço, não pagar os 
18, pagar 3, ele não vai poder mais transferir a 12. Ele, na verdade, vai ter que 
transferir a 4. E lendo a versão final, me parece que a preocupação foi fechar a 
fraude, porque o pessoal já estava imaginando o que iria acontecer. Se não 
tivesse essa trava de definir se o produto é importado ou nacional, e algum 
critério, era óbvio que ia ter um espertinho que ia trocar a razão social dele lá no 
Espírito Santo. Então, sou um atacadista importador no Espírito Santo, agora 



vou virar um industrial no Espírito Santo. Vou colocar uma embalagem brasileira 
num produto chinês, só que a embalagem tem um valor, vamos supor, mínimo 
de 2% do produto, 3%, 10%, e ele iria escapar da resolução através de uma 
pequena industrialização, que a gente sabe que pela legislação do IPI, se você 
fizer o acondicionamento da mercadoria em uma nova embalagem, você é 
industrial, né?  

Então, creio eu, ao ler essa versão final, que o objetivo foi fechar essa porta, né, 
quer dizer, se você for um industrializador, então você tem que ter esse conteúdo 
mínimo para que o produto seja um produto nacional, para que ele seja tratado 
pela alíquota de 12 e não de 4. Porque nessa guerra fiscal, na verdade, o 
interesse do cara que está com o benefício fiscal é aplicar alíquota de 12, por 
incrível que pareça, não a de 4, e justamente ele quer empurrar o crédito para o 
estado que a mercadoria vai ser consumida, né? É só fazer essa consideração.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mais alguém? Professor Bonilha, por 
favor.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Apenas uma ponderação no tocante a se 
esse certificado que foi criado ou está sendo criado com essa resolução não teria 
aplicação nas exportações. Então, se esse produto eventualmente é exportado, 
esse certificado vai decorrer de uma legislação estadual, em nível estadual. Vai 
ser através do Confaz etc.  

Então, a meu ver, assim, primeiro plano de visualização do caso, me parece que 
isso não teria nenhum efeito no tocante às aplicações da legislação federal, 
principalmente do imposto de importação. Porque isso aqui não tem nenhuma... 
Não me parece... O Senado Federal não vai dar um caráter federal a isso, a meu 
ver, nesta parte. Mesmo porque tanto que está autorizado o Confaz a emitir a 
legislação complementar a isso, normas etc. Então, eu não vejo como isso possa 
interferir ou afetar a configuração de operações de exportação desses produtos 
que foram objeto de operações interestaduais. Assim, numa primeira visão, não 
me parece que haja qualquer possibilidade desse certificado ter efeito na área 
federal.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Esse assunto da guerra fiscal, ele nos 
remete a algumas indagações com relação a nossa federação, que tipo de 
federação nós temos e que tipo de federação foi adotada pela Constituição de 88. 
E eu vejo que algumas pessoas têm se manifestado no sentido de que essa 
resolução teria infringido o pacto federativo.  

Eu queria perguntar para o Fernando se ele não quer...  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Inclusive o professor Gerd. Infelizmente, ele 
não veio. Ainda ontem à noite, eu conversei com ele e está firme na posição de 
que essa alíquota só poderia ser estabelecida por lei complementar. E o Senado 
Federal não teria competência expressa para estabelecer essa alíquota.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando, por favor.  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone 1:15:45 a 
1:25:44 ]. Nessa ação se discutiria o excesso de normas estaduais, que uma vez 
consideradas inconstitucionais são novamente publicadas retomando a 
inconstitucionalidade. Para dizer que estas condições nos estados incentivam de 
forma inconstitucional investimento [ininteligível] jurisdições estariam 
afrontando o pacto [ininteligível] federativo, consequentemente se afastaria a 
possibilidade dos estados legislarem contra a [ininteligível]. Em toda lei que fosse 
[ininteligível] novamente [ininteligível] seria considerada inconstitucional sem 
necessidade de [ininteligível], haveria, na verdade, uma reclamação ainda ou 
[ininteligível] não haveria mais a possibilidade [ininteligível] descumprirem essa 
decisão [ininteligível]. [ininteligível] problemas, principalmente problemas do 
passado, [ininteligível] passado, e o passado representa a falência [ininteligível], 
[ininteligível] e eles vierem a ser cobrados [ininteligível]. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Santa Catarina e Goiás.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] do Supremo 
Tribunal Federal, e se ele não fizer isso realmente haverá um problema 
jurisdicional, falta de prestação jurisdicional e uma instabilidade dos Poderes. 
[ininteligível]. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, Fernando, você trouxe um monte de 
assunto, mas, na verdade, sobre aquela questão principal, você não trouxe o 
fundamento. Por que você acha que a Resolução 72 é inconstitucional? Só isso. 
Essa questão toda aí o Supremo já disse que realmente vai acabar com a guerra 
fiscal...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas qual é o fundamental na Constituição 
que não pode o Senado aprovar essa resolução?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos ler o livrinho. Vamos ler o livrinho, como 
dizia o [ininteligível]. “É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas 
mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de um texto 
aprovada por maioria absoluta de seus membros; B - fixar alíquotas máximas nas 
mesmas operações para resolver conflitos específicos de envolvimento de interesse 
de estado, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta aprovada por 2/3 
dos seus membros, ou o 1/5, né? Estabelecer alíquotas mínimas nas operações 
internas mediante resolução de incidência...”. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, sim, no quatro. “Resolução do Senado 
Federal, iniciativa do Presidente da República de 1/3 dos senhores senadores 
aprovada pela maioria absoluta de seus membros, [ininteligível] alíquotas 



aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação”. Alíquotas 
interestaduais.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com base nisso, com a aplicação subsidiária do 
art. 3º, que diz que cabe à Federação fazer o equilíbrio regional... E onde está que 
o Senado não pode fixar uma alíquota interestadual máxima ou mínima aqui? 
Você vê que ele está fora disso aqui? Por quê?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Nós vemos que esse é um assunto que 
está gerando bastante discussão e vemos que existem opiniões avalizadas dos 
dois lados. O assunto não é tão simples assim, por isso que eu digo que esse é 
um assunto que foi iniciado a sua discussão aqui hoje, mas nós pretendemos 
voltar nas próximas... Alias, já começamos antes e vamos prosseguir na 
discussão.  

Eu confesso que nas Mesas anteriores, o próprio professor Schoueri aqui 
comentou que ele tinha um entendimento, depois ele acabou mudando esse 
entendimento. Eu, pessoalmente, quando ouvi as ponderações do Schoueri, eu 
acabei concordando com a segunda fase do pensamento dele, no sentido de que o 
Senado Federal tem competência para fixar alíquota, aliás, como vem exercendo 
essa competência desde 1988, quando foi fixada a alíquota de 2% nas operações; 
hoje, ao invés de 12, é 4. E como diz o Schoueri: se o 4 é inconstitucional, então 
o 12 também... Há 30 que nós estamos convivendo com o 12 aí, então o 12 
também é inconstitucional.  

Então, eu confesso que, pessoalmente, estou mais inclinado pelo reconhecimento 
da inconstitucionalidade... da constitucionalidade, ou da regularidade e do não 
ferimento do pacto federativo. Mas eu reconheço que o tema é controvertido. Nós 
participamos há um mês de uma reunião na associação comercial e vimos lá o 
próprio Everardo Maciel preocupado com a inconstitucionalidade dessa 
resolução. Então, eu acho que o assunto ainda vai render bastante aqui, tema de 
discussão.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu queria aproveitar esses minutos 
finais para fazer dois convites aqui.  

No próximo dia 30 e 31 de maio, nós vamos ter a presença - se você puder abrir 
na página da... Não, não. Então o primeiro, pela ordem. No dia 7 de maio, que é 
uma segunda-feira, o IBDT, juntamente com o Departamento de Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade, está organizando um evento 
com a participação do professor Jacques Sasseville. Vai ser uma segunda-feira de 
manhã, das 9h ao 12h, no auditório XI de Agosto, lá na faculdade, a entrada é 
franca. O Jacques Sasseville, ele é o chefe do Comitê Fiscal da OCDE. 
Praticamente, é ele o responsável - ele e o grupo dele -, mas ele é o chefe do 
grupo que redige os comentários à Convenção Modelo, e redige as próprias 



alterações da Convenção Modelo. Ele é o responsável pela redação desses textos. 
Então, é uma pessoa... Dentro da OCDE, é uma pessoa importantíssima, ele é o 
número um em matéria de tratado internacional na OCDE, e ele gentilmente 
concordou em vir dar aula aqui no nosso curso de Direito Tributário 
Internacional. E a aproveitando a presença dele nas aulas e do curso à noite, nós 
o convidamos para fazer uma palestra na faculdade. A entrada é gratuita, ele vai 
falar um pouco sobre a relação da OCDE com os países emergentes, como é que 
os países emergentes estão lidando com questões de Direito Tributário 
Internacional e, depois, vai haver um debate. Nesse debate, que vai contar com a 
presença da diretoria aqui do IBDT, nós vamos tratar de assuntos variados de 
tributação internacional, como legislação de transparência fiscal, não 
discriminação, eventualmente preço de transferência; debate em aberto. Então, 
eu faço esse convite a todos, que compareçam no dia 7 de maio, uma segunda-
feira, 9h, no auditório XI de Agosto.  

E depois, no dia 31 maio, nós vamos ter a presença aqui, na Mesa, do professor 
Dennis Weber, que é professor desse Amsterdam Centre for Tax Law, e vai estar 
aqui para dar aulas no curso de Tributação Internacional também, e nós o 
convidamos para participar da Mesa. Ele vai tratar, se eu não engano... É Tax... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Isso, planejamento tributário, elisão 
fiscal. Então é isso.  

Muito obrigado a todos, e eu convido a todos que compareçam na semana que 
vem para a nossa Mesa de Debates. Muito obrigado. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T.  
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