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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Não teremos, hoje, 
a presença do Professor Zilveti. Dando abertura, há doação para a nossa 
biblioteca, com os cumprimentos da Esaf, de dois livros: Economia Pública 
Brasileira, do mestrado em Economia do Setor Público, e o n°. 10 do Cadernos de 
Finanças Públicas. Acabei de comunicar a sua não vinda. Surpresa agradável. 
Essas duas coletâneas estão aqui à disposição, muita matéria financeira 
evidentemente, muita matéria orçamentária e alguma coisa tributária.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Falar do Observatório, ou não? Quer que fale de 
Quito? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala de Quito, por favor, Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu queria, a título de comunicado mesmo, 
informar que na semana passada houve o segundo encontro do Observatório, 
vou usar o nome correto agora, Observatório Ibero-Americano de Direito 
Tributário. Eu falei vou usar o nome correto, porque ele se chamava até então 
Observatório Latino-Americano de Direito Tributário, mas dada à forte presença 
dos nossos amigos espanhóis fez todo o sentido que mudássemos para ibero-
americano. Os colegas vão lembrar, no ano passado o encontro foi em São Paulo, 
foi o primeiro encontro e agora esse encontro foi em Quito. O IBDT se fez 
representar com uma delegação de cinco integrantes e para que se tenha ideia 
das proporções do Observatório ainda, retirado obviamente os equatorianos, a 
maior delegação era a brasileira. Então, ou seja, ainda estamos em um grupo 
pequeno. Nós discutimos ali do ponto de vista técnico, discutimos o art. 1°dos 



acordos de bitributação, pessoas visadas, a questão de residência, etc. Foi o tema 
que do lado dos brasileiros a Professora Elidie Bifano, que foi apresentar os 
problemas. Imagine questões de fundos, fundos de investimento, sociedades de 
pessoas, etc. A discussão seria se enquadra ou não nos benefícios dos acordos e, 
inclusive, a questão de filiais. Foi o caso Volvo recente, em que um banco japonês 
tinha uma subsidiária em um outro país e a pergunta é se aplicaria ou não o 
acordo Brasil-Japão, que foi sentido. Enfim, mostramos a experiência brasileira 
muito com base em caso. Discutimos, também, o art. 2°, que seria tributos 
visados. Ali do ponto de vista brasileiro fui eu que falei, onde eu procurava 
mostrar as dificuldades que nós temos com a contribuição social sobre o lucro, o 
CIDE, ISS, enfim, aquelas questões que parecem às vezes meio óbvias de o que é 
tributo visado e os problemas concretos que aparecem nos acordos brasileiros 
para esses tributos. Outros palestrantes, também, cada um dos seus países 
falando de sua experiência. Depois nós tivemos a questão do art. 7º contra o art. 
21, em que do lado brasileiro o Fernando Zilveti que apresentou a experiência 
brasileira e, também, para a nossa surpresa outros também com problemas 
muito parecidos, ou seja, essa ideia do art. 21 não é só brasileira. Eu devo dizer 
que quando assisti o painel do Fernando ficava percebendo o grau de influência 
do Brasil na América Latina, ou seja, a boa ou má influência. Mas eu senti 
claramente nesse evento o quanto o Brasil, hoje, vem se tornando para o bem ou 
para o mal um modelo. O outro tema que foi discutido foram os vários conceitos 
de fonte: fonte de produção, fonte de pagamento, as diferenças de aproximações 
entre inclusive os próprios países latinos americano sobre o que seria o conceito 
de fonte, quando seria possível a tributação, vantagens e desvantagens disso. Já 
estamos com dois candidatos para 2012, 2013, ou seja, teremos Chile e o estado 
que nós dizemos, o estado mais ao norte da América Latina chamado Flórida. 
Então, nós vamos ter um evento na Flórida e em Santiago, serão os próximos 
eventos, não sei ainda qual a ordem, mas serão os dois encontros seguintes e é 
claro o IBDT cada vez aumentando a sua participação. Também foi decidida a 
institucionalização do Observatório. O IBDT como membro fundador, integrando 
o BOD(F), ou seja, vamos decidir o caminho dessa nova entidade, que eu diria 
agora já existente. Fernando, mais alguma informação além disso?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, depois--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que é... Acho que, como resumo, é isso. Eu 
posso dizer que foi muito positivo, ou seja, eu avalio essa semana, avalio essa 
nossa ida como muito positiva para o IBDT.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, parabéns aos dois e outras 
pessoas do IBDT que estiveram lá presentes, inclusive a Elidie, nossa 
conselheira. Quem mais foi? O Luís Flávio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Luís Flávio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Luís Flávio, o Paulo Victor. Não sei, porque 
também o Iacia--  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, e o Paulo Vitor, é. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, desculpe-me, esqueci de mencionar. Obrigado, 
puxa esqueci de mencionar algo importantíssimo, já dando uma característica 
para o Observatório, que me parece meritória. Desculpe-me realmente ter 
esquecido, uma coisa... O mais importante. O painel, o último painel, ele é feito 
por jovens. Ou seja, no nosso caso o Luís Flávio. O Luís Flávio apresentou aquela 
pesquisa que ele fez na qualidade de observador do IBDT sobre os casos julgados 
no Brasil de acordos de bitributação. Mas, também, isso está institucionalizado 
que todos os encontros terão um painel onde haverá jovens. Sejam recém-
mestrados, recém-doutorados, sempre algum jovem que tenha a sua primeira 
oportunidade de uma apresentação, uma conferência internacional, enfim, é uma 
exposição, também. Isso... Eu digo, permita-me, Ricardo, desculpe com todo o 
respeito a todos os demais, eu diria o ponto mais importante do Observatório é 
essa abertura que nós estamos dando aos jovens conferencistas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu ia apenas acrescentar que esse ponto do 
Observatório trouxe a surpresa agradável de ter dois pesquisadores jovens 
apresentando as suas pesquisas. E, não por acaso, a pesquisa realizada pelo 
Luís Flávio foi a que gerou maior polêmica entre os presentes. Segundo nos 
contaram, porque nós tínhamos ido embora, mas depois encontramos outros 
colegas do Chile, eles continuaram discutindo o art. 17 tarde adentro e noite 
adentro. Porque é quase um vício dos tributaristas discutirem Direito Tributário 
quando se encontram e permaneceram discutindo, o que é uma grande qualidade 
desse Observatório, você percebe as pessoas discutindo em alto nível. Como o 
Schoueri disse o Brasil, hoje, é um paradigma em legislação tributária, isso para 
o mal do contribuinte e para o bem do contribuinte, também. É um paradigma, 
porque os estudiosos de Direito Tributário Internacional veem o Brasil e veem 
aquilo que o IBDT está desenvolvendo como um exemplo de Instituto de 
pesquisa. Foi dito isso para mim, lógico, grandes elogios ao Dr. Schoueri, que é o 
idealizador de tudo isso. Mas o que eu acho é que o IBDT marcou mais um gol 
em termos de tributação internacional, aí também por muita influência do 
Bianco, que precisa ser lembrado e todos os diretores aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Queria, desculpe-me, aproveitando, a gente vai 
lembrando das coisas. Um outro ponto que eu acho que vai ser alto do 
Observatório, eu acredito, Fernando, pelo o que entendi já neste ano vai ser 
lançado, vai ser feito... Existem alguns cursos de mestrado, mas, no nosso caso é 
especialização em tributação internacional. Nós temos o nosso, mas existe na 
Colômbia, existe na Flórida. Nós vamos fazer como o evento do Observatório uma 
competição entre cursos, ou seja, o curso que hoje é coordenado pelo Bianco e 
pelo Zilveti, o nosso curso. Nós vamos escolher entre alunos ou no máximo 
graduados há menos de um ano, ou seja, quase ainda alunos e não pode ser 
mais que isso, quatro pessoas de cada um, que receberão um caso. Ele... Deixa 
eu tentar... Vou ver se eu consigo me lembrar, Fernando, você pode, por favor, 



melhorar isso. Um caso de tributação internacional, este caso é dado a todos os 
integrantes, simultaneamente. Ele tem um prazo para formularem questões, 
esclarecimentos e entender como é. É uma consulta pública, aquilo que foi 
informado a um será informado a todos e o que não foi perguntado passou o 
prazo. A partir de então eles devem preparar peças pelo Fisco e pelo contribuinte. 
Essas peças existe um prazo que serão entregues e serão avaliadas. Depois serão 
feitas as trocas, ou seja, em primeiro lugar vai ser do Fisco, cada grupo prepara 
uma peça como Fisco. Essas peças são avaliadas, já começa a nota ali, começa a 
competição e depois é feito um sorteio, em que um grupo... Um Fisco entrega 
para o outro, que vai virar o contribuinte e vice-versa. Serão feitas trocas de 
peças, para que depois seja feita a peça do contribuinte, já contestando aquele 
Fisco que foi recebido. Isso tudo anterior a um encontro onde haverá competição 
mesmo, com sustentação em que todos os integrantes necessariamente devem 
falar, não se admite um integrante que seja daqueles que escreve muito bem, 
mas não fala. Todos têm que falar, têm que participar oralmente e também ali 
serão novamente julgados. O júri composto por professores de tributação 
internacional, de programas que não participem, obviamente, da competição. E, 
também, quem formular o caso não participa da competição. Já devo informar 
aqui, portanto, nós não participamos nem do júri e nem da formulação do caso, 
porque o nosso programa já está inscrito para participar disso. Caberá ao João 
ou ao Fernando serem... Um dos dois será inclusive o coach, assim, aquele que 
realmente vai pegar esse grupo na mão e fazer esse grupo ganhar o caso. A ideia 
é... O termo competição saudável para que o nosso... Assim, queira ou não queira 
eleva o nome de todas as entidades já por participar e já melhora a qualidade do 
curso. Acho que só você oferecer isso melhora a qualidade, claro que querendo 
ganhar. Claro que a ideia do coach é fazer o grupo ter força e lutar por isso. 

Sr. Alexandre: Um caso hipotético? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É um caso hipotético. Um caso hipotético, que é 
montado... Só dizendo, Alexandre, essa experiência, na verdade, nós estamos... O 
know-how existe já na Europa. Hoje... Fernando, por favor, me corrige. Eles 
falaram, se eu não me engano, 18 universidades europeias que disputam, já é 
necessário que haja eliminatórias regionais para que haja um grupo menor para 
que no final termine em quatro. São 18, acho que eram 18 que eles falaram. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dezoito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dezoito programas que já participam lá. Então, 
obviamente, a ideia é pegar algum caso que já foi examinado na Europa, se 
adapta à realidade latino-americana e se aproveite um caso como esse, o know-
how vem dali. Acho que é isso.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Achei muito interessante a observação sobre a 
influência do Brasil no Direito Tributário Internacional, inclusive, no sentido 
positivo pelos estudiosos que nós temos e, no sentido negativo, pelo o que a 
administração tributária pratica. Nesse sentido eu estou vivendo uma experiência 
extraordinária, porque eu estou dando, já dei três aulas, durante quatro 



semanas estou dando aulas para a Demac. Demac, vocês sabem, a delegada é a 
Monica Calijuri, que participa muito e, inclusive, das nossas atividades aqui. Eu 
estou convidado a dar um curso sobre a interpretação e a aplicação dos acordos. 
Eu fiquei muito surpreendido pelo convite, porque a minha posição está mais ou 
menos clara. Inclusive, já tive a oportunidade, eu tenho mais ou menos 25 
auditores com alunos e pela internet entra o pessoal do Rio, de Fortaleza, etc. e 
tal. Inclusive, já tive a oportunidade de manifestar a minha opinião sobre a nova 
modalidade, o novo método interpretação que o Fisco utiliza nos acordos de 
bitributação, que é o método teológico. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, é o seguinte: é dogma, nós vamos arrecadar, 
ponto. Verdade incontestável, acabou. Então, aí eu estou tentando mostrar que 
não é bem assim. Inclusive, os riscos que correm e, inclusive, lembrando que o 
Brasil já tem 250... Quantos? Milhões. Não, de dólares. De investimentos no 
exterior tem a metade do que tem os estrangeiros no Brasil, ou seja, cada vez 
mais o Brasil fica país de domicílio e não mais de fonte. Aí como vão defender as 
suas teorias teológicas, dogmáticas e arrecadatórias? Quer dizer, é complicado, 
não é? Então, o mais impressionante, eu não faço uma simples exposição, mas é 
aquela exposição como eu faço nos curso de pós-graduação, ou seja, qualquer 
dúvida, qualquer objeção levanta o dedo e entra. Está havendo uma participação 
extraordinária, uma discussão muito séria, muito equilibrada, que realmente 
para mim é uma experiência fantástica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Vamos para a pauta, 
então? Nós temos dois assuntos importantes na pauta, se houver tempo eu 
queria de discutir um aspecto da decisão do Supremo Tribunal Federal 
relacionada à Lei Complementar 118, Zilveti, se não fica para a próxima semana. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ótimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, eu propus aqui que discutíssemos, 
posto que brevemente, uma tendência, diria a jurisprudência do Supremo, 
porque os casos relatados aqui já mostram que já não é mais um caso isolado. É 
a jurisprudência que se firma no Supremo Tribunal Federal com relação ao IPI, 
no sentido de que não é devido IPI na importação por pessoa física. Eu até não 
conhecia essa jurisprudência, me foi mencionada em uma aula de pós-
graduação, o Salvador certamente se lembra disso. Eu fui atrás, comecei a olhar 
outros e outros casos, quando eu tive, eu não sei quanto dos colegas vêm 
acompanhando isso, quando eu verifiquei que para o Supremo Tribunal Federal é 
tranquila a ideia de que o IPI só incide na importação por pessoa jurídica. Eu 
tinha para mim, até então, que dada à materialidade, produto industrializado, 
pouco interessaria se fosse uma importação por pessoa física, por pessoa 
jurídica, na medida em que eu tenha um bem industrializado haveria IPI. Eu 
tinha e tenho até a convicção de que do ponto de vista do imposto, da lógica do 



imposto, da adoção do princípio do destino em que se imunizam as exportações 
deve haver a incidência no caso da... Exportações... Deve haver a incidência no 
caso da importação. Tenho até por uma questão concorrencial, a ideia de que 
não seria aceitável que eu tivesse uma importação. Imagine os senhores, 
obviamente, não é importação de um bem de pequeno valor. Então, imagine um 
automóvel de luxo, imagine um barco, imagine uma aeronave, ou que tais, que 
de repente a pessoa importa sem o IPI. O efeito concorrencial disso também me 
pareceu bastante danoso. Mesmo no âmbito do GAT, você cobrar os tributos 
internos por ocasião da importação para equipar o produto importado ao 
nacional é aceito, é previsto, é normal e todos os países que eu tenho notícia, que 
adotam o princípio do destino equiparam a carga tributária do produto 
importado ao nacional. Então, é o efeito para a nossa balança, a decisão se 
alastrada é enorme. Eu peguei, tomei esses acórdãos e fui verificar qual era a 
razão, eu queria dividir também qual é a fundamental, até para que aprendamos 
com a doutrina do Supremo, qual é a fundamentação. Eu constatei que o 
Supremo... Os primeiros acordos, o primeiro é esse 255.682, eles se baseiam na 
jurisprudência firmada antiga com relação ao velho ICM, antes da emenda 
constitucional, a Passos Porto, se não me engano, a Passos Porto que previu a 
importação. Só para lembrar, naquela época, nós estamos falando, portanto, na 
década de--  

Orador Não Identificado: É 83. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até 83.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É 78, se não me engano. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu estou me referindo à emenda Passos Porto, 
em 78.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Emenda Passos Porto é de 83. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É 83. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas essa mudança foi... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enfim, até então... Não, desculpe-me--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Passos Porto é de 83, mas essa mudança que 
houve foi-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, na Constituição passada já mudou, 
Salvador, sou obrigado a discordar. Na Constituição já de 67 se previu o ICM na 
importação e a argumentação que havia, eu quero só lembrar por que se viu 
necessária a mudança da Constituição? Porque se construiu uma tese no sentido 
de que o ICM, ele geria uma operação de circulação de mercadoria e haveria a 
territorialidade do ICM, que impediria a cobrança do ICM na importação. Então, 



com base na territorialidade, dizia-se: não é possível o ICM na importação. 
Depois, sim, teve alguma evolução para dizer que em nome da não 
cumulatividade também não seria possível a cobrança na importação, porque o 
imposto teria que ser não cumulativo. Esta passagem de territorialidade para não 
cumulatividade não é óbvia, mas talvez até... Aí assim, talvez o Salvador e o 
Paulo, enfim, os que entendam mais de ICM, pudessem até nos ilustrar um 
pouco mais como foi o raciocínio da época, para que a não cumulatividade fosse 
fundamentação para impedir o ICM na importação. Eu não digo que concorde, 
seria interessante pelo menos que nós ilustrássemos o raciocínio, sem 
necessariamente concordar. Por que eu estou dizendo que seria interessante 
ilustrar esse raciocínio, Salvador? Porque em seguida, agora nesse acórdão, eles 
dizem: “Veja, para o ICM a incidência na importação é uma exceção – pasmem - à 
não cumulatividade, porque é prevista na Constituição. Mas como para o IPI não 
existe a previsão da cobrança na importação, prevalece a não cumulatividade e o 
princípio da não cumulatividade – pasmem - veda a tributação na importação”. 
Por isso, então, ou seja, o acórdão citado ali primeiro reproduz a ideia, a ementa 
do caso do ICM antes, o ICM quando não era prevista a importação, dizendo: 
“Veja, nós já concluímos que na importação a tributação na importação contraria 
o princípio da não cumulatividade, admitindo no ICM – no antigo ICM - por conta 
de uma previsão constitucional expressa. Não existindo semelhante previsão para 
o IPI, então, o princípio da não cumulatividade veda a cobrança na importação”. 
Então, vejam, a discussão não é mais se há industrialização ou não há, se há 
aspecto material, se há industrialização, ou produto industrializado, não é essa a 
discussão. A tese é: o princípio da não cumulatividade veda a tributação na 
importação. Então, é bom que nós conheçamos isso e talvez seja esse tempo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra ao Gerd, 
eu queria só fazer um pedido de esclarecimento, que eu fiquei na dúvida. Se a 
não cumulatividade impede a incidência do IPI na importação, impediria também 
quando fosse pessoa jurídica? Qual é o passo para chegar até a pessoa física?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que a lógica é a seguinte: a pessoa jurídica vai 
ser... A lógica... Eu vou tentar, por favor, pôr a lógica. A lógica é que uma pessoa 
jurídica, se eu não engano, na época que eu estudei o ICM foi essa lógica, a 
pessoa jurídica importa e tem uma operação interna. Portanto, aquele imposto 
pago na importação apenas é uma antecipação do imposto que ela deverá. Por 
isso que eu disse que o argumento não é, até onde eu me lembro, não 
cumulatividade e, sim, territorialidade. Ou seja, aqui me parece, Ricardo, agora 
eu estou evoluindo, me parece que existe uma certa confusão do Supremo em 
invocar a não cumulatividade, porque na época da discussão do ICM se dizia 
territorialidade. Então, somente a pessoa jurídica é que incorre em operação de 
circulação, mas a não cumulatividade permite a cobrança na importação, já que 
será um crédito com relação à operação tributada e esta, sim, local. Era como se 
dissessem para com relação ao ICM que a cobrança na importação nada mais é 
que uma antecipação do único imposto devido este local e a não cumulatividade 
asseguraria a cobrança na importação, já que efetivamente seria o crédito. O que 
causa espécie é que de um argumento baseado na territorialidade, onde a não 



cumulatividade surge como uma garantia da territorialidade avança-se, porque a 
discussão já não é mais se aplica a territorialidade ao IPI. Seria a minha 
discussão. A discussão e é isso que fica estranho, é que o próprio princípio da 
não cumulatividade vedaria a incidência da importação. Eu penso e agora trago 
aqui como uma discussão, eu penso que houve um engano. Mais uma vez, do 
que eu consigo entender, quando na época se sustentava que não seria cobrado o 
ICM na importação, o argumento era a territorialidade, porque o ICM por conta 
de ser um imposto estadual deveria ser territorial. Era o argumento que o 
Geraldo Ataliba tinha. Por conta dessa territorialidade do ICM não haveria na 
importação. Agora, se a importação fosse por pessoa jurídica, aí assim seria 
possível na importação, não feriria a territorialidade, porque o princípio da não 
cumulatividade asseguraria que aquele imposto pago na importação nada mais 
tivesse sido que uma antecipação do imposto local e este sim devido. Agora, 
essas decisões várias, permita-me a expressão esta jurisprudência, enquanto 
coletivo de decisões, esta jurisprudência pula o raciocínio, utiliza apenas a 
ementa e expande para o IPI dizendo: “Bom, se não cumulativo o ICM, não 
cumulativo o IPI. Se para o ICM existe uma exceção para a importação e para o 
IPI não há, então, não há IPI na importação”. Onde me parece que existe um 
engano no raciocínio? É que não é tema de não cumulatividade, é tema de 
territorialidade. Então, essa decisão poderia ser mais palatável se antes houvesse 
uma discussão sustentando que o IPI estaria limitado ao território, que haveria 
uma territorialidade material comm relação ao IPI que impediria a sua cobrança 
no exterior. Mais uma vez, para o então ICM sustentar a territorialidade tinha 
uma fundamentação do Estado Federal. A argumentação era: o imposto tem que 
ser territorial, sob pena de eu invadir o território dos outros estados. Era a 
argumentação do Geraldo Ataliba para o ICM. Para o IPI não me consta que 
tenha alguém discutindo, não que seja certo ou errado, mas não me consta que 
tenha havido sequer a discussão da territorialidade para o IPI. Os acórdãos aqui 
também não trazem mais o termo territorialidade, simplesmente importam 
aquela discussão e repetem a expressão não cumulatividade do meu ponto de 
vista descabida, é o Pôncio Pilatos no canto que não tem muita a ver com a 
história e aqui também aparece, eu diria como se fosse Pôncio Pilatos citando o 
seu argumento da não cumulatividade que aparece aqui nesse acórdão como 
base para uma, insisto, jurisprudência. São vários os relatores e sempre no 
mesmo sentido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você disse que achava estranho, eu 
também acho, porque a não cumulatividade, ela não impede a incidência. Ela 
impede que o imposto incida sobre o imposto, ela exige que você, havendo uma 
incidência e tendo havido uma outra anterior, se desconte a anterior. Então, 
dizendo: “Não vou tributar, porque...”. Não cumulativo não faz muito sentido 
sistemático. A segunda observação que eu queria fazer, lembrando o art. 146, da 
Constituição, fato gerador e contribuinte são matéria de lei complementar. O CTN 
coloca o IPI como incidente sobre a importação, não só sobre a fabricação local, e 
não distingue a qualidade do contribuinte. O art. 51 diz que o contribuinte é o 



importador, ou quem a lei o equiparar. Quer dizer, pode ser pessoa física ou 
jurídica. Não faz muito sentido realmente. Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, exatamente o que você falou, eu acho que é 
essencial. O que deve ser feito é uma distinção entre a questão da incidência em 
si e a técnica da não cumulatividade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 
A incidência é clara, não existe problema de territorialidade nenhuma, porque 
pelo Direito Tributário Internacional nos impostos indiretos você aplica o 
princípio do destino, o Brasil aplica o princípio do destino. Tanto assim que isso 
onera as exportações, ou seja, o imposto de consumo, IPI, imposto de consumo e 
ICMS são cobrados aqui, sim. Essa discussão de territorialidade é algo 
completamente fora de propósito. No ICM foi um pouco mais complicado, porque 
o fato gerador, pelo menos havia circulação da mercadoria. Aí se falou: “Não, mas 
não tem circulação no território”. Essa discussão está superada e hoje está claro 
há incidência, porque o imposto de consumo que incide no país consumidor. Não 
cumulatividade, aí vocês veem o absurdo, na pessoa física que importa 
diretamente lá o seu Rolls-Royce do ano, não é? Quem é essa pessoa física? 
Exatamente o consumidor que deve pagar o imposto. Evidente. Da mesma forma 
que quem compra aqui o seu Fusca, que não tem. Mas de qualquer maneira o 
seu Gol, não é? É exatamente isso. Aí até aqui nós não temos nada de não 
cumulatividade, etc. e tal, que é outro problema, que vem depois. Agora, primeiro 
eu tenho que afirmar: “Há incidência?”. Claro que há, imposto de consumo. Isso 
não é imposto de importação, não tem nada haver com esses outros critérios e é 
simplesmente o imposto de consumo, que é cobrado no país de destino. Se é um 
particular que importa Rolls-Royce, esse Rolls-Royce é tributado aqui, porque 
inclusive não foi tributado lá. Aí que está, não é? Agora, vem o problema da não 
cumulatividade. Isso naturalmente complicado e levou à Emenda Passos Porto. 
Por quê? Pela técnica da não cumulatividade, no momento em que eu tenho na... 
Porque são impostos plurifásicos, vocês veem, precisa ter várias fases, se é uma 
só, do produtor ao consumidor não tem nenhum problema. Agora, no plurifásico, 
no momento em que eu tenho uma não incidência, uma isenção em uma fase 
intermediária, a consequência automática é o aumento da carga fiscal, porque eu 
vou perder a possibilidade de crédito lá no meio. Então, o Fisco fica feliz. Ele dá 
uma isenção na fase intermediária e vai receber mais, não para receber menos. 
Ele só vai receber menos se ele der lá na última, ou seja, na venda ao 
consumidor. Aí, sim, aí exonera. Se eu dou em uma fase intermediária ele fica 
alegre, porque aumenta, porque não tem a possibilidade de crédito. Aí teve em 
relação ao ICMS toda a elaboração, que inclusive o Professor Ruy Barbosa 
Nogueira participou muito, de construir a tese de que isenção igual a incidência, 
de modo que mesmo que tenha uma isenção, em uma fase intermediária, eu 
tenho o direito a me creditar. Aí, claro, no IPI vinha então aquele outro fenômeno 
futebolístico. Futebolístico é quando o Fisco dribla, não é? Então, é alíquota zero. 
Mas alíquota zero não é isenção. Então, aí não se aplica... Quer dizer, aquela 
discussão na verdade é por quê? Porque estão pervertendo o sistema tributário, 
simplesmente isso. Porque alíquota zero para alguma finalidade incidência e para 
outra, não, para efeito de crédito não é. Agora, então, toda essa discussão foi 



praticamente em relação ao ICMS e foi terminada pela Passos Porto. Exatamente 
porque os doutrinadores Ruy Nogueira e os tribunais confirmando: “Na isenção, 
ICMS eu posso creditar”. Isso naturalmente incomodou e veio, então, 
expressamente a Passos Porto. Aí os nossos doutos pegaram isso e inclusive, 
como argumento... Última vez que encontrei esse argumento é hilário o negócio 
para mostrar que não pode ser cobrado ISS na importação. Por quê? Porque se 
fosse, na Constituição deveria ter a referência expressa incidência do ISS na 
importação, porque no ICMS tem. É desconhecer completamente a história. Do 
ICMS tem não porque precisava, quanto à incidência não precisava, precisava 
para resolver o problema da não cumulatividade e o problema da incidência do 
crédito do ICMS na importação, quando tiver operações posteriores. Então, a 
Passo Porto, ela não foi a base para a incidência do ICMS, foi a base para não 
permitir mais o crédito. E aí eles confundem tudo. Porque evidentemente o ISS, 
da mesma forma o imposto de consumo e quem arca com esse imposto é o 
consumidor. No exterior há incidência sobre exportação e serviço? Não há. Por 
quê? Porque se supõe que o Brasil tribute isso na importação. Então, estão 
confundindo completamente o problema da incidência, que evidentemente há, e a 
não cumulatividade, que é outro problema. E tem todas aquelas confusões. 
Então, quando justamente diz que nem em relação à pessoa física não incide IPI 
é a maior atrocidade, em termos de Direito Tributário Internacional, que se pode 
dizer. Simplesmente isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Fernando, a conclusão é 
que a gente sempre deve acreditar que pode não pagar imposto, não é? Sempre 
acreditar nas teses, não é?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a justificativa que é torta, não é? Porque a 
súmula 660 do STF diz que não incide ICMS na importação de bens por pessoa 
física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. É a súmula em que 
baseia toda essa confusão aqui. Os acordos que o Schoueri compilou, que eu 
estive analisando são repetidos, um repete o outro. Nos mesmos acórdãos, eles se 
baseiam em outras ementas dos mesmos acordos. A questão toda é: o veículo 
importado por pessoa física, que não é comerciante e nem empresário, destinado 
a uso próprio. Não incidência de IPI. Aplicabilidade do princípio da não 
cumulatividade. Essa justificativa para a não incidência do IPI que é descabida. 
Uma coisa não tem nada a ver com outra. Posso até pensar que eles nessas 
decisões fizeram uma ligação torta aí e dizendo, então, se ele não pode repercutir 
o imposto, logo fere o princípio da não cumulatividade. Aí realmente, eu acho que 
é até um pouco... Uma anacronia de interpretação com o próprio texto da 
Constituição de 88 e o que é hoje o IPI em relação ao que foi no passado. E que 
para mim não tem absolutamente nada a ver a não incidência com respeito ao 
princípio da não cumulatividade. É como dizer assim: “Eu não quero que incida e 
ponto”. Qualquer justificativa pode ser porque o São Paulo perdeu ontem, ou 
porque alguém não quer que aconteça, uma justificativa ajurídica.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quando vocês encontrarem um artigo meu escrito 
não cumulatividade Pôncio Pilatos já sabem do que se trata.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, eu queria fazer uma 
pergunta para você. Dentro dessa lógica, a última operação para o consumidor 
final não deveria ser tributada nunca, não é?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nunca, por essa mesma lógica. Então, se o 
consumidor final--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não vai poder repercutir.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não vai poder repercutir, logo ele já não paga. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lógica... Eu quero insistir com isso, a lógica era--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Inclusive, tem uma jurisprudência que pode ser 
formada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lógica era territorialidade, ou eu estou dizendo a 
não cumulatividade, ela apareceu com uma discussão de territorialidade com 
relação ao ICM. Enquanto eu apresentava eu lembrei dessa discussão bem, 
talvez eu--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas isso lá atrás, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu vou repetir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Lá atrás, não agora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lógica da jurisprudência que se formou, que deu 
base a essa súmula-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Deu base à súmula, isso mesmo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --não era não cumulatividade, era territorialidade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí agora pularam para a não cumulatividade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia, Salvador. Antes de falar sobre esse 
assunto, eu só queria dar um comunicado. Ontem, o Supremo por unanimidade 
recebeu, mas não julgou os embargos de declaração da Claro a respeito daquele 
acórdão sobre a incidência, sobre a necessidade de estornar o ICMS quando a 
venda é menor do que a compra. Eles receberam por unanimidade, mas não teve 
decisão, quer dizer, ainda vai ser julgado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é importantíssimo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. É, foi por unanimidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa discussão está em aberto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está em aberto. Engraçado que surgiu esse 
assunto quando eu vi a pauta colocada pelo Schoueri. Eu estava nas mãos uma 
carta enviada por uma empresa importadora de automóvel, coincidentemente foi 



há uns quatro anos que eu comprei um carro lá, mandando uma carta e dizendo 
que eles punham à minha disposição o departamento jurídico para sair fora 
desse aumento de 30% no aumento do IPI na importação de carro, desde que 
feito diretamente por mim, sem passar pela revenda. Inclusive, isso está 
publicado em jornais, etc. Assim, até me chamou atenção que toda essa 
jurisprudência é voltada para carro, nós não temos uma máquina, equipamento 
em que a empresa não tem crédito, vai para o seu ativo e ninguém se aventura a 
buscar uma situação igual. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente a questão começou na 
Constituição de 88, já, claro, incorporando todas as ideias que vinham da 
Constituição anterior, com a emenda Passos Porto, mas ficou uma brecha no 
ICMS, porque o ICMS, realmente, ele fala que é um imposto para a circulação de 
mercadorias, que tem que ser praticado por um comerciante, que tem que ter um 
estabelecimento. Pessoa física ficou essa discussão, que estabelecimento. Em um 
julgamento do ICMS, foi no Plenário, o Ministro pediu a palavra, o Maurício 
Corrêa. Obter dictum, ele disse assim: “Olha, mas não esqueça também que tem 
que aplicar a não cumulatividade”. Mas ficou assim, não fez parte da decisão do 
Plenário e não fez nada. A segunda turma ao julgar um caso de IPI citou esse 
acórdão, quer dizer, não tem gancho, citou esse acórdão como paradigma. A 
partir desse acórdão da segunda turma nenhum agravo regimental da Fazenda 
conseguiu subir, está paralisado nessa situação de dizer que exatamente os 
veículos importados por consumidores, com base em uma decisão plenária que 
não existe sobre IPI, com base em uma decisão da segunda turma que não existe, 
o STJ mudou toda a jurisprudência. O remédio processual, eu não sei, eu acho e 
acredito que seja uma ação direta de inconstitucionalidade que possa ser 
discutido o assunto, porque a Fazenda, processualmente, ela está conseguindo 
fazer chegar ao Supremo a discussão desse tema. Uma questão interessante que 
se levanta na discussão é a seguinte: o importador, ele diz que vai ser usado, o 
bem vai ser importado para uso próprio. Mas passa um ano, principalmente 
esses carros luxuosos, dois anos, três anos... Quando o importador, pessoa 
jurídica, faz uma importação para uso próprio, ele fica com aquele imposto no 
total da sua aquisição, mas se ele vende antes de cinco anos, ele tem a incidência 
e ele tem direito ao crédito. Após cinco anos, não, já não há mais incidência e, 
portanto, não haverá mais direito ao crédito. O consumidor final em dois anos, 
ele vai na revenda e troca o carro, ou então ele faz uma nova importação e vende 
o carro para a revenda. Ele, na verdade, está fazendo uma declaração falsa de 
que é para uso próprio, ele está pensando em fazer uma operação futura na qual-
- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é maldade(F), não, está na jurisprudência. 

[falas sobrepostas] 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, está na jurisprudência isso dos tribunais 
regionais. Não--  

Orador Não Identificado: Dois meses tudo bem, mas dois anos?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dois anos. Mas nós temos uma lei que fala: se 
você vender antes dos cinco anos, você paga IPI, se você vender depois de cinco 
anos, você não paga IPI. O cidadão troca o carro a cada dois anos... Não, está na 
jurisprudência do tribunal, mas é uma declaração que realmente não está 
cumprindo com o sentido da concessão da medida liminar que ele obteve lá 
atrás. Eu sei que eu falei, eu sou absolutamente contra. Eu esperava que 
estivesse presente aqui o Dr. Florentino, porque ele fez uma tese dele, publicou 
alguns artigos defendendo a não incidência do IPI na importação de produto 
industrializado, mas infelizmente ele não está. Mas eu sou absolutamente contra 
essa jurisprudência e acho realmente que fere o princípio da isonomia. Você já se 
referiu a isso, não é? O comprador nacional em relação à fabrica também poderia 
alegar a mesma situação. Não sei, essa... A gente acaba vendo que realmente o 
Supremo, a gente assiste os julgamentos e vê como... Até aquela história da 
Alemanha, se você souber como as salsichas são feitas e as leis, você não... 
Exatamente. Era isso, viu?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dá para tirar alguma coisa interessante dessa 
decisão aí, é a provocação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Interessante tem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Interessante, tem certo e interessante para certo. 
Essa provocação do Schoueri e do Brandão me remete à questão de que eu tive 
analisando por força do evento lá, do Observatório Ibero-Americano, que é uma 
tendência a se rediscutir o conceito de empresa, de negócio e de lucro do negócio 
ou lucro da empresa, que vai sair um artigo muito bacana do Dr. João Bianco aí, 
em breve vocês vão ter em suas mãos. Ele está no pré, não é, João? 

Sr. João Francisco Bianco: Está no pré. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não vou falar senão ele vai ficar bravo comigo. 
Mas uma provocação bem interessante do ponto de vista do significado, mas do 
ponto de vista de jurisprudência e de considerações de autoridades fiscais no 
mundo. Eu tive a oportunidade de analisar diversos relatórios de países, que 
realmente se colocam em dúvida sobre o que é o conceito de empresa, o conceito 
de empresário e o conceito de empreendimento. O que me leva a crer que se você 
está imaginando a não incidência de IPI, pelo fato de ser pessoa física o 
destinatário da coisa, será que essa pessoa... Que pessoa física é essa? Ela por 
ser simples pessoa física, em si, ela já não teria o intuito de comercialização, de 
consumo próprio e não vai vender esse bem, como o Brandão disse. Então, já 
começa a haver uma consideração, que vai realmente entortando mais ainda 
tudo que eu imagino que possa ser discutido, em termos jurídicos, por um 



princípio que não diz absolutamente nada que possa se extrair para justificar a 
não incidência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A gente poderia dizer que existe uma 
presunção, uma categoria nova de presunções, uma presunção natural de que o 
importador é pessoa física e, portanto, é para uso dele. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu gostaria, porque é justamente esse ponto. A 
questão é justamente é essa. Quanto ao conceito de empresa, acontece que na 
Convenção Modelo da OCDE foi suprimido o art. 14 rendimento, ou seja, 
rendimentos de profissões independentes. Profissões, portanto, pessoa física, 
está certo? Muito bem, por quê? Porque o entendimento geral foi que essa 
hipótese está no art. 7º, que fala o quê? Lucros das empresas. Portanto, o 
profissional, pessoa física, é considerado empresa. Para deixar claro isso 
acrescentaram um item no art. 3° dando o conceito de empresa, que é 
exatamente isso. É a exploração de uma atividade sem ter nenhuma 
personalidade jurídica, não se confunde absolutamente nada com sociedade. 
Acontece que o Brasil, primeiro, continua usando o art. 14 independente, porque 
aí ele pode tributar, no art. 7º não pode e, evidentemente, não reproduz esse 
conceito de empresa. Bom, então, não há dúvida pessoa física pode ser 
alcançada. Um outro ponto que queria falar, já que nós estamos falando de IPI e, 
infelizmente, eu não assisti as sessões anteriores. Qual é ou foi a opinião da 
Mesa em relação àquela celeuma, completamente para mim fora de propósito, 
por isso que tenho tanto interesse de saber a opinião da Mesa, do aumento do 
IPI, esse aumento lá que houve. Eu gostaria muito de saber qual foi o resultado, 
porque eu acho que é um absurdo total. Por quê? Dizem: “O aumento está ligado 
à nonagesimal. A Emenda Complementar 42 disse isso, se não observar esvazia a 
emenda complementar”. Acontece que aplicando esvazia o art. 153, § 1°, que dá 
ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas. Alterar significa aumentar 
e diminuir nos termos da lei. Acontece que essa lei existe há 40 anos e 40 anos 
para mim, até como advogado, é mais que 90 dias. Existe uma lei que permite 
que dentro desse percentual, dessa margem, esse cultivo, decreto, o que seja, 
portaria ministerial, que ele aumenta e reduza. Por que fizeram aquela confusão 
com lei, etc.? Isso foi para tentar novamente um golpe futebolístico, driblar a 
OMC, ou seja, para não ser interpretado como discriminação. Mas na verdade 
não tinha a mínima necessidade, se aumentava em 30,001 aí precisava uma lei, 
porque a lei existente há 40 anos diz: “Só pode ser 30”. Se faz 30,001 precisa 
uma lei e essa lei, sim, precisaria ter os 90 dias, mas do jeito que está não 
precisava nem de lei. Precisa lei? Eu aumento 30% por decreto, mas por lei eu 
vou dar uma isenção para que tenha os 65%. Essa seria a forma clara que não 
quiseram utilizar para não chamar atenção lá da OMC, que isso é vedado dentro 
dos termos da OMC. Essa é a minha opinião sobre o assunto e gostaria muito de 
saber qual foi a conclusão da Mesa.  



Sr. Alexandre: Eu posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Faz favor. 

Sr. Alexandre: Na última dialética ou penúltima teve um acórdão publicado, não 
sei se do STJ ou do Supremo, em que altera esse entendimento por força que a 
Emenda Constitucional 33 alterou essa questão, entendendo que os 
contribuintes tem ser tratados igualitariamente, o nacional, tanto o que compra 
carro nacional como o importado. Seria uma discriminação absurda, concordo. 
De eu importar, não pagar IPI, um carro caríssimo e um comprar um carro 
popular e pagar IPI. Por quê? A emenda constitucional não estava mais em vigor. 
Eu creio que a questão é de Direito Intertemporal e esse acórdão deve estar 
atrelado a casos anteriores à Emenda Constitucional 33. Conforme, inclusive, se 
verificar o número dos recursos extraordinários são antigos: 240, etc. São 
recursos bem antigos que devem estar ligados a antes. Sem querer entrar no 
mérito se o julgamento do Supremo, antes da emenda, era correto ou não, o certo 
é que há uma súmula, que então antes de emenda, por não haver previsão 
constitucional, não se poderia cobrar ICMS e, via de consequência, pelas mesmas 
regras de hermenêutica o IPI, pelo regime aí de não cumulatividade, etc. 
Ultimamente, é muito difícil um contribuinte entrar com esta ação. Por quê? 
Mesmo depositando em juízo fica aquele problema da transferência do veículo, 
são veículos caríssimos, uma Mercedes SLK, e a pessoa sempre vai ter esse 
problema. Então, não vejo grande repercussão, assim, para que se leve essa 
questão em ação direta, etc. São casos isolados. Inclusive, eu tive um vizinho que 
não quis entrar com ação comunal. “Vamos depositar”. Ele falou: “Não, não 
quero”. Eu fui nos Estados Unidos por força dessa crise, os carros estão muito 
baratos lá fora, muito baratos. Importar um Corvette sai 200 mil reais, aqui saio 
400, 500. Então, é isso daí. Obrigado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, desculpe-me, só para eu entender, é que 
eu queria entender mesmo. A Emenda Constitucional 33 o que teria mudado com 
relação ao IPI?  

Sr. Alexandre: A pessoa... Então, o Supremo entendeu que antes da Emenda 
Constitucional 33, a importação do... Não havia incidência de ICMS para a 
pessoa física.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Minha perguntar: para o IPI?  

Sr. Alexandre: Para uso próprio, mesmo empresas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta está sendo a seguinte: nós estamos 
falando de IPI. Assim, qual é a relevância em termos Direito Intertemporal... Para 
o ICM está claro para mim, para o ICM eu entendi. Eu vou repetir a minha 
pergunta: para efeito de IPI, você me disse que esse acórdão teria citado a 
emenda constitucional com relação ao assunto de IPI. 

Sr. Alexandre: Exatamente. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de saber o que mudou para o IPI pré ou 
possuem pós a Emenda Constitucional 33, porque eu não conheço.  

Sr. Alexandre: Alexandre. Porque sempre se aplicou as mesmas regras de não 
cumulatividade do IPI, tendo como paralelo o ICMS. Porque os princípios são 
parelhos, tanto no IPI como no ICMS, tirando que um é na circulação e outro é 
na saída do produto industrializado, no mais a sistemática era muito idêntica, 
parecida. O Supremo aplicava essa, emprestava as regras do ICM para o IPI. Esse 
acórdão que eu li na dialética diz exatamente isso: “Olha, com base, tendo em 
vista que a Emenda Constitucional 33 alterou a questão que precisava de lei, 
precisava de lei específica, a Constituição teria que prever, no caso de 
importação, a incidência. Não havendo essa previsão constitucional não incidiria 
para a pessoa física e mesmo jurídica para uso próprio”. Porque não haveria a 
não cumulatividade, não poderia... Era esse o entendimento. Como a emenda 
constitucional não existe, como a emenda constitucional alterou isto, hoje, os 
tribunais não aplicam mais esses julgamentos parelhos. Eles já dizem: “Para o 
IPI também agora incide”. É o contrário, agora eles estão dizendo: “Agora incide 
também para o IPI, porque para o ICMS também incide”. Esse são os 
entendimentos dos tribunais e vocês viram que a qualidade... Os acórdãos são 
muito sucintos, não é? Eles fazem referência até a Emenda Passos Porto e voltam 
atrás, confundem tudo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o que você me diz é o seguinte: um erro 
seguido de outro erro dá um acerto?  

Sr. Alexandre: Não. Da jurisprudência certa ou errada a gente tem que seguir, 
não é? 

Orador Não Identificado: Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: A emenda constitucional, o que dava a 
distinção era bens do ativo fixo. Então, a pessoa física não tem ativo fixo.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exatamente. Então, aí é que estava o 
ponto. A jurisprudência do Supremo no sentido de conceder a não incidência era 
para empresas, por exemplo, hospitais que queriam comprar equipamentos no 
exterior, para exames, etc. Então, criou-se aquela jurisprudência que depois a 
Emenda 33 veio consagrar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse assunto está bem 
discutido já, não é? E Camilo? Temos um assunto interessante, proposto pelo 
Camilo, a responsabilidade civil... O seguro de responsabilidade civil... Só um 
pouquinho, eu estou falando. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um pouquinho, nós vamos. Eu 
estou seguindo a pauta, se me permite. Seguro de responsabilidade civil de 



diretores ou outros funcionários, a responsabilidade civil da empresa, se isso 
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por favor.  

Sr. Camilo: Camilo. Então, hoje em dia é muito comum as empresa contratarem 
seguro de responsabilidade cada vez mais. A Lei 8.212, ela diz que a base de 
cálculo, tanto da empresa como do empregado, são os valores em decorrência de 
retribuição pelo serviço prestado, pelo trabalho prestado. No § 9° tem uma série 
de exclusões ali. Quer me parecer que aquelas exclusões do § 9° não sejam 
taxativas, não é? Ou seja, podem se tratar de normas de isenção, que são 
exclusões da base de cálculo, mas não quer me parecer também que esse seguro 
de responsabilidade civil seja para o empregado. Me parece que isso é mais uma 
ferramenta à disposição do empregado, até por analogia, um equipamento de 
proteção individual, digamos assim, e não deveria compor a base de cálculo, 
apesar de não estar nas exclusões do § 9° da Lei 8.212. Esse é o entendimento 
que eu extraí, porque para mim está fora do campo de incidência da 
contribuição. Eu tenho notícias... Não encontrei julgados nem no Conselho e nem 
nos próprios, na jurisprudência dos tribunais nesse sentido. Eu tenho notícias 
que autuações nesse sentido têm sido feitas, no sentido de integrar a base tanto 
do empregado como da empresa esse seguro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só então colocar... Vou 
passar a bola para o Professor Schoueri. Só colocar aqui os dois momentos 
legislativos: aquele que estabelece a contribuição em si, ou seja, a incidência da 
contribuição na qual ela... Melhor eu ler, porque está--  

Sr. Camilo: É o 22.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É melhor eu ler aqui o 22, depois ele 
é repetido em outros dispositivos, também, mas são todos reincidentes na mesma 
redação. “De X% sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a 
qualquer título durante o mês aos segurados, empregados e trabalhadores 
avulsos, que lhes prestem serviços, destinadas - não precisava nem dizer - 
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”. Aí, inclusive, 
gorjetas, ganhos habituais, etc. Só isto, você está sustentando, seria suficiente 
para algo que não seja retribuição do trabalho, não ser incidentes. Para 
complicar uma norma que evidentemente tem um objetivo complementar da 
anterior, até por ser um parágrafo, tem uma relação de itens e que diz: “Não 
integra o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente”. 
Exclusivamente para os fins dessa lei ou exclusivamente estas? Já entrando na 
sua colocação se ela é taxativa ou não. Esta, então, é a colocação? Talvez seja 
interessante, vocês estão pedindo a palavra, fazer uma análise rápida de se aqui 
dentro desses itens existe algum que seja remuneratório. Estou dizendo isso, 
porque essas listas, muitas vezes, elas são explicitadoras, outras vezes elas são 
concedentes de isenção e, algumas vezes, elas são mistas, geralmente, elas são 
mistas. Você usou até uma expressão interessante aí, disse: está fora do campo 
de incidência. Isso nos elevaria ao art. 195, saber se lá existe base para uma lei 
pretender tributar esta despesa de empresa. Schoueri.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, o que eu queria era mais uma 
pergunta, porque causa tanta espécie a hipótese de se tributar, que eu lhe 
perguntaria: quem é o beneficiário desta apólice contratada pela empresa é o 
empregado? Ou seja, o empregado tem direito a receber alguma coisa por isso ou 
é a própria empresa? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer dizer, a empresa para um prêmio de seguro 
para ela, que ela é beneficiária, ela é a única beneficiária e se considera 
remuneração ao empregado? Eu não vejo o mínimo sentido na discussão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, pela ordem. A não ser 
que...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Também dúvidas que eu queria colocar é que esse 
seguro... Na forma como está o texto: seguro de responsabilidade civil de 
diretores, empregados, conselheiros, etc. É o D&O, não é? Que é o seguro para 
diretores e gerentes de empresa. Nem sempre o beneficiário é a empresa. É 
importante que se diga, porque o D&O, existem várias modalidade D&O. Então, 
D&O pode ser: se o diretor, como aconteceu recentemente em uma grande 
empresa, causa um prejuízo para a empresa, faz um ato de corrupção, faz um 
ato de lesão à empresa. Então, a empresa seria ressarcida por esse seguro de 
responsabilidade civil e aquilo que a empresa vier a ter que pagar, por força do 
ato praticado em abuso de função desse diretor ou gerente, seria ela ressarcida. 
Este é um fato que eu acho que está fora desse assunto aqui. Agora, o D&O que 
eu vejo que está dentro desse assunto aqui, não sei se é a pergunta, Camilo me 
perdoe, mas já que está aqui eu me permito questionar. Se o D&O é para o 
diretor ou gerente, aí haveria, como dizem os italianos, de fringe benefits, que 
seria um benefício indireto, não defendendo porque aí entra a questão dessa lista 
ser ou não ser taxativa. Ao meu ver é taxativa, ao meu ver é taxativa, ela não é 
exemplificativa, senão aí ela afetaria um pouco a lógica do 195. Mas eu estou 
tentando enxergar o raciocínio do INSS, que tem, sim, considerado todos os 
fringe benefits base de cálculo da contribuição social. Isso tem sido discutido 
administrativamente, com uma tendência muito desagradável e muito triste de 
perda para o contribuinte.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente, fringe benefits. O negocio é esse. O INSS, 
isso pode ser considerado fringe benefits ou não. Aí nós temos precedentes muito 
interessantes no seguro-saúde. O critério que eles estabelecem: se eu tenho o 
seguro-saúde na categoria de todos os empregados não integra a base. Se para os 
diretores eu tenho uma categoria que custa o dobro, essa diferença a mais, esse 
plano especial, esse justamente aí integra a base, porque aí é um benefício 
individual. Nesse caso é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que existe 
analogia em relação ao seguro-saúde, que esclarece bem o que é e quem é o 
beneficiário. Porque em um primeiro momento a empresa que tem atendimento 
na saúde dos seus empregados, que é importante para a própria empresa. Nesse 
caso, também, nesse seguro. No momento em que algo pode ser caracterizado 



como benefício individual, que não é de todos, aí que tem justamente a 
possibilidade de ser considerado como indicante da base de calculo, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno, bom dia. Bruno Fajersztajn. Quanto a essa 
questão do seguro-saúde, o grande problema é que ela está na lista taxativa do 
parágrafo. Então, se discute lá os termos da exceção na lista taxativa. Então, 
para a questão do seguro-saúde não se entrou na discussão central aqui, 
admitindo que nós temos um beneficio indireto. Vamos imaginar, por exemplo, 
um diretor que tenha, em nome da empresa, causado um dano ambiental 
enorme e seja pessoalmente responsabilizado. Então, esse seguro visaria 
indenizar este diretor que causou um dano a terceiros em nome da atividade dele 
na empresa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Responsabilidade [ininteligível]... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Isso. Sem entrar no detalhe, só para imaginar uma 
situação de benefício indireto, se não sempre seria benefício da empresa. Agora, 
se é um benefício indireto de caráter indenizatório entra a discussão, se o caput 
do dispositivo, do 22, que fala de retribuição do trabalho e caráter remuneratório, 
comportaria um benefício indireto de caráter indenizatório, como parece aqui. A 
meu ver eu acho que não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem vários pedidos. Eu vou seguir a 
ordem das solicitações. O Schoueri pediu primeiro, depois Fernando.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, obviamente, eu estou insistindo no tema como 
foi proposto pelo Camilo, portanto, estou tratando apenas da hipótese de seguro 
com relação à responsabilidade, um dano gerado à empresa. Talvez o exemplo do 
Bruno seja esse. Então, não estou tratando de outros seguros por morte ou 
outras questões. Vamos ficar nessa. O primeiro exercício que eu me fazia aqui, se 
a empresa não tivesse um seguro, ela incorreria na despesa e ela seria dedutível, 
ou não? Seria uma despesa da empresa ou seria despesa do diretor? Porque se 
eu entendesse o seguro como um ganho para o diretor é porque eu entenderia 
que a perda não foi perda da empresa e, sim, do diretor. Então, eu chegaria ao 
absurdo, permita-me, de imaginar que a empresa tivesse, por exemplo, um 
incêndio causado pelo diretor, um incêndio. A empresa não poderia deduzir as 
perdas, porque afinal de contas quem responde em última instância é o diretor e 
coisa parecida. O que já não me faz algum sentido, ou seja, o interesse direto da 
empresa no prêmio é imediato, ou seja, me parece que a despesa seria dedutível 
da empresa, como despesa dela e ela lançaria na sua contabilidade como despesa 
dela, para a proteção dos riscos que ela teria. Então, isso eu acho que me parece 
que essa aproximação não pode ser desprezada quando se considera o outro 
lado. Alternativa: entender isso como remuneração do trabalho, fruto do 
trabalho, uma indenização, também me parece muito estranho, porque se supõe 
que o fruto do trabalho seja um plus, ou seja, um acréscimo que eu tenho. A 
indenização jamais vai ser fruto do trabalho, ninguém trabalha para ser 



indenizado, ou seja, eu trabalho esperando receber uma remuneração e não uma 
indenização. Portanto, também... Porque, veja, nós estamos falando do prêmio e 
eu estou olhando a indenização, o prêmio nada mais é do que a garantia da 
indenização. A indenização jamais seria uma remuneração. Então, entender o 
prêmio como tal tão pouco por esse caminho me faz sentido. Então, a 
taxatividade ou não da lista me parece irrelevante, já que eu estou fora da 
hipótese de remuneração.  

Sr. Bruno Fajersztajn: É, exatamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando o Bruno interviu, eu achei que ele foi 
muito preciso e aí ficou claro na minha cabeça que a gente não chega na 
discussão se é taxativa ou não, se eu elenco ou não. A questão é, eu não estou 
considerando o seguro para a empresa. Pela leitura aqui eu só posso... Assim, só 
para mim é passível de uma discussão o seguro que ele seja beneficiário, que é 
o... Mas, assim, está escrito aqui: seguro de responsabilidade civil de diretores e 
empregados. Boa parte desse seguro é beneficiária os diretores, pelo o que me 
consta. Então, se isto for o fato, se essa foi a hipótese ainda que a gente faça uma 
construção... Oi?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perdão, aqui não seria responsabilidade civil. 
Responsabilidade civil-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas é, mas se considera... Sim, Schoueri, se 
considera responsabilidade civil, quer dizer, seguro de responsabilidade civil de 
diretores e administradores. O título do seguro é esse. Inclusive regulado, hein? 
Inclusive, regulado. A regulação interna para este tipo de seguro traz duas 
modalidades: uma para a empresa e outra para o empregado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se essa empresa gerasse um dano para o diretor?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, é assim--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Responsabilidade civil pressupõe que haja alguém 
que seria responsável civilmente, ou seja, que vai gerar um dano. Então, ou o 
diretor que gerou um dano para a empresa ou a empresa que gerou um dono 
para o diretor.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não é isso. É assim, a atividade da empresa, 
que foi o caso e o Bruno mencionou, a atividade da empresa gera um dano 
ambiental, certo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um minuto, Schoueri, calma. A dificuldade da 
empresa gera um dano a terceiros. Pela natureza do dano, o diretor responde 
pessoalmente, independentemente de ter contribuído ou não para este ato. 
Então, foi regulado um tipo de seguro para esta atividade. Então, eu entendo que 



este tipo de seguro é, sim, destinado ao diretor e gerente. É em benefício dele, 
mas não está na categoria de fringe benefits, porque ele é reparatório. Se ele tiver 
a casa dele tomada, a conta penhorada, os bens indisponíveis, que isso acontece 
muito no mercado financeiro, o que acontece com ele? Ele tem um prejuízo 
evidente, que é da atividade dele, porém ele não contribuiu para isso. Se não pelo 
fato de ser diretor ou gerente. Então, se for apertado o gatilho da restituição do 
prêmio, ele tem acesso ao prêmio. Esse prêmio para mim não estaria dentro da 
hipótese de incidência do INSS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Indenização, bem lembrado, essa indenização. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu ia falar, mas eu queria concordar com o Fernando, que eu 
estava pensando na questão da bolsa de estudo, que também o STJ define que se 
for para todos não há que haver contribuição, incidir, fazer parte da base de 
cálculo. Então, mas o Dr. Fernando foi feliz. Específico para aqueles diretores, eu 
acho que nesse caso é um benefício, na minha opinião pessoal é um benefício. 
Porque esses diretores estão tendo uma vantagem, que vai ser só porque eles são 
diretores é que eles têm esse benefício? Por exemplo, vamos pensar o motorista 
de um transportadora. Tem o seguro Dpvat, que a empresa paga no seguro 
obrigatório e pode ter o seguro de responsabilidade civil por acidentes. Quer 
dizer, por que só para diretores? Por força da condição objetiva deles. Eu creio 
que aí é um benefício pessoal da diretoria. Se for para todos os empregados da 
empresa podemos pensar que é o caso de não incidência. Eu entendo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou de múltiplas incidências sobre 
todos os empregados, não é? Miguel. 

Sr. Miguel: Então, eu entendo que esse seguro, ele não integra a remuneração. 
Primeiro, porque ele é pago pela empresa, não é pelo próprio funcionário. Se esse 
seguro reverter a favor da empresa fica claro que não integra mesmo a 
remuneração. Ainda que esse seguro reverta a favor do funcionário, ele vai 
reverter quando houver um dano causado por esse funcionário. Então, o 
funcionário não vai ter um acréscimo patrimonial, porque ele vai ter um 
decréscimo que depois é indenizado. Então, de nenhuma forma, mesmo que ele 
venha a se beneficiar desse seguro, isso vai integrar a remuneração dele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, esse seguro para o diretor não é benefício, evitar 
o malefício. O malefício qual é? Que ele pelo ofício dele responde por danos que 
ele não causou diretamente, porque é responsabilidade objetiva e nem interessa, 
simplesmente é responsável. Então, isso é para atividade. Alexandre, você 
aceitaria ser diretor de uma empresa onde existe esse risco sem ter esse seguro?  

Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone]  



[risos]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, realmente eu acho que no caso o benefício é da 
empresa. Não é porque é diretor, porque ganha x, ganha y, ganha mais, ou ganha 
menos, é simplesmente para eliminar a responsabilidade pessoal, que é por lei e 
não é um fringe benefits pessoal. Eu acho que realmente, nisso concordo 
perfeitamente com o Zilveti, isso é um plano completamente diferente. Então, não 
tem efeito remuneratório, mas de jeito nenhum e por isso mesmo aí não é 
problema da taxatividade da lista.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que... Eu queria pedir a 
palavra, eu queria fazer dois comentários complementares aqui. O primeiro é: 
esse seguro, ele não retribui nada. Existe um risco inerente à atividade, que é um 
risco compartilhado entre a empresa e o diretor, ou o empregado, seja quem for. 
O seguro visa garantir a essas pessoas potencialmente responsáveis de que se 
houver o dano de terceiro será pago não por essas pessoas, mas pela empresa de 
seguro, está certo? Em nenhum momento haverá um beneficio no sentido de 
retribuição para a pessoa física, qualquer que seja a situação. Paulo, por favor, 
Paulo e Salvador. Então, é diferente a situação. O segundo comentário que eu 
queria fazer: é diferente a situação em que uma empresa faz um seguro de vida 
do empregado ou do diretor cujo beneficiário seja a família. Isso é um fringe 
benefits. A expressão que você usou há pouco de fringe benefits é que deve ser 
levada em conta. Porque o fringe benefits é uma maneira indireta de remunerar, 
de retribuir o trabalho. Agora, aqui não existe essa possibilidade, o que existe é 
uma precaução da empresa para um risco potencial, que é onerosíssimo e muitas 
vezes impossível de ser coberto pela pessoa, mas que não acresce a ela nada, não 
é retribuição do trabalho. É a mesma coisa praticamente de dizer assim: “Olha, 
para trabalhar aqui você precisa de computador. Eu vou te dar um computador 
para computador para você trabalhar aqui”. Está certo? Capacete, etc. Agora, 
outra coisa que eu queria dizer... Sim, mas só para terminar. Outra coisa que eu 
teria dizer é o seguinte: com relação à lista. A lista, ela exclui determinadas 
verbas do salário de contribuição. Ora, só pode ser excluído o que previamente 
esteja dentro, se não eu não excluo, está certo? Então, a primeira pergunta e até 
aí nós temos que ascender ao nível constitucional, para saber se estamos dentro 
do campo de incidência, se existe a natureza remuneratória aí. Aí não interessa 
mais a lista. A conclusão que se chega é que se esse seguro não estiver na lista, 
ele continua não tributado. O que diz que essa lista é, sim, exemplificativa. 
Porque se fosse taxativa só o que estivesse aqui que seria excluído. Então, ela 
não é enumerativa, ela é exemplificativa, didática, como diz o Professor Gerd, e 
explicitadora na minha maneira de ver. Embora possa conter, aqui só para 
provocar, possa conter isenções como, por exemplo, da letra v, que fala que os 
valores recebidos em decorrência da sessão de direitos autorais, eu provoco aí se 
essa exclusão é uma exclusão, porque haveria previamente a possibilidade da 
incidência, porque se eu elaborei alguma coisa sobre o qual eu tenho direito 
autoral e estou entregando para alguém eu estou sendo retribuindo. Então, pode 
ser que não seja propriamente uma retribuição de trabalho, seja uma sessão de 
direitos, mas aí tem uma contribuição. Então, só para provocar e dizer que 



poderia haver, teoricamente, eu passei a vista aqui e não achei nenhum. Todos 
os casos que eu vi aqui são de não incidência mesmo, mas poderia haver de 
incidência. 

Sr. Alexandre: Me dá um aparte? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O pedido, pela ordem, Alexandre.  

Sr. Alexandre: Eu quero só o aparte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É você que eu estou dando a palavra. 
Não preciso dar aparte, eu estou te dando a palavra. 

Sr. Alexandre: É o seguinte: estamos falando do prêmio pago mensalmente ou 
estamos falando da indenização? Acho que é importante, eu estou colocando a 
minha posição-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o prêmio. 

Sr. Alexandre: Do prêmio. Se é o prêmio, eu continuo com a minha posição.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Indenização, o empregado nem 
recebe, não é?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí a questão do fringe, de o que é o fringe benefits. 
A expressão fringe é aquele babado do cobertor. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando se estuda fringe benefits, você pensa o 
seguinte: você tem o cobertor. Aqueles penduricalhos que você tem, aquelas 
fitinhas que todo cobertor de vovó tem e estão decorando a cama ou a mesa. 
Esses fios pertencem ao todo. Então, a ideia do fringe benefits é que ele está 
intimamente ligado ao benefício. Se nós estamos falando de salário ou 
remuneração, que na minha visão é até um tipo clássico, você teria um tipo de 
remuneração e tudo aquilo que for pendurado na remuneração seria considerado 
remuneração, também. Aí vai no mesmo tipo que o Ricardo falou, a lista é 
exemplificativa, porque não poderia ser taxativa. Eu falei taxativa 
equivocadamente pensando em exemplificativa, certo? Então, ela só pode ser 
exemplificativa nesse conceito que nós estamos dando. O que não leva a 
consideração de que algo que não é remuneração possa entrar nessa lista, ainda 
como fringe benefits. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer falar sobre esse 
tema?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Temos ainda, mas o Professor 
Schoueri vai dar uma notícia importante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já foi dado.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a resposta para o 
Professor Gerd, eu não estava aqui e, então, eu não posso dar a resposta. Eu não 
sei se alguém poderia... Não foi trazido.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não precisou, não precisa. Desculpe-me, alguém 
tem alguma dúvida com relação à aplicação de anterioridade para o IPI 
nonagesimal? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aquilo que eu coloquei, prevalece o § 1°, do 153, ou 
prevalece a interpretação errônea do prazo nonagesimal no IPI. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, de novo, o tema é só anterioridade?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, a noventena. O tema é só esse?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Principalmente, exatamente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, talvez para não precisar nem pôr na pauta. Eu 
tenho certeza de que prevalece a noventena, não tenho dúvida disso. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação--  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Agora, você está na teológica.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação, claramente, à aplicação do art. 153 
dizendo mais do que isso, dizendo que as exceções à anterior da nonagesimal 
foram previstas expressamente e não se inclui o IPI. Ou seja, o IPI está sujeito à 
anterioridade nonagesimal, porque as exceções são expressas no próprio art. 
150, §...  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu estou surpreso, porque eu conheço um livro 
sobre... Como chama isso? Sobre indução, sobre extrafiscalidade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A anterioridade prevalece. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: E aí acontece, onde fica o § 1°, do 153, que tem 
exatamente essa finalidade extrafiscal, que de acordo com a conjuntura 
econômica e todas as circunstância eu posso imediatamente aumentar ou 
diminuir o imposto. Isso caiu e agora tem que esperar? Aliás, eu gosto de fazer o 
paralelo com o imposto por ocasião de guerra, não é? Princípio da anterioridade 
na hipótese de guerra. “Esperem aí, eu ainda não comprei os meus jatinhos lá da 
França, os Rafales, comecem o ataque só depois de eu ter...”. Quer dizer, 
simplesmente aí eu não tenho que esperar, não existe nesse caso a anterioridade. 
O 153, § 1°, então, ele não existe mais? Essa é a questão que quero saber.  



Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, por favor, vamos pedir a 
palavra, senão fica um-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Porque a minha colocação é a seguinte: a lei que 
permite esse aumento até 30 pontos está em vigor há muitos anos. Isso utilizado 
constantemente, só se mudar de 30 para 30 vírgula alguma coisa, aí precisaria 
uma nova lei e essa, sim, estaria sujeita ao prazo nonagesimal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso responder agora? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ótimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Peço a palavra para responder. Na 
verdade para responder, não, para lembrar a todos nós aqui o que eu estou me 
lembrando relendo aqui a Constituição. O art. 153 prevê o IPI no inciso IV. Ele 
diz no § 1°: “Que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições de limite 
estabelecidas em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos Itens I, 
II, IV e V”. Certo? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Calma, esse dispositivo trata da 
possibilidade do Executivo alterar alíquota. Ele é uma mitigação da legalidade no 
sentido de que dentro dos limites da lei, mas ele tem essa... É uma norma que 
tem finalidades extrafiscais e que existe desde sempre. Não trata essa norma do 
problema da vigência e eficácia. Só trata da possibilidade de alterar a alíquota 
para efeito de aumentar ou diminuir nos limites da lei por decreto do Poder 
Executivo. Agora, nós vamos falar do problema da vigência, que está no 150. 
Pondo de lado a questão da retroatividade, nós temos duas anterioridades: 
aquela eterna do exercício seguinte. Nós estamos falando art. 150, inciso III, a 
letra b, o exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. Na letra c do III: 
“Cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido - melhor 
dizendo - haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, observado o 
disposto na letra b”. Quer dizer, quando se trata da questão do exercício. Vem o § 
1° e diz: “A vedação - entre outras coisas, vou direto ao ponto - a vedação do 
inciso III, c, não se aplica aos impostos previstos no art. 153, I, II, III e V”. Não 
falaram o IV. Então, o IPI está sujeito à anterioridade nonagesimal. O problema é, 
quando a Constituição se refere à lei, se ela estaria se referindo, também, a um 
decreto, porque na hipótese específica decreto substitui lei. O que, agora a minha 
resposta, a minha impressão sobre a matéria é a seguinte: não faz sentido que o 
Poder Executivo possa fazer por decreto aquilo que o Legislativo não poderia fazer 
por lei. Quer dizer, aumentar antes dos 90 dias. Eu não acompanhei a decisão do 
Supremo, sei do que ela disse, mas eu não sei os fundamentos, mas imagino que 
sejam mais ou menos por aqui. Não estou dizendo que é a opinião da Mesa e nem 
a minha, mas está me parecendo inicialmente essa é a colocação a ser feita 
sujeita a uma opinião contrária. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho, Ricardo, aí com essa interpretação você 
anula o 153, § 1°, em relação ao IPI. Você anula. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim, porque a finalidade desse dispositivo é a 
seguinte: que desde já, imediatamente, o Poder Executivo possa, devido à 
finalidade, a minha leitura é essa, devido à finalidade extrafiscal possa agir já. Se 
isso não é mais válido que o Poder Executivo tem que esperar os 90 dias para 
tomar alguma medida necessária pela conjuntura econômica, tudo bem, Mas isso 
significa que pela sua finalidade você distinguiu a questão da eficácia. Eu acho 
que a questão da eficácia imediata está implícita na finalidade do artigo. O artigo 
tem exatamente essa finalidade: de ser possível cobrar, ou aumentar, diminuir 
imediatamente e a Constituição diz isso. Se pela sua interpretação, eu precisaria 
dizer: tirar, também, o item IV, inciso IV, do § 1°, do 153, porque senão eu tenho 
um conflito entre dois dispositivos constitucionais.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: E prevalece--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, evidente, nós estamos aqui só 
trocando opiniões divergentes. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É uma Mesa de Debates. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E opiniões divergentes. Eu acho que 
não há anulação, continua o poder do Executivo de alterar alíquota. Agora, 
quando ele pode por isso em vigor? Eu queria trazer também à sua lembrança 
que a Lei Complementar 95 proíbe a vigência imediata de qualquer legislação, 
não é só das leis, ela abrange também os decretos. Ela exige tempo razoável nas 
leis que tenham complexidade ou efeito relevante, não me recordo dos termos, 
mas que indubitavelmente em uma situação como essa é relevante. Então, se 
não for pela Constituição seria pela Lei Complementar 95. Outra coisa, o 
Legislador constituinte derivado quando ele alterou o 150, III, criou a 
nonagesimal fora do 195 e abriu as exceções no parágrafo, ele sabia que tinha a 
possibilidade de o Executivo mudar alíquota. Se a vontade dele fosse que o IPI 
também poderia por lei ou por decreto fugir aos 90 dias, ele deveria ter colocado 
em uma relação. Ele fez uma relação longa, ele não fez uma relação de um, ele 
não se referiu a um item, ele se referiu a vários.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, constituinte derivado, eu já mudei há muito 
tempo o nome. É constituinte à deriva, porque o que ele está fazendo são 
alterações pontuais de acordo com os interesses do momento, sem levar em 
consideração o sistema. E isso, na minha opinião, é uma colocação 
completamente assistemática. Você tem toda razão. Por que então ele não 
modificou? Simplesmente porque ele não examina, não estuda, não discute e 
simplesmente põe uma coisa de acordo com algum interesse do momento. Então, 
por isso que para mim o constituinte está à deriva e não derivado.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é um problema do Legislativo 
brasileiro. Nós estamos encerrando a nossa sessão de hoje com um aviso 
importante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, eu recebi aqui uma informação durante 
a Mesa, que... Bom, todos conhecem o Professor Michael Lang, que já veio aqui 
algumas vezes, Professor Pasquale Pistone, os dois professores de Viena. Eu não 
tenho dúvida de dizer, sem criar constrangimento para os demais, que hoje é o 
centro internacional que mais produz matéria de tributação internacional. Falo 
em qualidade, quantidade e é um trabalho extremamente ativo. Pois bem, no dia 
03 novembro, semana que vem, vai haver lá uma... Por favor, vai haver lá uma 
conferência do Professor Michael Lennard. O Michael Lennard, ele é nada mais 
nada menos que o Chefe de Cooperação Internacional Tributária das Nações 
Unidas. Ou seja, sabemos que a tributação internacional é tema discutido na 
OCDE e na ONU. Da ONU, o chefe, quem decide, quem trabalha nesse assunto é 
o Lennard. Ele vai fazer uma conferência, em Viena, que vai apresentar o 
trabalho, hoje é feito pelas Nações Unidas e, inclusive, a sua relação com a 
OCDE. Vai dizer quais são as atualizações do modelo da ONU, ou seja, que a 
ONU também está atualizado o seu modelo e vai apresentar sempre comparando 
com a OCDE. Também, uma coisa bastante importante, o trabalho das Nações 
Unidas com relação à transfer pricing. Para informação de todos, nesse trabalho 
das Nações Unidas com relação à transfer pricing, o caso brasileiro de margens 
pré-determinadas foi também discutido. Eu não tenho a informação concreta, 
mas parece que existiria uma tendência de se mencionar com relação à tendência 
da ONU que se siga o padrão brasileiro. Não tenho certeza disso ainda, estou 
curioso até por ouvi-lo. De qualquer modo, será dia 03 de novembro. Então, os 
senhores dirão: “Mas eu vou a Viena?”. Pois é, eu recebi hoje a informação de que 
houve a decisão de Viena de transmitir esta conferência por videoconferência. 
Então seria o que equivale às 17 horas de lá, menos três horas, às 14 horas, 
horário brasileiro, vai ser transmitida esta conferência. Eu conversava aqui com 
o nosso João Bianco, para que ele convoque os alunos do curso de especialização 
e convide os demais associados, porque nós estamos exatamente em um 
processo de aquisição de um aparelho de videoconferência para o Instituto. 
Então, eu peço-lhes que deixem reservada a data, sob condição de o aparelho 
chegar em tempo, porque pode ser que nós não tenhamos no dia 03, por causa 
do feriado do dia 02. Mas nós vamos fazer todo o esforço para ter o equipamento 
e já conseguir inaugurá-lo com uma conferencia do Lennard aqui para mostrar a 
utilidade do equipamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse equipamento, nós tivemos uma 
proposta de aquisição para uso no curso de Direito Tributário Internacional 
principalmente levamos em conta, nós, a diretoria, levamos em conta o custo, o 
benefício e verificamos que poderíamos usá-lo para outras atividades. De modo 
que seria realmente auspicioso, que coincidentemente a compra já está 
encomendada, nós pudéssemos inaugurar essa ferramenta nova com um evento 
tão importante. O outro assunto, então, que eu quero colocar na pauta fica para 
a próxima semana: é o julgamento sobre a Lei Complementar 118. Agradeço a 



todos a presença e nos encontramos quinta-feira próxima. Colaborações para a 
pauta, por favor.  

 

 

 

 

FIM 

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

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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