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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Chegamos à 
última reunião do mês, aliás, do semestre. Foi um semestre bastante ativo, 
muito trabalho, os cursos com excelentes resultados. Estamos bem avançados 
na organização do Congresso de Direito Tributário Atual, que será nos dias 29, 
30 e 31 de agosto. Fomos felizes nos convites, praticamente 95% dos 
convidados puderam aceitar. Os que não puderam aceitar foram 
adequadamente substituídos. Vamos ter pessoas representativas do nosso 
mundo fiscal, jurídico-fiscal, do Poder Judiciário, da Receita Federal, do 
CARF, das universidades. Então, será um grande evento. 

Temos uma pauta interessante para hoje, também. E comunico, aqui, o 
recebimento de um livro do professor Claudio Sacchetto, de Turim, Principi di 
Diritto Tributario Europeo e Internazionale. Ficará na nossa biblioteca, à 
disposição. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria apenas fazer uma manifestação. 
Na penúltima reunião que nós tivemos aqui houve uma questão e até eu pedi 
a ajuda do Rodrigo, porque o meu computador não estava aqui e o seu estava 
muito lento, e acabou o tempo, não é? Aquela questão da Prefeitura Municipal 
de São Paulo sobre os valets, não é? E apenas para deixar registrado que 
exatamente aquela lei que eu estava procurando, a 6.989, de 1966, que é, 
entre aspas, o Código Tributário de São Paulo, ela foi alterada em 2011, o art. 
75 dela e o § 2º, que a norma instituída no § 1º aplica-se à emissão de bilhetes 
e ingressos de diversões públicas e à emissão de cupons de estacionamento. 
Essa foi a modificação na lei. E a lei fala de antecipação, quer dizer, 
antigamente, só os espetáculos de diversões públicas tinham que ser pagos 
antecipadamente, o ISS, e, em 2011, em novembro, foi instituído isso na lei. 
Então, aquela instrução normativa que foi discutida aqui, ela tem base legal. 
Aí, essa discussão se é constitucional... Até mesmo você viu que, no Código, 
também há previsão de pagamento antecipado. Então, me parece que, do 
ponto de vista legal, ela está coberta. Foi apenas para registrar, porque ficou 



pendente, aquele dia, que terminou a sessão, não é? O rapaz não está aí, mas 
depois a gente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem mais duas comunicações 
aqui. Uma delas é o Dr. Salvador Brandão Júnior concluiu o projeto do 
Facebook do Instituto, que já está, não é? Já está aí, extraoficialmente, 
funcionando em caráter experimental. E, semana passada, nós demos o ok 
final para lançarmos o Facebook como meio de comunicação do Instituto com 
os associados e vice-versa. Então, durante esse próximo mês, provavelmente, 
graças à boa vontade do Salvador Júnior, nós vamos ter... Vocês vão receber, 
nós todos vamos receber convites para participar do Facebook. Eu sei que 
muita gente não gosta de Facebook, eu também não, mas, de qualquer forma, 
é um meio eficaz, segundo a geração mais jovem, não é? Então, nós vamos ter 
que... [risos] 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ainda na parte de comunicações, só reiterar. 
Aqueles que chegam mais cedo... Hoje, eu cheguei mais cedo e fiquei olhando 
a British Tax Review que nós temos aqui. Foi uma compra bastante 
importante do IBDT, foi essa coleção inteira da British Tax Review. Eu quero 
sugerir àqueles que tiverem condições agora ou outro dia passar aqui na 
biblioteca. É apaixonante, assim, o número de artigos de extrema qualidade 
que você encontra em uma revista. Então, se você tiver condições, você que 
gosta de pesquisa... Por exemplo, eu estava vendo, agora, um artigo falando 
sobre o imposto do William Petty, mostrando a parte histórica, como foi na 
Inglaterra, o que aconteceu naquela época da criação do imposto, até o duelo 
que aconteceu na ofensa, no Parlamento, quando o Petty veio trazer a 
proposta e recebeu ofensas, e o Petty diz: “Você quer que a Inglaterra perca a 
guerra e, por isso, não quer o imposto”. E daí o parlamentar chamou para o 
duelo. Esse tipo de situações que são descritas ali que você não tem outra 
fonte. Então, eu recomendo àqueles que gostam de uma boa leitura e tal que 
conheçam a revista, deem uma folheada, venham se alimentar, se saciar, 
porque vem a sensação gostosa de: “Puxa, olha quanta coisa boa”. Àqueles 
que gostam da pesquisa, então, eu recomendo conhecer a British Tax Review. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, além da qualidade dela e desses 
complementos interessantes aí, [ininteligível- 0:06:05], custou caro para o 
Instituto, mas valeu a pena. Valeu a pena porque alguns já estão consultando 
e está ali em cima da mesa para quem tiver curiosidade. É revista, mas, na 
verdade, é como a Revista dos Tribunais, não é, é uma coleção bastante 
avantajada. 

Uma última notícia é que a nossa revista, a nº 27, está pronta. O Valdir 
tinha... Fez tudo para tentar nos entregar hoje, antes de encerrarmos o 
semestre, mas, por algum problema de última hora, não foi possível, mas 
vocês devem receber durante o mês de julho. 

Vamos passar à pauta. Dr. Rodrigo Petry, este é um assunto que nós 
discutimos aqui, provocado o professor Schoueri, a possibilidade de o 
contribuinte solicitar a participação do Poder Público na solução de 
determinadas pendências e pagar pelos serviços. Na verdade, a gente estava 
discutindo o problema do Transfer Pricing, reflexo, nos dois países, negativos 



para o contribuinte, quer dizer, você tem um ajuste aqui e não tem um ajuste 
correspondente no outro país. Então, uma das ideias seria que isso fosse 
objeto de uma discussão bilateral. Isso tem um custo, poderia ser interessante 
para o contribuinte pagar esse custo. E aí, que tipo de despesa é essa? Qual a 
natureza jurídica dessa despesa? É uma taxa ou não é? Então, o Schoueri 
pode esclarecer um pouquinho mais de detalhe antes do Petry expor. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Na verdade, o Mauro Silva publicou um artigo, 
para quem quer estudar o assunto, na Revista de Direito Tributário Atual, que 
falava sobre os Advance Pricing Agreement, APA, que são acordos do 
contribuinte com o Fisco, de um lado, algo que você pode olhar com um jeitão 
de consulta. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro que o APA pode ser 
chamado bilateral, ou seja, que as partes peçam aos governos, provoquem os 
governos, para que concordem com um preço adequado para o produto, para 
dizer aquilo que é o preço de mercado daquele produto.  

Esse é um cenário, foi o cenário que eu provoquei, realmente, para saber, 
considerando que isso tem um custo, ou seja, é caro, eu estou falando algo, 
claramente, extra legem, ou seja, não é algo que, hoje em dia... Hoje, nós não 
temos previsão legal, mas eu provoquei dizendo: “Será que não seria um 
grande avanço introduzir, na legislação brasileira, o APA?”. E, ao introduzir, 
também se prever que aquele que peça o APA pague uma - e eu vou chamar o 
termo - taxa por um serviço público. Um valor fixo. O valor não é pelo 
resultado, não é que eu estou pagando pelo resultado. Acontece que a 
negociação, mandar pessoas para fora, são várias vezes que vão e voltam, etc., 
isso deve ter um custo, e que esse custo possa ser financiado por uma taxa. 
Então, a pergunta teórica é: é possível a cobrança de taxa pela própria Receita 
Federal para um serviço público prestado, provocado por um contribuinte?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, está com a palavra.  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Bom dia. Rodrigo Petry. A gente propôs esse 
tema a partir do diálogo com o Dr. Schoueri, na reunião antepassada, 
justamente porque nós estávamos falando sobre aquela questão dos 
estacionamentos e, como desdobramento, não é, estávamos falando de 
estampilhas, acabamos falando de selo, daí a gente lembrou de situações em 
que pode haver o exercício do poder de polícia, e a dúvida é, justamente, se o 
poder de polícia tributária, ou seja, a fiscalização tributária, pode dar origem à 
cobrança de taxa. E daí eu pontuei algumas observações, que eu gostaria de 
renovar, até para a gente dar segmento à... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, na hora da discussão, eu me 
referi a um serviço público, você está examinando o poder de polícia.  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Isso mesmo. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Então, são perguntas diferentes. Nós devemos 
tratar as duas, mas é só para esclarecer que, talvez, haja uma divergência. 
Então, seria... Talvez seja interessante, só para conduzir a discussão, eu não 
sei qual você prefere, mas eu peço que a gente discuta uma e depois discuta a 
outra.  



Sr. Rodrigo Caramori Petry: Perfeito. Ou, talvez, como o STJ, por exemplo, 
vem considerando o selo do IPI como um selo derivado de serviço público, a 
gente possa até... Eu vou entrar no poder de polícia, talvez, para fazer um 
inicial, e daí a gente conversa sobre o STJ, que vem tratando, também, o selo 
do IPI como um serviço público. Talvez, a gente possa adentrar nesse sentido, 
não é? 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu sugiro que, na hora do serviço público, nós 
trabalhemos com a hipótese que eu estou propondo, essa do APA, ou seja, 
uma coisa que existe essa característica muito notória da necessidade, de um 
custo... Ou seja, o contribuinte... Os contribuintes que eu conheço, adorariam 
que esse serviço acontecesse, e quando a gente conversa com a administração, 
eu já conversei com algumas pessoas, dizem: “É, mas é muito caro, é 
problemático, é difícil arrumar pessoas que falem inglês”. Então, eu falo: 
“Então, está bom, vamos ver qual é o custo da tradução, arrumar um 
intérprete. Vamos verificar qual é o custo de tudo isso, faz um pacote e 
oferece, sei lá, 40 mil dólares, para começar. Quem paga 40 mil dólares, vai 
ter o direito a um APA”.  

Essa é a minha pergunta, mas eu concordo em deixar para o final. Eu só peço 
que, na hora de tratarmos de serviço público, trabalhemos com uma situação 
como essa, como tal, não com a hipótese do selo do cigarro, até porque tem 
natureza mais de preço. Seria uma discussão diferente. Eu prefiro... Se for 
serviço público, um claro serviço público seria esse. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Caracterizar como serviço público. A minha 
ótica, na verdade, de propositura do tema foi abordar a possibilidade do poder 
de fiscalização tributário, que me parece que o exercício do poder de 
fiscalização seja o exercício do poder de polícia, possa gerar a cobrança de 
taxas. E daí eu fiz algumas considerações da seguinte espécie. Bem, o art. 
145, inciso II, da Constituição, prevê taxas em virtude do exercício do poder de 
polícia ou pela prestação de serviço público específico divisível. São as duas 
hipóteses de incidência típicas de taxa dentro da nossa Constituição. E a 
Constituição, quando trata das espécies tributárias, ela coloca lá no art. 146, 
inciso III, que cabe à lei complementar definir as espécies de tributo e, com 
isso, ela recepcionou as diretrizes do Código Tributário Nacional, que já 
existiam desde 66, relativas à taxa. E quando o CTN fala de taxa ou da 
hipótese de incidência típica da taxa, ela descreve, lá no art. 78, em relação ao 
exercício do poder de polícia, que era, na verdade, o meu foco quando eu 
propus aquela questão, exatamente quais são as espécies de exercício do 
poder de polícia que podem dar ensejo à cobrança de taxa. E, na reunião 
antepassada, quando eu pontuei o tema levemente, eu dizia lá que o art. 78, 
discriminando os exercícios do poder de polícia que podem dar ensejo à 
cobrança de taxa, não previu, dentro do rol de exercícios do poder de polícia, 
nenhuma espécie que diga respeito à fiscalização tributária. E a gente 
colocou... Eu colocaria lá: quais são as espécies de interesse público que 
podem ser relativos ao exercício do poder de polícia para a cobrança de taxa 
dentro do CTN? Segurança, higiene, ordem aos costumes, disciplina da 
produção do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, tranquilidade pública e respeito à 



propriedade e aos direitos individuais e coletivos. E quando enumerei essas 
espécies de exercício do poder de polícia, eu pontuava que nenhuma delas se 
encaixava no poder de polícia inerente à fiscalização tributária. Aí existem 
alguns autores que entendem que o art. 78, quando define esses tipos de 
exercício do poder de polícia, não é taxativo, ou seja, permitiria que outros 
exercícios do poder de polícia pudessem dar ensejo à cobrança de taxa. Não é 
particularmente a minha opinião.  

E, voltando à Constituição, quando eu estava tratando de fiscalização 
tributária e exercício do poder de polícia, eu passo, também, para o art. 37 da 
Constituição, que sofreu uma alteração pela Emenda 42, de 2003, recebendo o 
inciso XXII, que diz que as administrações tributárias terão recursos, entendo 
aqui orçamentários prioritários, para as suas atividades. Ou seja, o legislador 
constituinte derivado colocou, no inciso XXII do art. 37, que as administrações 
tributárias, e entende-se aí os serviços de fiscalização também, terão recursos 
prioritários. E esses recursos prioritários vêm da onde? Da cobrança de taxas 
específicas? Não. Entendo eu que o constituinte quis dizer: recursos 
prioritários, recursos do orçamento geral, ou seja, da cobrança dos tributos 
em geral. Esse foi o entendimento que eu estava construindo a partir da 
Constituição. 

Do ponto de vista prático, falando aqui em Brasil, não é, eu pensei em 
diversas situações que poderiam se encaixar como taxa cobrada em virtude de 
serviços ou de exercício do poder de polícia de fiscalização. E, na realidade, 
hoje, nós temos, hoje em dia, e eu fiz uma divisão de atos de administração 
tributária passivos, ou seja, aquele que o contribuinte vai lá e provoca a 
administração pública para obter uma certidão de regularidade fiscal ou, 
eventualmente, vai pedir um parcelamento fiscal ou vai pedir, à administração 
tributária, para se encaixar em um regime especial tributário ou vai pedir para 
a administração tributária se encaixar em um caso de isenção condicionada, 
e, nesses momentos que ele pede à administração tributária que verifique a 
adequação da sua condição como contribuinte diante da lei, se ele se encaixa 
nos requisitos legais, e isso me parece daí exercício do poder de polícia, porque 
é o contribuinte pedindo ao Fisco: “Fisco, verifique se eu me encaixo nos 
limites que a lei colocou”. E, nesses casos, existem estados, principalmente o 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, que cobram tributos, taxas, não é, para que se 
preste esse exercício do poder de polícia, que eu estava entendendo como 
exercício do poder de polícia. Pode ser que cheguemos a uma outra conclusão, 
que isso seria um serviço público, uma fruição, enfim, um serviço fruído pelo 
contribuinte. Tanto é que as administrações tributárias, muitas vezes, usam 
essa expressão “serviço da administração tributária”, ou seja, o contribuinte 
está recebendo a fruição de um serviço, quando pede um parcelamento, 
quando pede para se encaixar em um regime especial, e o Fisco, a 
administração tributária, precisa agir para verificar, fiscalizar, se ele está se 
encaixando na legislação. E eu, particularmente, não sei de nenhum caso de 
julgamento pela inconstitucionalidade desse tipo de taxa no Rio de Janeiro ou 
em Minas Gerais, em virtude dos limites do art. 78 do Código Tributário 
Nacional, quando enumera o exercício do poder de polícia que pode dar ensejo 
à cobrança de taxa. 



Existem outros atos de fiscalização que também podem, em tese, dar ensejo à 
cobrança de taxa, e aí eu enumerei alguns tipos de ato de fiscalização 
tributária que poderia surgir dúvidas: a fiscalização que é declarada ao 
contribuinte, ou seja, a fiscalização que o contribuinte sabe que vai receber, 
por exemplo, a abertura de fiscalização in loco na empresa. Diante de uma 
intimação para fiscalização in loco na empresa, o empresário pode ser obrigado 
a pagar uma taxa para receber este exercício do poder de polícia? Ou este 
serviço? E aí a gente entra em um segundo debate. A fiscalização sistemática 
na empresa, é outro tipo de fiscalização que, em tese, poderia dar ensejo à 
cobrança de taxa. E aí a gente tem o caso do selo de controle do IPI, que já 
existe há muito tempo, perdeu a gratuidade em 75, originalmente, ele é 
gratuito, e o caso do SICOBE, que é mais recente, que é o Sistema de Controle 
de Bebidas, para fiscalizar a produção de bebidas e serve para o IPI, para o 
PIS e para o COFINS e está dando uma polêmica bastante interessante no 
Supremo Tribunal Federal, porque o PTB entrou com uma ação direta de 
inconstitucionalidade contra esse sistema, que, na verdade, delega à Receita 
Federal a formatação de cobrança pelo uso desse Sistema de Controle de 
Bebidas. São três centavos por unidade de bebida, que é a cobrança que está 
sendo feita dentro do SICOBE. O selo do IPI também é cobrado. E tem os 
casos de fiscalização sigilosa, quer dizer, a gente entra em uma outra 
problemática: se eu aceitar a taxa pela fiscalização sigilosa, por exemplo, 
casos de análises das declarações que são feitas internamente, na Receita 
Federal, nos órgãos fiscais; como é que eu vou fazer para fazer essa cobrança 
para o contribuinte por este ato de fiscalização? E eu gostaria de diferenciar, 
diante da nossa análise geral do tema, atos de fiscalização de comércio 
exterior, que, às vezes, podem ser confundidos como atos de fiscalização 
estritamente tributária. Existem atos de controle do comércio exterior que 
representam o exercício do poder de polícia, a meu ver, sobre o comércio 
exterior. É competência da Receita Federal fiscalizar comércio exterior no 
Brasil, está previsto na Constituição. E esses atos de fiscalização relativos ao 
comércio exterior, e eu não sei se a gente pode, depois, chegar a pensar 
também em operações com empresas ligadas, importação e exportação, 
também poderíamos pensar nisso, você tem o sistema SISCOMEX, por 
exemplo, que tem previsão legal, a Lei 9.716, de 98, que prevê que o uso do 
sistema SISCOMEX gera a cobrança de uma taxa. Essa taxa, a meu ver, não é 
uma taxa pelo exercício do poder de polícia tributário, é uma taxa pelo 
exercício do poder de polícia de fiscalização do comércio exterior. O sistema 
mercante, que também é previsto em lei pela Lei 10.893, de 2004, diante da 
emissão do conhecimento de transporte, principalmente marítimo, ele gera, 
também, a cobrança de uma taxa, que, a meu ver, não é tributária, é pelo 
exercício do poder de polícia relativo ao comércio exterior. E a taxa 
administrativa da Zona Franca de Manaus, também operações na Zona 
Franca de Manaus, ligadas a comércio exterior, podem gerar a taxa 
administrativa da SUFRAMA, que é da Lei 9.960, de 2000. E em relação... Oi?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu estou preocupado. Você está trazendo um 
monte de exemplos que cada um deles merece uma discussão e, talvez, a 
gente acabe ficando... O tema é muito importante. Então, se o presidente 
concordasse, eu gostaria só que a gente tentasse conduzir um tema, outro, 
outro, porque, assim, eu já tive umas quatro perguntas com vontade de trazer, 



no meio, e, como você avançou, daí eu falei: “Não, essa aqui é mais 
interessante. Essa é mais interessante”. Eu temo que você acabe gerando, em 
nós, uma frustração de que alguns temas importantes não sejam tratados. 
Então, de modo algum querendo inibir, eu queria, ao contrário, estimular, se 
você concordasse, o presidente também. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Sim. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Que a gente passasse ao primeiro tema, depois a 
gente fosse trabalhando o exemplo. Por exemplo, só como sugestão, o primeiro 
tema é o seguinte: o rol do art. 78, quando fala em atividades sujeitas ao 
poder de polícia, é exaustivo ou é exemplificativo? Depois... Porque, a partir 
dali, a gente pode examinar se as suas atividades, que você propõe, estão ou 
não dentro do 78, porque daí seria o seguinte, pode ser que nós concluamos: é 
exaustivo, mas permite uma interpretação extensiva, algo parecido com a lista 
do ISS. Essa é uma segunda pergunta. Então... 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: É, eu acabei pontuando diversas taxas só para 
mostrar o... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um momentinho, por favor, 
Rodrigo. Eu vou sugerir que o Rodrigo, então, termine a exposição dele... 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: É só uma exposição introdutória, só para 
demonstrar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tentando focar, especialmente, no 
ponto original; depois, nós podemos, realmente, especificar todos esses 
pontos. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Perfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Começando pela distinção entre 
uma taxa e outra, de poder de polícia e de serviço público. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Eu acho até que é um tema... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas termina a sua exposição. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: É um tema gigantesco, não é, como a gente pôde 
perceber. Na verdade, eu até fiz questão só de pontuar os casos práticos, 
porque, nos livros de doutrina, em geral, quando se fala de taxa pelo exercício 
do poder de polícia ou taxa pelo serviço público específico e divisível, 
praticamente nenhum dos autores fala em relação à fiscalização tributária. E 
como é um tema que, às vezes, parece não abordado pela maior parte dos 
doutrinadores, eu fiz questão só de pontuar como existem problemas práticos 
gerados a partir dessa constatação, não é? Então, daí foi a ideia da 
enumeração. Mas eu não teria nem a pretensão de abordar todos esses 
subtemas, porque, realmente, o tema é gigantesco; nós vamos ter que 
restringir, sem dúvida nenhuma. 

E, já pensando na restrição do tema, eu iniciaria só a nossa análise pensando 
na questão da fiscalização tributária como um serviço ou como o exercício do 
poder de polícia. Poderia ser um ponto de partida, aí. É que, na verdade, 



quando a gente fala em fiscalização tributária, a gente tem que perceber que 
existem várias espécies de fiscalização, não é? Até a fiscalização que o Dr. 
Schoueri propôs, que é um caso, realmente, muito interessante, tem as suas 
particularidades.  

Em relação ao exercício do poder de polícia, parece-me que ele se encaixa para 
a maior parte das espécies de fiscalização. E, eventualmente, para algum 
outro caso de fiscalização tributária, a gente poderia considerar como serviço. 
Talvez, esse caso que o Dr. Schoueri venha a colocar. E em relação ao 
exercício do poder de polícia tributário, me parece, é a minha opinião, não é a 
opinião do Aliomar Baleeiro, pode ser a opinião de outros doutrinadores 
também, me parece que a lista do art. 78 é taxativa. Este é o meu ponto de 
partida. E a parte de fiscalização, eu entendo que a maior parte das 
fiscalizações tributárias diz respeito ao exercício do poder de polícia e não ao 
serviço. Mas a questão que o Dr. Schoueri colocou é muito interessante e eu 
acho que é importante a gente poder abordar sobre esse ponto de vista 
também. Era o que eu tinha a considerar, pelo menos no momento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Está bem claro, 
bem colocada a questão, não é, agora para o início dos debates. Eu quero 
acrescentar, ao que foi dito até agora, uma observação relativa ao art. 78. Sem 
entrar no debate sobre se é ou não taxativa, a lista, chama-me muito a 
atenção que o serviço, ou melhor, que o poder de polícia é praticado em razão 
do interesse público, concernente a uma série de objetos, cujos objetos nós 
não sabemos bem se são taxativos ou exemplificativos, aqui. Mas o que 
iluminaria essa relação taxativa ou exemplificativa, seria que o interesse 
público é que estaria ditando o exercício do poder de polícia.  

E, voltando à questão específica, aqui, do ajuste entre Poderes Públicos de 
dois países, relativamente a uma questão tributária que atinge os dois e o 
contribuinte, a indagação que seria é: a fixação de um acordo quanto ao preço 
base para cálculo dos tributos nas duas jurisdições visaria mais o interesse 
público ou o interesse do contribuinte? Porque foi dito, várias vezes, pelo 
professor Schoueri, aqui, que o contribuinte ficaria muito satisfeito de pagar e 
estar resolvida essa questão. Então, esse eu acho que é um ponto que deve ser 
levado em conta para a distinção de que tipo de taxa, entre as duas possíveis, 
que estaria envolvida aí. Eu sugiro que se considere isto também.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ricardo, com relação a esse ponto, eu não 
consigo imaginar uma hipótese em que a administração pública atue sem ser 
no interesse público. O fato de haver interesse do particular de modo algum 
retira, diminui, o interesse público, porque a administração pública não atua, 
enquanto tal, sem ser serviço público, ou seja, o fato de haver o interesse 
particular, o fato de o particular provocar aquele serviço, não lhe tira o caráter 
público.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos ler o art. 78 in 
totum, não é, porque as taxas relativas ao poder de polícia são aquelas que 
limitam direitos... Eu não consigo ler bem daqui. “São aquelas que limitam ou 
disciplinam direitos, interesse ou liberdade. Regula a prática de ato ou a 
abstenção de fato.” É sempre em razão do interesse público. Então, 



precisaríamos verificar se esta atividade que o Poder Público viesse a prestar 
estaria integrada nesse conceito elementar do que seja o poder de polícia. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Eu achei, particularmente, bastante 
interessante a diferenciação que o Dr. Schoueri fez em relação à fruição do 
serviço, porque há um interesse... Claro, o interesse público sempre existe, 
nesse caso especificamente, mas o caso que o Dr. Schoueri está colocando me 
parece também que há notável interesse do próprio contribuinte. E aí, diante 
disso, a gente pode passar a pensar não mais em exercício do poder de polícia, 
mas pensar, efetivamente, em um serviço fruído. Eu não sei, parece que a 
nota do serviço é essa, não é?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu quero insistir com esse ponto. Eu não vejo 
relevância, não considero o interesse do particular como relevante para 
qualificar ou desqualificar o serviço público. O serviço público, ele é público 
porque ele é do interesse da administração. Se o particular gosta ou não gosta, 
é bom ou é ruim, eu considero, realmente, irrelevante. Assim como o poder de 
polícia. O poder de polícia também pode ser do interesse particular. Ou seja, 
se eu quero exercer uma atividade, eu tenho interesse nessa atividade, 
também gosto disso. A teoria da taxa como teoria do benefício, ou seja, eu vou 
medir a taxa pelo benefício do particular foi superada pela teoria da 
equivalência, para dizer: eu estou provocando uma atividade do estado. O 
benefício... O problema não é o benefício, o problema é o provocar. O 
problema, assim, é que eu estou provocando um custo e vou cobrir o custo 
daquilo, cost índex(F), que a chama, eu vou cobrir o custo daquela atividade 
que eu gerei.  

O benefício, ele acaba gerando problemas de: “Ah, mas não ficou tão bom”. Por 
exemplo, eu imagino o caso de um particular que provocou, agora, a hipótese 
que eu dizia, de um APA, e, de repente, o preço final acordado não lhe convém, 
porque lhe gera prejuízo. Então, vai dizer: “Ih, então, eu não vou pagar, 
porque eu não tive benefício”. Eu estou pondo, claro, em um absurdo, só para 
que nós tiremos da frente a pergunta se há benefícios, se há vantagens e 
digamos: se eu provoco uma atuação do Estado, a equivalência, não benefício, 
a equivalência justifica a cobrança da taxa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está defendendo, então, que 
essa taxa para a obtenção de alguma APA é exercício do poder de polícia?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Não, eu estou defendendo que esta taxa no APA, 
claramente, para mim, seria um serviço público. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas poderia ser serviço de... 
Exercício do poder de polícia também. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Agora, eu estou evitando o poder de polícia 
porque existe uma outra discussão anterior, e me pareceu muito boa. Assim, 
sempre é agradável que são temas que simplesmente você nunca pensou 
sobre o assunto. Ou seja, se a lista dos serviços, das atividades previstas no 
78 é exaustiva ou não. Porque a ser exaustiva, eu não teria... Não haveria 
tanta facilidade para incluir essa atividade no 78. Então, por isso que eu acho 
que essa pergunta me parece, Alexandre, a primeira pergunta, ou seja, o 78 é 



ou não exaustiva; a segunda é saber se nela eu devo dar uma interpretação 
extensiva ou não. 

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

Sr. Alexandre: Pelo andar da discussão, eu estava convencido que seria uma 
taxa, desde que fixada por lei. Mas eu estava pensando outra coisa. Na 
discussão entre taxa e tarifa, que é muito antiga, uma das questões que se 
definiu nos pedágios foi: eu posso utilizar uma estrada alternativa, então eu 
não estou vinculado àquela atividade, por isso seria um preço. Eu não estou 
obrigado. Então, agora há pouco, vocês conversando, falando, debatendo, a 
partir do momento que é uma opção do contribuinte, eu querer ou não aderir 
a esse tipo de serviço, que seria não compulsório, que eu posso não querer 
fazer esse tipo de acompanhamento, eu poderia, então, estar já pensando em 
tarifa, porque taxa sempre tem que ter atividade vinculada e obrigatória, 
compulsória, etc., e relembro essa questão dos pedágios e da energia elétrica. 
Hoje, apesar que a energia elétrica e água, hoje, é indispensável, mas ainda se 
pensa que poderia se dispensar. A pessoa poderia não ter energia elétrica e 
puxar água do posso. Então, não seria compulsório. Mas, voltando, essa 
discussão é muito antiga. 

Aí fiquei pensando, eu estive, recentemente, superficialmente, estudando a 
questão das taxas judiciais, questões do porte de remessa, que é um 
emolumento, mas, no fundo, no fundo, pelos arts. 3º e 4º do CTN, é uma taxa, 
porque eu não posso ir no Correio e colocar o meu recurso... Quer dizer, até 
poderia, mas recurso especial extraordinário, obrigatoriamente, eu tenho que 
interpô-los perante o Tribunal e pagar a taxa para o Tribunal. Então, teve dois 
casos, um de uma apelação que o juiz disse: “Você tem deferimento da taxa, 
mas não do emolumento, é deserta, a apelação”. Aí vai estudar se esse porte é 
obrigatório, eu tenho uma atividade... Aí seria uma remuneração de remessa 
do processo, então seria uma taxa judiciária, no sentido lato. Não é uma 
tarifa, é uma taxa. Então, estaria dentro do conceito de isenção.  

No segundo caso, agora, que está ficando muito patente, eu fiz até uma 
petição ao Supremo Tribunal, são os processos eletrônicos, em que eu não 
conseguia passar uma reclamação porque os sistemas de internet, hoje, estão 
cada vez mais complexos. Tinha o Firefox do CARF, agora, no Supremo, é o 
Google Chrome; no Paraná, é o Mozilla. Aí os nossos computadores não 
conseguem mais, você vai passar um negócio eletrônico, fica quatro, cinco, 
seis horas para fazer um negócio. Aí não passa, bloqueia, etc. Então, está 
virando um inferno astral, isso, quer dizer, o direito de petição ficou sujeito à 
mera... Você ter certificado digital, ter alguém para ficar digitalizando, etc. 
Então, a questão é a seguinte: se eu pago taxas ou impostos, o cidadão é 
obrigado a prestar o próprio serviço para o Estado, ou seja, digitalizar as 
petições que já estariam remuneradas por taxa e ter que ele fazer todo o 
serviço de digitalização, etc., etc.? Seria um absurdo, total inversão de valores. 
O cidadão e o contribuinte é que fazem o serviço e pagam por ele. Então, essas 
questões estão começando a pulular e está muito ligada a essas taxas, tarifas.  

Já se discutiu aqui, também, não é, Dr. Ricardo, a questão desses preços. Não 
é preços, é autorizações para se circular com veículos em certos locais. Isso é 



uma taxa de poder de polícia, porque eu estou fiscalizando a circulação de 
veículos na cidade, mas isso se cria de uma forma até meio informal, por 
decreto, portarias, e vai se estipulando essas taxas sem a estrita legalidade. 
Mas, com essa discussão toda que o Dr. Schoueri trouxe, eu fiquei pensando 
que estaria mais propenso a já pensar nisso em uma tarifa, porque eu não 
estaria obrigatoriamente vinculado a pedir, a aderir a esse... Como o senhor 
disse, pagar 40 mil dólares para eu poder ter todo um atendimento específico 
e especial para o meu caso. É uma opção minha. Eu posso não querer, ué. 
Então, eu não quero, eu vou continuar normalmente. O doutor trouxe se eu 
for fiscalizado, se tiver uma lei que diz que eu pago por essa fiscalização 
tributária, eu creio que, se a lei for constitucional, por que não poderia haver? 
Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, o Dr. Schoueri quer 
responder à primeira parte da apresentação do... Brandão, você pediu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mais ou menos... É Salvador. Mais ou menos, 
o meu raciocínio é como o Alexandre, mas mais ou menos, mas vamos só 
aperfeiçoar. A questão é a seguinte, a gente está diante de um Estado 
tributário, não é? Quer dizer, então se criam normas complicadas, complexas, 
e quando... Falar em pagar fiscalização, fala sério, não é? Não tem... A gente já 
paga, não é, mas, fala sério, isso já está dentro do contexto do poder do Fisco 
ao estabelecer uma lei, o poder de fiscalizar, você pagar por ser fiscalizado aí 
já seria um passo grande demais.  

Mas é o seguinte, isso já é, assim, praticamente... Não é tradição, é normal 
que o Fisco crie normas de difíceis aplicações. Nós temos vários casos em que 
a Receita Estadual, a Receita Federal, cria uma situação que é, praticamente, 
uma matéria de fato. E você, para se livrar dessa má interpretação, o que você 
faz? Se não tiver um órgão público, que geralmente não tem, você pede um 
laudo do IPT, você pede um laudo do Instituto Nacional de Tecnologia. A 
própria lei, às vezes, diz, claramente, que esses são os laudos que são aceitos, 
e você paga por isso. Então, por isso que eu disse que estaria dentro do seu 
raciocínio.  

É claro que a gente quer ter a certeza de que está agindo corretamente. O bom 
seria que o Fisco respondesse a essas questões de forma definitiva, porque eu, 
tendo um laudo do IPT de que tal produto classifica-se em uma posição ou 
que tal produto se consome no processo industrial ou que tem essa questão de 
preço, eu ainda fico com a espada de damas na cabeça. Quem vai dar a 
palavra final é o Fisco. Ele pode até nem aceitar esses laudos todos. Então, 
seria muito útil que o serviço público pudesse dispor disso ou, então, pelo 
menos autorizasse alguns órgãos, como o caso do Instituto Nacional de 
Tecnologia, do IPT, a que esse laudo feito tivesse força legal contra o Fisco, não 
é? O caso do APA, se tiver uma identidade de reconhecida idoneidade 
internacional que possa dar uma palavra definitiva, não é, e aceita pelo Fisco, 
é claro que esses contribuintes que têm esse problema vão buscar dessa 
forma, porque tem uma entidade idônea e há reconhecimento do Fisco. Agora, 
se você faz algo nesse sentido e, ainda assim, o Fisco se opõe, você vai ficar 
sempre nas mãos do Fisco.  



Eu tive um caso de uma autuação de um hospital e houve uma questão lá 
que, durante 30 dias, se gastou 1.200 pares de luvas descartáveis. O Fisco 
achou aquilo um absurdo e deu uma autuação. Então, precisou-se de uma 
perícia médica. O Fisco diz que aceitava, mas era para a gente depositar R$ 
400, porque eles não tinham perito médico, nós é que tínhamos que pagar a 
perícia médica. Foi pago, foi confirmado e o Fisco aceitou, teve o julgamento, o 
Conselho de Contribuintes aceitou o laudo feito por um perito indicado pela 
Receita Federal, não foi indicado pela parte, foi indicado pela Receita Federal, 
mas que cujo pagamento foi feito pelo contribuinte.  

Então, eu acho que, realmente, nós estaríamos dentro do campo do serviço 
prestado, especificamente, para um contribuinte, que pode ser delegado a 
uma entidade particular. É claro que nós não vamos aplicar o art. 6º, inciso 
XXXIV, que diz que a todos é assegurado o direito de petição em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade e abuso de poder, independente do pagamento 
de taxas. Mas essa consulta, que eu sei que Minas cobra R$ 440 para você 
protocolizar uma consulta, está dentro disso aqui. É uma petição, não é, o 
pessoal não reclama porque é R$ 400: “Está bom, tudo bem”, mas são 
milhares de pessoas que fazem a consulta. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:40:55]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, conforme o tipo do serviço. Agora, esse 
caso do APA, o caso de questões de produtos de matéria de fato, matéria 
contábil, que se exija, realmente, a participação de uma entidade idônea ou 
entidade capacitada, é serviço. Se o Poder Público, apesar de ele criar a 
situação, não é, ele que queria essa situação, porque nós temos os casos 
típicos aí do preço de transferência que, para você fazer essa apuração, você 
precisa pagar pelo serviço. Ora, se o Poder Público pudesse oferecer isso e ser 
uma matéria que ficasse consolidada, que você podia dormir tranquilo cinco 
anos, eu acho que, realmente, seria um pagamento de um preço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: É, alguns temas vão aparecendo. Em primeiro 
lugar, só para esclarecer, direito de petição é um direito bastante antigo, o 
direito de pedir algo, não é direito à certidão. Só para esclarecer aqui, direito 
de petição é o direito que era dado ao súdito de chegar ao rei e pedir algo ao 
rei. Esse é o exercício do direito de petição. Não é qualquer coisa que eu possa 
pedir que não tenha taxa, senão a gente vai, de repente, dar o 34 aqui, acabou 
com as taxas. Então, vamos deixar esse art. 34 no seu lugar. 

Com relação ao tema bastante importante, e agradeço, Alexandre, a sua 
intervenção com relação ao serviço público, a dizer o que é e o que não é, o 
que é sujeito à taxa ou não, o exemplo que você deu do pedágio e outros tais, a 
gente sabe que são vários os critérios para saber quando eu estou diante de 
uma taxa ou não, quando eu estou diante de um tributo ou não. E o que você 
menciona, que é bastante importante, dizendo, no fundo, dizendo: “Dependerá 
um pouco de como será este APA”, ou seja, se ele é como você pôs, no sentido 
opcional, um preço, ou teria outras opções, ou se é algo que eu estou no 
exercício de um direito. E veja que é um pouco diferente. E é como eu enxergo, 
então talvez mude a sua perspectiva. Se eu entendo que eu estou no exercício 



de um direito fundamental, meu direito de pagar tributo segundo um preço de 
mercado, eu estou exercendo o meu direito de ter verificado qual é o preço de 
mercado e, para a verificação do preço de mercado é necessária a consulta 
entre duas autoridades, exercício de direito, eu estou em serviço público no 
sentido estrito, sujeito a taxa. Qual é a consequência... E, para que fique claro 
isso, toda vez que eu estiver diante de uma taxa: 1) ela é obrigatória; 2) o que é 
bastante desagradável aos fiscos, mas é importante que se diga, ela não é 
condicional ao exercício do direito. Ou seja, se é um exercício de um direito, eu 
estou sujeito à taxa, sim, sujeito a toda a execução fiscal, mas, se o Poder 
Público disser: “Sem o pagamento da taxa, eu não lhe presto o serviço 
público”, é caso de mandado de segurança, que é a consequência inversa, ou 
seja, o serviço público, você deve me prestar, porque eu tenho o direito. Se eu 
não pagar a taxa, você pode e deve me executar, que é outra pergunta. Eu sei 
que, na prática, é comum, é usual, é corriqueiro que o Poder Público fale: “Se 
você não pagou a taxa, eu não lhe presto o serviço”. E quando são os R$ 400, 
como diz o Brandão, eu posso pagar e pronto. Mas, sendo muito claro, se eu 
estiver diante de um serviço público, como me parece ser o caso, porque é o 
exercício de um direito meu, o direito de ser tributado de acordo com o preço 
de mercado, o que eu estou pedindo é estritamente o exercício de um direito 
meu, a taxa, na minha visão, cada vez mais, no caso do APA, só para dizer, 
poderia ser cobrada, teria a natureza de taxa e não poderia ser a 
condicionante para o exercício do serviço. Poderia ser, sim, a remuneração 
prevista como qualquer tributo sujeito à execução fiscal. Só para ficar no lugar 
dela. Eu só queria, depois, quando o presidente achar adequado, existe uma 
questão prévia que está sendo deixada de lado: o art. 78 é ou não exaustivo? 
Eu insisto nisso porque eu não gostaria de me levantar, hoje, sem essa 
resposta, pelo menos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava pensando em voltar a 
esse assunto, porque queria, também, a essa questão da lista ser taxativa ou 
não, queria, também, observar a parte final, Schoueri, observar a parte final 
do art. 78, entre tudo que pode ser remunerado por taxa pelo exercício do 
poder de polícia, está aquela atividade que diga respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. Então, nós estamos vendo que essa discussão 
de ser taxativa ou exemplificativa é importante, mas, de qualquer forma, ela é 
de uma abrangência muito grande. Antes de qualquer outra coisa, eu dou a 
palavra para a Mara, que está esperando pacientemente. 

Sra. Mara Caramico: Eu só queria colocar o que seria, aqui, o poder de 
polícia, porque o poder de polícia, segundo o art. 78, é uma atividade da 
administração pública que limita ou disciplina um direito, não é? Então, eu 
equiparo, aqui, e aí em relação não só à propriedade e aos direitos individuais, 
mas também ao exercício de atividades, à disciplina da produção e do 
mercado. Então, nesse caso específico que o Schoueri está apontando, eu 
acho que é uma disciplina de mercado, porque estabelecer um preço certo, 
correto, poderia se enquadrar nessa questão, ou até em um direito individual 
de ser... Do contribuinte ter uma segurança jurídica sobre aquilo que ele 
está... Como ele está procedendo. Mas quando se fala em limite ou disciplina 
de um direito, eu equipararia mais ou menos ao poder de consulta, quer dizer, 
ao poder, não, perdão, ao direito de consulta que o contribuinte tem ao Fisco, 



a qualquer Fisco, para saber se o procedimento dele é correto ou não. E, nesse 
caso, a pergunta que eu faço é: qual seria o alcance dessa APA? Ela seria 
vinculante, como é uma consulta, ou não, para o contribuinte? Porque essa é, 
vamos dizer assim, a consequência de um poder de polícia, porque aquilo que 
se consulta, aquilo que se pede é vinculante. Então, quando você pede um 
alvará para o funcionamento de uma atividade, existe todo um poder de 
fiscalização, etc., mas de acordo com as regras, ou seja, vincula o 
contribuinte. Quando se pede um alvará para fazer uma festa, um evento, etc., 
também é um poder de fiscalização, é um direito do contribuinte e é 
vinculante. Muito mais em um poder de fiscalização, quer dizer, o contribuinte 
fica ciente de que quando ele consulta, ele tem que se submeter àquele 
entendimento do Fisco, porque essa é... Se ele quiser. Se não, ele vai fazer o 
que ele quiser e o Fisco vai ter o direito de autuar. É nesse sentido que eu falo 
que é vinculante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vinculante para o Fisco, não é?  

Sr. Mara Caramico: Para o Fisco, exato. Então, eu acho que o poder de 
fiscalizar é um poder de polícia. No caso, a hipótese é muito mais ligada à 
segurança jurídica que o contribuinte quer ter, porque vai vincular, 
evidentemente, os dois fiscos, dependendo de como for feito, e vai trazer o 
limite de um direito, vamos dizer assim, tanto do Fisco como do contribuinte. 
Então, eu acho que, antes de ser um serviço público, é um direito do 
contribuinte de ter a opinião dos fiscos para dizer qual é a minha segurança 
jurídica neste caso. Quer dizer, se eu aplicar este preço, eu vou estar dentro 
das regras estabelecidas pelos dois países? Quer dizer, eu estarei dentro 
daquilo que não me possibilita ser autuado? Então, eu acho que é um limite, 
está dentro do poder de polícia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olhe, eu acho... Eu estou vendo essa questão de 
uma forma um pouco diferente, sabe? Eu acho que não tem dúvida que o 
poder de fiscalização é o exercício do poder de polícia. A CVM cobra uma taxa 
de fiscalização das empresas abertas que é pelo exercício de poder de polícia. 
Essa taxa é compulsória, havendo ou não havendo a fiscalização, as empresas 
de capital aberto são obrigadas a pagar pelo exercício de poder de polícia.  

Mas eu acho que aqui não é o caso. Aqui, acho que não é. Nós não estamos 
tratando, aqui, de uma hipótese de exercício de poder de polícia, a APA, nas 
APAS, porque as APAS, como o próprio nome está indicando que é um 
agreement, é um acordo, elas envolvem um certo tipo de negociação. É lógico 
que o contribuinte tem o direito de ser tributado, de aplicar o preço de acordo 
com o princípio arm's length, mas o arm's length, ele tem nuances, ele pode ser 
avaliado de acordo com vários critérios. Qual o critério a ser aplicado no caso 
específico do contribuinte? O contribuinte vai à administração e negocia um 
critério. Então, eu vejo muito mais próximo, o APA, de um regime especial. Da 
mesma forma como o contribuinte vai à administração e negocia um regime 
especial, no caso específico dele, ele tem lá características que facilitam a vida 
dele se ele emitir uma nota fiscal no final do mês ao invés de 15 mil por dia. 
Ele negocia um regime especial. Da mesma forma, eu vejo o APA como uma 



negociação com o Fisco naquela situação específica dele. Então, nesse caso, 
ele não estaria pagando uma taxa pelo exercício do poder de polícia, mas sim 
pelo uso de um serviço público, que é esse processo de negociação. É como se 
fosse um regime especial. Então, o contribuinte pode ser cobrado por estar 
requerendo ao Estado um regime especial? Eu acho que pode. Acho que pode. 
Pode, sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Paulo Bonilha. Eu queria 
dizer que o Dr. Bruno Fajersztajn não veio. Hoje, nós tivemos duas ausências, 
que eu fiquei de comunicar aqui. O Dr. Zilveti está doente e o professor Gerd 
está viajando para a Alemanha, não é? O Dr. Bruno Fajersztajn deve estar 
ainda comemorando, talvez esses rojões sejam dele. [risos] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, senhores diretores, 
colegas. Eu acho que é preciso voltar um pouco a essa expressão “poder de 
polícia”, que é um tema extremamente complexo, mas não de direito 
tributário, ele é um tema de direito administrativo. Então, eu me lembro das 
minhas aulas, há muitos anos atrás, nos bancos da faculdade, em que um 
professor alertava os alunos: “Veja bem, eu não estou falando em polícia 
fardada, a rádio patrulha que passa na rua - o tempo da rádio patrulha que 
passa na rua -, não é isso, hein!”. Então, é um poder que o Estado exerce, 
através de todos os seus órgãos, que é um poder de restringir, regularmente, 
direitos. Por exemplo, direito de ir e vir. Eu quero viajar para o exterior, eu sou 
obrigado a ir na repartição do Estado, pedir um passaporte, etc., etc. Então, 
vejam bem, o meu direito está em jogo. O professor Schoueri, ainda há pouco, 
falava de direitos do contribuinte, está em jogo, mas eu estou sujeito a uma 
restrição. Então, poder de polícia é uma restrição de um direito, mas tem que 
ser feito pelo Estado regularmente, ou seja, nos termos da lei.  

Uma outra atividade do Estado que é muito importante é a fiscalização geral. 
Não é só a fiscal, a fiscal é uma delas, não é? Tem a sanitária, tem a de saúde, 
tem isso, tem aquilo e tal. Então, é outro poder. Agora, pelo que eu ouvi da 
brilhante exposição do Petry, há uma certa confusão, eu senti, não sei se eu 
estou certo ou não, entre exercício da fiscalização e poder de polícia. São 
duas... Por exemplo, a fiscalização, a meu ver, o que está em jogo é um direito 
obrigacional, o contribuinte é obrigado a pagar tributo, não tem restrição no 
sentido de poder de polícia, isto, pagar o tributo. E a fiscalização se exerce 
como poder estrito de fiscalização.  

Agora, em determinados momentos, os órgãos fiscais têm que pedir ajuda do 
poder de polícia. Está nas leis fiscais. Uma apreensão, o contribuinte resiste, 
não quer... Quer ingressar no seu estabelecimento, etc., então aí você tem os 
dois poderes, os órgãos agindo de acordo com os dois poderes. Então, eu 
pediria atenção para esse aspecto, quer dizer, a expressão “poder de polícia”, 
ela não é fácil de entender. Então, eu não posso admitir que qualquer 
atividade fiscal normal de fiscalização seja poder de polícia. Não é. Verificar se 
a nota fiscal está boa ou não está... Agora, em determinados momentos, ela 
pode ser acrescida do poder de polícia, há uma restrição de direitos, mas 
precisa ficar muito bem caracterizado. Então, tanto que eu tenho as minhas 
reservas quanto a essas leis que criaram taxas, mas o exercício de poder de 
polícia do Estado, na parte tributária, a meu ver, merece um exame muito 



cuidadoso. Afinal, o Estado está defendendo o direito dele. Está em jogo o 
direito dele, não o direito do contribuinte. É o direito dele. Então, eu não vejo 
como essas normas mereçam, assim, pelo menos de forma confiável, um 
placet dos presentes aqui. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Eu acho que esse 
assunto, provocado pelo professor Schoueri, ele... Estava para fora, aqui, a 
APA, é como um iceberg, não é? Quando nós fomos puxar, é uma enormidade. 
É uma das primeiras coisas que eu me deparei na minha vida profissional, foi: 
o que era uma taxa, a distinção entre taxa e serviço público, e, até hoje, se 
discute, e infindavelmente. Cada um que pensa, pensa em um detalhe 
importante, como nós acabamos de verificar. Então, como nós temos um outro 
tema, também, importante... O professor Schoueri gostaria de não parar 
nunca de discutir, e eu proponho que, depois das dez horas, nós voltemos a 
esse tema aqui, com a presença dele, não é? [risos] 

Agora, ele quer... Para encerrar, eu vou dar a palavra para ele, porque ele tem 
uma observação interessantíssima, aqui.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Não é só uma observação. Eu fico frustrado, 
porque eu, pelo menos, estou achando essa mesa de debate extremamente 
interessante, pelo tema, pela importância do tema, o quanto nós estamos 
aprendendo de Direito Tributário. E eu fico frustrado mesmo, mas eu entendo 
que nós temos que trazer outros temas atuais, etc. 

Bom, a curiosidade que o Ricardo queria que eu mencionasse, e é verdade, 
choque, talvez, alguns de vocês, mas, na Alemanha, se você for preso, você vai 
estar sujeito a uma taxa pelo valor da polícia, por quanto custou a polícia ter 
ido até você e tudo mais. Assim como se você tiver um incêndio, você vai... 
Chamou o Bombeiro, você vai pagar uma taxa porque o Bombeiro esteve lá. O 
Bombeiro foi, apagou o seu fogo, dali a pouco virá a cobrança, e não há 
qualquer incômodo em dizer que você paga taxa para a polícia, no sentido... 
Não é taxa de polícia, é taxa para a polícia. Então, essa é uma informação que 
isso existe, pelo menos no direito comparado, tem um caso como esse para a 
nossa informação. 

Eu propus e quero insistir, pelo menos eu quero dar uma primeira ideia 
depois da reflexão de hoje, sujeita, claro, a mais estudo, porque, confesso que, 
olha, eu venho estudando Direito Tributário, fiz um curso de Direito Tributário 
e nunca me deparei com essa pergunta do art. 78, e eu tendo a acreditar que é 
papel da lei complementar, a definição de tributos e suas espécies, isso está 
explícito no art. 146. O Código Tributário Nacional cumpre a sua função na 
definição da taxa e na explicitação do que é a taxa, o poder de polícia. 
Portanto, o art. 78 tem fundamento constitucional. Eu posso dar uma 
interpretação larga ao 78, mas não posso desprezar o 78 no que seja serviço 
público ou o poder de polícia. Lendo o que é poder de polícia, eu vejo limitação 
de direito, mas, com relação à propriedade de direitos individuais, eu digo o 
seguinte, eu limito um direito disciplinando... Eu limito um direito regulando a 
prática e abstenção de um ato, fato, ou em razão de interesse público 
concernente à segurança, etc., concernente interesse público, concernente ao 
respeito à propriedade, concernente ao respeito aos direitos individuais.  



Especificamente, a fiscalização tributária, limita direito, sim, mas não 
concernente ao respeito à propriedade. Ou seja, uma coisa... Aqui, claramente, 
é o direito de vizinhança. Aos direitos individuais e coletivos ou direitos de 
outros, o interesse público pode ser relevante, mas não se confunde com 
direitos individuais nem tampouco coletivos. Então, eu não... Por mais larga 
que seja a interpretação do 78, pelo menos nesta hora que tivemos de 
discussão aqui, eu não vi algum argumento que me permitisse incluir a 
fiscalização tributária no exercício do poder de polícia, tal qual descrito no art. 
78. E, como diz o Ricardo, a minha ponta do iceberg, que é a história do APA, 
concordo com o que o João disse, quer me parecer que eu estou diante de um 
serviço público, estritamente falando, sujeito, sim, possivelmente sujeito a 
uma remuneração de taxa, se prevista em lei, etc. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu acho que essa questão é 
muito importante, realmente, embora a gente verifique que toda a discussão 
acadêmica sobre o que seja poder de polícia e serviço público acaba 
desembocando no essencial, não é? É fixado em lei, o serviço tem que ser 
público e é divisível, não é? Então, toda essa discussão para dizer que nós 
podemos cobrar a taxa, no caso da APA, e não é de serviço, na opinião de 
alguns; e, do professor Schoueri, não é pelo exercício do poder de polícia, mas 
sim pela prestação de um serviço público, não é? Então, essa é a síntese, aqui, 
que a gente faria. Eu não sei se o Petry chegou a essa conclusão também.  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: A minha conclusão também vai nesse sentido, 
diferenciação entre exercício do poder de polícia, e, em relação à APA, também 
é outra questão relativa a serviço público. Também vai no mesmo sentido da 
conclusão do Dr. Schoueri e do Dr. Bianco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ainda queria prosseguir nesse 
assunto, por favor, e fico pensando, aqui, se eu chamar a polícia porque eu 
estou sendo assaltado, eu posso pagar uma taxa porque eu chamei a polícia? 
E é pelo exercício do poder de polícia ou serviço público?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] tem que 
pagar a bala antes, não é? Aí é serviço público. 

[risos] 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu só quero dizer o seguinte, se você chamar a 
polícia, eu acho que o serviço público não vai ser específico e divisível. Esse é 
o problema. O problema vai ser saber se ele é específico e divisível, agora, seria 
a cada chamada, eu pagar uma taxa pela chamada? Talvez, sim. A cada 
chamada, porque uma coisa é eu pagar a taxa para que a polícia fique 
rondando, isso não seria taxa. Agora, admitindo que eu chame... Por exemplo, 
só para citar concretamente, se eu chamar a polícia porque eu vou ter um 
evento de grandes proporções e eu peço que haja policiamento específico para 
aquele evento, eu não vejo qualquer problema em qualificar como serviço 
público, específico e divisível e sujeito à taxa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já está sendo cobrado, viu? Já está sendo 
cobrado.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que eu estou 
desagradando, querendo encerrar o assunto. Eu vou fazer o seguinte, Paulo, 
se me permite. Eu vou passar a palavra ao Ramon, porque esse assunto foi 
trazido, a semana passada, e ele é muito importante, ele trouxe muita 
discussão, já, e o Ramon ficou de analisar, no detalhe, o recurso 
extraordinário. Dependendo da rapidez com que a gente termine esse próximo 
tema, nós voltamos às taxas, de forma que vocês que decidem pelas 
solicitações de palavra. Ramon, por favor.  

Sr. Ramon: É Ramon. Bom dia. Como o Dr. Ricardo colocou, o tema foi 
discutido na semana passada. Trata do Recurso Extraordinário 586482, que 
tratou da incidência de PIS e COFINS sobre receitas de vendas inadimplidas. 
O assunto foi discutido, na verdade, no pequeno expediente. O Dr. João 
trouxe o assunto porque chamou a atenção a fundamentação trazida pelo 
acórdão, que foi baseada no regime de competência. E ele comentou que o 
momento em que é adquirida a receita, às vezes, pode não coincidir com o 
momento em que a receita é imputada para fins contábeis, segundo o regime 
de competência. E eu fiquei de analisar o inteiro teor do acórdão, para trazer 
aos outros pontos discutidos. E, de repente, pode ter algum outro assunto, 
aqui, a ser debatido na Mesa. 

O contribuinte, no recurso extraordinário, trouxe, basicamente, três linhas de 
argumentação. A primeira está relacionada ao princípio da capacidade 
contributiva, e o contribuinte alega que, no caso de inadimplemento, não há 
qualquer demonstração de capacidade contributiva efetiva, pois não há 
exteriorização de riqueza nem substrato econômico a ser tributado. O segundo 
argumento é relacionado a confisco, e o contribuinte alega que, na medida em 
que as receitas auferidas não são adimplidas, ele é obrigado a dispor do 
próprio patrimônio para quitar as contribuições ao PIS e COFINS, o que, no 
entender do contribuinte, configuraria um caso de confisco. E o terceiro 
argumento é relacionado a uma tentativa de refutação do princípio do regime 
de competência. Ele alega que no regime de competência há uma mera 
presunção de que as receitas serão auferidas após a entrega do produto ou a 
prestação do serviço, mas que, uma vez constatada a inadimplência, essa 
presunção seria elidida e que, a partir daí, não caberia falar na incidência do 
PIS e da COFINS.  

O recurso foi baseado basicamente nesses três argumentos, o recurso do 
contribuinte. A decisão do STF foi proferida por maioria. O voto do Ministro 
Dias Toffoli foi de forma desfavorável ao contribuinte e votaram a favor do 
contribuinte apenas os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. E a decisão 
do STF, apesar da ementa citar o regime de competência, ele faz uma longa 
exposição do regime de competência, cita normas contábeis, cita o Bulhões 
Pedreira, mas, quando ele envereda pela questão jurídica do aspecto temporal 
da hipótese tributária do PIS e da COFINS, ele entra no momento em que a 
receita é auferida, no momento em que ocorre o fato gerador e diz que o 
recebimento dessa receita ocorre no aperfeiçoamento do contrato de compra e 
venda, quando há a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço. Então, a 
partir daí, ele se distancia da parte contábil. Ele faz a diferenciação entre 
disponibilidade econômica e jurídica da disponibilidade financeira para afastar 



a questão do ingresso financeiro para fins de caracterização da ocorrência do 
fato gerador do PIS e da COFINS. Ele diferencia as vendas inadimplidas das 
vendas canceladas, para dizer que, nas vendas canceladas, há o cancelamento 
do negócio jurídico e, no mero inadimplemento, o negócio jurídico continua 
perfeito e acabado, apenas não há o ingresso financeiro da contraprestação da 
parte. E ele diz que não há ofensa à capacidade contributiva, pois o fato 
gerador seria auferir receita e essa receita foi auferida no momento da 
ocorrência do fato gerador, que a mera ocorrência do inadimplemento não 
afastaria o princípio da capacidade contributiva.  

Os ministros que votaram de forma contrária, como o Marco Aurélio, que 
acabou sendo seguido pelo Celso de Mello, ele diz que... Ele se fundamenta, 
principalmente, no verbo auferir, que, na opinião dele, pressupõe ingresso de 
valor. Ele cita o Geraldo Ataliba, auferir... E, também, ele não cita o Minatel, 
mas ele segue, basicamente, a mesma linha, e diz que também não há 
capacidade contributiva, porque não há ganho ou riqueza passível de 
tributação. Em resumo, é basicamente isso. O acórdão não é tão longo, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o confisco? Analisou?  

Sr. Ramon: Então, ele diz que o confisco, a partir do momento que você... 
Ocorre o fato gerador, mas que você não auferiu a receita e você tem que 
dispor do seu próprio patrimônio para quitar o tributo, ele diz que isso 
configuraria confisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O contribuinte disse, mas...?  

Sr. Ramon: O contribuinte disse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Tribunal afastou ou não entrou?  

Sr. Ramon: Não entrou no mérito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Realmente, o objetivo era saber, 
além da ementa, se nós teríamos alguma coisa adicional no acórdão. E, como 
foi mencionado, a grande preocupação era a questão do regime de 
competência. Pelo visto, o Tribunal entendeu que a disponibilidade financeira 
não é relevante para o regime de competência, é isso? Ok. Alguém quer falar?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É lamentável, não é, que a decisão tenha sido 
nesse sentido, porque, realmente, fere a capacidade contributiva, a incidência 
sobre algo que não se realiza, em um primeiro momento. Eu acho que, no 
momento em que se caracterizou a inadimplência, através de outros 
mecanismos... Porque nós temos um mecanismo correto para os outros 
tributos, no Imposto de Renda e na Contribuição Social, que é quando se 
registra a perda. Então, naquele momento, se reverte a receita que foi auferida 
e zera a tributação. Agora, no caso de PIS e COFINS, que também tem uma 
situação de fato gerador, é verdade, mas também tem uma situação de que a 
realização não vai se concretizar. Então, com um documento tipo cobrança 
impossível, baixa disso na contabilidade ou baixa no movimento de receita, 
está se pagando um tributo que, na verdade, tem que, realmente, sair do bolso 
do contribuinte, não é? Quer dizer, não recebe a receita e ainda paga o tributo, 
ele não tem como fazer a reversão disso.  



Eu acho que, no momento, simplesmente, em que faturou, ocorre o fato 
gerador, realmente, mas em um evento subsequente, em que esse fato não se 
concretiza... Quer dizer, o serviço foi prestado, mas não há receita, porque não 
vou... Eventualmente, se acontecer o absurdo, vai, 100% de inadimplência, 
quer dizer, a gente não vai levar ao extremo, mas, realmente, no PIS e 
COFINS, se aplicar a mesma regra do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social Sobre o Lucro, é, realmente, um confisco, não é, porque está tirando do 
patrimônio da empresa algo que ela não recebeu e não tem como pagar, até, 
não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só mais um 
esclarecimento do Ramon. E a questão do verbo auferir, no acórdão, como 
ficou? No acórdão.  

Sr. Ramon: No acórdão, o verbo auferir fica relacionado ao aspecto temporal e 
que auferir receita seria... O momento da ocorrência seria quando você efetua 
a venda, o auferir não pressupõe o ingresso financeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado.  

[falas sobrepostas] [risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, por favor. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Presidente, eu queria só sugerir que esse tema 
fosse... Ele é importante, agora, o presidente anunciou que iria convidar o 
Victor Polizelli, que publicou um livro sobre o princípio da realização, para as 
primeiras reuniões de agosto. Uma sugestão: como esse tema tem muito, 
muito a ver com a apresentação do Victor, e o Victor não está presente e não 
fez a apresentação, só uma sugestão, que o Ramon fosse também convidado a, 
mais uma vez, trazer o tema, no dia que o Victor viesse, talvez como primeiro 
debatedor, ou o Ramon trazer esse tema, para nós continuarmos e fazermos, 
aí sim, me parece, uma grande sessão para discutirmos o princípio da 
realização e sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em um caso 
concreto. Aí, então, eu acho que nós ligaríamos mais o tema. Eu não sei se o 
presidente concorda com isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Concordo. Inclusive, eu falei com 
o Victor, essa semana, e ficamos de agendar, em agosto, uma semana que ele 
tenha disponibilidade de comparecer. Podemos, também... Eu vou até 
encaminhar para ele a sugestão de que leia o acórdão, para que ele aprecie 
também o acórdão à luz da sua teoria, não é? A sua teoria que tem 
fundamento jurídico no Código Tributário Nacional. O Dr. Schoueri está 
querendo voltar ao tema anterior. Eu leio no olhar dele. Pediu a palavra o João 
Bianco e Hiromi. 

Sr. João Francisco Bianco: Antes de entrar, de voltar ao tema, eu só queria 
registrar, aqui, rapidamente, uma solução de consulta, que é a nº. 31, da 4ª 
Região Fiscal. É um assunto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De que ano?  

Sr. João Francisco Bianco: De agora, de 30 de abril de 2012. É um tema que 
a gente discutiu algumas vezes aqui, até o Lacaz esteve aqui discutindo, 



aquele caso de reconhecimento de receita e naqueles contratos imobiliários 
meio malucos, mas eu vou ler a ementa, aqui. A ementa diz o seguinte: 
“Cessão de crédito, contrato de locação built to suit, regime de reconhecimento 
de receita. A receita proveniente da cessão de crédito de aluguel decorrente de 
contrato de locação atípico denominado built to suit, construir para servir, 
pode ser apropriada ao resultado efetivo à medida do transcurso do prazo de 
locação, pro rata tempore”. Eu estou entendendo, aqui, que o caso é o 
seguinte: o locador, ele firmou um contrato de locação, ele tem direito de 
receber as parcelas dos alugueres por um prazo, ele ainda não... O contrato 
ainda está em curso, mas ele cede as parcelas dos alugueres vencíveis, 
vincendas. É um desconto. Então, ele cede aquilo que ele ainda não tem o 
direito de receber, mas alguém paga, à vista, por esse direito. A receita 
proveniente da cessão desse crédito futuro pode ser apropriada ao resultado 
na medida do transcurso do prazo de locação. Foi isso que eu entendi, aqui.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: João, veja o seguinte, o caso, a gente não sabe, 
isso pode ser parecido com um desconto de duplicata ou pode ser parecido 
também com outro contrato que é o factoring, ou seja, eu posso ceder, 
definitivamente, ou seja, a partir dali, eu já não tenho mais nada a ver com 
esse contrato, porque eu cedi a minha posição de credor. Desculpe-me, é uma 
hipótese em que eu fiz uma cessão completa e que quer me parecer que não 
poderia aplicar isso. Outra situação parecida com o desconto de duplicata é 
que, na verdade, o que eu tenho é um empréstimo, com a garantia dada pelos 
alugueres vencíveis. Aí é outra situação, porque aí eu continuo tendo a receita, 
a receita é minha. Na hipótese de o inquilino não ser adimplente, eu devo 
responder por aquilo, porque é uma mera garantia. Então, eu acho que as 
situações... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós precisamos 
lembrar que, nesse tipo de contrato, o direito ao aluguel vai ocorrer no futuro. 
Aliás, o built to suit eu ainda vou construir, ainda não existe a coisa que será 
alugada. Mas, de qualquer forma, a cessão de um direito é um direito que não 
está definitivamente adquirido... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Mas se eu cedi definitivamente, Ricardo, eu 
recebi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho. 
Independentemente do tipo de negócio que eu tenho com o cessionário, está 
certo, esse é um direito que estava amarrado a um contrato de locação, e se o 
contrato de locação fosse cumprido e o direito não cedido, a apropriação seria 
pro rata. Agora, o que você traz aqui é: caso eu tenha cedido e não tenha 
direito de regresso, o cessionário não tenha direito de regresso, está certo, aí é 
definitivo mesmo, está certo? E, no primeiro caso, é independente do 
pagamento, para fazer a amarração, aqui, com a questão, não é? O auferir a 
receita não depende do locatário pagar ou não pagar, se bem que aqui tem 
particularidades, também, no tipo de contrato, mas só para fazer a amarração. 
O Hiromi pediu a palavra.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu quero também falar sobre a lei, porque tem um 
parecer normativo da Receita Federal, acho que é nº. 11 de não sei que ano, 



mas já é... Tem uns 30 anos, nº. 11. Lá diz que, por exemplo, se recebe 
aluguel, digamos, antecipado, não é, ele pode tributar de acordo com o prazo. 
Nesse caso aí, se houve cessão de aluguel, o cedente, eu acho que tem que 
tributar, não é, se não tem regresso. Agora, o cessionário, sim. O cessionário 
tem direito de tributar na medida do aluguel, não é? Isso daí, a Receita 
Federal já tem até parecer normativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O cessionário, Hiromi, me permite 
interromper, o cessionário fica em uma situação de fazer o que com o 
pagamento antecipado? Ele também vai ratear pro rata para apropriar a 
despesa, não é?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas ele vai ter receita, não é, porque ele... 

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

Sr. Hiromi Higuchi: Exatamente. 

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

Sr. Hiromi Higuchi: Por isso que a despesa e a receita, ele tem que diferir 
pelo prazo, não é? Agora, tem uma decisão do CARF, eu acho que está errada, 
porque, no caso, a construção de supermercado... Não. Shopping, ocorre 
muito. Ele vende o direito de locação antecipado; já quando começa a 
construir, vende. Então, tem um julgamento do CARF dizendo que no caso de 
venda de direito, não é, de locação tem que tributar no ato do contrato. Eu 
acho que está errado. Tem que tributar de acordo com a locação, depois que 
começar a locar, não é?  

Agora, eu queria voltar a esse assunto aí. Eu acho que, se a venda 
inadimplida, não recebida, se puder excluir, eu acho que aí o Judiciário 
estaria criando... Legislando, porque contraria completamente a legislação 
expressa. E, por outro lado, quando, digamos, uma indústria vende para um 
comerciante no regime de não acumulativo, mesmo não recebendo, outro já 
apropriou aquele crédito. E se, depois, o comerciante vai falir e não receber, eu 
acho que não pode excluir, porque aquele comerciante, na hora de vender 
aquela mercadoria, ele já apropriou crédito e ele não pagou, pagou a PIS pela 
diferença. Então, eu acho que aí, para mim, eu acho que seria ferir a própria 
legislação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um ponto importante na 
visão sistemática, não é? Passo a palavra ao Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, só trocando ideias, que, na verdade, é o 
seguinte, nós temos que ver os fatos. Esse caso é caso de telefonia. Eu até ia 
levantar essa questão que você falou, mas, na telefonia, não há essa questão 
de crédito, não é? Então, por isso que eu disse aquela situação: não ocorre 
este fato que você está levantando. No sistema não acumulativo pode, 
realmente, ocorrer. 

Agora, com referência a essa questão desse contrato de locação, tem uma 
questão interessante que é a norma contábil que está agora presente, não é, 
no [ininteligível - 1:23:00], e ela diz o seguinte: quando você vende um 
contrato de locação, cede um contrato de locação desse tipo built to suit ou 



outro tipo, você está vendendo a alma do seu imóvel. O seu imóvel, que vale 
dez milhões, a partir do momento que você vende essa locação, ela perde o 
valor total. Você não tem como vender aquele imóvel por dez milhões, mais, 
você vai vender por dois milhões, porque você vendeu a alma dele. Então, esse 
valor é um crédito na conta do imobilizado e é assim que deve ser lançado. E 
depois, na medida em que vai se recebendo, vai se valorizando, você vai 
apropriando como receita. Só uma comunicação interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é interessante, não é? 
Porque, na verdade, está diferindo por um mecanismo contábil que reflete no 
custo, no valor do bem. Interessante, isso.  

Eu queria só confessar, aqui, que eu fico provocando... Schoueri, eu fico nessa 
questão da capacidade contributiva com uma dificuldade muito grande de 
aceitar a existência de capacidade contributiva em uma situação como essa, 
não é? No caso do Imposto de Renda, que, eventualmente, a perda futura 
rebate no resultado a ser tributado futuramente, existe uma explicação, talvez, 
aceitável para dizer que há capacidade contributiva no momento da entrega da 
mercadoria ou na prestação do serviço, independentemente do recebimento. 
Mas, no caso de uma tributação que incide sobre a receita, a receita não 
realizada no sentido de realização financeira, ela revelou uma efetiva 
capacidade contributiva? E, segunda coisa, a expressão legal, para que o 
legislador seja prestigiado e não o Judiciário seja o legislador positivo, a 
expressão legal “vendas canceladas” deveria ser interpretada de maneira 
restritiva, como foi no acórdão, de “venda desfeita”, ou poderia ser entendida 
no sentido de uma venda que não se complementou na sua totalidade? 
Porque, ao contrário de compra e venda, ele cria obrigações para as duas 
partes. Tem entrega da mercadoria e a contraprestação. Quando uma das 
partes falha no seu cumprimento, essa venda não se cancelou de uma 
maneira razoável para a aplicação da exclusão da tributação? Eu queria ouvir 
a sua opinião, Schoueri e da Mesa.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Obrigado, Ricardo. Na verdade, tudo gerando 
alguma reflexão. Eu estava aqui refletindo o faturamento enquanto índice de 
capacidade contributiva. É bom lembrar que o faturamento é um dos índices 
que... Ao lado da renda, a renda é um índice e outros tantos. Ou seja, o que o 
legislador está buscando é tirar uma parte do faturamento ou é, olhando para 
o faturamento, dizer: “Bom, uma empresa que fatura tanto é uma empresa de 
maior porte e pode pagar mais, porque ela fatura muito, porque ela - vou usar 
o termo - está podendo”. Ou seja, é uma empresa de grande porte, ela fatura. 
O fato de que ela perca, etc., ela, ainda assim, ela é uma baita empresa. Olha 
o tamanho do faturamento dela! Veja, sob essa perspectiva, o faturamento, 
enquanto índice de capacidade contributiva, aproxima-se muito à ideia de 
dizer: “Bom, quem anda de Mercedes, está podendo”. Não interessa se pode ou 
não, concretamente. Assim, é um índice da capacidade contributiva. E, sob 
essa perspectiva, Ricardo, que eu posso enxergar, o fato de receber ou não 
receber não se torna tão relevante, já que a empresa ainda é uma empresa de 
grande porte, uma empresa que fatura muito. Quer dizer, eu posso olhar... A 
empresa que fatura esses milhões, sei lá eu quanto, ela está podendo, 
objetivamente, ela tem maior capacidade do que aquela que fatura menos. É o 



faturamento como medição índice da capacidade. Você está enxergando o 
outro lado, que é a capacidade contributiva subjetiva. Eu, concretamente, não 
posso. Eu acho que a capacidade contributiva, no seu sentido subjetivo de: 
“Eu não tenho condições, porque isto é um excesso de exação, porque isso 
ultrapassa aquilo que eu posso pagar”, que é um dos temas mais delicados da 
tributação, daqueles que ainda não foram bem digeridos pela doutrina e muito 
menos pela jurisprudência, quando eu passo a ter o confisco, quando essa 
tributação é exagerada; sob o reflexo da tributação exagerada, eu concordaria 
em olhar a situação concreta: deixa eu verificar se esta pessoa não está tendo 
um excesso de tributação. Aí sim. Mas, no seu aspecto objetivo, o faturamento 
é índice de capacidade contributiva. Receber ou não receber, neste sentido, 
não precisa ser relevante.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas eu acho que, nesse julgamento, o voto vencido, 
lá diz que se não exclui o valor não recebido, paga duas vezes o PIS e COFINS. 
No voto vencido, o argumento foi esse aí, não é? Mas eu acho que aí o 
Judiciário não tem obrigação de conhecer esse negócio de não exclusão, essas 
coisas, não cumulatividade. Então, não há pagamento duas vezes, porque 
outro creditou, não é? Mesmo que o vendedor não recebeu, creditou. Mas o 
argumento do voto vencido foi de que, se não excluísse, haveria duplo 
pagamento. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:29:30]:  O Dr. Ricardo trouxe a questão 
que nos reflete para uma meditação. Então, eu vendi a mercadoria, no caso, a 
um supermercado, não recebi. Mas isso é um contrato informal, verbal, de 
compra e venda. Então, se eu cobro essa dívida e não recebo, então, 
tecnicamente... E posso até pedir a rescisão do contrato, ou não cobrar e pedir 
a rescisão. São devedores que a gente sabe que não vai receber, uma falida, 
etc. Se eu tenho a rescisão do contrato, eu não posso, então, reverter essa 
receita, que seria formalmente auferida pelo contrato? Então, seria a mesma 
regra do Imposto de Renda, que permite a exclusão da base de cálculo do que 
não se recebe, que é um prejuízo. Mas depende de alguns procedimentos: até 
tal valor, tem que protestar; até tal valor, tem que fazer ação; tal, tal, tal e tal. 
Quer dizer, então, eu posso aplicar, não por analogia, mas fazer uma equidade 
e, nesses casos... É que seria um pouco, assim, meio bizarro impor ao 
contribuinte e ainda acionar o Poder Judiciário, gastar mais, pagar mais 
taxas, para depois se ressarcir, inclusive aumentar o prejuízo a ser deduzido, 
não é? Por isso que a gente tenta, nesse caso, como o professor Ruy Barbosa 
dizia, e que eu acho que o voto vencido, como foi dito aqui, trouxe, não há 
riqueza. Esse era o fundamento que eu me lembro desde o professor Ruy 
Barbosa. Eu estou lhe tributando um nada. É nada, como o Dr. Brandão 
disse. Nada. Não recebi, não auferi. Por isso que eu entenderia que a lei não 
coloca palavras inúteis, ainda mais um verbo com a sua tecnicidade bem 
clara. Auferir, contabilmente e nos léxicos, diz: receber efetivamente. 
Obrigado. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra que você usou aqui... 
Quer falar? A palavra que você usou aqui, rescisão, eu acho que traz algumas 
considerações. O contrato não é rescindível, porque ele só é rescindível nos 
casos de algum defeito no contrato ou na manifestação da vontade. Ele é 
perfeito e acabado no momento em que ele é assinado. E a venda, por sua vez, 
ela se aperfeiçoa com a entrega. Isso, o Tribunal deixou muito claro. O que 
existe é inadimplência, que não é venda cancelada. Tecnicamente, não é venda 
cancelada. Na venda cancelada, as partes destrataram, depois de ter um 
contrato perfeito e acabado. Perfeito e acabado. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:32:07]: [pronunciamento fora do microfone] 
é rescisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é rescisão, é um 
destrato, está certo? Agora, volta a mercadoria, a mercadoria volta ou nem 
chega a sair a mercadoria, ela será tributada quando houver uma saída 
subsequente, não é?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Se voltar a mercadoria, aí sim. Se foi a 
mercadoria, houve a inadimplência, voltou a mercadoria e fala assim: “Olha, 
então, vamos voltar isso aqui, vamos cancelar essa venda”, até pode ser 
devolução. Aí sim. Mas aí o legislador previu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu acho que a gente 
precisa... Eu estou querendo entender, face a real ou objetiva e pessoal 
capacidade contributiva, que essa venda cancelada, talvez, devesse ser 
interpretada em um sentido mais amplo. Você também usou uma expressão 
aí. Se referindo a auferir, você falou, assim: “uma expressão técnica”. Venda 
cancelada também é uma expressão técnica, não é? E a inadimplência não se 
confunde. Nesse ponto, o Tribunal foi absolutamente correto. Petry. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Quando a gente fala de PIS e COFINS, é 
importante voltar ao conceito constitucional de receita e faturamento, porque 
PIS e COFINS estão vinculadas às suas normas constitucionais de 
competência. E quando o art. 195 trata da competência da União para 
instituir PIS e COFINS, ela trata de tributação sobre a receita ou faturamento. 
E esses conceitos, historicamente, são informados por conceitos típicos do 
Imposto de Renda no regime de competência, não no regime de caixa. Em 
virtude dessa inspiração, me parece que é um caso semelhante ao ICMS. O 
ICMS é sobre a operação relativa à circulação da mercadoria, não sobre o 
recebimento do dinheiro decorrente da operação. E me parece que PIS e 
COFINS, em sendo informados também por esses conceitos de receita e 
faturamento, independentemente da lei dizer “receita auferida”, esse “auferida” 
vai com base na delimitação constitucional de receita e faturamento, que me 
parece seguir o regime de competência, embora a situação de inadimplência 
gere uma certa revolta, porque tem certos setores da atividade econômica com 
ampla questão de problemática de inadimplência, me parece que os conceitos 
de PIS e COFINS relativos à receita e faturamento vão delimitar no sentido de 
competência, não de regime de caixa. É isso que eu teria para complementar a 
discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que... Brandão, fala.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: É isso que você falou, mas não é só isso, 
porque quando você fala faturamento do mês, se, naquele mês, eu tive uma 
inadimplência firme, na verdade, eu não tenho faturamento nenhum, não é? 
No sentido amplo, a minha alíquota tornou-se maior. Se eu vou aplicar a 
alíquota sobre uma base mais líquida, se permite as devoluções, se permite as 
vendas canceladas... No caso de prestação de serviço é pior, porque não dá 
nem para cancelar o serviço, não é? Já foi prestado, não tem como devolver. 
Então, é inadimplência. Só se pode falar, no caso de prestação de serviço de 
telefonia, em inadimplência. Não tem outra forma, porque vai cancelar o quê? 
Vai devolver o quê? Não tem o que o que fazer. 

E a crítica que o professor Hiromi fez, a gente pode rebater da seguinte forma: 
para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro, acontece 
a mesma coisa. Por quê? A empresa que comprou, ela pode deduzir o custo 
dela, não é, paga menos Imposto de Renda e torna-se inadimplente. E o 
contribuinte do lado de cá, com esses mecanismos que estão à disposição 
pelos valores e tal, ele deduz do Imposto de Renda e da Contribuição Social, 
independentemente do que o contribuinte seguinte fez, se ele deduziu, não 
deduziu, se creditou ou não creditou. Então, eu acho que, realmente, no caso 
do PIS e COFINS, nós teríamos que aplicar essa regra da inadimplência no 
sentido amplo da venda cancelada, que, no caso do serviço, não tem, não é?  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Quer dizer, seria possível utilizar o mecanismo 
do Imposto de Renda para resolver a questão de inadimplência PIS e COFINS, 
não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que sim. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Eu, particularmente, acho que talvez seja mais 
fácil para o Imposto de Renda, por causa do fato gerador do Imposto de Renda 
ser, via de regra, 31 de dezembro, que é a apuração anual, e o PIS e o COFINS 
ser mensal, trazer uma certa dificuldade do ponto de vista pragmático. Talvez 
a questão da praticabilidade fique um pouco mais complicada de realizar. Mas 
eu compreendo a angústia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O defeito é de origem, o PIS e 
COFINS ser um tributo de mão única, não é? Dr. Schoueri, o senhor pode dar 
a notícia. Não quer? O Dr. Schoueri descobriu, agora, que o secretário da 
Receita Federal acabou de emitir uma declaratória interpretativa dizendo que 
não dá crédito de PIS e COFINS nas despesas de desembaraço aduaneiro. E 
ele está dizendo que é uma solução ilegal.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: É só para informar, porque é o Ato Declaratório 
Interpretativo da RFB nº. 4, de 26 de junho de 2012, dispõe sobre a 
impossibilidade do desconto de créditos da contribuição para o PIS e PASEP e 
da COFINS. E, como foi anunciado, é um único artigo, artigo único: “Os gastos 
com desembaraço aduaneiro na importação de mercadorias não geram direito 
ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, por falta de amparo 
legal”. Eu estou surpreso por isso. Talvez, podemos discutir outra vez, mas eu 
fiquei surpreso com a notícia. E, como esse ato me parece extremamente 
atual, no Diário Oficial de agora, no dia 27... 



Sr. Salvador Cândido Brandão: As consultas eram nesse sentido, mas, 
realmente, é de doer, não é?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: É só uma notícia, aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depende muito do... Qual o 
número? É 149?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ato nº. 4. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depende muito do tipo da 
despesa, hein?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: É claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E de quem é o importador.  

Bom, pessoal, essa é uma má notícia para encerrar o semestre. [risos] A nossa 
alegria é que nós temos um mês para pensar nessa má notícia. E eu já escrevi 
aqui para ficar na pauta da primeira semana de agosto, eu acho que vale a 
pena discutir essa questão de crédito, acho que é muito interessante. 

Eu agradeço, novamente, a presença de todos ao longo do semestre e 
esperamos contar com o apoio de todos também no segundo semestre. Boas 
férias. Tem alguma colocação?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu sei que você já falou, mas é sobre que 
quando nós voltarmos, nós já estaremos no mês do congresso, não é? Então, 
com certeza, o pessoal vai receber notícia, folder, e fazer o favor de se 
inscrever, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, nós não temos patrocínio 
suficiente para todas as despesas do congresso. Temos cinco patrocinadores, 
mas não cobre a despesa do congresso, que, esperamos, seja coberta pelas 
inscrições. E associado tem desconto, de forma que, por favor, assim que 
estiverem abertas as inscrições... Gostaríamos muito de ver o salão nobre 
lotado, não é? Então, boas férias e até agosto. 
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