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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Estamos, 
novamente, reunidos em conjunto com o Instituto de Estudos Tributários de 
Porto Alegre, Thales Stucky, demais companheiros aí, de Porto Alegre, muito bom 
dia.  

Sr. Thales Michel Stucky: Bom dia, professor. Obrigado, novamente, pela 
oportunidade. Temos, aqui, alguns colegas, associados do IEP e alguns alunos do 
nosso curso de pós, aqui participando dessa sessão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, bom.. Ótimo!  

Sr. Thales Michel Stucky: Bom dia a todos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fiquem à vontade, também, para 
participar como se estivessem presentes, aqui, dentro do nosso sistema. Apenas 
de solicitar a palavra pela prioridade, porque todo mundo quer falar ao mesmo 
tempo, como é praxe, não é, em direito consuetudinário. 

Hoje, evidentemente, além da alegria de termos o IET junto conosco, nós temos a 
grande alegria da presença do professor José Eduardo Soares de Melo, professor 
titular de direito tributário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
amigo de muitos anos, pessoalmente, meu, e, certamente, de todos nós, não é? 



Foi um grande batalhador pelo direito tributário, ao longo de tantos anos. Temos, 
acho incontáveis congressos juntos, não é? De forma que a presença dele, aqui, 
no IBDT, hoje, em conjunto com o IET, é uma grande alegria.  

Nós temos, também, a alegria de comunicar a presença da professora Vera de 
Hesselle, da faculdade de Bremen, Alemanha, e o professor Gustavo Vettori, da 
Fundação Getúlio Vargas, que aqui está, também, honrando-nos com a sua 
presença e com a sua participação.  

Pequeno Expediente, alguma comunicação? Então, vamos à comunicação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No microfone.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Plínio.  

Sr. Plínio: Na verdade, eu gostaria de manifestar o pesar pelo de um grande 
brasileiro, Joelmir Beting, que apesar de que não ser tributarista era um grande 
economista, mais do que tudo, um profissional exemplar – isso sob todos os 
aspectos – e um homem, também, dedicado à família e, sem dúvida alguma, uma 
grande perda para todos nós.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor... Professor Alcides, por 
favor.  

Eu não preciso anunciar, evidentemente, mas não posso deixar de fazê-lo, a 
presença extremamente honrosa do professor Alcides, embora seja um membro 
da nossa diretoria.  

Professor Alcides, obrigado pela presença, que nos honra, também, e reflete, José 
Eduardo, a importância sua vinda, aqui, ao instituto.  

O nosso espaço, hoje, está muito reduzido, aqui, e com muita razão. O professor 
Schoueri está me pedindo para ressaltar a presença do professor Paulo Bonilha, 
o nosso... Presente, constante a todas as reuniões, aqui, hoje, o nosso ex-
presidente do instituto, e teve a gentileza de ceder lugar, aqui, devido ao espaço 
pequeno.  

Retomando, aqui, a intervenção do Dr. Plínio, realmente, é uma pena o 
falecimento do Dr. Joelmir Beting, que nós não chamamos de doutor, porque era 
um jornalista tão conhecido, homem do esporte, também, mas muito admirado 
por todos nós, não é? Autor de várias expressões que nós usamos comumente, 
como ‘tupiniquim’, não é? De forma que, realmente... Aliás, é um falecimento 
prematuro, ele estava com 75 anos. E foi muito bem lembrado, embora não 
tributarista, é um homem público estimado e, realmente, de grande valor. Então, 
me associo à sua menção ao Dr. Joelmir Beting.  

Sem mais delongas, como se diz, passo a palavra ao professor José Eduardo, 
cujo tema é da maior importância.  

Sr. José Eduardo Soares de Melo: Não estou conseguindo enxergar daqui.  



[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós não conseguimos por razões 
óbvias, mas é da maior importância, foi bem divulgado. Se eu não estou 
enganado, José Eduardo, se você não fez uma alteração de última hora, ICMS – 
São Paulo: Presunções de Fatos Geradores, Responsabilidades e Inadimplência 
Fraudulenta. Até conversando com o professor Alcides, alguns dias atrás, nós 
destacamos a importância desses subitens.  

Com a palavra José Eduardo.  

Sr. José Eduardo Soares de Melo: Muito bem. Bom dia a todos. Eu quero 
agradecer muito o convite formulado, aqui, pelo Ricardo, que está aqui, no IBDT, 
pela manhã, e também os nossos queridos amigos do Instituto de Estudos 
Tributários, lá de Porto Alegre. E muito mais do que uma palestra, 
evidentemente, uma troca de ideias.  

E, antes de começar a falar para vocês alguma coisa sobre o tema, eu queria 
entregar, aqui, para o Ricardo, uma pequena lembrança, um trabalhinho meu, 
não é? E também, aqui, mais uma exemplar para o instituto.  

Fico muito feliz de estar aqui, não só pela importância do instituto, que tem 
colaborado de forma significativa para o aprimoramento, o debate das questões 
tributárias, aqui, no Brasil, até o Schoueri me contava, eu não sabia, 
exatamente, cerca de 1.300 reuniões até hoje, com esse corpo seleto e, 
principalmente, com os amigos. O Gerd foi meu colega de turma, não é? E desde 
o primeiro ano da faculdade. O Ricardo, amigo mais de 50 anos, e todos aqui, o 
que é muito agradável. Hã? É, amigo de parquinho, não é?  

Muito bem, eu preparei, aqui, uma exposição que, veja, eu vou falar de um da 
legislação paulista, mas eu tenho a impressão que ela tem muita aplicação, 
muita pertinência à legislação estadual e até federal de quaisquer outras 
unidades da Federação. No final de 2008... Veja, a matéria não é nova, mas 
pouca coisa se tem escrito a respeito do assunto. E, na medida em que haja a 
previsão da legislação de São Paulo e toda uma situação, para mim, discutível, de 
certa forma até inconstitucional, eu acho que é importante nós examinarmos, 
aqui, não só sob o aspecto acadêmico, o que é muito importante, mas também 
com relação à nossas atividades práticas.  

Quero fazer apenas uma explicação, antes de começar a tratar do tema: embora, 
realmente, eu dê aula há muito tempo, eu advogo há muito mais tempo, e eu 
acho que nós só poderemos ter proveito dessas reuniões na medida em que haja 
um enfoque das questões práticas. Quanto à legislação de São Paulo, há cerca de 
três anos, ela sofreu uma substancial modificação... E, normalmente, quando 
nós vamos ao texto legal, o que se verifica é que há uma de retalhos. E lá, no 
meio daquela lei, colocam-se três ou quatro preceitos que mudam 
substancialmente a estrutura do tributo e a responsabilidade.  



Antes de fazer o exame da lei, o que se verifica é o seguinte: evidente que o 
legislador, ele vai procurar, nessas situações todas, e cada vez mais sobre os 
auspícios, evidentemente do Poder Executivo... Ele vai procurar atribuir o maior 
número de responsabilidade a todas as pessoas que estejam envolvidas com o 
contribuinte, notadamente a pessoa jurídica. Então, nós tínhamos... Na área 
trabalhista e até na área previdenciária, na medida em que ocorria uma 
reclamação trabalhista, ou aquela antiga NFLD do INSS, ao se lavrar o auto de 
infração não apenas era alvo daquela acusação, daquele lançamento, a pessoa 
jurídica, mas também a figura dos sócios e dos administradores. Isso de um 
tempo para cá começou a ter um efeito maior, no momento em que nos processos 
de execução fiscal passou haver o redirecionamento da execução fiscal. E não é o 
nosso tema, mas ele vai acabar sendo abordado, muitas vezes, sem nenhum.  

Nós sabemos que quando termina o processo administrativo, promove-se a 
inscrição da dívida, face à pessoa jurídica, não é encontrada aquela pessoa 
jurídica em razão de uma dissolução irregular, o oficial de justiça não encontra o 
estabelecimento, então, quase que no mesmo momento aquela execução fiscal, 
ela é redirecionada para aquelas pessoas que estão na Deca ou no CNPJ, 
sabendo que, muitas vezes, aqueles administradores ou gerentes, eles não 
tiveram nenhuma participação naquele denominado ilícito tributário.  

Mas é evidente que, muitas vezes, quando ocorre a inscrição da dívida ativa e a 
empresa desapareceu, também não são localizados aqueles devedores. Então, 
essa legislação, acredito eu, ela teve por escopo fazer com que, desde já, no 
momento em que ocorre a cobrança do crédito, a lavratura do auto de infração, já 
se coloque no polo passivo da obrigação tributária a figura dos administradores. 
Esse tema, eu vou falar na metade da exposição. A primeira parte é, realmente, 
para mim, tormentosa, porque nós estamos tratando, aqui, da figura de 
presunções de fatos geradores.  

É claro que se nós examinamos a legislação do ICMS, seja a Lei Complementar 
87 ou a própria... As próprias legislações estaduais, mas, basicamente, o grande 
estatuto do ICMS, que é a Lei Complementar 87, nós vamos encontrar os tipos 
tributários do ICMS: operação mercantil ou prestação de serviços de transporte 
interestadual, intermunicipal, ou prestação de serviço de comunicação. A Lei 
Complementar vai um pouco mais adiante, também qualificando como fato 
gerador do ICMS, todos nós sabemos, as figuras da importação de bens ou de 
mercadorias, as prestações de serviço, exclusivamente no exterior, o art. 155, 
inc.IX, alínea “a” da Constituição, ou mesmo aquelas interestaduais de petróleo e 
combustível. E é claro que a simples leitura da Lei Complementar 87, em que ela 
relaciona essas seis espécies de fatos geradores, essa leitura, ela decorre do texto 
constitucional, ou seja, do 155, II, da Constituição, ou do 155, IX, a) da 
Constituição. E aí que deveria pagar, ou seja, toda a legislação estadual, a 
legislação de cada estado deveria apenas, a meu ver, reproduzir a legislação 
nacional, que é criteriosa, que é coerente e tem um fundamento de validade na 
Constituição.  



O que se examina... Claro que é o meu ponto de vista, não é? O que se examina 
nessa legislação, quando se trata de fatos geradores, é um elenco de situações, 
evidentemente, que ocorrem no dia a dia da empresa e que podem presumir a 
existência de uma sonegação tributária. Ninguém é ingênuo em saber, não é? Os 
ilícitos ocorrem por aí. Muitas vezes, realmente, a Fazenda estadual tem razão. 
Agora, não é o momento, aqui, pelo menos, talvez, no debate, o seja, essa figura 
da presunção.  

O Ricardo vai me corrigir, aqui, porque em imposto de renda eu sou (...) [13:06]. 
Vai me corrigir. Mas parece que o Decreto-Lei 1.598, muito antigo, é que tratou 
da presunção, da figura do passivo fictício como presunção de fato gerador de 
imposto de renda. Até então, a minha lembrança, a legislação estadual não 
cogitava disso.  

Em termos práticos, eu e o Bonilha fizemos parte de câmaras do TIT(F) há muito 
tempo, o que nós víamos, por parte da Secretaria da Fazenda, era apuração de 
ilícitos em razão de levantamentos que eram realizados. Então, os levantamentos 
específicos... Muitas vezes, o fiscal de rendas, ele comparecia a um 
estabelecimento, vamos supor, uma loja de calçados, e pela simples comparação 
do livro de entrada, o livro de saída, o livro de inventário, que apurava o estoque 
ao final do exercício, ele chegava a uma conclusão que havia mais compra do que 
o registrado ou vice-versa. Então, dessa forma caberia ao contribuinte o ônus da 
prova ou argumentar, no sentido de que ou as mercadorias eram isentas, ou 
havia uma redução de base cálculo. Enfim, era um levantamento específico.  

Por vezes, também, se realizava o levantamento econômico. Através do exame da 
contabilidade, o fiscal apurava que havia, vamos dizer, uma distorção entre 
aqueles fatos contábeis e o que os fatos fiscais, a descoincidência das 
escriturações, ou então, talvez, o levantamento de produção. Depois, o Paulo vai 
me corrigir, a própria Fazenda acabou abandonando. Era verificar, muitas vezes, 
de forma difícil, por exemplo, numa indústria siderúrgica, saber a relação que 
havia, aquela aquisição de todos os insumos das matérias-primas, dos produtos 
intermediários, dos materiais de embalagem, e através do desgaste, do desbaste, 
enfim, qual é o produto que sabia. 

Esse caso sempre se cogitou, das perdas, das quebras, mas esses levantamentos 
é que eles iriam permitir a constatação, no âmbito processual das provas, o 
trabalho do Paulo Bonilha, o livro de provas, excelente, nesse sentido, 
demonstrando que, através de uma perícia, de um levantamento poderia, sim, 
realmente, presumir a sonegação tributária, ou também através... Por intermédio 
do exame das notas fiscais, das notas frias, espelhadas, calçadas, que, talvez, 
hoje, com a nota fiscal eletrônica, isso comece a não ter muito sentido.  

E, agora, passando já o tema, eu vou fazer uma simples leitura de cada um dos 
itens que estão enquadrados como figuras de fatos geradores presumidos, para, 
depois, no final dessa primeira parte, fazer alguns comentários. Não sei se o 
Ricardo vai achar mais interessante discutir tópico por tópico ou, depois, ao final.  



Muito bem. Então, vamos, aqui, apontar. A legislação de São Paulo tem aquela 
redação: ocorrência de omissão de operações e prestações sem pagamento de 
imposto em cerca de nove situações. Primeira delas, a existência do saldo credor 
de caixa. Todas essas são figuras mais afeitas ao plano contábil, ao plano da 
escrituração. A figura do saldo credor de caixa, evidentemente, ela pode ocorrer, 
não é? A gente brinca, o português da padaria, que tem uma situação 
rudimentar, elementar, e se verifica que a relação de despesas que foram pagas, 
cerca de R$ 50 mil, naquele mês superam em muito o valor que ele registrou 
como entradas, como recebimentos decorrentes, no caso, de operações 
mercantis.  

A segunda figura, a constatação de suprimentos a caixa não comprovados. O que 
se verifica é que, realmente, há um registro do ingresso de um valor financeiro e, 
depois, ele vai fazer face aos custos, às despesas operacionais da empresa, mas 
esse registro não tem base num contrato.  

Aqui, já num plano meramente prático, ainda no Tribunal de Impostos e Taxas 
de São Paulo, que verificava o seguinte: que, muitas vezes, se apurava a 
existência de um registro de um empréstimo, vamos dizer assim, um empréstimo 
particular... E, muitas vezes, aquele contribuinte ou apresentava uma defesa 
exaustiva, mostrava que havia um contrato, ou seja, a pessoa física do sócio, ele 
ingressou com os recursos, contrato assinado no momento anterior, na época 
dos fatos, e contrato que, por acaso, ele tinha essa capacidade contributiva e 
ainda exibia a sua declaração de imposto de renda, mostrando, muitas vezes, a 
saída, a coluna de bens, a saída daquele para poder pagar. Apenas não havia o 
registro. Outros diziam que havia um ganho na loteria ou que havia tido um 
empréstimo de terceiro, evidentemente sem comprovação nenhuma.  

A terceira figura, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou 
inexistentes, também ocorria, com uma certa frequência, aqui, no nosso Tribunal 
de Impostos e Taxas de São Paulo, em que passado o final do exercício, aquelas 
duplicatas que tinham vencimento em 31/12 ainda permaneciam no passivo. 
Então, havia uma presunção de que elas já teriam sido pagas. Mas acontece que, 
no decorrer do processo administrativo, não é que... Porque sempre a culpa é do 
contador, não é? O contador não disse, o contador orientou mal. Mas, às vezes, 
aquele contribuinte, o autuado, ele trazia o processo declarações dos 
fornecedores, no sentido de que, realmente, não haviam recebido os valores que 
estavam contidos naquelas duplicatas. Ou, também, no decorrer do processo, ele 
trazia a prova de permanência. E aí, o nosso tribunal, ele acabava excluindo da 
exigibilidade aqueles documentos que eram razoáveis, factíveis e tudo o mais.  

A quarta figura, a constatação de ativos ocultos, também ela pode decorrer de 
uma apuração, vamos dizer, da fiscalização, em que encontra num 
estabelecimento máquinas e equipamentos sem qualquer registro. É claro que a 
primeira presunção é no sentido de que aqueles pertencem à empresa, foram 
adquiridos por aquela pessoa jurídica e, realmente, é necessário algum dinheiro 



para fazer pagamento para aqueles ativos. E presume-se que tenham decorrido 
de vendas que não foram registradas.  

Mais adiante, aqui, a existência de entrada de mercadorias não registradas. 
Então, nós vamos verificando que essas situações, não sendo, aqui... Não 
havendo uma ingenuidade, podem decorrer de lapsos, de equívoco- ou, talvez, 
decorrer de má-fé. E essa figura indicada no inciso V, ela trata da existência de 
entrada de mercadorias não registradas. Bom, então, já não estamos tratando 
mais do ativo mobilizado, estamos, aqui, cuidando do circulante, do estoque. 
Evidente, se existem mercadorias no estabelecimento, e se essas mercadorias, 
eles vão compor um giro mercantil do contribuinte, elas foram com algum valor. 
Mais uma vez, talvez, um valor sonegado à tributação.  

Mas, mais adiante, nós vamos verificar que algumas situações que estão 
arroladas, elas já implicam declarações de terceiros, que podem ter sido dadas no 
sentido favorável ou desfavorável.  

Aqui, no item 6, declaração de vendas em valores inferiores às informações 
fornecidas por instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito ou 
débito. Vou contar, aqui, um caso curioso, para também não tornar minha 
exposição maçante, aqui. Uma vez, um fiscal de rendas, ele foi a um 
estabelecimento comprar vinho, ele era da confraria de vinho. E chegou àquele 
estabelecimento... E agora... Antes da nota fiscal eletrônica, ele pediu a nota. E 
aí, depois de 15 minutos, a nota tem, não tem, se está com o contador ou não, e 
ele ficou um tanto quanto ardido e, no dia seguinte, ele voltou com uma equipe, 
ou sei lá, dias depois, e foram, geralmente, ao subsolo, não está no mesmo 
andar, nem no segundo andar, e verificaram todos os cartões, aqueles recibinhos 
de cartão de crédito e aí puxaram, checaram, fizeram um cruzamento com as 
instituições financeiras e verificam que o volume de compras, realmente, era 
muito superior.  

Também me lembro de um outro caso, aqui, muito curioso, eu não sei se o 
Bonilha estava junto com a câmara do [ininteligível] [22:18]. A fiscalização foi a 
um estabelecimento e encontrou um livro fiscal, vamos supor, com registro de 
saídas de R$ 30 mil, e encontrou um caderno, não vou dizer que fosse um caixa 
2, encontrou um caderno em que havia, também, o registro, o registro diário e 
especificava lá determinadas mercadorias, e dois valores diferentes. É claro que 
esses valores, eles eram bem superiores aos do livro fiscal. E, na defesa, o 
contribuinte, que já não podia mais pôr a culpa do contador, porque ele tinha o 
contador, ele disse que era um filho dele. Esse filho tinha oito anos de idade e 
que, no período da tarde, o menino não tinha muito o que fazer, então, ele 
sentava e ele, mais ou menos, era o planejador do mal, o diabólico, o 
minissonegador. Evidentemente, perdeu.  

Então, nesse campo da instituição financeira... Aqui, há uma presunção de que a 
formação da instituição financeira seja muito mais idônea. Mas nós também 
sabemos que num plano de advogado, nós vamos... É formação de quadrilha, não 
é? Não, mas... Ou, então, o dono da empresa não viu aquelas práticas, ele estava 



viajando. Mas essas informações de financeira, também nós precisamos ver se os 
documentos são perfeitos, idôneos e se essa financeira é idônea, também.  

No item 7 – falta de escrituração de pagamento efetuado – é a contrapartida. 
Muitas vezes, eu tenho a compra que não foi escriturada, da onde saiu o 
dinheiro; no segundo momento, eu faço um pagamento, e que podia ter até uma 
conotação com saldo credor de caixa.  

Essa oitava é um pouco mais cabulosa. Valores creditados em conta de depósito 
de investimento junto à financeira, em relação aos quais o titular não comprove, 
mediante documentação, a origem dos recursos. Então, vamos indo mais 
adiante. No imposto de renda, nós temos a célebre figura dos sinais exteriores de 
riqueza. Então, quem quer que apareça gastando, ou tendo imóveis, ou fazendo 
viagens, ou até os cruzeiros, às vezes, de favor, que são dados, há que se 
presumir que aquele dinheiro veio de algum lugar.  

E, dessa forma, aqui, também, no item 9, constatação de outros que levem em 
consideração as disposições. Veja o seguinte, se nós ficarmos num plano não só 
prático como acadêmico, num primeiro momento, nós temos as presunções dos 
fatos. Aqui, no inciso IV, já estamos tratando de indícios, de sinais, não é de um 
mero registro. Me lembro, também, um outro caso, um outro processo, isso cerca 
de 20 anos atrás, em que não havia o regime de substituição tributária, e a 
fiscalização foi uma dessas lojas da Duque de Caxias, que vendia os automóveis, 
e encontrou placas de veículos, placas de Rondônia, placas de Roraima, placas 
do Amapá, e presumia venda de mercadorias sem nota fiscal. Porque, a partir 
daquele indício, ninguém tem a placa porque gosta de ter uma placa no 
estabelecimento, eu acho que é muito pobre.  

E veja que coisa curiosa, a própria legislação trata do seguinte: diante da 
presunção... Quer dizer, aqueles fatos devem ter algum sentido, o ônus da 
prova... Ao contribuinte cabe o ônus da prova da não ocorrência dos fatos 
geradores ou do pagamento do imposto.  

Eu penso que esse tema, realmente, é um tema que sempre nós exploramos, ou 
seja, a Fazenda explora de um jeito e os advogados examinam de outro. O ônus 
da prova, veja, ele é muito delicado, porque se nós estamos tratando de um 
lançamento tributário, de um auto de infração, é evidente... Embora exista um 
dogma da presunção da legitimidade dos atos administrativos, esses atos 
precisam ser provados, motivados, justificado, até mesmo como prevê o art. 37 
da Constituição Federal. E documentados, também. Uma documentação idônea, 
perfeita.  

E, aqui, eu me lembro, a própria questão da nota fria da firma inidônea, que, 
hoje, o judiciário diz: “Olha, você pode apropriar o crédito de ICMS mesmo se 
você adquiriu de uma firma inidônea”. Só que põe uma vírgula: “Desde que você 
faça prova da legitimidade”. Então, a questão do ônus da prova, é claro que, por 
parte da fiscalização, a simples presunção, por si só... Se amanhã... Pensando 
alto, agora. Se a instituição financeira manda um e-mail para a Secretaria da 



Fazenda apenas relacionando pessoas que fizeram compras naquele 
estabelecimento, por intermédio de cartão de crédito, isso não é suficiente, eu 
preciso ter aquela documentação que seja idônea, ou seja, para que eu possa 
examinar se tem uma relação de pertinência com aquele estabelecimento. O ônus 
da prova, ele é muito delicado, porque é muito fácil colocar numa legislação.  

É claro que quando nós estamos estudando a figura do Código do Consumidor, o 
consumidor, o próprio coitado, não tem estrutura nem nada, então, o ônus da 
prova cabe àquele vendedor, ao contribuinte.  

Aqui, eu faço algumas observações. Algumas delas, eu já fiz alguns comentários. 
É âmbito processual das provas. Então, nós podemos ter o conceito mais variado 
do que seja a presunção, não é? A presunção, nós partimos, realmente, de um 
determinado dado que é desconhecido, mas que ele pode inferir, vamos dizer, no 
caso, a figura da venda. Mas a figura da venda da mercadoria, ela depende da 
capacidade do contribuinte, depende da daquelas atividades. Nós sabemos que 
muitos contribuintes... Muitas vezes, ele tem um determinado perfil, ele tem um 
determinado volume de vendas e num determinado... E passado algum período, 
até um período sazonal, aquelas vendas caem. Então, eu não posso presumir que 
ele esteja sonegando. Eu posso... Eu verifiquei, uma vez, é um caso mais de ISS, 
mas serve para o ICMS, no Rio de Janeiro, em que o empresário, ele mudou a 
alíquota. Ele aplicava uma alíquota mais elevada, entendeu que era a alíquota 
inadequada e ele passou uma alíquota menor, uma redução de base de cálculo. 
Evidentemente, a arrecadação caiu. Eu não vou que ele esteja sonegando. Ele 
pode até estar continuando o mesmo volume de vendas.  

O segundo ponto, as situações não caracterizam autênticas operações mercantis 
e prestações de serviço, de transporte e comunicação. Eu me lembro, também, 
aqui, cerca de cinco ou seis anos atrás, aquele... Não sei se é coreano ou chinês, 
o tal do Lee(sic), não é? Chong Kon Lee(sic)... Deve ser uma coisa assim. E que 
foram, aqui, na Baixada do Glicério, um bairro próximo ao centro de São Paulo, e 
a Polícia Federal, sei lá, até a estadual, encontram um depósito enorme com 
produto importados, ou laptops, ou televisores num volume altamente 
significativo. É claro que se presume que aquilo não é de um particular que 
queira colecionar, é alguém que tenha por intuito promover uma revenda. E 
aquela pessoa que toma conta do estabelecimento, que jamais pode ser... Às 
vezes, é um simples empregado, é um vigia, mas... Ou seja, presume-se que 
tenham recebido aquela mercadoria com intuito mercantil. Ou seja, por si só, 
ninguém está vendo a venda sendo realizada ou, muito menos, uma prestação de 
serviços de serviço de transporte, ou sequer comunicação. Mas aquele volume...  

E a legislação do ICMS, realmente, até de certa forma, repetindo o antigo 191, do 
Código Comercial, que falava: “Como é que eu sei que é ato de comércio, como é 
alguém está praticando uma operação mercantil?”. É que com a habitualidade, 
com o intuito de lucro, ele promova a distribuição daquele bem, geralmente 
corpóreo, para a produção, para o consumo. Então, se eu tenho por 
habitualidade manter em depósito um volume significativo de bens e de 



mercadorias, é evidente que eu deveria ter os documentos. Há uma presunção de 
sonegação tributária.  

Aqui, outra observação, também. E essa, a meu ver, é muito significativa. E não 
há uma correspondência dessas hipóteses, dessas presunções de fatos geradores 
com as figuras da lei complementar. É claro que eu não estou afastando, no meu 
ponto de vista, a importância dessas. Isso na prática ocorre, é justificável e, 
muitas vezes, é o modo da fiscalização apurar o ilícito tributário, e nenhum de 
nós quer que isso seja cometido.  

Mas eu pergunto o seguinte: se amanhã nós formos fazer uma defesa, não digo 
na esfera administrativa, mas no judiciário, e mostrarmos a um juiz que eu fui 
acusado da prática de um ilícito por uma presunção de um fato de natureza 
contábil, escritural, que pode ter um reflexo no ICMS, mas pode não ter nenhum 
reflexo... E faço, comparativamente, apresento a relação dos fatos geradores da 
Lei Complementar 87. Então, eu mostro ao juiz que os fatos geradores têm cinco 
espécies, e que nenhuma dessas espécies, ela foi objeto de lançamento ou 
acusação. Porque aí o auto de infração, ele deve colocar: presunção de saída de 
mercadoria. Ele não vai colocar: saída de mercadoria. Ele não constatou.  

E, mediante esta comparação – não estou, aqui, criticando, mas é uma realidade 
–, pode ser que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgue mil casos numa 
tarde, ele, realmente, sensibilize-se com essa comparação de que aquela 
acusação, ela não tem a nítida correspondência. E parece que seria mais 
defensável, adequado, deixar isso aqui num regulamento ou em procedimentos 
fiscalizatórios, para, depois, instruir a ação fiscal; e, sim, nessa ação fiscal, a 
acusação ser de venda e, depois, naquela nota de esclarecimento, verificar, 
exatamente, qual foi a presunção de fato gerador.  

Aqui, também digo o seguinte: os registros de omissões nem sempre mantêm a 
aplicação com o ICMS. É claro que eu posso estar... Veja que coisa curiosa: uma 
empresa prestadora de serviços, que só deva pagar o ISS, e salvo aquelas 
exceções da Lei Complementar 116, típico material de construção civil, será que 
se a fiscalização fizer um levantamento a uma empresa prestadora de serviço de 
construção civil e verificar que é um ativo oculto, ou que há uma outra omissão 
de receita qualquer, será que ele pode presumir que houve venda de mercadoria 
sem nota fiscal? Porque ele pode encontrar um volume significativo de bens 
materiais.  

Nós sabemos que as obras de construção civil, os projetos [ininteligível] [33:36], 
os EPCs, muitas vezes, os materiais têm um valor muito maior do que a mão de 
obra. Então, lá no contrato de 50 milhões, o material, o equipamento, ele 
significa 50%, 70%, mas a empresa só paga ISS, não é? Será que, nesse caso, a 
fiscalização, ela tem um fundamento para entender que houve uma 
irregularidade contábil ou escritural e exigir o ICMS?  

Então, nós precisamos ver aí, o que o inglês fala, qual é o target da história, 
quais é o foco. Se aquela empresa é nitidamente mercantil... E aí, esse ilícito, 



essa irregularidade contábil, realmente, implica a sonegação tributária, porque 
nós podemos, também, verificar em outros segmentos operacionais de empresas 
que não sejam nitidamente contribuinte do ICMS, mas que saída de bens. E aí, 
se passa a entender que esses bens seriam mercadorias disfarçadas.  

O outro ponto, também, que me parece significativo é que pode tratar de 
suprimentos de particulares ou falhas da informação de terceiros, o que 
geralmente ocorre. Muitas vezes, se deixa de contabilizar alguma coisa ou aquela 
documentação, por si só, não é aceita.  

E um ponto, também, que não revela ingenuidade alguma, o que ocorre, na 
prática, vamos supor que em decorrência dessas irregularidades, dessas 
situações contábeis, realmente, se possa presumir a venda sonegada ao ICMS. 
Mas, muitas vezes, aquelas operações, elas estão isentas de tributo, ou isentas 
parcialmente. Agora, então, com o regime de substituição tributária, talvez, fique 
muito mais difícil apurar se aquela empresa já estando na terceira fase da 
substituição tributária, seja um atacadista ou um revendedor, e que não mais se 
mais cogita do ICMS, se realmente o Fisco apurando essas falhas ou esses 
ilícitos, ele poderia exigir um ICMS de alguém que está na terceira etapa do ciclo 
mercantil e que cujo ICMS presumido, que é intocável, não se restitui, não se 
complementa, ele pode ser objetivo de cobrança, ou seja, se fica prejudicada a 
substituição tributária ou mesmo problemas de redução de base de cálculo.  

Nós sabemos que a fiscalização, ela não tem por competência, a não ser através 
da consultoria tributária, ela tem por atribuição orientar o contribuinte, dizer: 
“Olha, você está imune”, ou “Você isento”, ou “Então, a redução da base de 
cálculo, aqui, é mais adequada”. Há uma exigência tributária. Aí, o ônus da 
prova, talvez, coubesse ao contribuinte.  

Então, nesse primeiro momento, parece-me que esse eram os pontos que eu 
poderia trazer, aqui, para o debate com relação a presunções de fatos geradores.  

O segundo ponto que foi indicado, também nos incomoda bastante, ele diz 
respeito à sujeição passiva tributária. Veja o seguinte: o Código Tributário de 
1966, ele, a meu ver, ele é muito complexo e difícil de ser aplicado, de ser 
interpretado, no capítulo da obrigação tributária, figura da solidariedade, da 
responsabilidade ou até da substituição tributária. Então, todos nós, aqui, que 
lemos os artigos doutrinários, examinamos a jurisprudência, muitas vezes, 
sabemos da dificuldade da aplicação de cada um deles.  

Aqui, na figura do contribuinte, antes... Me parece que antes da Constituição de 
88 havia até uma previsão, no sentido, acho que até constitucional, de quem 
seriam os contribuintes do ICMS. Eram os produtores, os industriais e 
comerciantes. Hoje, depois da Constituição de 88, a lei complementar, ela vai 
relacionar aquelas pessoas que praticaram os fatos geradores. Basicamente, os 
produtores; os comerciantes; os industriais; os prestadores de serviço, que 
forneçam materiais e que haja uma exceção na Lei Complementar 116; os 
importadores. E esta é a situação.  



Acontece que essa relação de contribuintes, que decorre, evidentemente, do texto 
constitucional, ela tem que ser, a meu ver, um número [ininteligível] [38:11], ela é 
restritiva, ou seja, ela revela a capacidade contributiva e quem praticou o negócio 
jurídico.  

Vamos, aqui, ao comentário dessa lei mais recente. A lei estabelece uma outra 
figura de contribuinte, não é nem responsável: a pessoa que administra ou seja 
sócia, de fato, da sociedade empresarial constituída por interpostas pessoas. 
Veja, é uma figura altamente complexa. Então, o fato de alguém administrar se 
revela por uma presença física, por assinar documentos e contratos. Então, 
podemos qual seria essa pessoa do administrador, ou sócia, de fato... Sócia, isso 
não só o poder de mando, mas também o recebimento dos valores, a distribuição 
dos resultados ao pagamento, sociedade empresarial, Código Civil, por 
interpostas pessoas.  

Então, se deveria... Eu vou contar um caso curioso, aqui, para mim, pelo menos, 
se deveria verificar as figuras dos ‘laranjas’. Uma vez, um determinado frigorífico 
praticou algumas manobras aí, não muito recomendáveis, e colocou como sócio... 
Ele vendeu todas às suas cotas, o proprietário, o titular vendeu as cotas para 
dois motoristas da empresa, pessoas que, realmente, sabiam a empresa, não é? 
Os motoristas. [risos] E esses motoristas eram os sócios da empresa, só que 
deram a procuração para o antigo sócio.  

E foi um processo que ocorreu no interior, marcou-se uma audiência. E eu caí na 
de advogar para aquele cliente. E, antes, o cliente falou, nós vamos fazer uma 
reunião, aqui, na empresa. E, nessa reunião, os motoristas iam depor, perante o 
juiz, iam prestar o depoimento sobre as atividades operacionais e societárias. 
Então, colocaram um gel... Puseram um gel naquele motorista, compraram uma 
blusa muito bonita, motorista de blazer, sem gravata, não é? Um executivo 
moderno. Eu falei: “Vai uma ser todo mundo preso, não vai escapar ninguém, 
não é?” 

Então, graças a Deus, nem eu fui à audiência, nem houve aquela audiência, e eu 
nem mais soube do caso, não é? Interpostas pessoas. Então, nós sabemos que a 
fiscalização, ela vai verificar aquelas pessoas que não têm o CPF, ou se tem 
ninguém acredita no CPF. Mas a minha grande preocupação é que a Lei 
Complementar 87 – queiramos ou não–, ela é a grande Bíblia, o grande estatuto 
nacional de ICMS, ela não arrola essa figura. Então, não é uma presunção. 
Porque se fosse uma presunção, estaríamos em um capítulo: irresponsabilidade. 
Eu fico muito preocupado, porque se a moda pega nós vamos tendo outras leis, 
no âmbito dos diversos tributos, aí o ISS copia, o IPTU vai achar muito bom e o 
elenco de contribuintes vai sendo aumentado.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Vai acabar pegando vizinho do dono da 
empresa. 

Sr. José Eduardo Soares de Melo: O vizinho do dono da empresa. Tem um 
terreno ali, não é? Aí, não...  



A figura da solidariedade. Sempre me preocupou muito a questão da 
solidariedade no direito tributário, que, no caso, o ICMS, com a solidariedade do 
Código Civil.  

E, normalmente, eu mencionei, aqui, os autos de infração de créditos indevidos e 
notas frias... A Fazenda do Estado, eu não sei de outros estados, mas, aqui, em 
São Paulo, quando ela apura esse presumido ilícito, ela tipifica esta infração em 
um artigo da lei estadual, que fala de solidariedade.  

Então, dá a expressão que aquele comprador que a glosa do crédito do ICMS, ele 
tem idêntica participação, a mesma posição jurídica da pessoa que vendeu. 
Porque é claro que alguém vendeu, ninguém discute que vendeu, que a 
mercadoria entrou e que houve até pagamento. Só que de forma e princípio 
irregular. Então, se diz: “Ah, os dois têm interesse, eles são solidários no crime”. 
Ou seja, um tem o interesse de não pagar imposto, porque aquela nota vai sumir, 
aquela empresa não existe; e o outro tem o interesse de apropriar o crédito, 
porque ele estará pagando a menos.  

Não, pagar ele paga. Mas, para mim, a figura da solidariedade, em um plano bem 
simples, até nem jurídico, ela só deveria ocorrer naquelas pessoas tipo 
condomínio. Então, eu tenho lá o condomínio em Terras de São José, lá em Itu, e 
tem uma área que é uma área comum, todos estão ali em uma mesma posição; 
ou um consórcio de empresa. Se bem que a figura do consórcio envolve 
responsabilidades, também, de cada atividade praticada por cada consorciado. 

Então, a que está isolada em um capital do CTN, ela precisa ser muito bem 
dosada, pensada e haver uma grande reflexão para que se coloque. É claro que a 
legislação, muitas vezes, ela verifica quais são as pessoas que participam, no 
caso de uma venda de mercantil, uma venda de mercadorias, uma operação 
mercantil. Temos a empresa, estão os funcionários ligados, há um transportador, 
há um depositário. Então esses... Temos que ter um cuidado com a 
documentação fiscal, em maior escala ou não.  

Vamos lá. Esse 1, ele trata da solidariedade, salvo se o contribuinte apresentar 
garantias ou oferecer em penhora bem suficientes ao total do pagamento do 
débito. Daqui a pouco... Eu não sei como o Estado não pôs o arrolamento, ainda, 
não é? O arrolamento é uma figura que tem lá, no âmbito federal, que já sabemos 
quais são os bens do cliente, na hora que aqueles bens estão averbados no 
Registro de Imóveis, ninguém mais vai querer comprar aqueles bens, embora eu 
tenha a liberdade de aliená-los.  

Então, essa norma, ela pode, realmente, oferecer penhora. Quer dizer, eu vou 
fazer uma garantia de um bem, em uma situação que... Nem sei se isso é 
proibido, mas é figura estranha. Intermediação comercial, não é? O intermediário 
não tem plena condição – e, aqui, eu já faço os comentários – de conhecer a 
situação fiscal dos remetentes das mercadorias. Eu não sei até que ponto esse 
intermediário, esse corretor, esse articulador, ele apenas está apenas 
aproximando as partes ou se ele tem conhecimento da origem da documentação. 



Nem sei se esse legal, ele tem esse, mas ele pode, em uma prática, ou 
interpretação, realmente, ter esse.  

Sócio administrador. Solidariamente... Aqui, já faço os comentários. A pessoa, na 
condição de sócio administrador, pelo débito fiscal desta última, não é? Ninguém 
mais vai querer ser administrador. Eu sempre penso o seguinte: quando nós 
examinamos, como eu comentei, a figura do redirecionamento, é claro que eu 
acho que não há um cuidado para saber, daqueles cinco sócios administradores, 
quem participava dos negócios da empresa. Nós podemos ter um sócio, e que ele 
seja um sócio, um administrador da área química, da área industrial. Ele nunca 
entrou na contabilidade, como é que ele pode ter seu afetado se ele não sabe 
daqueles ilícitos? Ou, então, aquele que estava na UTI ou estava viajando.  

Então, a figura dessa responsabilidade pessoal, especialmente porque vai 
implicar, mais adiante, a questão penal, e a responsabilidade é pessoal. É a 
alínea “a”: praticou com excesso de poder ou infração de contrato social estatuto. 
Isso me parece que é uma reprodução do CTN, não é? Quando “desconsidera” 
aquela pessoa jurídica e executa e redireciona, a figura é essa.  

Nós sabemos que o judiciário, pelo menos no meu ponto de vista, ele tem sido 
muito sábio: não é qualquer infração. Eu posso ter deixado de pagar uma 
prestação contratual de uma aquisição de um imóvel ou um empregado. Isso 
aqui não... É uma infração a um contrato, é uma infração a uma lei trabalhista, 
não tem nada a ver com a figura tributária. Então, nós temos que ir, realmente, 
com um certo cuidado.  

Esse excesso de poder, ele vai ficar... Nós sabemos que o administrador, ele, 
realmente, ele tem que ser dirigente, ele corre riscos, evidentemente, porque ele 
pode saber... Ele fala: “Muito bem. Saiu uma lei nova. Eu acho que essa lei é 
questionável, eu vou não pagar o tributo, entrando ou não entrando com uma 
ação judicial. Amanhã, vem um IPPI ou pode vir uma anistia, e eu estou sem 
dinheiro para pagar e eu vou gerir, aqui, os meus recursos financeiros”. É um 
excesso de poder, é uma figura com conceito indeterminado.  

Aqui, no “b”, eu vou tentar ser mais sucinto, e parece que é uma reprodução, 
enfim, é uma mistura do art. 116, parágrafo único, do CTN com mais alguma 
coisa. Praticou um negócio, que é a infração da lei, para dissimular – que até hoje 
eu não sei bem o que é dissimular – o fato gerador, a natureza, nas hipóteses... 
Interposição fraudulenta.  

E o último tópico que eu vou abordar é interposição fraudulenta, não é? Ou 
estruturação fraudulenta de operações mercantis. Então, praticado... O praticado 
pode ser o administrador, pode ser o gerente, pode ser o sócio, pode ser até um 
advogado que tem a procuração para tanto. Fica, aqui, nessa complexa figura, 
uma situação no ar. É uma norma genérica, não se esclarece.  

E vejam: nós temos, desde 2001, aquela, “previsão de norma antielisiva”, que até 
hoje não foi regulamentada. Não há esclarecimento.  



Na alínea “c”, eu destaquei, aqui, praticado ato com abuso de personalidade, pelo 
desvio de finalidade e confusão patrimonial. E aí, realmente, eu aponto, aqui, o 
Código Civil. E fica a seguinte situação: eu já vi muita palestra, mais no âmbito 
federal, e até porque uma delas foi há pouco tempo, pelo Minatel, não é? Que foi 
delegado da Receita, doutor, pessoa brilhante. E ele dizia o seguinte: que sempre 
ou, muitas vezes, a receita Federal, ela, quando lavra o auto de infração, ela já 
está usando tudo isso. Aliás, já está desconstituindo, ela parte do princípio, 
realmente, que está se encobrindo, aqui, realmente, aqueles fatos ilícitos.  

Mas na medida em que a nossa lei paulista, ela repete o Código Civil... Então, 
veja: ou é mais uma situação que permite atribuição de solidariedade ou, vamos 
seguir o Código Civil. E aqui é aquele problema do 109, do 110, do CTN. Sempre 
deveríamos seguir as regras de direitos privados, conceitos, institutos e as formas 
ou o tributário pode criar as suas realidades, com as suas deformações? 

E se for observado o Código Civil... Veja, o juiz... Então, já é o juiz, não é? Aqui, é 
o administrador fazendário. Já ficou, aqui, meio complicado. O requerimento da 
parte ou do MP, para efeito de obrigações aos bens particulares. Então, o desvio 
de finalidade, aquele exemplo do português da padaria, em que ele confunde o 
seu patrimônio pessoa física com o patrimônio daquela sua sociedade, ou seja, 
ele tira o dinheiro, põe o dinheiro. Mas, aqui, ou seguimos... Ou, então, 
dependerá sempre do juiz, o que seria um tormento, porque a fiscalização ficaria 
com as mãos atadas.  

No “d”, o estabelecimento da pessoa jurídica foi irregularmente encerrado ou 
desativado. Aqui, a observação que eu faço, primeiro, não são situações previstas 
no CTN, para efeito de solidariedade. Solidariedade tem interesse comum. Aqui, 
eu já fico na dúvida. Quando se fala em interesse comum dá a impressão que eu 
estou tratando de uma relação negocial, uma relação jurídica, vendedor e 
comprador, há um interesse comum. Não sei se, aqui, poderia ser entendido 
interesse comum do administrador. Com quem? Com uma sociedade que não 
existe mais? Aqui, fica um pouco estranho.  

E é claro, como eu apontei, todos sabem, a questão do redirecionamento da 
execução fiscal, basicamente, decorre do fato da empresa não estar mais ativada. 
No local daquele estabelecimento se encontra uma igreja evangélica, um 
borracheiro, um campo de futebol. Então, presume-se que ele encerrou da forma 
inadequada e não quis pagar os tributos. Parece que deveria ocorrer uma melhor 
adequação da responsabilidade.  

O item... A alínea “e”, também, eu vou tentar resumir: concorreu, tiver concorrido 
– não sabemos quem – para a inadimplência fraudulenta da pessoa jurídica, 
contabilização irregular – deve ser o administrador ou contador –, direitos ou 
valores para empresas ou da transferência para empresas coligadas, controladas, 
sócias, interpostas as pessoas. Quer dizer, a contabilização irregular que envolve 
o contador, envolve, de certa forma, o administrador, essa irregularidade, eu 
faço, aqui, o seguinte comentário: ela pode não tipificar uma fraude, mas um 
critério distinto de julgamento.  



Eu... Como eu já falei, aqui, uma vez, não sou muito ligado a imposto de renda, 
nem me atreveria fazer considerações, mas essas normas CPC, que não são, até 
hoje, obrigatórias, mas, talvez, venham a ser, não é? O que... Eu vejo, muitas 
vezes, como advogado, em um plano prático: você dá alguma orientação e o 
cliente, em razão da auditoria, quer saber se o risco é moderado, não é 
moderado, não é? Qual é o risco? E aí, alguém aponta: “Mas a norma CPC 25, eu 
pensei que fosse Código de Processo Civil”, não é? Eu não vi no Código do 
Processo civil. “Não, é a norma do CPC”.  

Então, veja, na hora que ocorre essa contabilização, ou é um critério contábil, ou 
é um critério jurídico, ou eu tenho uma súmula do judiciário que eu quero 
seguir, será que o simples fato desta inadequada, ao ver do Fisco, contabilização, 
ela pode atribuir essa situação de solidariedade?  

Aqui, mais algumas coisas. Desculpa... É, exatamente... Veja que coisa curiosa, 
“f”. Alguém é notificado – deve ser um administrador da empresa, acredito eu –, 
ele não identificou corretamente os controladores das empresas de investimentos 
sediados no exterior, que estão no quadro societário, e que foram constatados os 
indícios da prática de ilícitos fiscais. Quer dizer, a falta de cumprimento, eu já 
sou solidário. Então, nós sabemos, muitas vezes, que quando o contribuinte, ele 
recebe uma notificação, isso em um plano eminentemente prático, ele responde 
aquela notificação, ainda que em duas ou três linhas: “Estou apurando. Vou 
verificar. A documentação... A Junta ainda não registrou o documento”. Para que 
ele não tenha a omissão de informações ou, aqui, pior, essa desqualificação 
dessa natureza.  

O “g”: tiver promovido ocultação ou alienação de bens de direitos da pessoa 
jurídica, com propósito de obstar ou dificultar a cobrança do crédito tributário. 
Mais uma vez, ele é solidário. Ele tem interesse. Por quê? Porque ele quer 
administrar melhor, ele quer pagar menos tributo, ele tem medo dessa 
presunção. Ocultação não pode, por si só, a meu ver, caracterizar como solidário.  

O “h”... Já estou indo, aqui, mais para o fim. Tiver contribuído para pessoa 
jurídica em práticas lesivas ao equilíbrio concorrencial, descumprimento de 
obrigação principal... E aí, colocam o aproveitamento do crédito. É bom que se 
coloque o crédito. Nós sabemos qual é a origem disso.  

Eu faço, aqui, algumas observações, mais para o debate. Prática que lese o 
equilíbrio concorrencial é um conceito de indeterminado. Hoje, está muito na 
moda: “Não, você veja...”. Não vou nem tocar, aqui, em guerra fiscal. “Você veja 
muito bem, na medida em que o contribuinte, ele não registra certas operações 
ou faz da forma inadequada, ele está prejudicando o concorrente.” Então, todos 
deveriam sentar na mesa, na Fiesp, na Associação Comercial e dizer: “Como é 
que você está fazendo? Eu não quero te prejudicar”. Eu nem sei o que o outro 
está fazendo, não é? E eu corro os meus riscos e tudo o mais.  

E que penso o seguinte, também: o 146-A da Constituição Federal, ele atribui à 
lei complementar, vamos dizer, a competência para estabelecer critérios para 



prevenir desequilíbrios de concorrência. Até hoje, não temos essa lei 
complementar. Então, eu pergunto o seguinte: se vamos seguir o art. 170 da 
Constituição Federal, que trata dos princípios da ordem econômica, que todos 
nós conhecemos, que eu acho que até trata desse tópico, mas se por outro lado 
não há uma norma implementando ou explicitando os critérios do que seja 
desequilíbrio concorrencial, eu acho que é uma retórica e é mais uma norma 
geral.  

E vejo o seguinte... Vou voltar, aqui, até um pouquinho atrás. Falou “o 
aproveitamento do crédito indevido”. Claro que eu acredito que isso aqui é o 
endereço para a guerra fiscal, ou seja, agora, eu tenho mais um elemento, mais 
uma previsão normativa para atribuir solidariedade. E qual é o pano de fundo de 
tudo isso? E aí, existem duas opiniões. É que na medida em que seja lavrado o 
auto de infração, o lançamento, já se faça a cobrança das pessoas físicas. Não 
vamos deixar prover direcionamento, porque, talvez, não se consiga mais apurar 
ninguém.  

Eu vou, aqui, explorar, rapidamente, dois pontos de vista. Um ponto de vista 
seria o seguinte: ainda tratamos da figura da personalidade jurídica, não vamos 
desconsiderar a pessoa jurídica... Em princípio, é distinta da pessoa física, salvo 
aquelas situações previstas no CTN. Então, eu não posso atribuir uma 
solidariedade... Vou contar um caso a vocês... Uma empresa, que, no caso, é uma 
empresa coreana, aqui, de São Paulo, teve uma autuação com relação ao 
problema de guerra dos portos, translado de Santa Catarina, é ilícito, não é 
ilícito, está sendo discutido na Secretaria da Fazenda. E lá, no fundo, fala: “O Sr. 
Kim Lau(sic) Chong, ele é solidário, só mora em Manaus, ele está lá, na Zona 
Franca, em um estabelecimento industrial, ele é responsável por uma importação 
que veio lá por baixo. E também esses chineses e coreanos são moços, eles têm 
28 anos de idade, eles ficam dois anos fazendo treinamento e vão embora. Então, 
atribui... Aquela solidariedade nunca vai ser alcançada.  

Então, veja, um ponto de vista seria de que, realmente, ele tem um envolvendo, e 
até a Fazenda pode alegar, para ele é uma vantagem ele ser autuado, porque ele 
tem a oportunidade de se defender na esfera administrativa. Faz a defesa, faz o 
recurso, ele pode até ser julgado e excluído, e a Fazenda por argumentar. É 
muito pior se ele não tiver oportunidade de defesa e, depois, a inscrição da dívida 
é promovida apenas face a pessoa jurídica e, no redirecionamento, de ser 
apanhado, então, é melhor ele desde já seja apanhado. Eu tenho sérias dúvidas 
nesta figura da solidariedade.  

E apontando, aqui, o crédito como eu comentei, não guarda pertinência, porque, 
veja, o problema... Aliás, todas as situações jurídicas tributárias, então, deviam 
ser, porque esses ilícitos fraudulentos podem afetar qualquer situação relativa ao 
ICMS.  

Aqui, me parece muito, mais uma vez, preocupante. Participação na estruturação 
da empresa que pratica a fraude. Eu vou ler com vagar, para ser bem claro: 
“Responsável solidário, pessoa natural jurídica, participou de modo ativo...”. 



Aqui, é melhor, não é? Ele de deve ter, realmente, feito alguma coisa. “De 
organização, associação constituída para a prática de fraude”. Então, é um 
escritório montado e que vai se reunir para praticar fraudes. “Realizado em 
terceiras empresas beneficiadas de esquema de evasão de tributos pelos 
respectivos débitos fiscais.” 

É claro que a primeira leitura pode dar a expressão: “Olha, essa regra, aqui, essa 
norma, ela é muito importante.” Quem quer que pratique o ilícito – o direito penal 
fala – incide nas penas cominadas. Agora, tem essa outra teoria aí, do domínio 
fato, não é? Quer dizer, o presidente tem que estar olhando tudo que ocorre nas 
200 filiais, porque ele tem uma grande responsabilidade.  

Eu fico preocupado, evidentemente, com o planejamento tributário, que é outro 
aí, que todos nós sabemos que dá muito margem a procedimentos lícitos e é claro 
que, evidentemente, os ilícitos, também. Então, quem quer que participe... Veja, 
pessoa natural... Será que na hora que eu emito um parecer, vou lá, [ininteligível] 
[59:32], ou eu estou em uma reunião de empresa, tem lá, um chip gravando, será 
que eu já estou envolvido? Eu também já vi, não é? E vocês devem conhecer, 
autos de infração em que foram juntadas... A orientação do escritório de 
advocacia, que era uma coisa péssima, não é? Ele não pôs um “salvo melhor 
juízo” ou “quero crer”, não é? Ou uma coisa assim, que o ressalve.  

Então, esse é um cuidado muito grande, porque, veja, eu posso ser solidário de 
um ilícito, de algo que eu... E veja, eu estou pensando alto... Eu posso escrever 
um artigo, um livro... Em razão daquela situação, eu posso entender que 
determinadas operações relacionadas com a Zona Franca de Manaus tem outros 
benefícios complementares. Alguém lê aquele meu artigo, vai aplicar a uma 
orientação interna, posso ser solidário por aquele ato, por aquela informação que 
eu dei.  

E também tenho que ter, de um lado, a presunção da legitimidade. Não posso 
entender que os advogados, os economistas, os contadores... Haja uma 
presunção de ilicitude, não é? Ninguém vai ficar orientando a todo o momento ou 
escrevendo coisas que sejam contra a lei, a não ser que haja uma interpretação 
plausível. Já estou indo, aqui, para o final.  

E a figura da inadimplência fraudulenta. Há um determinado preceito dessa 
legislação paulista que fala... Que trata da cassação ou suspensão da inscrição 
do estabelecimento. E dá o conceito da inadimplência fraudulenta. Então, 
primeiro temos inadimplência – eu deixei de pagar –, e fraudulenta, usando 
meios que não são previstos em lei.  

Recolhimento. Falta de recolhimento, débito... É melhor parar, não é, Ricardo? 
Débito tributário vencido. Quando o contribuinte tem dinheiro, ele tem 
comprovada. Então, eu não posso ter dinheiro. Ainda que por coligadas. Quer 
dizer, vai mais adiante: controladas, ou seus sócios, ou débito decorrente de 
retenção por substituição tributária. Então, veja o seguinte... Vamos aos 



comentariozinhos e, depois... Descabimento de previsão de fraude e vinculação 
das vinculadas.  

Veja, claro que isso aqui é até ridículo. Nós sabemos por n razões que o 
administrador, ele vai gero os seus recursos, como eu apontei, isso aqui não é 
nenhuma novidade, da forma que mais adequada. Quais são as obrigações que 
ele tem? Tem obrigações trabalhistas. Se ele não pagar o empregado, o sindicato 
está lá acima, ele não tem a força do trabalho, então, é bom que ele pague ou não 
corra os seus riscos. Se ele não pagar os seus fornecedores, nem pensar em 
matéria-prima, em mercadoria, a atividade dele vai ficar a zero.  

Obrigações financeiras. O banco, então, já conseguiu todas as garantias, até a 
quinta geração. Então, ele tem que cumprir. Restam as obrigações tributárias, 
que não é que sejam mais ou menos importantes, mas é claro que qualquer 
administrador, é de acordo lá, com a Lei de S.A., ele tem que ser diligente, ele 
tem que ser esperto, e ele vai. E o exemplo apontado, que é muito simples: sai 
uma nova norma, que me dá uma nova... Um aumento de uma alíquota de Pis e 
Cofins que eu posso entender, ou que já não tem mais lei complementar, ou que 
é uma vedação de confisco... Enfim, ou que não seguiu o período nonagesimal. E 
vou contestar aquela obrigação, vou deixar de pagar. E tem um dinheiro ali. 
“Não, você é o inadimplente fraudulento, porque, em primeiro lugar, você tem que 
honrar as obrigações tributárias”.  

E veja, nós temos mesmo muitas obrigações tributárias que o judiciário já 
cansou de dizer que elas não são devidas e que o Fisco exige porque está na lei, 
ela não foi retirada do mundo jurídico. E há uma súmula do STJ, que eu não me 
lembro bem o número, ela não fala em inadimplência fraudulenta, mas ela fala 
que o simples fato de eu declarar um tributo não obriga a responsabilidade 
pessoal, não é? Porque isso seria uma armadilha, ou seja, eu confesso... E, 
antigamente, seria até crime; hoje, não é mais. Eu declaro que devo um tributo, 
pode ser até em valor menor, mas confessei aquele determinado valor e não 
paguei, e tenho o dinheiro, apesar dessa súmula entender que a 
responsabilidade, ela não atinge a pessoa física, ela, realmente...  

Eu até me atreveria a dizer que seria uma sanção. Claro que a solidariedade não 
é sanção, mas quando ocorrer a punição, com exigência do tributo e da multa na 
figura daquela pessoa do solidário, é claro que eu acho que isso é mais uma 
exigência inconstitucional.  

E terminando, aqui, apenas comento aquela situação anterior – que eu não falei – 
que é a decorrente da por substituição tributária. Isso aqui me faz lembrar 
aquelas do INSS – que eu não sei nem, hoje, como é que estão –, em que se 
atribuía o crime de apropriação indébita.  

Hã? Atribui. Então, vamos ao exemplo do IPI, aqui, que é melhor. Vamos supor 
uma empresa... Vou contar um caso a vocês, que não é nenhum segredo e nem 
nada, e o Ricardo está cansado de saber isso. Eu trabalhei, durante muito tempo, 
nas empresas Villares, que fabricavam elevadores. E a empresa tinha uma 



sistemática que era conhecida dos clientes, do Fisco, isso não é nenhuma 
novidade, ela vendia o elevador e depois de seis ou sete meses da celebração do 
contrato é que as primeiras peças de materiais eram remetidas para a obra. E a 
montagem, o IPI, até por uma força de um parecer normativo, esse fato gerador 
só ia ocorrer muito tempo depois.  

E a empresa recebia... Ela tinha os recebimentos antecipados. E, quando ela 
recebia, ele também cobrava a ponto do IPI. “Então, estou vendendo, aqui, por R$ 
500 mil, quero cinco prestações de cem mil e vou colocar, também, o IPI”. Porque 
o adiantamento tanto faz. O adiantamento pode ser de 30%, 50%. Mas aí ela 
fazia isso.  

E houve um momento, até no âmbito do ICMS, em que se iria cogitar de 
retenção. Ora, se eu não tenho nem fato gerador nem nada... E, depois, se 
entendeu que essa figura devia ser examinada com mais cuidado, não é? É um 
ponto delicado, mas mais no aspecto da solidariedade.  

Eu acho que eu já falei muito, Ricardo. E, agora, estou ansioso para ouvir os 
debates, onde eu não vou dar mais opinião. Obrigado.  

[palmas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, José Eduardo. Foi 
muito bom a gente passar, assim, de uma maneira organizada, sobre uma 
legislação tão rigorosa quanto esta, ICM, em São Paulo, muito mais rigorosa do 
que a legislação federal, que ordena todos os tributos federais, imposto de renda 
e os demais. E, evidentemente, muito mais rigorosa do que o CTN.  

O que se nota nisto é a tentativa do legislador, que já tem instrumentos 
suficientes para coibir toda e qualquer fraude, não é? Que, na verdade, no fundo, 
resume-se à prova de fatos, e a devida avaliação dessas provas. Mas a tentativa 
do legislador de... Conhecedor das práticas fraudulentas, trazê-las como 
pressupostos legislativos para determinadas consciências, inclusive cassação da 
licença do estabelecimento, da inscrição estadual do estabelecimento. Quando, 
na verdade, me parece, essa matéria deveria ser deixada ao prudente critério do 
juiz e à luz das provas. O que não afasta, evidentemente, a possibilidade de 
determinadas situações serem categorizadas como presunções legais de omissão 
de receita, no sentido de que disciplina a inversão da prova. Mas mesmo sem 
essas presunções é uma situação como a citada, não é? Nós temos um estoque 
de mercadoria incondizente com a escrituração, mesmo sem norma legal, nós já 
teríamos os fatos suficientes para o lançamento tributário.  

Eu queria dizer que o livro que o professor José Eduardo nos entregou é o 
Dicionário de Direito Tributário, Material e Processual. Não é um simples 
dicionário, a exemplo daqueles que nós estamos habituados. São muitas 
ementas, com pequenos comentários, remissões doutrinárias. É um trabalho, 
portanto, útil a todas nós e a alunos, especialmente.  



Muito obrigado, vai enriquecer nossa biblioteca. E eu queria... A partir desse 
momento, eu abri e trouxe até aqui, à reunião, mas eu queria entregar à 
presidência dos trabalhos ao professor Alcides Jorge Costa.  

[troca de presidência] 

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Bom, aqui se criaria uma situação muito 
engraçada, se eu não quisesse a presidência. [risos] Como é que ia ficar? 

Orador não identificado: [01:08:45] Ficaria acéfalo. 

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Hã? Acéfalo?  

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Bom, de qualquer forma, é muito 
interessante a exposição do José Eduardo, e que nos deu um quadro completo, e 
que me suscitou só a seguinte consideração: que, talvez, todas essas presunções 
pudessem ser aplicadas às autoridades administrativas. Até que não seria má 
ideia. Porque, aqui, no Brasil, as autoridades administrativas pintam e bordam e 
não acontece nada. Olha o caso dos precatórios. O caso dos precatórios seria o 
caso típico de dizer que até empregada do governador é responsável, não é? A 
cozinheira do governador é a responsável, e assim por diante.  

Agora, essas presunções todas, na verdade... Na verdade, olha, o ICMS já virou 
uma bagunça generalizada, não tem mais nada que ver com o modelo que o 
inspirou, não tem mais nada que ver com o texto constitucional, que, por sua 
vez, já é bem, e não tem nada que ver com todo o resto. Porque se criam cada... 
Criam-se coisas inacreditáveis, como esta tal de substituição para a frente.  

Eu acho isso... Sugeri que além da substituição para a frente e para trás, que em 
matéria desse imposto são duas perfeitas bobagens, tivesse, também, a 
substituição para cima e para baixo, porque, assim, completava o quadrante, não 
escapava nada.  

O quê? 

Orador não identificado: [01:10:46]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Ah, tem a simultânea. E aí, é que... Essa eu 
nunca entendi direito. Tem a substituição simultânea, não é? Nunca entendi 
direito.  

De qualquer forma... E a exposição desta lei mostra, por exemplo, que nos 
deram, assim: inadimplência fraudulenta, a falta de recolhimento de débito 
tributário e decorrente retenção por substituição tributária. Qual é a diferença 
entre isto e o não pagamento do ICMS que foi declarado e escriturado? Não tem 
diferença essencial nenhuma, porque, nesse tipo de imposto, eu pago, quando 
vendo; o outro se credita etc., etc.  



Agora, se isto é por substituição, qual é a diferença entre eu escriturar direitinho 
e não pagar, simplesmente porque não tem dinheiro, e esta retenção por 
substituição tributária? Não há diferença absolutamente essencial nenhuma, 
mesmo porque isto fala substituição para a frente, ele está substituindo todos os 
outros, e não tem muito sentido isso. Enfim, estas... Estas... Todas estas figuras 
que foram muitíssimo bem expostas criam dezenas de perplexidades e cogitações 
que chegam até o planejamento fiscal.  

A gente sabe que o planejamento fiscal, apesar dos esforços feitos, é qualquer 
coisa... O que é lícito, o que não é lícito, não existe uma linha divisória, no meio, 
apesar de todos os esforços feitos, e a coisa é examinada caso a caso, não tem 
outro jeito. Então, tudo isto causa uma certa perplexidade. Mas vem somar-se à 
bagunça total que já virou esse imposto.  

É claro que... Isso eu não tenho dúvida, que a Europa está se curvando perante o 
pranto o Brasil, mas desta vez de rir. Lá existe esse tipo de imposto e, aqui, 
fizermos o que fizermos desse tipo de imposto. Então, tudo isso significa, de certa 
forma... Eu não vou reproduzir todos os comentários e fazer comentários sobre os 
comentários e adicionar, porque seria perfeitamente inútil.  

Agora, evidentemente, a palavra está com os senhores. Quem quiser se 
manifestar, por favor.  

Ah, o pessoal do Rio Grande do Sul quer falar alguma coisa, do IET?  

Sr. Thales Michel Stucky: Sim. Obrigado, professor Alcides Jorge Costa. Um 
prazer, também, está com o senhor, aqui, nessa palestra.  

Professor José Eduardo, obrigado pela palestra, mais uma vez. Já aproveito para 
antecipar... Agradecer a sua aceitação ao convite de vir, na semana que vem, a 
Porto Alegre, palestrar, aqui, no nosso curso. E a gente estava comentando, aqui, 
na nossa conversa, aqui, enquanto ouvimos a sua exposição... Primeiro, a 
preocupação dessa prática ou dessa estratégia aí, do governo de São Paulo, de 
criar presunções, de espalhar para os outros estados. Principalmente, o Rio 
Grande do Sul.  

Agora, a nossa questão principal, aqui, é em relação a como viabilizar...? Como 
vamos estruturar essas presunções em relação ao ônus da prova? Nesse sentido, 
a gente entendeu que, praticamente, passou para o contribuinte o ônus da prova 
quanto à não ocorrência do fato gerador. Ou como é que vai ser feita essa prova 
em relação aos instrumentos dados pelo processo administrativo paulista, para o 
contribuinte ter a chance de...? Como fazer a contraprova ou, pelo menos, afastar 
essas presunções que, claramente, são inconstitucionais, mas como fazer essa 
prova no âmbito do processo administrativo, na medida em que a Administração 
Pública está vinculada à regra do regulamento, agora, imposta? Ou seja, vai se 
mandar tudo para o judiciário ou vai existir espaço para a discussão, quanto 
para o afastamento dessas presunções, no âmbito administrativo? Como é que o 
contribuinte pode a defesa, no âmbito administrativo, em relação a essas 
presunções?  



Sr. José Eduardo Soares de Melo: Muito obrigado. A pergunta é bem pertinente. 
Realmente, nem sempre a resposta é muito fácil. É claro que se essas figuras 
todas de presunção, no meu ponto de vista, elas não foram muito bem colocadas 
como presunção de fato gerador, porque, amanhã, pode-se entender, também, 
que o fato de eu ter um determinado estoque presuma que eu vá fazer a venda. 
Isto, no âmbito da substituição tributária, fato gerador presumido já ficou 
consagrado, ninguém maio discute. Mas nós teríamos que ver, de cada uma 
daquelas situações que estão indicadas, realmente, quando o contribuinte teria a 
condição de impugnar, de rebater, e se a ele, realmente, caberia o ônus da prova.  

Vou tentar... Vou tentar ser mais prático. Quando se trata de suprimentos, ou 
seja, ingresso de dinheiro, pagamentos realizados, em que não há prova, não há 
uma registro de recebimentos de vendas, é claro que aí ele tem que provar como 
é que ele fez esses pagamentos, através dos contratos, através de outros negócios 
e tudo o mais. Mas quando se tratar do passivo fictício, o ônus da prova... Quer 
dizer, o fato de ter o registro não significa que ele já tenha pago.  

Em certas situações, eu acredito que o contribuinte tenha a condição de iludir. 
Nas outras, em que se trata de questões mais de registros ou de informações de 
terceiros, me parece que é na questão de informações de instituições financeiras 
ou bancárias, utilizações de cartão de crédito, quando os fatos dependem de 
terceiro, ele aí é um mero coadjuvante, ou seja, ele... Como é que ele vai fazer a 
prova? Só se ele fizer prova de que aquele estabelecimento estava fechado e não 
operou.  

Realmente, é caso a caso, dependendo da situação que se apresente, que a 
prova... E nós sabemos que a prova negativa não pode ser feita. Mas no caso em 
que ocorram essas acusações desses denominados fatos geradores presumidos, 
em alguns casos – e aí nós teríamos que analisar, novamente, cada um deles – há 
condição de se fazer uma contraprova, mediante uma documentação hábil, capaz 
e pertinente. Em outras situações, fatos de terceiros, realmente, ele não tem 
condição de provar, nesse sentido.  

Sr. Thales Michel Stucky: Só mais esclarecimento, ainda, em relação à questão 
da solidariedade. Uma dúvida que ficou, aqui, é que quando a legislação de São 
Paulo fala de responsabilidade do sócio, ela não faz nenhuma distinção entre o 
sócio de capital, o sócio administrador. Não existe essa distinção, realmente? O 
que, no nosso entender, é totalmente contrário às disposições do CTN a respeito 
de responsabilidade. Só para ter esse esclarecimento, aqui, que a gente ficou em 
dúvida em relação à legislação paulista.  

Sr. José Eduardo Soares de Melo: Veja o seguinte: essa questão, que já pode 
ser examinada como ponto de partida no âmbito judicial, redirecionamento da 
ação fiscal, eu sempre tive um ponto de vista que essa atribuição de 
solidariedade, ela depende, evidentemente, da participação naquele ato concreto. 
E quando o judiciário trata de proporcionalidade, razoabilidade... Hoje, posturas, 
princípios muito a gosto do Supremo Tribunal Federal, isso deve ter um reflexo, 
também, no âmbito no processo administrativo.  



Não é razão razoável, não há proporcionalidade alguma em se atribuir a 
solidariedade a alguém... Vamos supor uma empresa que tenha quatro 
administradores principais, como eu apontei, rapidamente, na minha exposição. 
Um deles é o gerente administrativo, o gerente financeiro, é o homem que sabe 
dos pagamentos, dos registros da contabilidade. Mas eu posso ter um gerente 
cultural ou aquele outro que trata da programação esportiva, das competições. 
Esse nem sabe o que se passa pela contabilidade.  

É claro que a Fazenda do Estado sempre argumenta que a responsabilidade 
tributária é objetiva. Mas se eu atribuo solidariedade, eu preciso ter um nexo, um 
vinculo, uma participação, porque isso fere qualquer raciocínio lógico.  

Sr. Thales Michel Stucky: Obrigado.  

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Gerd, dou a palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Obrigado. Bom, o que eu posso dizer, na verdade, é só 
detalhar um pouco o que o professor José Eduardo explicou, porque, inclusive, 
fiquei muito contente, porque a forma de encarar os problemas é bastante 
parecida com as minhas visões e, também, pelo que nós acabamos de ver do 
professor Alcides Jorge Costa. Deve ser porque nós temos uma certa afinidade de 
escola mesmo, não é?  

Bom, em relação... Começando, justamente, com esse último aspecto que foi 
referido, agora, a responsabilidade dos administradores e a questão da 
responsabilidade objetiva... Aí, realmente, a coletânea de burrices é imensa. 
Começa pela responsabilidade objetiva. É claro que ela não existe. Porque a 
responsabilidade sempre requer o mínimo de culpa, como, por exemplo, esses 
casos citados, aqui: o gerente na parte de eventos culturais, o que ele tem a ver, 
exatamente, com essa questão da responsabilidade tributária? Nenhuma. Porque 
ele não tem absolutamente nenhum mínimo de culpa, que pode ser... Elegendo, 
escolheu um contador completamente sem qualificação; em vigilando(F), porque 
ele não olhou, o contador dele aprontava. Mas sempre deve haver o mínimo de 
culpa, para poder haver responsabilidade.  

Outra coisa, a responsabilidade, o 135... A responsabilidade pessoal dos 
administradores. Outra coletânea de asneiras, mas, felizmente, nós temos, agora, 
a decisão do próprio Supremo, de que deixou claro que a falta... Por exemplo, 
excesso de poderes e a falta, justamente, de cumprimento de preceito legal, ou 
estatutário, ou de contrato social, tudo isso não é o simples excesso, não é o 
simples fato. Não recolher o imposto não é uma violação da lei, nos termos do 
art. 135. Por quê? Porque esse artigo... E aí, eu sempre digo, na interpretação 
dos dispositivos legais, o mais importante é a interpretação literal, porque o é 
saber ler e escrever. E se alguém sabe ler, então, ele lê esse dispositivo e verifica 
que é no caso em que o fato gerador se originou do excesso dos poderes. Quer 
dizer, a própria pessoa jurídica é vítima da atividade do próprio administrador.  

Então, como eu vou culpar e punir a pessoa jurídica com ato praticado pelo 
administrador contra os estatutos, contra uma corporação, contra qualquer 



coisa? Então, realmente, aí a responsabilidade é pessoal. Por quê? Por que ele fez 
isso... O fato gerador nasceu, exatamente, do negócio que ele fez contra a 
sociedade, não é? Então, tudo isso tem que ser devidamente esclarecido.  

Outra observação que eu gostaria de fazer quanto à prática que lesa o equilíbrio 
comercial... Eu fiz um artigo, exatamente, de tributação, sonegação e livre 
concorrência. Realmente, é uma coisa seriíssima, porque a sonegação é a maior 
inimiga da livre concorrência. Não tem nem dúvida. Então, aqui, não se trata de 
estabelecer solidariedade, o que devem tratar é acabar, exatamente, com as 
causas dessa sonegação. E as causas dessa sonegação, nós sabemos muito bem. 
É aquilo que o professor Alcides Jorge Costa chamou, agora, de bagunça total.  

É claro que em uma bagunça total a sonegação quase se impõe. Aliás, quase se 
impõe... Aí, tem mais um comentário. É inadimplência fraudulenta. Veja, 
realmente, isso aqui é um absurdo total, como mostrou o professor, não é? 
Porque o não pagamento ou, no caso, o não recolhimento é uma inflação fiscal, 
mas nunca uma hipótese fraudulenta. E aí, eu, inclusive, gosto muito de um 
termo que eu ouvi, uma vez, em uma do então delegado adjunto da Receita 
Federal, que falava sobre a questão do Refis.  

E aí, ele usou um termo que achei muito interessante, e que, de certa forma, o 
professor José Eduardo também referiu. Existe, exatamente, a inadimplência 
sobrevivencial. [risos] Ou seja, eu não pago porque sou bandidão, eu não pago 
porque sou... Eu não deixo de pagar porque sou sonegador que quer aumentar, 
simplesmente, o seu lucro. Eu não pago, porque se eu pagar, eu tenho que os 
meus funcionários. Aliás, não posso, porque eu não posso pagar as indenizações. 
Quer dizer, eu não posso pagar os meus funcionários, não posso pagar os meus 
fornecedores. Com outras palavras, eu tenho que fechar o estabelecimento.  

Portanto, eu não pago o imposto e espero uma oportunidade de voltar à 
regularidade. Isso é sobrevivencial, que não tem nada a ver com a fraudulenta. 
Então, essas coisas, realmente, deveriam ficar mais claras. E, no fundo, sempre 
voltamos àquilo, à bagunça, que tem que ser sanada.  

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Antes de passar a palavra ao Ricardo, eu só 
quero fazer um pequeno comentário sobre o que está aí. Quem escreveu isso não 
tem ideia da diferença entre coligada e controlada. Primeiro, devia haver uma 
tributação da ignorância, também. [risos] Aí, ficaríamos... O Estado estaria muito 
bem. Devia ter uma tributação da ignorância.  

Então, como é que o freguês da coligada vai saber quando o contribuinte detém 
disponibilidade financeira, ainda que por coligadas, controladas. Coligada, meu 
Deus do céu! Amém! 

Agora, tem a palavra o Dr. Ricardo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Já que estão falando na 
concorrência, eu acho que, eu gosto sempre de reler a lei, porque elas nos ajuda, 
não é? Eu acho que todas as observações foram muito ponderadas, de todas as 



partes, inclusive, a última, da tributação da ignorância ou, pelo menos, a 
penalização da ignorância. Dependendo do nível... Não objetiva, não é? Subjetiva, 
dependendo... Ou, então, estabelecer, também, uma relação de solidariedade de 
todos os demais funcionários da repartição e dos legisladores, também.  

Mas com relação à questão da concorrência, é bom lembrar que o art. 146-A, foi 
mencionado pelo professor José Eduardo, ele permite que lei complementar... Ou 
melhor, ele determina que lei complementar poderá estabelecer critérios 
específicos de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 
concorrência, sem prejuízo da lei, da competência da União, por lei, estabelecer 
normas de igual objetivo. Quer dizer, é competência ratione materiae da lei 
complementar estabelecer específicos de tributação, para evitar malfeito, usando 
uma expressão corrente, à concorrência. Não tem nada a ver com 
responsabilização de pessoas, não é? Que já está prevista no CTN e em outros 
lugares.  

Mas é outro ponto, que eu tinha pedido a palavra, na verdade, por um outro 
ponto, que eu acho que é bom lembrar, também, aqui, já que tanto falamos na 
responsabilidade objetiva e subjetiva, é voltar, também, às origens, não é? O art. 
136, do Código Tributário Nacional, ele estabelece a responsabilidade objetiva 
pelas infrações, até em função do princípio de que ninguém pode ignorar a lei, 
está certo? Ainda mais se tratando de obrigações tributárias, em que todos nós, 
mesmo os leigos, temos uma preocupação em cumprir, porque sabemos das 
consequências. Só que o art. 136, ele inicia dizendo: “Salvo disposição de lei em 
contrário”. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da 
do agente ou do responsável, não é?  

E o Código tem, na minha maneira de ver, uma consistência, uma unicidade, 
uma coerência muito grande, porque quando nós vamos aos dispositivos de 
responsabilização pessoal, seja solidariedade, seja pessoal, seja subsidiária, seja 
o que for, ou seja até por decorrência, sempre nas hipóteses em que há essa 
extensão da responsabilidade para terceiros, evidentemente, afastando a hipótese 
de sucessão, há a participação ativa da pessoa nos atos delituosos. De forma que 
o Código tem, sim, uma grande coerência sistêmica na atribuição de 
responsabilidade e na previsão de que a responsabilidade usualmente, 
originariamente é objetiva, salvo disposição de lei em contrário. E isso tem sido 
muito discutido na questão da qualificação das penalidades no âmbito federal, 
em que está prevista a qualificação nos casos de evidente, dizia a lei – hoje, tirou-
se o evidente –, mas nos casos de intuito de fraude, que são caracterizados pelos 
art. 71 a 73, da Lei 4.502. Aí há a intenção da pessoa, não é? Aí é a vontade. Aí é 
o subjetivismo. Aí há o conhecimento da natureza delitiva, usando a palavra 
delito no sentido bastante amplo, e há a intenção de, apesar disso, continuar a 
prática.  

Então, a própria legislação, pelo menos, eu estou me referindo, agora, à 
legislação federal, ela mantém uma certa coerência, também, com relação aos 
pressupostos superiores do CTN. Parece-me, pela exposição feita, que a lei 



paulista está desaguando desde os limites que seriam razoáveis. Professor, muito 
obrigado. 

Sr. Presidente Alcides Jorge Costa: Eu pergunto se alguém mais quer fazer uso 
da palavra. Você quer voltar? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só rapidinho, essa última parte, que o 136 fala da 
intenção. Intenção, para mim, é dolo. Então, claramente, significa o quê? Que, 
simplesmente, a hipótese de culpa, evidentemente, deve estar presente, não é?  

[troca de presidência] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor pediu para eu reassumir, 
aqui, a condução dos trabalhos. Fernando? Brandão? Alguém pediu a palavra? 
Paulo? Shoueri? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. presidente, é apenas uma observação 
sobre a presunção, não é? A lei estabelece presunções, mas, na verdade, a 
presunção é um raciocínio lógico. Antes de tudo, nós vivemos fazendo 
presunções, não é?  

Por exemplo, entra uma pessoa, nesta sala que está fechada, com o guarda-
chuva molhado. Eu me convenço que está chovendo. A chuva seria o fato 
desconhecido. Eu vi um fato conhecido, o guarda-chuva, presumo que está 
chovendo. Pode não ser verdade. Ao passar na rua, ela abriu o guarda-chuva 
porque tinha alguém com uma mangueira etc. Então, vejam bem... Mas o 
raciocínio é lógico.  

E qual é a diferença entre a presunção e a ficção jurídica? Ficção jurídica é uma 
mentira do direito. O direito também faz mentiras, ele constrói mentiras com um 
objetivo lógico, qual seja, facilitar a aplicação do direito. Por exemplo, o princípio 
da comoriência, no direito civil. Se houver um acidente com várias pessoas de 
uma mesma família, que morreram, a lei presume, considera que morreram no 
mesmo momento. Por quê? Por causa dos problemas da sucessão hereditária. 
Então, tem um objetivo claro definido. Então, as considerações que foram feitas, 
aqui, não só pelo brilhante amigo, aqui, de tantos anos, colega do TIT(F) 
[01:35:30], e os demais companheiros, eu estou apenas tentando teorizar o que 
aconteceu.  

Infelizmente, vem a lei e parte de fatos que não demonstram nada, não têm a 
base para um raciocínio lógico. Então, é isso que está acontecendo e que põe, de 
fato, plenamente à mostra que não há presunção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu não compartilho do conceito utilizado pelo 
professor Paulo sobre ficção, mas não é esse o mérito, agora. Com relação à 
presunção, existe a presunção presumptiones que é esta, é a presunção que 
qualquer um teria e que não exige base legal. Mas nós estamos diante de uma 
presunção legal, ou seja, existe uma lei. No caso de haver uma lei prevendo que 



havendo um indício resume-se que outro fato tenha acontecido, e é essa a 
situação, Paulo, então, a situação muda um pouco, ou seja, nós temos que 
reconhecer o legislador.  

Eu pergunto: qual é o limite da presunção legal? E a presunção legal deve ter 
alguma ligação com a realidade, embora não seja necessário que do antecedente 
eu tenha o consequente, sob pena de que não seria presunção, seria prova. Ou 
seja, se necessariamente, a partir de uma situação, inexoravelmente outra 
estivesse, eu teria a chamada prova indiciária. A prova indiciária opõe-se à 
presunção exatamente porque do indício, necessariamente, não existe a 
possibilidade, Paulo, pegando o seu exemplo do guarda-chuva... Seria a prova 
indiciária se não houvesse outra possibilidade se não a chuva, por conta do 
guarda-chuva molhado.  

Eu diria, obviamente, na sua situação, na medida em que você deu uma situação 
diversa e disse: “Olha, embora seja provável, não é necessário”, eu estou fora da 
prova indiciária, eu estou dentro de uma presunção, e é uma boa presunção, 
uma presumptiones que uma vez legislada... Uma vez legislada, eu posso aplicar 
em matéria tributária. É importante lembrar que a mera presumptiones não se 
aplica em direito tributário, é preciso ter prova ou presunção legal.  

Agora, testando essas hipóteses que foram arroladas, aqui, algumas delas me 
pareceram bastante razoáveis. Bastante razoáveis. Ou seja, olhando uma 
situação e outra é razoável, é comum. Ou seja, qual é o teste que se faz? Quando 
se olha uma presunção legal, examina-se: fosse ela uma presumptiones, e não 
tivesse um direito tributário, seria aceitável? Seria. Outras não.  

Então, o teste parece um pouco... Parece ser muito mais de razoabilidade. Eu 
acho que antes de se condenar esse texto, e é essa proposta que eu faço, é saber 
como que ele será aplicado. Ou seja, nós não podemos ler, temos que parar de ler 
um texto fora do contexto do ordenamento jurídico. Então, não é o texto, a 
previsão(F) disto, disto, daquilo, porque todo... Assim, todo não, eu diria boa 
parte dos textos legais, eu tenho competência... E nós temos competência de 
levar para o absurdo e ridicularizar o texto. Ou temos, também, a competência de 
ler o texto no seu contexto e dizer: “Bom, dados esses limites essa presunção se 
aplica”.  

Então, assim, talvez, seria essa proposta, ou seja, reler esses casos de presunção 
e verificar se, em alguns casos, essa presunção guarda razoabilidade; e outros 
casos não. Ou seja, adquirimos aquela expressão que é muito comum para o 
jurista: depende. Depende. Tal situação pode ser que seja razoável e se aplique 
ou não.  

Então, o legislador utilizou um texto amplo, e cabe a nós, juristas, pegar aquele 
texto amplo e transformar em uma norma, uma norma razoável, uma norma que 
possa ser aplicada antes de, imediatamente, condená-lo, de pronto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos que encerrar, devido ao 
tempo. Só queria, circundando as observações do professor Schoueri, dizer que, 



inclusive, revisando, rapidamente, aqui no PowerPoint, as hipóteses de 
presunção de ocorrência do fato gerador são absolutamente normais, aceitáveis, 
especialmente porque são presunções juris tantum. Parece-me que o excesso está 
na questão de responsabilização, a extensão da responsabilidade.  

Nós vamos ter que encerrar, devido ao horário. Professor Thales Stucky e demais 
amigos do IET, muito obrigado pela presença. Espero que possamos repetir esse 
encontro, aqui, nas nossas Mesas, quantas vezes vocês desejarem. Bom dia a 
todos aí.  

Agradeço a presença, mais uma vez, do querido amigo e professor José Eduardo 
Soares de Melo, que nos... Realmente, trouxe oportunidade, com uma exposição 
muita clara, e trouxe oportunidade de nós repensarmos sobre tantos conceitos. 
Veja que nós até saímos de problemas específicos da lei, passamos em pensar em 
presunção, indício, limite do poder de legislar e outras questões mais, de forma 
que foi muito oportuna, está perfeitamente integrado com os objetivos da nossa 
Mesa de Debates. Esperamos tê-lo, novamente, aqui, muitas vezes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só para registrar, que não podemos deixar 
de registrar, desculpe-me, que esse momento... A gente está, aqui, também, 
festejando a titularidade do professor José Eduardo Soares de Melo. Então, eu 
acho que é importante que o IBDT, tendo a sua presença, aqui, é também uma 
festa para nós. O direito tributário festeja termos a titularidade do professor José 
Eduardo Soares de Melo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a isso, foi o motivo-- 

[palmas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a isso, foi o motivo 
imediato para o convite do professor José Eduardo. E eu ia propor uma salva de 
palmas, e ia ser tão inútil, porque ela foi espontânea. 

Sr. Alcides Jorge Costa: Aliás, a titularidade do José Eduardo só teve um 
defeito, foi o atraso com que foi... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas teve o mérito da nota 10, unânime, da banca. 

Sr. José Eduardo Soares de Melo: E eu quero dizer que esses dois 
irresponsáveis fizeram parte da banca, viu? 

Sr. Alcides Jorge Costa: Eu não posso falar, porque eu estava na banca.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, muito obrigado a todos. Nos 
encontramos na semana que vem. Porto Alegre, até a próxima. 

Sr. Thales Michel Stucky: Obrigado, um bom dia. 

 

  



 

FIM 
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