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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
comunicar, finalmente, o lançamento do Volume 15 da Série Doutrina 
Tributária, o livro Planejamento Tributário e Autonomia Privada, de 
autoria do Fábio Piovesan Bozza que, na verdade, foi dissertação de 
mestrado com os aprimoramentos posteriores. É um álbum bastante 
interessante, tem muita bibliográfica e muita contribuição pessoal do 
Fábio. Então, parabéns a ele e o Instituto fica feliz de ter mais esse 
lançamento. Nós temos agora um estoque de mais três livros pendentes 
na Quartier Latin, dependendo exclusivamente dela para a divulgação. 
Então o livro já está disponível e os associados vão receber também. 
Alguma comunicação? Nós temos na pauta, dois assuntos mantidos 
pela Mesa, mas vamos deixá-los para sessões futuras, uma vez que 
precisaríamos da presença do professor Schoueri e do professor 
Fernando Zilveti, ambos, hoje, estão em Natal, num seminário e, além 
disso, esses dois temas nós esperamos contar com a presença do 
professor Humberto Ávila, então fica aberto na pauta. Temos três outros 
assuntos, o acórdão relativo ao... O acórdão do Carf, relativo ao conceito 
de receita bruta, reembolso de despesas, que nós começamos a tratar 
já. Alexandre vai falar sobre o assunto. E eu recebi ontem um e-mail do 



Dr. João Dácio Rolim, titular do escritório que é parte no processo, ele 
pediu para que esse assunto fosse colocado na pauta do dia 7 ou do dia 
14, porque ele gostaria de participar do debate e expor alguns detalhes. 
Então, o assunto, independentemente de nós tratarmos dele hoje, ele 
voltará à pauta, ficará na pauta até a presença do Dr. Rolim. E temos 
dois outros assuntos, Emenda Constitucional 87, deste ano e, o Paulo 
Victor nos pediu que trouxéssemos essas duas indagações no que 
consiste os efeitos fiscais ou extrafiscais das normas tributárias, como 
identificá-los. É um assunto de indagação mais elevada, e o Paulo ainda 
não chegou, não sei se poderá vir hoje. Então, vamos ao assunto, Luiz 
Alexandre Barbosa. Está presente o Luiz? Luiz Carlos Junqueira, 
também, mandou algumas observações, ontem, está aqui para discutir 
o assunto, então, eu não vou nem apresentar, a apresentação é extensa, 
eu peço que você já apresente o conteúdo da emenda e as questões 
levantadas. 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Bom dia a todos. Tenho certeza, Luiz, por 
favor, aqui, você me complemente. O Luiz é um grande conhecedor, aí, 
da... Principalmente, do Convênio 51, tratar de questões envolvendo 
montadoras e venda direta de veículos, tive a oportunidade trabalhar 
com o Luiz, e eu tenho certeza que ele vai poder contribuir. A ideia, 
João, se puder só colocar o texto da Emenda Constitucional, por favor. 
Eu acho que o primeiro ponto que... pelo site do Planalto ali no ícone da 
Constituição, ele já vai aparecer como a última emenda. De legislação. 
Bem, mas a grande questão é a seguinte, a Emenda Constitucional, 
apesar dela ter sido proposta desde 2014, na verdade, até antes, mas, 
enfim, ela voltou à pauta do Congresso em 2014... Oitenta e sete. 
Emendas constitucionais, aqui em cima, ó. Isso, a esquerda. Essa 
última. A primeira. Então, apesar dela ter sido proposta em 2014, ela 
acabou sendo de uma forma até abrupta votada e decidida, a proposta 
decidida e promulgada em três dias. Então ela foi colocada em pauta 
num dia, no dia seguinte votada, no terceiro dia já foi promulgada. Isso 
foi até, entendo eu, temerário, pelo seguinte, para que não houvesse o 
retorno do texto para a Câmara dos Deputados, eles mantiveram o texto 
original do projeto. E no texto original do projeto, como ele era de 2014, 
eles mantiveram aqui a previsão. A previsão em relação a 2015. O que 
trata essa Emenda Constitucional? Só para fazer uma introdução dela. 
Ela acaba sendo o reflexo da discussão de estados consumidores para 
ter uma parcela do ICMS, hoje em dia como é que funciona? Se há 
venda direta para não contribuinte, o ICMS integralmente é devido para 
o estado de origem. Se houver uma venda para um contribuinte do 
ICMS, uma parcela fica no estado de origem e o diferencial de alíquota 
fica para o estado de destino. O problema é que com o crescimento, 
principalmente do E-commerce, vários estados e até consolidado e 
ratificado pelo Protocolo 21... agora me fugiu o ano. Protocolo 21/2011, 
vários estados do Norte, Nordeste e Espírito Santo celebraram esse 
protocolo com a intenção de, na ponta, quando do recebimento da 
mercadoria oriundos dessas compras pelo E-commerce, tem uma 
parcela do ICMS para eles, então se recolhia integralmente para o 



estado de origem e quando chegava lá nos Correios, enfim, ou na 
empresa de courier, antes de liberar a mercadoria o fisco estadual ia lá 
e exigia o diferencial de alíquota, com base nesse protocolo. Um 
absurdo. Tanto é que o Supremo, em 2014 ou 2013, agora não me 
lembro mais, declarou inconstitucional o protocolo-- 

Orador Não Identificado: Pode falar o número do protocolo? 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: --Protocolo 21/2011. Protocolo do ICMS 
21/2011. E o Supremo declarou inconstitucional agora, em 2014-- 

Orador Não Identificado: Modulou os efeitos? 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Exatamente, modulou os efeitos, mas até 
como consequência dessa decisão do Supremo, houve uma força 
política para que essa emenda voltasse à pauta, tanto é que foi votada 
em três dias. E a sugestão, enfim, dos estados era que houvesse uma... 
o diferencial de alíquota fosse progressivamente transferido para o 
estado de destino em relação à essas vendas para não contribuintes do 
ICMS. Então, o texto original colocava ali 2015, 20%. A Emenda 
Constitucional, ela acrescentou o art. 99 no ADCT, e ele coloca ali, 
2015, 20%; 2016, 40%; 17, 60%; 2018, 80%, e a partir de 2019, 100% 
para o estado de destino. Ou seja, equiparando o contribuinte ou não 
contribuinte o diferencial de alíquota ficaria com o estado de destino. 
Como é que isso vai funcionar? Hoje ninguém sabe. Muito 
provavelmente vai ser recolhido via GNRE, mas provavelmente o Confaz 
vai regular esta operação. Só que a grande questão é a seguinte, acho 
que até por... bem, acredito eu que um dos maiores equívocos é a 
menção ao exercício de 2015 quando no art.3º a Emenda diz: a Emenda 
Constitucional entra em vigor na data de sua publicação produzindo 
efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta. Então a gente tem, na 
verdade, duas infelicidades, aí, dizem, né, que... fábrica de salsicha e 
produção de lei a gente não deve conhecer os detalhes, né, eu não quero 
entrar nos detalhes, mas para mim houve claramente dois grandes 
equívocos. O primeiro, à menção ao exercício de 2015, o que pode 
trazer, pode trazer com que os estados que perderam no Supremo pelo 
Protocolo 21, voltem a questionar, ainda no exercício 2015, mesmo que 
seja uma parcela pequena, 20% do diferencial de alíquota. Não estou 
falando que eles já estão fazendo isso, até porque a emenda acabou de 
ser publicada e mesmo assim ainda existe a questão dos 90 dias ali, de 
forma expressa, no art.3º, mas é uma possibilidade. De novo, por que 
isso? Porque o texto original, ele era para ter sido votado em 2014, e 
não foi por causa da Copa, depois das eleições, e, enfim, isso ficou para 
2015, mas mantiveram o texto original para que fosse publicado ainda 
este ano. E aí até por uma questão, acho que... de português mesmo, 
né, não foi muito claro o art.3º, sinceramente, eu tive que ler e reler 
algumas vezes. A interpretação inicial que eu tive, confesso a vocês, não 
só minha, mas de alguns outros colegas, foi de que ele iniciaria a partir 
de 1º de abril. Por quê? Porque ele produz efeitos no ano subsequente, e 



aí, você tem um E, uma conjunção aditiva ali, 90 dias desta. Desta o 
quê? Produção de efeitos ou desta publicação? Sem dúvida que, até pela 
sistemática e pela lógica do sistema tributário, 90 dias desta 
publicação, mas não foi muito feliz a redação. Agora, passados esses 90 
dias os estados, agora em 2015, eles podem exigir esses 20%. Mesmo 
que eles exijam entre os estados, o que pode acontecer numa disputa 
judicial diretamente no Supremo ou infelizmente, até, em face, do 
contribuinte, ou melhor, do consumidor final que adquire a mercadoria 
nesse tipo de mercado, mas há o risco, ainda no exercício de 2015, por 
quê? Ali a gente está falando de uma regra de direito público financeiro, 
simplesmente repartição da arrecadação tributária dessa operação. Não 
estamos falando de um fato gerador tributário, o ICMS, ele continua 
sendo regulado pelo art. 155, não houve alteração, o que houve é o 
destino deste diferencial de alíquota. Mas pode haver a partir de 2016, 
1º de janeiro que é, então, um consenso, acredito eu, aqui, um aumento 
da carga tributária, principalmente naqueles estados em que tem uma 
alíquota de consumo maior, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, como praxe, é 19% de ICMS. Então, hoje, se fosse uma venda, 
sei lá, da Bahia para o Rio de Janeiro, a alíquota interna na Bahia 
geralmente 17%, vai ter majorado em pelo menos 2% quando for vender 
para um consumidor no Rio de Janeiro, por quê? Tem que recolher o 
ICMS da origem e o diferencial de alíquota e qual alíquota, a alíquota 
vigente no estado de destino, esse diferencial vai ser maior do que seria 
a alíquota interna de acordo com a regra anterior. Mas, de toda forma, 
hoje a gente tem uma segregação e essa é a ideia da Emenda 
Constitucional, de uma certa forma, quebrar um pouco o paradigma da 
Constituição de manter o ICMS na origem quando da venda para não 
contribuinte. Isso aqui foi uma batalha ganha pelos estados Norte e 
Nordeste, que já vinha sendo debatido já de longa data. Só que, como 
reflexo disso, a gente tem uma série de operações que vinham sendo 
tratadas de forma especial por convênios e eu mencionei aqui o 
Convênio 51, até peço para que o Luiz, por favor, aqui, exponha 
juntamente comigo, ele tem o conhecimento prático muito maior do que 
o meu, na matéria, mas a discussão é a seguinte, esse Convênio 51, ele 
regula vendas diretas de veículos, por montadoras. Não sei se o pessoal 
já viu preço de fábrica, então, mais ou menos é isso que acontece, mas 
você tem hipóteses especialíssimas para esta venda, não é qualquer 
venda que a montadora poder fazer, existem algumas regras, algumas 
montadoras interpretam de uma forma um pouco mais ampla do que 
outras, mas, enfim, existe a possibilidade de venda direta ao 
consumidor final. Então, seria, por exemplo, se o Instituto comprasse 
um carro, eventualmente, até, poderia ser vendido da montadora X para 
o Instituto, e a nota fiscal iria diretamente, iria ter o Instituto como 
destinatário daquele veículo. Só que o que acontece? Os estados 
entendem que até por causa da Lei Ferrari, a Lei Ferrari é uma lei que 
regula as concessionárias aqui no Brasil, e por uma obrigação legal toda 
e qualquer venda de veículo tem que ser intermediada pelas 
concessionárias, foi até, é um grande, existiu uma grande discussão 
sobre esse tema, mas, enfim, é um poder muito forte das 



concessionárias e isso é respeitado, inclusive, por este convênio. Enfim, 
como precisa de venda para...  Precisa da concessionária para efetuara 
a venda ao consumidor, mesmo que seja "venda direta", o convênio 
definiu o seguinte: olha, como existe, mesmo que por uma forma 
indireta, a participação da concessionária, numa interpretação 
fiscalista, a concessionária é contribuinte do ICMS, portanto, estamos 
falando de duas saídas física e de dois fatos geradores, então você tem a 
primeira saída da montadora para a concessionária e da concessionária 
para o consumidor final. E este convênio, o Convênio 51 de 2001, não 
é? 

Orador Não Identificado: Dois mil. 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Dois mil? Ele determina alíquotas 
específicas de acordo com o IPI, de acordo com a origem, de acordo com 
o destino, se ele é importado, se ele não é, enfim, existem três variáveis, 
pelo menos, que definem qual é a alíquota aplicável do que eles 
chamam de diferencial, que eles chamam de substituição tributária. E 
aí a discussão que se tem, e aí eu vou fazer essa pergunta ao Luiz para 
que ele complemente aqui e engrandeça com o seu conhecimento, a 
pergunta que se tem é: como ficam agora essas regras específicas frente 
à Emenda Constitucional? Existem outras... outros convênios que eu 
não quis citar aqui, mas convênios que regulam operações de compra e 
venda de energia em operações interestaduais, enfim, tenho certeza que 
este convênio vai afetar de uma forma direta ou indireta outras 
operação, e ao longo dos próximos meses a gente, eu tenho certeza que 
esse assunto vai vir à tona, mas o primeiro que nos veio à cabeça foi 
este Convênio 51, e a ideia é trazer à debate aqui para que a gente 
possa construir pelo menos um início de tese. E eu chamo aqui então o 
Luiz para ele poder apresentar os seus comentários. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Você quer Luiz? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Acho que a prioridade é da Mesa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como vai ser referir à alguma coisa 
específica, deveria ficar só no aspecto posicional. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Tá bom. 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Você quer falar ou...? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Ele vai falar. 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Então está bom. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Tá. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, essa questão dos detalhes, 
realmente tem muita coisa específica, mas vamos ficar assim nessa 
questão que foi colocada da antinomia entre o inciso I do art. 99 e o 
art.3º, que é a questão principal dela. Na verdade, você sabe que essa 
Emenda Constitucional ela não é só para o E-commerce, né, 
inicialmente era para o E-commerce, mas ela virou geral. A aprovação 
da redação final, então, aquelas vendas, por exemplo, que a gente faz 
para as construtoras do Norte e Nordeste que aqui em São Paulo a 
atividade é interna, a partir de então, quando entrar em vigor, passará a 
funcionar como se fosse venda a não contribuintes, né, e, portanto, São 
Paulo vai ter que fazer essa distribuição. Então, eu, vendo essa questão 
do inciso II, do inciso I e o art.3º, é isso mesmo que você disse que os 90 
dias é assim, para não aprovar uma lei dia 31 de dezembro. Então, se 
você aprovar uma lei 31 de dezembro, ele entra em vigor no primeiro dia 
do exercício seguinte, mas tem uma longevidade. Quer dizer, nós 
estamos em março, abril, então, é 90 dias no mínimo, e depois, no caso 
do ICMS tem que ir para 1º de janeiro. Então eu acho que aí nesse 
ponto está... E realmente o inciso I, ele passa, digamos assim, a gente 
diz assim: não existem palavras inúteis. Mas pode ser suprimido do 
texto, e é isso que realmente deve acontecer, por quê? como você bem 
lembrou, ele implica, porque se você olhar do ponto de vista: ah, mas 
não está acontecendo nada, não mexe com o ICMS, está tudo igual, eu 
vou faturar. Não, mas mexe sim, porque, como você disse, nós temos 22 
estados cuja alíquota é 17%, nós temos três com alíquota 18 e um com 
a alíquota 19, isso na alíquota básica, fora aquelas outras, produtos 
que tem 25, que diz que só valem 18, e tem incentivo aqui e vai para lá. 
Então, realmente, houve aumento de imposto e aumento de imposto 
ninguém tem dúvida que uma Emenda Constitucional, o Supremo 
Tribunal Federal já definiu, que aumentando ou instituindo imposto, a 
Emenda Constitucional só entra em vigor no exercício seguinte, que é o 
caso do IPMF, que nós estivemos acho que tivemos analisando casos 
também. Então, acho que esse inciso I, ele, a tempo houve uma 
professora que escreveu um artigo dizendo que deslocou o exercício, 
então, às vezes, passa para 2016, vai para 2020. Não, na Constituição 
não está isso aí. Então, por essa razão, porque realmente vai implicar 
em aumento de imposto, não o estado exportador líquido, como é a caso 
da São Paulo, né, mas no caso de São Paulo tem um problema, o 
problema que é o seguinte, também, embora isso não seja tão relevante, 
mas tem fundamento para a Constituição. Por quê? Porque a lei 
orçamentária tem que estar pronta em setembro, e a receita, o estado 
não pode dar de graça uma receita para outro estado sem sofrer as 
consequências de uma Lei de Responsabilidade Fiscal. A Emenda 
Constitucional pode quebrar a Lei de Responsabilidade Fiscal? Pode. 
Mas não está dito isso daí, então o orçamento que foi feito em setembro, 
se foi aprovado, tanto o federal como o estadual que obedece a regra da 
Constituição Federal, o ano de 2015 está fechado, quer dizer, não dava 
como o estado lá de destino querer 20% desse valor. Então, por essas 
duas razões eu acho que o inciso I ele está ali, natimorto, vai prevalecer 
apenas a distribuição para 2016 da forma como está. Problemas nós 



teremos sim, tipo, quando começar essa parte dura, como é que vai ser 
a devolução? Porque o produto pode voltar em sete dias, aí você vai 
resolver essa questão se já recolheu guia para o estado do Pará, se vai 
pedir restituição, são problemas que vão ser operacionalmente 
resolvidos. Do ponto de vista da Constituição é essa a minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Bom dia a todos. Eu acho 
que em relação a essa questão, concordo em gênero, número e grau, 
porque infelizmente passa algum erro, não sei se isso poderia ser 
corrigido, acho que para você retificar uma emenda você deve passar 
por todos os trâmites da emenda e talvez seja inviável. Eu acho que é 
uma interpretação possível nesse caso realmente desconsidero o inciso 
I, pula, o que seria o ano dois da vigência dessa transição passa a ser o 
ano um, quando começar em 2016 a partilha entre origem e destino já 
começa entre 40 e 60, ou pela solução possível com esse texto. Em 
relação ao Convênio 51-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma pergunta 
para você? Aos três. Quem tem a legitimidade processual para 
questionar essa questão relativa aos 20% em 2015? O contribuinte, o 
Estado? 

Orador Não Identificado: O Estado. 

[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado: Acho que é só o estado de destino. 

Orador Não Identificado: Não, o de origem também. 

Orador Não Identificado: É, de origem também. 

Orador Não Identificado: Os dois, né? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Porque na verdade o que 
acontece é a briga que já existe no protocolo. Porque com o protocolo e 
com a Lei do protocolo e com as legislações estaduais os estados do 
Norte e do Nordeste eles passaram por cima da Constituição. E 
começaram a exigir um diferencial de alíquota nessas vendas diretas. 
Então essa briga, toda essa emenda e até o julgamento do STF seria 
para acabar com essa discussão e estabelecer uma partilha com essas 
transitória. Na verdade, o que pode acontecer é que essa briga não vai 
acabar. Então, como os estados do Norte e Nordeste sempre forçaram o 
diferencial de alíquota a 100%, hoje eles têm o argumento, eles não 
tinham nenhum argumento constitucional e mesmo assim exigiam. 
Hoje eles têm o argumento que acho eu também totalmente incorreto, 
mas com alguma base que seria esse inciso I totalmente deslocado de 



qualquer outro artigo da Constituição, fala eu vou pegar esse inciso I e 
vou exigir 20%. Não, não tem nenhuma justificativa, mas também não 
tem nenhuma justificativa o Protocolo 21 e a lei dos estados. Então, 
raciocinando em termos de força e não em termos de razoabilidade, a 
briga, esses problemas, essas barreiras fiscais elas podem continuar 
existindo. Eu pelo menos não tenho m notícias até agora, mas é 
evidente, não é uma questão tão difícil. Tanto que aqui houve uma 
unanimidade nas conclusões em relação a isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora, Desculpe-me. Não, é que com 
referência aquela questão do Convênio 51/2000, aquele específico, que 
ele considera que há um estabelecimento no local de destino, e aí muda 
um pouco a história, porque o e-commerce, embora possa ter lá uma 
Casas Bahia, lá em Pernambuco, e eles argumentam isso, né, por que 
não vem para a Casas Bahia daqui e não vende daqui para a cidade 
dela, né? Não, vai direto daqui para lá. E às vezes eu vejo, eu compro 
pelo e-commerce, também, vem de Minas para cá. Eu compro aqui e 
vem de Minas para cá, então, essa parte de... é só uma questão de 
conceito de estabelecimento, mas eu acho que do principal realmente 
essa emenda resolve essa questão. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: O Convênio 51, eu acho que 
teria que analisar um pouco antes o Convênio 51 para depois tentar 
compatibilizá-lo com a emenda. O Convênio 51 ele comporta duas 
interpretações, uma interpretação seria uma interpretação mais crítica 
desse Convênio 51, e de acordo com essa interpretação chegar-se-ia à 
conclusão que o Convênio 51 seria ilegal ou inconstitucional. Por quê? 
Porque o Convênio 51 ele trata, ele regula os efeitos tributários de uma 
hipótese aberta pela Lei Ferrari, Lei Ferrari é uma lei comercial que 
regula as concessões de veículos, e na prática ela impõe um curso 
forçado da cadeia de venda dos veículos com a figura das 
concessionárias. Então os veículos têm que passar pela concessionária. 
Acontece que existia num ponto... a Lei Ferrari, se não me engano é na 
década de 70, e naquela época já se previa grandes consumidores, 
vendas à frotistas, então, imagina, por exemplo, uma empresa, uma 
frota de veículos, ela faz uma compra nacional, negocia diretamente 
com a montadora e a montadora mandaria entregar na concessionária, 
e isso estava previsto, essa venda do faturamento direto. E mesmo na 
Lei Ferrari criou-se, manteve-se a necessidade da intermediação da 
concessionária naquilo que se chama de entrega técnica. Acho que 
quem já comprou um carro zero sabe que tem todo um procedimento, 
um protocolo, eles têm que mostrar, dar a chave, passar o manual. 
Então, o que a Lei Ferrari dispôs comercialmente é que esse serviço ele 
é obrigatório, é uma prerrogativa, uma previsão da concessionária, e a 
concessionária faz jus a uma remuneração por isso, mesmo nas 
hipóteses em que a venda seja direta entre montadora e consumidor 
final. E o Convênio 51, ele, para todos os efeitos, tratou dessa hipótese, 
só que ele criou uma partilha entre os estados de origem e de destino. 
Essa partilha, se você considerar que a figura, essa intermediação da 



concessionária na venda de faturamento direto é uma prestação de 
serviços não haveria razão de ter partilha, porque a todo rigor, é uma 
operação entre montadora e consumidor final com o prestador de 
serviços, às vezes, o prestador de serviço ele não entraria na cadeia de 
circulação do ICMS, seria uma venda na maioria das hipóteses a não 
contribuinte sujeito ao princípio de origem puro. Os estados pelo 
Convênio 51, todos os estados, acho que Minas Gerais em princípio não 
aderiu, depois acabou aderindo, mas eles fizeram umas concessões 
mútuas e fizeram um critério de partilha. O convênio, ele é um 
instrumento hábil para os estados abrirem mão de receitas. Então, ali 
numa parte dele ele seria até válido, porque os estados de origem que 
detém a receita integral sobre essas vendas, eles abrem mão de parte 
dessas receitas em favor do estado de destino. O problema reside 
exatamente em você transferir a sua competência do estado de origem 
pro estado de destino, porque isso acho que viola o art.8º do Código 
Tributário Nacional. Que diz que se você não exerce a competência você 
não pode transferir. Então eu acho que o grande vício jurídico do 
Convênio 51 ele está aí, os estados podem até abrir mão das suas 
receitas, mas eles não arrecadam e não podem passar a receita para o 
estado de destino, ainda que por um convênio, ainda que de forma 
unânime. Então, se partir dessa análise crítica, primeiro, aí é quase 
impossível compatibilizar o convênio com a Emenda 37, porque o 
convênio ele tem uma regra de partilha e tem mil critérios baseados na 
alíquota de IPI, e ele parte das, e ele parte na verdade para ser bem 
preciso, ele não fala em repartição de alíquotas, ele fala em repartição 
de base de cálculo. Então, eles parte das alíquotas de existem, são sete, 
doze e 4%, então quando houve a criação da alíquota de 4% houve 
alteração no convênio para a inclusão de um novo anexo prevendo como 
ficaria a partilha nos casos em que a alíquota interestadual é 4%. Então 
ele parte dessas alíquotas e a partir dessas alíquotas ele faz o rateio. 
Como essas alíquotas de sete, 12 e 4%, elas, já a partir de 2016, elas 
não vão existir propriamente, quer dizer, elas vão existir, mas elas vão 
ter uma regra também transitória de repartição, fica muito difícil 
acomodar a partilha do Convênio 51 ao regime da emenda. Então, o que 
vai ter que acontecer para se acomodar seria um novo convênio, uma 
alteração no Convênio 51 que preveja isso e faça as suas partilhas 
específicas baseadas na nova realidade que foi trazida pela emenda. 
Outra coisa que poderia ser alegada é que o Convênio 51 é uma regra, é 
específica, mas eu acho que isso não vale porque ela é uma regra que 
ela tem que se deportar a ordem constitucional, então a ordem 
constitucional mudou perdeu o objeto daquela forma, tem que ser 
alterada. Isso partiu de uma concepção mais crítica do convênio. Agora, 
pelo outro lado, e seguindo a concepção fiscalista que o Luiz expôs, que 
o Brandão também mencionou. Dentro dessa concepção o Convênio 51, 
essa operação de faturamento direto, ela continua sendo uma operação 
entre contribuintes. Eu não concordo com esse raciocínio, mas se você 
pensar em termos exclusivamente físicos, você existe a saída do veículo 
de um contribuinte para montadora para um outro contribuinte, a 
concessionária e depois a saída da concessionária para o consumidor 



final. Em termos estritamente físicos existe uma cadeia de circulação, 
inclusive sujeita à substituição tributária. Por conta disso, e com base 
nessa premissa, o Convênio 51, ele pode ser visto como uma regra 
especial de partilha para se adaptar à regra, se adaptar à Lei Ferrari, 
então a Lei Ferrari prevê um regime diferente, esse regime seria muito 
difícil de ser equacionado pelas saídas fiscais porque não é uma venda, 
qualquer venda, seria uma prestação de serviço e é uma intermediação 
‘sui generis’, digamos assim, então houve a necessidade dessa 
adaptação, e isso foi feito pelo Convênio 51, mas o Convênio 51 estaria 
no regime de competência, não estaria fazendo nada, ele simplesmente 
estaria dizendo o seguinte: olha, existe uma operação entre 
contribuintes, sendo assim existe a competência do estado de origem na 
saída da montadora, existe a competência do estado de destino, na 
saída da concessionária. E estamos fazendo aqui uma regra especial de 
partilha, pura e simplesmente isso. Se partir dessa premissa, a Emenda 
Constitucional não afeta em absolutamente nada o convênio. Por quê? 
A emenda, ela regula vendas para consumidor final, estamos falando, 
entre uma operação, regula operações, né, evitar usar o termo vendas, 
regula operações entre um contribuinte e um consumidor final. Se 
estamos falando de operações entre contribuintes, então a emenda não 
é aplicável, o Convênio 51 pode continuar existindo sem necessidade de 
nenhuma alteração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seria bom a gente tentar 
fazer um resumo, não é, do que-- 

Orador Não Identificado: Não é fácil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --Não é fácil, mas vamos 
tentar fazer um resumo do que, de onde nós estamos afinal de contas 
nessa questão. Porque são tantas as variáveis. Qual é uma diretriz 
razoavelmente prática e jurídica que nós devemos tirar disso tudo isso, 
desse conjunto, não é, de Emenda Constitucional e convênio? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Pragmaticamente falando, 
bem pragmático, é essa, é a última conclusão. É a última conclusão 
porque ela é a interpretação, digamos assim, conforme a Constituição. 
O Convênio 51 nunca foi questionado, todos esses argumentos do art. 
8º, da natureza da concessionária com a prestadora de serviços, da 
impossibilidade de se transferir receita de origem e destino, isso nunca 
foi. Então, o Convênio 51 ele está no ordenamento, e a premissa para 
sustentar a validade do Convênio 51 é essa, trata-se de operações entre 
contribuintes, logo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos normas 
paralelas, independentemente de nível hierárquico, normas paralelas 
que não se conflitam. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Sim. 



Orador Não Identificado: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Referindo ao convênio e à 
Emenda Constitucional. Luiz. 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Eu só queria fazer um adendo, rápido. Até 
para que todo mundo entenda como é que funciona a operação. Na 
prática, e eu concordo com o Luiz, até hoje o convênio não foi 
questionado e não creio que venha a ser. Mas eu acho que não foi 
questionado muito mais por uma questão econômica e política do que 
por um questão jurídica. Digo isso pelo seguinte, para mim, não sei se o 
Luiz concorda, juridicamente é clara a operação de venda direta para o 
consumidor final ou de operação para consumidor final. Pelo seguinte, 
só tem uma nota fiscal que é da montadora para o adquirente, que é o 
consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, mas, enfim, 
normalmente não contribuinte do ICMS. Neste caso, a saída que 
acontece da concessionária é meramente para cumprimento da Lei 
Ferrari é, então, juridicamente você está falando de uma operação entre 
uma montadora contribuinte do ICMS para um consumidor final 
possivelmente não contribuinte do ICMS. Na prática, sendo bastante 
pragmático, concordo com o Luiz, nunca questionaram e provavelmente 
não vão questionar, mas em princípio entendo que se interpretássemos 
o Convênio 51 pela sua essência, em princípio, entendeu eu que deveria 
prevalecer a Emenda Constitucional, mas não creio que isso venha a 
ser questionado por falta até de interesse entre as montadoras e os 
estados que já se amoldaram pela celebração desse convênio. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não sei se isso... porque o começo foi 
acomodar, mas na medida em que agora todo o ICMS de uma operação 
efetuada por um consumidor final, contribuinte ou não, vai pertencer 
ao estado de destino, se houver alguma coisa que está previsto para 
ficar para o estado de origem, vai acabar. Não, mas eu não digo nesse 
convênio, estou falando, toda situação em que haja uma combinação 
em que alguma coisa fica com o estado de origem, isso acaba. Pelo 
menos até-- 

[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado: Vale a Constituição. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: É que na verdade, só uma... 
um comentário. Não é que todo ICMS vai passar para o estado de 
destino, o importante é o diferencial. Então, como o convênio, só 
contando com ele, como o convênio ele já previa essa partilha, na 
verdade o convênio ele se antecipou a essa partilha, ele já previa lá 
atrás. Então, a não ser que os estados, em claro, convênios e estados 
podem sentar e fazer outros e mudar a partilha, mas assim, se não 
acontecer nenhuma mudança, nenhuma alteração no convênio, eu acho 
que ele vai continuar sendo aplicado e são regras que, claro, não é 



minha posição pessoal, mas dentro de uma posição pragmática, não vai 
ter questionamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer falar sobre 
o assunto? Então, eu acho que está esclarecido e debatido, não é? O 
Paulo Victor está preparado ou não? 

Sr. Paulo Victor: Para quê? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para quê? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está preparado? Quer 
deixar para a outra Sessão? Você pediu para colocar em pauta, está em 
pauta. 

Sr. Paulo Victor: Ah... pode ser. 

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

Sr. Paulo Victor: É que é um tema que vem gerando muito debate 
entre mim e o professor Schoueri, principalmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você prefere deixar a 
presença do Schoueri, que hoje está em Natal? 

Sr. Paulo Victor: O que vocês acharem melhor. Pode discutir o tema 
hoje, se quiserem discutir de novo, outra vez. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos expor o tema, então, 
vamos expor e ele fica para discussão posterior. Em que consistem os 
efeitos fiscais ou extrafiscais das normas tributárias e como identificá-
los. 

Sr. Paulo Victor: Bom, Paulo Victor. O professor Schoueri tem um livro 
já esgotado, que é a tese de titularidade dele, Normas Tributárias 
Indutoras em que ele fez uma proposta a época não, que não ficou tão 
clara no sentido de que... não... normas extrafiscais não... talvez não se 
rotulassem de forma absoluta, mas sim o que era possível fazer na hora 
de interpretar qualquer norma tributária, era identificar efeitos que não 
fossem a do origem encargo, e sim indutores de comportamento, mas 
que não era possível você simplesmente, de forma abstrata, rotular uma 
norma, “para todo sempre”, e que se em determinado momento você 
conseguiria encontrar efeitos indutores numa determinada norma, dez 
anos depois esses efeitos poderiam não mais existir, isso faria com que 
essa norma perdesse esse efeito como sua justificativa, como sua razão 
de ser. Então, até divergindo do próprio Klaus Vogel, o Schoueri 
entende que uma norma que se justifica na hora da sua edição, 30 anos 



atrás, com efeito repartidor de encargos, ou seja, repartir o encargo do 
imposto conforme a capacidade contributiva, e hoje ela não está mais 
tendo esse mesmo efeito repartidor de encargo, mas se identificou por 
conta de conjuntura econômica, que ela tem o efeito indutor, essa 
norma se mantém válida. O Klaus Vogel sustentava que você precisava 
verificar o contexto em que a norma surgia, se na década de 70 ela 
tinha uma justificativa repartidora de encargo, ela, hoje, tem um efeito 
indutor, não atribuiria uma nova validade à essa norma. Eu acho que é 
um dos poucos pontos em relação ao tema que eu vejo o Schoueri 
discordar do Vogel. Eu tendo a concordar com ele, eu acho que um dos 
exemplos mais atuais dele são regras de preço de transferência no PRL 
à margem de 60%, em que ele diz, tirando regras de comércio 
internacional, talvez essa norma hoje tenha uma justificativa indutora 
de comportamento, fazendo com que empresas agreguem valor à sua 
produção dentro do Brasil, pouco importa se essa a vontade do 
legislador. Até porque ele tem um pensamento que eu, do qual eu gosto 
bastante, que é a vontade do legislador ela é muito difícil de detectar, e 
eu vou mais longe, a meu ver, a vontade do legislador é um ato de 
arbítrio do intérprete, ele atribuiu ao legislador o que ele quiser. Ainda 
que partindo daquelas premissas do legislador que não histórico, o 
legislador objetivo, porque, de novo, você vai no contexto da norma. O 
próprio Vogel e diversos outros autores sustentam que você, no ato de 
surgimento da norma, não subjetivamente, não se referindo ao 
legislador histórico, você tendo o contexto, identifica o que justifica 
aquela norma, o que justifica que, por exemplo, ela trate contribuintes 
não conforme a capacidade contributiva, mas conforme a sua 
adequação ecológica ou a sua localização geográfica, seja lá o que for. E 
que por conta desse contexto de surgimento você classificaria ou 
atribuiria efeito indutor à essa norma. Eu acho que identificar esse 
contexto, de novo, engessa o intérprete para 30 anos depois ele não 
poder validar uma norma que às vezes tem efeitos econômicos atuais 
extremamente positivos e vice-versa, e inclusive cai em discussões como 
provável eficácia ou não da tributação sobre o tabaco em que se eu for 
olhar objetivamente o legislador objetivo o contexto da norma, todo 
mundo vai atribuir um efeito indutor à tributação sobre o tabaco, 
diminuir o consumo de cigarro ou em tabaco e derivados. Mas a partir 
do momento que eu consegui fazer qualquer pesquisa médica e 
identificar que nenhum fumante vai parar de fumar ou diminuir seu 
consumo por causa daquele tributo, eu tenho no mínimo algum receio 
de ficar sustentando esse tipo de justificativa para esse tributo, ele 
talvez seja um bom instrumento de arrecadação e ele, portanto, deveria 
se justificar só na função fiscal como repartidor de cargo e talvez não 
pudesse ser tão regressivo e obedecer a capacidade contributiva. Mas 
até aí o debate está mais ou menos assentado. Acontece que uma série 
de pessoas começaram a tratar desse assunto e falar que realmente 
talvez normas não possam ser abstratamente classificadas e sim, no 
caso concreto seus efeitos é que possam ser identificados e a norma que 
tem um efeito hoje pode ter um efeito diferente amanhã. E o debate 
começou a girar, afinal do que seriam esses efeitos. Tudo bem, como é 



que eu destaco um efeito de uma norma? E O Schoueri usou uma 
expressão do livro, que é efeito concreto. Eu preciso identificar o efeito 
concreto. Isso gerou críticas, por exemplo, como uma crítica muito atual 
de um artigo do Diego Bonfim que agora é professor na, acho que 
Federal da Bahia, em que ele claramente está fazendo uma crítica ao 
posicionamento do Schoueri, do início ao fim, e no final ele faz 
afirmação de que o efeito, a norma extrafiscal é aquela que você 
consegue identificar como tal no contexto em que ela surge. Ou seja, no 
fundo é um retorno de uma proposta, sei lá, da década de 60 de você 
olhar o contexto do surgimento da norma e dizer o que ela é. Depois que 
teve um artigo, nas conclusões ele se utiliza da palavra efeito, e tudo 
volta na conclusão do artigo, onde era para ser o começo, aquilo que era 
para estar no começo do artigo está no final dizendo: olha, talvez a 
questão seja identificar efeito, e de novo você volta a saber, afinal, a 
pergunta que começa a incomodar tanto o Schoueri com essa pergunta 
é: E afinal, o que é esse efeito? Não adianta escrever 400 páginas e no 
final a gente falar que é o efeito se a gente não discutiu o que é esse 
efeito, como identificar esse efeito. Principalmente porque a expressão 
do Schoueri efeito concreto, até por ele, é complicado ficar falando pelo 
professor Schoueri, né, mas até por ele, ele tem repensado muito essa 
expressão efeito concreto. Por quê? Porque ela gera a afirmação, gerou 
hoje a afirmação de algumas pessoas de que o efeito concreto é fazer 
pesquisa econômica, é verificar se concretamente o comportamento dos 
agentes foram modificados. E eu acho que o direito não pode chegar a 
tanto, é isso? E não era exatamente isso que ele queria dizer. O efeito 
concreto, aquele que ele ia dizer, inclusive, depois por reflexão dele 
próprio, impediria, por exemplo, fazer um controle prévio de 
constitucionalidade com a norma, porque previamente eu não consigo 
verificar efeitos concretos, nesse sentido, de empiricamente verificável. 
Então ele teria pensado cada vez mais essa expressão: efeito concreto, e 
o que eu venho pensando, eu já até escrevi um pouquinho sobre isso é, 
talvez a noção de efeito ela seja um efeito potencial, um efeito 
normativo, ou seja, não importa se o agente mudou o comportamento 
por conta daquela norma tributária, ou até pensando em combate ao 
abuso e praticabilidade. Não importa se o abuso diminui ou se 
efetivamente as autoridades estão fazendo aquela norma praticável. 
Importa sim, se no contexto daquela norma em comparação com outras 
normas eu consigo relativamente achar que aquele regime ficou mais 
simples. Importa sim, se no contexto de uma norma ainda que nenhum 
agente mude o seu comportamento, eu comparando com outras normas 
eu perceba que há uma vantagem para quem pratique aquela conduta. 
Esse efeito para mim que ele chama de concreto, eu chamaria de 
potencial, um determinado regramento, ele tem potencial para 
influenciar comportamentos? Sim. Por que ele tem esse potencial? Ele 
tem esse potencial porque, verificando esse comportamento, esse 
regramento em relação a um outro regramento, em relação a outro 
universo de contribuintes que não tem exatamente aquela característica 
que faz o primeiro contribuinte estar naquele regramento, existe um 
diferenciação entre eles, alguém tem uma tratamento mais vantajoso, se 



ele vai sofrer essa influência e adotar aquele comportamento, é outra 
história, e com isso eu posso inclusive verificar a validade ou a 
constitucionalidade de normas tributária a priori, antes de pensar se 
houve produção de efeito ou não. Mas eu propus esse debate 
exatamente porque isso tudo é objeto de discussão e eu não conheço 
um único texto em que se fale disso, afinal, eu não vi ninguém colocar 
em texto, talvez agora na reedição que o Schoueri está fazendo, Normas 
Indutoras, isso vem à tona, mas eu ainda não vi ninguém, a gente fala o 
tempo inteiro que tal norma é extrafiscal, tal norma se justifica porque é 
extrafiscal. Está bom, mas o que a caracteriza como extrafiscal? O 
limite do debate do que está escrito é: Pelos efeitos. E a partir daí não 
houve mais um passo sobre o que seriam esses efeitos, a minha 
proposta era ter uma discussão sobre se é possível eu dizer que o efeito 
de uma norma que o Schoueri chama de concreto, é na verdade um 
efeito potencial, um efeito normativo. O regime faz com que uma 
conduta fique mais atrativa que outra, o regime faz com que uma 
conduta fique menos atrativa que outra. O regime faz com que um 
determinado, uma determinada forma de tributação reparta melhor 
encargos, porque ela é mais simples, se ela tendo esse potencial de 
simplificação ela continuar não repartindo encargo porque as 
autoridades não estão aplicando corretamente, eu não posso por causa 
disso invalidar a norma. Era mais ou menos isso a discussão que a 
gente vinha tendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, 
evidentemente, que depois que você expôs o assunto para prosseguir 
precisa da presença do Schoueri. Mas foi muito boa a sua apresentação, 
porque nos prepara para esse debate com a presença do Schoueri. Nos 
prepara, inclusive, quem sabe, repassando o livro das Normas 
Indutoras do Schoueri para estarmos mais preparados. Eu, na minha 
maneira de ver as coisas, fico muito interessado no assunto, no prisma 
de que quando o efeito pretendido pelo legislador, eu tendo a concordar 
com você com relação ao aspecto de ser potencial ou concreto, mas 
independentemente disso, eu estou muito curioso em determinar e 
discutir a partir de quando e até quando o efeito pretendido pelo 
legislador adere a norma propriamente dita, a norma colocada no 
ordenamento. É claro que você percebe, para ser bem simples, numa 
imunidade tributária você identifica qual é o efeito pretendido, né? Mas 
em outras normas, qual a matéria que você está colocando aí? Qual, e, 
a partir de quando esse efeito passa a ser elemento integrante da 
normatividade, não é? Alguém quer falar sobre o assunto? Quer voltar a 
falar, Paulo? 

Sr. Paulo Victor: Eu acho que, eu acho que exemplo nessas horas vale 
um pouquinho de lições do Humberto Ávila, o, por exemplo, ali, às 
vezes é muito mais esclarecedor do que qualquer colocação teórica. Eu 
acho que um exemplo bom disso pode ser a evolução da jurisprudência 
da Corte Europeia de Justiça em matéria tributária. Num primeiro 
momento a Corte Europeia se declarava estar aplicando ou controlando 



o direito doméstico dos estados europeus a partir das quatro liberdades 
fundamentais, então, no fundo era um controle sobre se normas 
domésticas restringiam ou não uma das quatro liberdades 
fundamentais da União Europeia, esse controle era feito inclusive em 
termo de proporcionalidade, a Corte Europeia de Justiça rotineiramente 
fazia controle de proporcionalidade sobre potenciais restrições à 
liberdade fundamentais. Eu acho que isso em princípio parecia até um 
reforço a uma confirmação de teses super comuns na Alemanha, por 
exemplo, e super comum na obra do próprio Humberto Ávila de que a 
tributação pode restringir direitos de igualdade ou direitos de liberdade. 
Quando você está dentro, segundo ele, não concordo, mas quando você 
está dentro da função fiscal você quer que a parte encargo, você não 
está falando em restrições à liberdade, você faz um controle de 
igualdade naquela norma, se ela corresponde ou não a critérios de 
igualdade. E a partir do momento que você identifica um efeito 
extrafiscal que eles chamam de externo, aquela norma submete ao 
controle de proporcionalidade porque agora eu estou restringindo 
liberdades. Bem... a evolução da jurisprudência da Corte Europeia De 
Justiça mostra que isso é apenas uma questão de perspectiva, ou seja, 
eu posso fazer, controlar a mesma norma pela perspectiva da igualdade 
ou da liberdade, é difícil até pensar num exemplo em que isso não 
possa ser feito. Ou seja, aquilo que a jurisprudência a doutrina alemã e 
o próprio Humberto Ávila dizem aqui para com igualdade ou vou uma 
restrição à liberdade, pode ser tranquilamente feito pelo prisma da 
igualdade. Tanto que a jurisprudência da Corte Europeia De Justiça 
atual dificilmente fala em casos muitos semelhantes há uns de dez anos 
atrás, dificilmente fala que está controlando restrições à liberdade, ela 
fala que está controlando a proibição de discriminação. E são casos 
muitíssimo parecidos, por quê? Porque a partir do momento que eu vou 
verificar se eu estou controlando uma restrição à liberdade do 
contribuinte: A, eu preciso comparar essa liberdade dele com a de 
alguém, eu preciso de um par de comparação, então deixa de ser um 
exame de igualdade. Saber se eu estou restringindo a liberdade do 
agente A me exige comparar a liberdade do agente A, ou regime jurídico 
tributário do agente A com o de um agente suposto, no mínimo agente 
B, eu passo a ter de novo o controle de igualdade, de saber se eu tenho 
justificativa para aquele tratamento diferenciado. Se a minha 
justificativa é repartir encargos conforme a capacidade contributiva ou 
se é induzir algum tipo de comportamento, é uma outra história, mas 
eu nunca consegui pensar num exemplo em que doutrina ou 
jurisprudência dissessem trata-se de uma restrição à liberdade, em que 
eu não conseguisse virar um pouquinho a perspectiva e dizer, posso 
fazer um controle de igualdade sem tocar na palavra liberdade, sem 
dizer que eu estou restringindo, pelo contrário, eu acho até mais 
correto, porque para eu dizer que eu estou restringindo a liberdade do 
João, eu preciso comparar a liberdade do João com a de alguém, a não 
ser que eu comece a pensar em casos extremos em regime totalitários e, 
simplesmente, se mata a liberdade de todo mundo, se aniquila a 
liberdade da todo mundo, tirando esse tipo de exemplo extremo, eu não 



consigo analisar uma restrição à liberdade sem fazer isso para 
perspectiva da igualdade. Pensando nessa evolução, e aí tentando trazer 
isso um pouquinho para o Brasil, a partir de que momento essa 
vontade, essa pretensão, não sei qual foi a palavra usada, essa 
intenção, esse propósito do legislador adere. Por mais que isso soe 
antidemocrático, eu acho que não é, eu acho que a vontade do 
legislador ela é algo muito fluido para ser considerada nesses termos 
mesmo que objetivo, mesmo que, o Tipke defende muito que as leis 
tributárias deveriam ter exposição de motivos para que nós pudéssemos 
entender qual é a vontade do legislador, o legislador pode ser tão 
insincero, ele pode tanto jurar que está querendo diminuir o consumo 
de tabaco, e está querendo arrecadar rios com isso, isso foi dito no 
próprio parlamento alemão uma série de vezes, tipo, olha que beleza a 
arrecadação da tributação sobre o tabaco, entendeu? Então, eu tenho 
muito receio dessa consideração pela vontade do legislador, eu acho que 
o legislador ele esgota o seu trabalho no momento da positivação 
daquele fato gerador do Direito Tributário, e a partir daí se eu estou 
cinco anos depois, dez anos depois, 50 anos depois, o que eu preciso 
fazer é, hoje, esse tratamento que o legislador disse que foi por tal 
motivo que até o contexto econômico dizia que seria por tal motivo, hoje 
ele diferencia o contribuinte A em relação ao B? Ele diferencia. Eu 
consigo comparar alguém com esse? Consigo. Eu preciso encontrar um 
justificativa para essa diferenciação, essa justificativa, muitas vezes vai 
me chamar a atenção porque ela não é uma diferenciação conforme a 
capacidade contributiva, ela é conforme a localização geográfica, 
conforme emprego de mão-de-obra, conforme está ecologicamente 
correta ou não, e aí é que eu vou buscar esse cotejo de saber se essa 
restrição ao primeiro critério capacidade contributiva é proporcional à 
realização do desenvolvimento econômico de uma região mais pobre, 
esse tipo de coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco? Bom, o termo é 
bastante complexo, eu continuei pensando aqui sobre, não tanto sobre 
o ponto de vista da vontade do legislador que realmente é uma vontade 
fluida e pode ser falseadas, mas o efeito que se verifica na norma posta 
e que inicialmente, digamos, que coincida com a intenção do legislador. 
E esse efeito ele faz parte da normatividade, no sentido que você 
colocou, né, um determinado momento, anos depois esse efeito não tem 
mais interesse, ou ele deixa de produzir efeito, ou a norma perde 
eficácia. Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Eu não tenho familiaridade 
com as discussões teóricas, mas durante toda a exposição eu estava 
pensando. Eu estava pensando num exemplo prático, alguma coisa 
para trazer essa discussão, é que tem sempre uma situação, que você 
falou, principalmente, a questão de se é uma tributação ecologicamente 
correta ou com tendência ecológica, uma pergunta talvez para... se 
houvesse uma lei complementar, ou mesmo uma lei ordinária prevendo 
que as embalagens, elas têm que ter um selo verde para direito à 



crédito. Mas se existisse uma forma dessas você tem não 
cumulatividade? Acho que ninguém discute aqui hoje que material de 
embalagem dá direito à crédito qualquer que seja o tributo não 
cumulativo analisado. Mas você teria uma restrição dessa, não por 
Constituição, você teria uma restrição dessas por norma 
infraconstitucional, claro, os motivos extrafiscais estão bastante claros 
nisso, então, você tem que ter uma conformidade ambiental. Uma 
norma dessa natureza ela estaria restringindo a não cumulatividade, 
logo seria inconstitucional, ou os interesses extrafiscais prevaleceriam 
de maneira a compatibilizar essa restrição à não cumulatividade, 
justamente pelo comportamento que se quer inclusive. Não sei se tem 
muito a ver com a tua discussão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que tem tudo 
a ver, também. Paulo, por favor. 

Sr. Paulo Victor: Bem... primeiro, eu separo, eu entendo como coisas 
distintas o conceito de restrição e de violação. Restringir a não 
cumulatividade ou restringir qualquer direito do contribuinte não é 
sinônimo de invalidade, normas jurídicas tributárias restringem direitos 
do contribuinte o tempo inteiro, e acho que seria talvez utópico demais 
a gente negar isso, elas restringem mesmo, e elas restringem muitas 
vezes justificadas em outro bem constitucional, no caso, por exemplo, 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu acho que esse seria o 
típico caso de restrição da não cumulatividade e seria o típico caso a se 
submeter a um controle de proporcionalidade, de saber se aquela 
restrição à na cumulatividade é proporcional ao ganho que se vai ter em 
termos de fomento a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
saber se aquela restrição da não cumulatividade é adequada, é 
necessária e é proporcional em sentido estrito. Eu acho que de todos 
esses exames, o exame mais, menos subjetivo de se fazer em matéria 
tributária é o de necessidade, que é você verificar se haveria à 
disposição do legislador uma outra medida igualmente eficaz a esse 
fomento e que não fosse tão restritiva aos direitos do contribuinte. Você 
demonstrando que há essa medida alternativa, à medida que você 
hipotetizou passa a ser desnecessária ou algo inválida. É um exame 
bastante empírico de no caso concreto você demonstrar, olha quanta 
outras medidas haviam à disposição do legislador e que restringiam 
menos a não cumulatividade, logo, essa medida não era necessária. 
Esse controle do qual eu estou falando, alguns acórdãos do Supremo já 
evidenciam esse tipo de controle apenas não fazendo menção expressa 
palavras, necessidade, adequação, responsabilidade no sentido estrito, 
eu acho que o caso da legislação CFC relatado pelo ministro Joaquim 
Barbosa é um grande exemplo disso. O que alguns ministros fizeram ali 
e ele especialmente como voto condutor, foi fazer um exame de 
necessidade. Ele comparou o regime brasileiro sob diversas perspectivas 
com outros regimes possíveis que poderiam ter sido adotados, inclusive 
trazendo menções ao direito comparado, isso é um exame de 
necessidade, nem precisa usar a palavra necessidade, senão a gente 



começar a entrar numa discussão de retórica, entendeu? Agora se 
disser que violou a proporcionalidade, não é falar nominalmente no 
exame como alguns acórdãos fazem sem proceder a qualquer controle 
argumentativo, mas ali naquele julgamento o ministro Joaquim Barbosa 
fez uma  série de colocações,  demonstrou que havia uma série de 
alternativas àquele regime à disposição do legislador e que seriam tão 
eficazes quanto para o fomento daquela finalidade de combate ao abuso 
e que seriam evidentemente menos restritivos aos direitos do 
contribuinte e que por isso, pelo menos naqueles pontos em que eles 
tinham certeza que havia algo menos restritivo e tão eficaz quanto, 
aquele regramento era inconstitucional. A meu ver, o fato de o julgador 
proceder a esse exame comparativo, havia alternativas, alternativas 
eram igualmente eficazes, alternativas eram menos restritivas, ele está 
procedendo nitidamente o controle de necessidade. O Supremo fez isso 
novamente no julgamento da Adin 1851, quando julgou a primeira vez 
de forma abstrata o regime de substituição tributária para frente. 

Não, quando ele julgou no mérito a Adin 1851 eles demonstraram, 
ainda que equivocadamente sob diversos pontos, mas eles 
demonstraram que aquela medida fomentava um determinado bem 
jurídico e eles demonstraram que naquele momento para o que ela era 
aplicada, não havia muita alternativa, o fato de você considerar o não 
haver muita alternativa, a meu ver, novamente é o controle de 
necessidade. O único problema é que ali o que depois ficou esquecido 
no judiciário, nos agentes de política fiscal e até por nós advogados, é, o 
Supremo disse, essa medida é necessária nesses setores aqui, ele fixou 
premissas, eles disse, eu estou considerando válido porque esse regime 
é muito concentrado no começo da cadeia e muito espalhado no final da 
cadeia, porque nesse regime eu não tenho dúvida de que o fato gerador 
vai acontecer, é praticamente certo, porque nesse regime a variação de 
preços é muito pequena, ou seja, ele fixou uma série de premissas para 
dizer, de baixo dessas premissas esse regime é necessário, ele não disse 
que ele era necessário para todo e qualquer caso, e acabou que a gente 
esqueceu disso e-- 

Orador Não Identificado: Foi mal interpretado. 

Sr. Paulo Victor: Começaram a adotar para tudo. Tem, inclusive, uma 
colocação, eu não me lembro se do ministro Marco Aurélio, eu acho que 
é dele, em que ele fala assim: Só vamos tomar cuidado porque isso que 
vocês estão julgando aqui, se esqueceram um dia dessas premissas isso 
vai se generalizar, eu vou ver o dia em tudo vai ser cobrado na 
substituição tributária, chegamos a esse dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que o assunto, assim, como 
introdução do tema para futura discussão, eu acho que está bem 
introduzido. Mas eu queria só fazer uma provocação, deixar para a 



gente quando for discutir nas próximas sessões aqui. Eu estou 
questionando até a existência da extrafiscalidade, porque mesmo na 
extrafiscalidade eu não consigo, eu consigo identificar em toda norma 
extrafiscal um interesse arrecadatório, um interesse fiscal, mesmo a 
norma indutora ela está induzindo um comportamento porque o 
legislador tem preocupação que se aquele comportamento for 
intensificado pela sociedade ele vai perder a arrecadação no futuro, 
então, ele induz o comportamento com medo de perder a arrecadação 
no futuro, então ele tem o interesse fiscal também. Então, será que 
existe mesmo norma extrafiscal? Essa é a provocação que eu deixo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que está muito 
dentro da linha da... do tema... colocada, né? A pergunta é: eu posso 
usar o tributo sem efeito arrecadatório? Eu não estou substituindo 
uma, em alguns casos pelo menos, uma conduta indesejável e que 
deveria ser restringida através de penas, união de tributo? Eu posso 
fazer isso? Eu posso substituir uma multa ou outro tipo de pena por 
um tributo sem, como você disse, não tem nenhuma finalidade 
arrecadatória, zero finalidade arrecadatória? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu posso, por exemplo, eu pensei num 
exemplo aqui que foi trazido pelo Luiz, uma norma indutora de 
comportamento antiecológico. Mas escuta, se nós emitirmos um monte 
de gás carbônico vai se tornar inviável a vida na terra, todas as pessoas 
vão morrer, acabou a capacidade arrecadatória do estado. Então, para 
evitar que o estado deixe de arrecadar no futuro, ele induz o 
comportamento hoje. Não tem o efeito arrecadatório. O estado quer 
matar a galinha dos ovos de ouro? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. Paulo. 

Sr. Paulo Victor: Eu acho que tem uma distinção nessa discussão que 
é importante, eu confesso que eu nunca tinha encontrado essa 
distinção de forma muito clara, e que isso até, ainda que sofrendo 
algumas críticas ao entrar nesse tema, eu resolvi tentar traçar essa 
distinção até na minha tese. Eu acho que é superimportante para 
interpretar normas tributárias, que a gente distinga o seguinte, uma 
coisa é a função do tributo, outra coisa é a função da norma tributária, 
a gente costuma, a doutrina no Brasil inclusive faz isso o tempo inteiro, 
você trata da função do tributo, indiferentemente de como você trata, 
aliás, como se tivesse tratando de um sinônimo ao falar da função da 
norma tributária. Eu acho que o tributo sim, ele tem como função, 
como finalidade ou como justificativa arrecadar ou não arrecadar, fiscal 
e extrafiscal. Agora, e de novo, eu não tenho um tributo puramente uma 
coisa nem outra, daí a proposta do Vogel de que o que eu posso fazer é 
em cada caso concreto identificar efeitos, todos eles sempre vão existir, 
maior ou menor intensidade, eu preciso controlar é a intensidade de um 
efeito às vezes aniquilando demais o outro. Agora uma outra coisa é a 
função da norma tributária. Se eu interpretar que a função da norma 



tributária fiscal, primordial, seja lá o que for, é arrecadar, o julgador vai 
querer fazer uma interpretação teleológica e chegar ao resultado que 
tem a melhor arrecadação possível, que foi uma crítica que se fez à 
interpretação da consideração econômica do fato gerador. Se você 
considerar que a função fiscal, a função primordial da norma tributária 
é arrecadar, faça uma interpretação teleológica e confisque, você vai 
chegar ao confisco facilmente. Eu prefiro a colocação de que a função 
da norma tributária não é arrecadar, a função do tributo é arrecadar. A 
partir do momento que estamos, que a gente está no estado de direito a 
função da norma tributária é controlar o poder arrecadatório, é regrar a 
arrecadação. A partir do momento que a função dela é regrar a 
arrecadação, esse regramento é que passa a ter uma justificativa de 
repartir encargo, de induzir comportamento. Ou seja, qual é a 
justificativa maior para o tributo, para o imposto? Custar as despesas 
gerais do estado. Qual é o critério primordial ao que eu chego para esse 
custeio? Solidariedade social e a capacidade contributiva de cada um. 
Então, a função fiscal ao meu ver nunca pode ser considerada como fim 
de interpretação teleológica, arrecadação, e sim a repartição, o encargo, 
conforme a capacidade contributiva. E a partir do momento em que a 
minha função é arrecadar, é repartir conforme a capacidade 
contributiva, eu nunca perco a função fiscal, porque por mais que você 
tenha um segundo critério de comparação que tem como objetivo 
induzir um determinado comportamento, esse critério de comparação 
nunca vai ser único, ele vai mitigar a consideração da capacidade 
contributiva, mas eu não consigo lembrar de um imposto em que 
desconsidere por total a capacidade contributiva e só tribute, por 
exemplo, conforme a localização geográfica, por mais que você tenha o 
incentivo fiscal para quem esteja, por exemplo, na Zona Franca de 
Manaus, esse incentivo ele considera a localização geográfica junto com 
a capacidade contributiva. A capacidade contributiva vai continuar 
sempre invariavelmente sendo considerada, por isso eu nunca mato o 
efeito repartidor de encargo, ele vai sempre concorrer com outro efeito 
com muita ou pouca intensidade, mas ele vai sempre existir. Quanto à 
questão de... o próprio tributo deixar de ter efeito arrecadatório, essa 
crítica se faz por alguns autores nesse sentido, tipo, eu não posso 
considerar esse tipo de coisa porque eu não posso... sai do conceito de 
tributo, se o objetivo for não arrecadar, sai do conceito de tributo. Eu 
concordo com uma colocação do Vogel quando ele diz o seguinte, de 
novo, talvez tributo seja uma coisa, norma tributária seja outra. Eu 
acho, assim como ele, é plenamente valido que o legislador institua um 
tributo querendo, o que nós intérpretes atribuamos esse efeito de; eu 
quero que o fato gerador não aconteça. Eu quero que a arrecadação 
desse tributo seja... um exemplo, se houvesse sinceridade, não haveria 
problema em que a justificativa da tributação sobre o tabaco fosse, eu 
quero que não aconteça. Se vai acontecer ou não, seria talvez restritivo 
demais eu proibir, por isso a medida é menos restritiva, mas eu vou te 
induzir fortemente, e se a minha arrecadação aqui for zero, não tem 
problema, mas a grande maioria dos autores entende que não, se a 
arrecadação for zero, se o meu objetivo for arrecadação zero, aquele 



tributo já é por si válido porque ele tem que ter alguma função fiscal. 
Eu não vejo nenhum problema. Nenhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Eu acho que existe na prática 
normas tributária cujo objetivo é ter uma arrecadação zero, talvez o 
imposto de exportação seja o maior exemplo, eu não quero que essa 
mercadoria saia do país, eu não posso proibir a exportação, mas eu vou 
taxá-la, contra qualquer critério econômico você taxar uma exportação, 
mas diante de uma necessidade que um determinado produto fique no 
país em termos de abastecimento, o imposto de exportação acontece 
para isso, o intuito é arrecadação zero. Talvez nos outros casos você 
quer arrecadar justamente porque aquela atividade vai demandar muito 
do estado. Cigarro, por exemplo, cigarro vai, o fumante vai demandar 
muito mais da saúde pública do que o não fumante, então, eu estou 
falando o seguinte, já que eu não posso impedir o cidadão de não 
fumar, vou arrecadar rios de dinheiro, até porque eu vou precisar 
desses rios de dinheiro para custear o tratamento dele pelo SUS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alíquota zero e normas de 
isenção, não produz arrecadação, né? Alguém quer falar mais sobre o 
tema? Paulo, podemos voltar a ele, né, a presença do Schoueri? A pauta 
está esgotada. Alguém quer apresentar alguma questão? Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É um tema que ainda não está 
encerrado, mas pelo menos surgiu como uma luz no fim do túnel, não 
sei a que ponto vai chegar isso no Supremo Tribunal Federal. É sabido 
que nós temos enfrentado uma má vontade, ou uma má interpretação 
da Constituição com referência ao efeito da revogação de uma isenção 
que deveria no caso do Imposto de Renda de acordo com o art. 104 do 
Código Tributário Nacional, produzir efeito somente a partir de 1º de 
janeiro de 2020, e nos tributos sobre a produção de circulação 
considerar que a isenção ou parcial ou revogação dela também 
constituiu um aumento de tributo. Dizer que, não é surpresa para o 
contribuinte, enfrentar com uma espada, digamos, na cabeça o tempo 
todo porque tem isenção, ele dorme com uma isenção e acorda com 
uma tributação e, às vezes, eu, né, realmente acho que a doutrina é que 
considera a revogação da isenção como um aumento de tributo é a mais 
correta, né? Infelizmente nós estamos com um caso de 30 anos de uma 
súmula e uma jurisprudência que vai se firmando, mas tivemos um 
caso de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, na segunda 
turma... não, na primeira turma, o número do acórdão é o 564225 do 
Rio Grande do Sul. Esse acórdão trata de uma revogação de uma 
redução de base de cálculo que entendeu o Supremo Tribunal Federal, é 
uma isenção parcial. Então, foi revogada a redução da base da base de 
cálculo que o estado do Rio Grande do Sul passou a exigir de imediato 
conforme entendia o seu departamento jurídico e a legislação, só que o 
Supremo Tribunal Federal neste caso considerou que a revogação do 



benefício fiscal tem que obedecer aos princípios da anterioridade, e 
entende que essa revogação é o aumento indireto de tributo. Então, ele 
diz promovido aumento indireto de imposto sobre circulação de 
mercadoria por meio de revogação de benefício fiscal, surge o dever de 
observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal, 
constante na alínea B e C do inciso III, art. 150 da Carta constitucional. 
E foi por maioria, evidentemente, o ministro Dias Toffoli foi contrário, 
mas teve mais uma... outra acho que também da ministra Carmen 
Lúcia, mas pelo menos o acórdão do tribunal de origem foi mantido. Ele 
está com embargos de divergência, então ainda podemos dizer... ele está 
com embargo de divergência... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No Supremo? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, no Supremo. Porque segundo o 
estado do Rio Grande do Sul, ele está em desacordo com a 
jurisprudência brasileira. 

Orador Não Identificado: E está mesmo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Está. Agora, o que nós podemos 
esperar disso? Eventualmente no plenário que talvez o estado do Rio 
Grande do Sul vai fazer... Levar esse recurso, e esses ministros que 
estão aqui e mais alguns que tem na segunda turma, com... será essa 
mudança que teve no Supremo Tribunal Federal suficiente para manter 
isso? Porque é uma situação boa essa daqui, é uma situação... correta, 
eu acho que absolutamente correta, nunca vi concorrer com o estado da 
própria súmula, né? E principalmente no Imposto de Renda que tem 
uma norma específica quanto a isso no Código Tributário Nacional, né? 
Mas então aqui está esse recurso especial e que... 

Orador Não Identificado: Especial ou extraordinário? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Desculpe, extraordinário. Especial no 
sentido de ser um caso especial. Bom, é uma notícia é uma 
eventualmente, não sei, eu acredito que realmente ele vai ser 
derrubado, mas pelo menos é um início. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o 
tema? Outro assunto, João. Eu acho que realmente nós não temos aqui 
mais a nossa presença costumeira, aqui, o Sampaio, o Sampaio tinha 
uma bola de cristal do Supremo, né? Aliás, era um palpitômetro, ele 
daria um palpite sobre o que vai acontecer no futuro. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, é só aproveitando esses minutos 
finais aqui, só comentar uma solução de consulta da Cosit que 
examinou a seguinte situação. Nós sabemos que existe um regime do 
art. 74 da Lei 9.430 que trata de compensação de tributos, de créditos 
tributários do contribuinte, e nós sabemos também que é amplamente 



aceita a compensação de tributo, crédito, pode ser o crédito do 
contribuinte pode ser oposto contra o débito do próprio contribuinte, 
nós sabemos que esse débito também pode ser, esse débito também 
pode ser originado de retenção de imposto na fonte. Então, a fonte 
pagadora retém imposto, ela é sujeito passivo daquela obrigação 
tributária perante a União, e ela opõe um crédito seu contra esse débito 
que ela tem contra a União de que é proveniente de imposto retido na 
fonte, isso é amplamente, é até um ato declaratório regulando esse 
procedimento, e é amplamente aceito pela fiscalização. Não há 
nenhuma restrição, tanto no ato declaratório, quanto na legislação em 
geral, há um imposto retido na fonte de rendimento remetidos ao 
exterior, então imposto que é retido de rendimentos que foram auferidos 
por não residentes. Então, eu não enxergo nenhuma restrição, a regra 
geral de oposição do crédito contra o débito de retenção na fonte não 
distingue se o beneficiário desse rendimento é residente ou não 
residente. Então é perfeitamente possível se opor o crédito contra o 
débito de proveniência de retenção de Imposto de Renda na fonte de 
rendimento auferido por não residente. Ocorre que no regulamento do 
Imposto de Renda tem lá um dispositivo que agora eu não me recordo 
se ele tem até base legal, talvez tenha até uma base legal nele que seja o 
próprio decreto, seja uma criação do próprio decreto, que exige que na 
hora de fazer a remessa seja feita a comprovação do pagamento do 
imposto que é retido na fonte na hora de fazer a remessa para... o valor 
para o não residente. Então, existe uma regra de comprovação desse 
pagamento, não é uma regra que cria o pagamento, não cria a 
incidência, ela não cria nada, ela simplesmente dispõe que deve ser 
feita a prova do pagamento. E aí então como é que se faz a prova do 
pagamento junto ao banco na hora de fazer a remessa? De um imposto 
que vai ser não pago via Darf, mas vai ser pago, "por meio de 
compensação". É só apresentar ao banco a PER/DCOMP de conta. 
Apresenta-se ao banco a PER/DCOMP e está feita a prova do 
"pagamento". Ocorre que essa, possivelmente, algum banco se sentiu 
desconfortável com essa prova desse "pagamento" e fez uma consulta à 
Cosit, e a Cosit respondeu assim: Não, art. 156 do CTN, formas de 
extinção da obrigação tributária, o pagamento, a compensação, a 
decadência, toda aquela listinha de formas de extinção da obrigação 
tributária e nós temos que interpretar a lei no seu, naquilo que ela está 
escrito, e a lei fala em pagamento, e pagamento não é compensação. 
Então, queria só trazer essa questão que me parece que é uma 
interpretação muito apegada à literalidade, mesmo porque se fosse 
correta essa interpretação a gente teria que admitir que essa norma do 
pagamento, que fala de pagamento, de comprovação do pagamento teria 
revogado a lei anterior que permite a compensação com débitos retidos 
na fonte. Aliás, essa lei, esse dispositivo que está no regulamento me 
parece que até é muito antigo, possivelmente ele é até anterior à Lei 
9.430, mas só queria trazer a questão aqui. 

Orador Não Identificado: Qual é o número da solução de consulta? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que de memória 
ele tem sim, base legal é antiga, que provavelmente a Lei 4.162, não, Lei 
4131, mas realmente é uma interpretação literal absolutamente 
inadequada, não é? Porque se... o que a Lei quis dizer evidentemente é a 
extinção da obrigação própria, a extinção da obrigação tributária, 
infelizmente nós temos esse tipo de coisa no órgão que eu até na 
semana passada elogiei pela qualidade das soluções de consulta de 
manifestações que tem feito, muitas vezes cai para o lado arrecadatório. 
Por outro lado, nós já temos até em jurisprudência um reconhecimento 
de que compensação é forma de pagamento. E na verdade é pagamento 
no sentido estrito, mas é uma extinção da obrigação tributária. 

Orador Não Identificado: Qual é o número da solução de consulta? 

Sr. Maicon Galafassi: Maicon. A solução de consulta, salvo engano, é a 
60/2015. Essa consulta, na verdade, eu identifiquei, eu analisei essa 
consulta e eu identifiquei dois problemas nela. O primeiro, que na 
própria ementa ele usa ao se referir a essa questão toda ele usa a 
palavra pagamento como, uma hora ele usa pagamento claramente 
como quitação e outra, na mesma ementa ela utiliza quitação querendo 
se referir a pagamento, mas na ementa mesmo ele faz referência ao art. 
156, inciso I, o que demonstra que ele usa pagamento em sentido amplo 
e o sentido restrito ao mesmo tempo. Ao longo da exposição da 
fundamentação das soluções de consulta ele junta uma doutrina que, a 
doutrina ela faz menção a existência de um sentido amplo e um sentido 
restrito para o termo pagamento, e ele, em momento algum ele faz, 
embora ele cite essa doutrina e fique isso evidente, ele prolonga a sua 
conclusão de que olha, pagamento é sentido restrito ao art. 156, então 
ele não aborda com profundidade a doutrina que ele mesmo traz. Tem 
mais um problema essa solução de consulta, a conclusão dela, a 
fundamentação dela, ela fala o seguinte, olha, tem que fazer a prova do 
pagamento, não bastando a declaração de compensação. Quando você 
pensa o termo não bastando você pensa, é possível você apresentar a 
declaração de compensação, e seria necessário você provar a origem 
desse crédito perante ao Banco Central para poder remeter o dinheiro 
para o exterior. O que torna a prova um tanto delicada. E para piorar, 
contrapondo-se a essa conclusão do não bastando, ele, sem qualquer 
explicação, sem qualquer justificativa de forma totalmente 
despretensiosa, ele cita um artigo da IN 1.300, não vou lembrar agora o 
número, acho que é 93, noventa e poucos, em que ele diz que possível 
você desistir da compensação. E também que ele diz assim: ó, tem, 
fazer prova do pagamento. Olha, se você fez uma compensação, você 
pode desistir para você conseguir fazer a prova do pagamento, ele chega 
na conclusão e fala assim: ó, se você quiser usar... não basta o 
PER/DCOMP, o você que concluiu que é possível utilizar o 
PER/DCOMP, mas teria que fazer uma prova adicional, então é uma 
solução de consulta em... tem cinco, seis páginas e nessas cinco, seis 
páginas eu consegui identificar todos esses problemas. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não bastando, pode 
significar que não é uma prova suficiente da extinção do crédito 
tributário. Pela ordem, você tinha pedido a palavra? Não? 

Orador Não Identificado: Eu só queria saber o número. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então é você, Luise? 

Sra. Isabela: Oi. Eu dei uma olhada nas-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá para você identificar o 
seu nome? 

Sra. Isabela: Desculpa. Bom dia, meu nome é Isabela. Eu dei uma 
olhada na legislação a respeito disso, essa semana, e a Lei 4131, se 
você der uma olhadinha, especificamente no art. 9º, ele trata da questão 
das remessas de valores para o exterior, ele fala da necessidade de 
registro, no órgão competente, que hoje, é o Banco Central, e a 
comprovação do pagamento, no § 1º. Só que aí no § 3º ele usa, ao invés 
da expressão pagamento, a expressão quitação. Que na verdade ele vai 
dizer exatamente a mesma coisa. 

Orador Não Identificado: Que é prova de pagamento. 

Orador Não Identificado: Então no regulamento está pagamento, né? 

Sra. Isabela: Ele quer dizer exatamente a mesma coisa, só que no § 3º 
ele usa a palavra quitação ao invés de pagamento. No primeiro ele usa 
pagamento e no terceiro ele usa quitação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Eu acho que, com a 
exposição do Maicon eu entendi pelo menos a exposição da Cosit, se há 
possibilidade de existir uma compensação, não é, eu faria a remessa 
sem ter quitado o imposto em caráter definitivo. Mas eu não acredito 
que isso justifique o meu entendimento. Porque de qualquer forma, a 
pessoa jurídica, fonte pagadora e remetente, conserva a 
responsabilidade tributária, não é? Se ela descontou o imposto ou fez 
um reajuste do rendimento, ela está devendo o tributo, o governo tem 
na pessoa jurídica da fonte a sinalização da arrecadação, não precisa 
criar embaraços ao cumprimento da obrigação contratual de efetuar o 
pagamento via remessa posterior. Alguém quer falar? 

Sr. João Francisco Bianco: Essa desistência, possibilidade de 
desistência, desculpe, essa possibilidade de desistência da 
compensação existe também no caso de pagamento para residentes no 
Brasil. Isso não impede que a fonte continue sendo responsável, 



continue sendo o sujeito passivo da obrigação e que vai responder pelo 
pagamento desse imposto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É interesse observar 
também, Luiz, que o art. 9º ele não se refere à fonte de produção, ele 
fala do pagamento do imposto. Talvez o legislador lá de 1962 pudesse 
estar, bom, o contribuinte no exterior tem que pagar o imposto antes de 
mandar, ante de receber o rendimento, talvez não tenha se apercebido 
que esse imposto seja devido na fonte a responsabilidade é da fonte e 
permanece, eu posso dizer para vocês que naquela época não havia 
uma segurança nem doutrinária tão firme como nós temos hoje na 
figura do responsável tributário, essa lei é anterior ao CTN inclusive, 
não é? E da responsabilidade que ele tem quanto ao tributo que ele deve 
reter, não é? Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Porque na época do Código Tributário Nacional 
visto nós não possamos utilizar o termo pagamento de uma forma tão 
literal, porque o art. 165 do CTN fala em direito à repetição do 
pagamento indevido, então se eu for tão literal a este ponto, se eu 
extingo uma obrigação tributária por meio de uma compensação, então 
por acaso eu não teria direito à repetição de indébito já que o CTN fala 
em pagamento indevido. E o CTN fala em pagamento indevido em 
quaisquer de suas modalidades, mas aí ele está se referindo ao art. 162 
falando em pagamento em diversas modalidades, estampilha, em 
cheque postal, mas obviamente, em caso de compensação, eu também 
teria direito a uma ação de repetição de indébito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Victor. 

Sr. Paulo Victor: Só fazer um acréscimo. Será que a palavra quitação 
não é um pouquinho mais ampla do que pagamento? Será que não 
seria até mais fácil ir pelo argumento de quitação, e dizer, quitação 
facilmente incluiria compensação, eu posso quitar de repente como, por 
exemplo? Eu acho que a própria legislação dá esse sustentáculo ao 
diminuir o problema, ela não resolve, mas ela diminui o problema 
quando ela faz quitação em vez de pagamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu discordo porque homologar a compensação depende 
da homologação que decorre após cinco anos, né? Se for tácita. 
Dificilmente o fisco vai e homologa uma compensação de plano. Pelo 
contrário, deixa os contribuintes [ininteligível]. Quitação não posso 
interpretar coma homologação passível de ser não homologada tem a 
quitação, a quitação se dará no momento que houver homologação. 
Nesse sentido é que eu vejo que a Cosit teve um certo cuidado em dizer 
que: olha, espera aí, compensação para você remeter por que é que você 
não me traz um Darf pago e continua discutindo a sua compensação 
que é passível de ser não aceita? Bem por aí. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um ponto importante 
também, obviamente, é um ponto importantíssimo. Mas se o pagamento 
for, como é, inclusive na fonte, o lançamento é por homologação, aqui 
também depende da homologação futura-- 

Orador Não Identificado: Esse pagamento não recebeu a respectiva 
quitação, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o seu argumento, ele 
inutiliza também a prova via Darf, né? Você não teve lançamento, está 
sujeito a anterior homologação. É importante que se pense. 

Orador Não Identificado: Mas com a compensação eu tenho a extinção 
imediata sob condição resolutória. 

Orador Não Identificado: Mas não é quitação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse ponto, você tem 
extinção, você tem a extinção nesse momento, e se futuramente não 
houver homologação, o que acontece é um evento futuro além daquela 
quitação anterior, mas como o efeito é resolutório, o que vale desde o 
momento da ocorrência. Não é uma suspensão do: olha, você não tem 
quitação, você vai ter só no dia que tiver homologação. Não. Paulo 
Victor. 

Sr. Paulo Victor: É engraçado que esse seria um caso típico de controle 
de não discriminação no âmbito da União Europeia, seria um caso 
extremamente típico desse tipo de controle, está havendo uma nítida 
discriminação, não no tipo pejorativo, diferenciação entre o nacional e o 
estrangeiro nesse caso. A pergunta que me surgiu agora é a seguinte, 
esse tipo de contribuinte discriminado, ele precisaria ir ao direito 
internacional? Será que o nosso direito doméstico constitucional não o 
asseguraria? Ou seja, será que o nosso próprio direito doméstico 
permite tranquilamente esse tipo de discriminação e ele teria que ir 
para o direito internacional ou será que ele poderia tentar se valer do 
direito doméstico para impedir esse tipo de discriminação, 
principalmente porque, voltando ao primeiro tema, não é uma 
discriminação baseada na capacidade contributiva. É uma 
discriminação que precisaria de uma justificativa extrafiscal que eu não 
sei se eu consigo identificar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com essas considerações 
finais aí sobre esse tema que foi muito oportuno trazer, eu não tinha 
ainda tido ciência dessa decisão da solução de consulta, muito 
oportuna, uma coisinha, tanta consideração jurídica, não é? Até o nível 
que foi, por fim, apresentado pelo Paulo Victor. Então, damos a reunião 
por encerrada, nos encontramos a semana que vem. 
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