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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos dar início aos nossos 
trabalhos. No Pequeno Expediente, comunico aqui e agradeço ao Dr. Hiromi pelo 
livro. Comunico o lançamento da 36ª Edição do Imposto de Renda das Empresas, 
interpretação e prática, Dr. Hiromi e filhos, e doação para o Instituto, de modo 
que está à disposição, também, na nossa biblioteca. Muito obrigado, Hiromi. As 
dúvidas podem ser dirimidas diretamente com o autor. Vamos divulgar o telefone 
dele. Alguma comunicação? Também outro lançamento hoje, no Rio de Janeiro, 
dia 6 aqui, em São Paulo, da Quartier Latin, Modulação em Matéria Tributária, 
do Dr. Fábio Martins de Andrade. Então, vamos dar início aos trabalhos. O 
primeiro assunto da pauta: ICMS, venda pela internet e consumidores situados 
em outros Estados. Prof. Paulo Bonilha.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, meus caros associados, eu 
me dispus, na semana passada, a colocar esse item em pauta porque os jornais 
da semana passada - segunda, terça, quarta - trataram de um assunto referente 
a um inconformismo de alguns Estados em relação às vendas pela internet. O 
consumidor final liga, através da internet, entra em contato, pede uma 
mercadoria e essa situação mudou muito o que era o tradicional compra do 
consumidor. Ele comprava mais perto de casa, ou na cidade, ou na cidade 
vizinha, etc. Então, esse problema não é novo no ICMS e ICM. Inclusive, existe 
uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. Eu 
trouxe apenas dois julgados (tem mais de dois) que praticamente fixaram uma 
jurisprudência. Eu vou ler a ementa rapidamente: “ICMS, operação interestadual; 
venda direta da matriz a comprador domiciliado em outro Estado; entrega através 
de filial, fato gerador único. Não há como falar em operação interestadual se o 
comprador residente em determinado Estado adquiriu o bem diretamente da matriz 



do vendedor, em outra Unidade Federada. A circunstância de o bem adquirido 
haver sido entregue através de filial localizada no domicílio do comprador não 
configura novo ato gerador de ICMS". E aqui já é ICMS. Um outro, também, da 
Segunda Turma. Enfim, o que é importante salientar é o seguinte: na verdade, 
com a venda final, a última venda encerra a circulação, cessa a circulação da 
mercadoria. O que há depois é uma entrega do produto e aí é que nós temos um 
problema: os Estados não se conformam e, agora, então, com a internet, a 
questão está tomando novamente um vulto. E as notícias dizem que no Estado 
da Bahia, por exemplo, as transportadoras não podem entregar sem que seja 
pago o imposto ao Estado da Bahia. Então está havendo retenção, o que significa 
uma nova modalidade de barreira de Estado, não é? Não sai do armazém da 
transportadora sem o pagamento do imposto. E muitos dos compradores acabam 
pagando o imposto porque o produto que ele quer está ali, chegou e ele não pode 
ter... Evidentemente, a meu ver, é uma absoluta ilegalidade e uma 
arbitrariedade. Então, pergunta-se: há uma solução para isto? O nosso querido 
Luiz Carlos, depois de estar em pauta, falou comigo e ele escreveu um artigo 
muito bom sobre o assunto. Ele se lembrou de um precedente, que é o Convênio 
51, de 2000, não é, Luiz Carlos? Esse Convênio ICMS, ele trata das vendas de 
veículos das concessionárias. Foi um jeitinho de passar algum dinheiro para o 
Estado. O consumidor comprava, por exemplo, em São Paulo e aí, então, o 
problema também, nessa época, 1998, 99, 2000, aumentou com os outros 
Estados e, com isto, nós tivemos uma acomodação com esse Convênio. Eu 
entendo, e o Luiz Carlos apenas aponta esse precedente, é preciso encontrar uma 
solução. Eu, no meu entender, essa solução não atende os problemas da 
internet, porque na internet são ‘N’ produtos. Não é o veículo, são vários 
produtos. No caso das concessionárias, elas, as empresas, é que faziam o 
repasse. Por quê? O Estado não pode repassar um tributo que é do Estado. Na 
verdade, na última operação, nós temos uma incidência da alíquota interna e não 
se fala emoperação interestadual. E eu atento, então, para a Constituição, 
Parágrafo 2º do Art. 155, Inciso VII, em que nós temos um conceito 
constitucional de operação interestadual para fins de incidência do ICMS. E ali 
diz claramente, a meu ver... Nós podemos até ver isso aqui, só para lembrarmos 
desse texto 71, Inciso VII, do Parágrafo 2º: “Em relação às operações e prestações 
que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado”, quer 
dizer, a hipótese está tipificada na Constituição, “adotar-se-á: Letra a) Alíquota 
interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto.” O comprador, 
pessoa particular ou empresa, está como consumidor, não como contribuinte. “E 
letra b) Alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele”. Então, 
meus caros, diante desse texto tão claro, o que eu verifico é que os fatos é que se 
alteraram. Vejam que essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bem 
clara. Ele aplicou a lei da época, que é a lei de hoje, só que os fatos é que se 
alteraram com a amplitude das compras pela internet em todo o país. Quer dizer, 
qualquer brasileiro, através da internet, pode adquirir bens em outro Estado. Eu 
posso fazer compras de uma empresa que tenha loja virtual no Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, etc. A compra vem pelo Correio ou por empresas 
transportadoras até o meu domicílio. Então, eis aí um problema para a Mesa de 



Debates que, me parece, o Luiz Carlos também achou, bem interessante para ser 
discutido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. O Luiz Carlos quer falar? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Bom dia a todos. Eu acho que, como o Prof. Bonilha 
bem salientou, o direito, aqui e perante as normas constitucionais, é bastante 
claro. O que houve foi uma mudança de fatos e uma evolução numa modalidade 
de vendas, que é a modalidade de venda direta ao consumidor. E também, o que 
pode estar acontecendo aqui é uma perplexidade em função das alterações 
provocadas, de uma maneira geral, pela internet, e uma situação em que, apesar 
do direito posto, do direito positivo, ter uma solução muito simples, ou seja, esse 
ICMS cabe inteiramente ao Estado de origem, há uma perplexidade e haveria até, 
talvez, uma injustiça, pelo seguinte: o ICMS ser analisado por um prisma 
econômico, porque o ICMS é um imposto que todos nós aprendemos, nas aulas 
de graduação, é um imposto sobre consumo, uma modalidade de consumo. E 
aqui, o Estado onde o bem é consumido, nessa operação de comércio eletrônico, 
não recebe um centavo do ICMS sobre essa operação. Isso que vem causando a 
revolta de alguns Estados, como a Bahia, como o Mato Grosso, como o Ceará, 
que eu tenho notícia; que vem cobrando... Eles cobram como se fosse o... A 
mesma sistemática do diferencial de alíquota. Então o Estado da Bahia cobra, 
por exemplo, 10%, porque seria a diferença entre uma alíquota interestadual, 
que eles entendem que seriam aplicáveis, e a alíquota interna da Bahia. O que 
existe é uma situação muito difícil porque essa regra da Constituição... Além do 
mais, ela tem, talvez, uma justificativa de que na operação de venda ao 
consumidor final não existe contribuinte no Estado de destino, porque a pessoa, 
o comerciante, está em outro Estado, que é o centro de distribuição da empresa 
de comércio eletrônico, e o destinatário é uma pessoa física. Então, haveria um 
problema muito grande de se atribuir uma responsabilidade de recolhimento de 
ICMS para uma pessoa física. E, por outro lado, também não existe a pessoa a 
quem se exige imposto no Estado. Então, esse é um problema sério. Outra 
questão é o exemplo do Convênio 51, de 2000, que é aplicado só para o setor de 
veículos e para as vendas diretas. Esse Convênio, ele foi celebrado também em 
razão da internet, porque naquela época, em 99, 2000, começaram as vendas de 
veículos por internet. Eu acho que, se não me engano, até a General Motors 
criou, lançou um veículo novo e a grande novidade em relação a esse veículo era 
poder escolher todos os opcionais e todas as cores e fazer o pedido pela internet. 
E isso gerou uma perplexidade tributária porque, afinal de contas, era a própria 
montadora que estava vendendo para o consumidor. Agora, em relação a essa 
venda de veículos, o que existia era a Lei Ferrari, que é a lei que regula a 
distribuição de veículos, e que essa lei prevê o curso forçado, digamos assim, do 
veículo, porque a entrega do veículo, apesar de ser uma venda direta, ela deveria 
ser feita necessariamente no estabelecimento da concessionária. E quem já 
comprou um veículo novo sabe que a concessionária entrega o manual em mãos, 
dá uma série de instruções sobre os dispositivos, de como se utilizar algumas 
coisas, as revisões etc... Então, em função dessa especificidade do Direito 
Comercial, existia essa figura da concessionária, que é uma intermediária. O que 



poderia se alegar é que: “Olha, a concessionária não é um contribuinte, ela não 
faz parte da relação comercial”. Mas, o fato é que a concessionária, não para 
aquela operação, mas para as outras operações, era uma contribuinte de ICMS e 
era, indubitavelmente, uma intermediária dessa operação. Então, a solução foi se 
fazer um repasse, e o repasse era feito pela própria montadora. Então, a 
montadora calculava o valor da operação, aplicavam as regras da operação 
interna. Existia, conforme a alíquota de IPI, conforme Estado de destino, uma 
regra de partilha entre o Estado de origem e Estado de destino. No comércio 
eletrônico, a maior perplexidade é que não existe essa figura, não existe este 
intermediário. Então, um exemplo de um convênio, como o Convênio 51, ele 
pressupõe o quê? Pressupõe uma renúncia recíproca de todos os Estados, em 
que os Estados de origem abrem mão de uma parcela da tributação em favor dos 
Estados de destino. Em relação à primeira parte, do Estado de origem abrir mão 
dessa parcela, o Convênio seria até o diploma adequado, porque seria uma 
espécie de renúncia fiscal e o Convênio pode dispor sobre isso. O problema aqui 
seria a segunda parte, que é a atribuição de uma competência para um Estado 
de destino, porque, segundo a Constituição, o Estado de destino não teria direito 
a esse ICMS e um Convênio estaria, de certa forma, atribuindo uma competência, 
uma receita tributária, a um ente que a Constituição não prevê. Então, esse 
acordo, essa renúncia recíproca, talvez pudesse ser questionada sob esse prisma. 
E acho que, por fim, eu só gostaria de ressaltar, também, que eu tenho uma 
informação de bastidores, mas ouvi de algumas empresas do setor, que na 
próxima reunião do CONFAZ, esse assunto vai à pauta e que já está estaria 
acordado um Convênio, justamente, não sei, agora, os detalhes desse Convênio, 
mas seria um Convênio nesses termos, em que se discute, inclusive, a criação de 
novos códigos de operações para o comércio eletrônico... Quer dizer, já está se 
descendo a detalhes sobre a regulamentação dessa operação e da partilha. Dois 
pontos que merecem destaque... Um ponto que existe e um ponto que o Estado 
da Bahia sempre questiona é que esse comércio eletrônico - e isso aí também é 
um campo de patologia (não é?) - dá ensejo a que uma própria loja física faça 
uma venda, mas essa venda seja registrada como se fosse pela internet. Então, 
por exemplo, um cidadão qualquer num Estado ou no Estado da Bahia, vai a 
uma loja na Bahia, compra um produto, mas vamos supor que não exista a 
disponibilidade de estoque desse produto. Então, o vendedor faz uma ordem e 
essa mercadoria é remetida do centro de distribuição da loja até o consumidor 
com o... E aí é dito que isso foi uma operação de comércio eletrônico sem a 
tributação do... Sem a dupla, os dois fatos geradores: o primeiro, da remessa do 
centro de distribuição para a loja, e o segundo, da loja para o consumidor. Eu 
não sei exatamente qual seria um ganho partindo de uma tributação normal e 
essa operação seria neutra; ganho talvez se houvesse um benefício fiscal no 
Estado do centro de distribuição. Então eu acho que são essas as considerações.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Tem, aqui, duas 
solicitações, do Prof. Gerd e Prof. Schoueri. Mas, antes, eu acho que seria bom a 
gente colocar um pouquinho da situação fática, até para ficar bem claro sobre o 
que nós estamos falando, não é? Se nós estivéssemos pensando na época da 



Constituição de 88, uma caneta seria mandada da fábrica para o outro Estado, 
em alguma loja. Essa loja venderia para o consumidor; fisicamente aconteceria 
isso. Hoje, o consumidor faz diretamente, no produtor ou numa loja de São 
Paulo, uma compra via internet. A caneta vai fisicamente, mas não passa por 
ninguém lá. Eu só quero entender porque você mencionou alguns Estados que 
estão questionando e querendo cobrar a diferença: de quem eles estão querendo 
cobrar? Vamos imaginar, também, que... Vamos abandonar situações, aqui, que 
você chamou de patológica..., que, talvez, fossem situações de simulação da 
realidade, que tem uma loja que seria a vendedora e formula uma solicitação via 
internet. Mas qual seria o destinatário da cobrança nesses Estados?  

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Creio que, atualmente, isso varia de Estado para 
Estado, mas é o próprio remetente, porque a mercadoria fica parada, na barreira, 
e ela só é liberada se há o recolhimento. E esse recolhimento, geralmente, é pela 
Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Então, quem providencia isso e dá 
seguimento a carga é o próprio remetente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Prof. Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Realmente, o Ricardo já antecipou a importância 
máxima, nesse caso, da situação fática; fático-jurídica, não é? Qual é o papel da 
filial no outro Estado? Eu acho que isso é básico. Como no caso que você 
chamou de patológico, que eu achei muito interessante, na verdade, pode ser 
simplesmente uma questão de fraude, mas pode ser algo dentro da organização, 
dentro da sistemática de internet. Mas, no momento em que a filial no outro 
Estado tem por objeto a venda daquele produto,  e é ela que vai entregar. Como 
nós vamos, inclusive, saber se a venda foi via internet ou se foi na própria 
distribuidora? Então é muito complicado isso, não é? E, de qualquer maneira, 
essa questão da tributação de origem, aí nós iríamos para os próprios conceitos 
dos princípios, porque é imposto de consumo, como você disse muito bem, e, a 
rigor, quem deveria receber a tributação é o Estado do consumo, ou seja, onde 
está o consumidor. Você sabe muito bem que houve tentativas de transformar 
mesmo esse princípio, o do ICMS no Estado que é cooperado pelo destino e não 
pela origem. Na Constituição de 88 se fez essa tentativa. E foi, aliás, muito 
curioso esse episódio. Eu não sei se vocês se lembram. Vocês se lembram do 
Adicional Estadual do Imposto de Renda, aquele monstrengo que entrou na 
Constituição? E por quê? Porque estavam querendo introduzir o princípio do 
destino, aí os Estados da origem, inclusive São Paulo, falaram: “Mas aí, nós 
vamos ter uma perda de receita”. “Ah, não tem problema. Nós compensamos 
como Adicional Estadual do Imposto de Renda”. Aí o Constituinte terminou, não 
vingou o princípio de destino, aliás, muito curioso, pela resistência dos Estados 
do Nordeste que, a rigor, deveriam ficar felicíssimos, porque eles iriam receber a 
arrecadação. Mas, acontece que eles não tinham uma estrutura administrativa 
suficiente para administrar. Eles achavam mais interessante continuar esse 
sistema atual: Estado de origem e só a diferença que se cobra. Muito bem, mas aí 
eu acho que foi mais ou menos o Monteiro Lobato que entrou na jogada e falou: 
"Não, mas o imposto já é nosso". Quer dizer, os Estados não tiveram a perda, 



mas falaram: “Não, mas esse adicional é nosso”, e entrou na Constituição de 88. 
É claro que tiveram que tirá-lo depois, etc. Então é uma polêmica muito grande. 
Inclusive, na Europa, eu não sei se eu estou antecipando o que o Schoueri vai 
querer falar, onde o princípio é o princípio do destino, mas há muita controvérsia 
quanto a isso atualmente. Mas, de qualquer maneira, nesse caso, eu acho que 
tem que ser examinado bem qual é a atividade do estabelecimento no Estado do 
consumidor, porque, inclusive, na legislação do ICMS, cada estabelecimento é 
contribuinte autônomo. No momento em que esse contribuinte autônomo, filial 
em outro Estado, exerce a mesmíssima atividade, ou seja, venda de veículos, e 
esse veículo é, efetivamente, entregue por ele ao consumidor, eu acho que a 
posição dos Estados de destino é bastante forte para defender a incidência. Tanto 
assim que, no caso dos veículos, já ganharam esse Convênio e a tendência, 
justamente, de estender isso, de uma forma geral, para outros produtos, o que 
naturalmente envolve uma série de questões constitucionais da maior 
importância. Por quê? Afinal de contas, isso um Convênio não pode fazer. O 
Convênio não pode mudar qualquer sistemática ligada a repartição da receita. 
Então, envolve uma série de aspectos constitucionais, mas, quanto ao mérito, eu 
acho que é acertado que o Estado de destino possa cobrar, no momento em que o 
outro, a filial dessa empresa, tem essa atividade, a mesma atividade, e está 
participando da entrega, prestando outros serviços... Aliás, é bem diferente, por 
exemplo, de um representante. Se tivesse o mesmo representante comercial no 
outro Estado, aí a situação seria outra. Mas, existe uma filial com exatamente a 
mesma atividade da matriz. É isso que eu acho que é o ponto importante que eu 
vejo, à primeira vista, e pressupõe, evidentemente, um exame melhor da situação 
fática. Faz favor. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Só uma observação: é que quando existe a filial, sem 
dúvida nenhuma existe um direito de Estado do destino, mas existem estruturas, 
talvez até a maioria, em que não existe filial no Estado de destino. O que existe é 
apenas o site e um centro de distribuição com entregas em todo o território 
nacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, mas eu acho... Porque uma coisa é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa ele falar, ele já está pedindo e 
já cedeu... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas interessa isso... Porque, assim, ele pode 
contemplar... Porque assim o Schoueri pode contemplar exatamente o raciocínio 
completo. É justamente esse. Esse centro de distribuição deve ter, então, tem 
uma outra atividade: tem a atividade só de distribuição. É que nem uma 
transportadora com um terceiro. Poderia ser um terceiro, simplesmente, não é? 
Uma companhia de armazenagem e etc. Aí ela, o centro de distribuição, ela não 
exerce toda a atividade, ela não faz venda, ela não dá assistência, como você 
falou no caso dos veículos, então tem que verificar bem qual é a atividade; se é 
simplesmente um ponto onde distribui, que pode ser até alugado, pode ser até 



reservado e etc., aí novamente muda. E agora, a palavra para o Schoueri, para 
opinar sobre tudo que foi falado. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou pedir que a gente obedeça a 
ordem da solicitação de palavra, porque eu sei que a gente quer falar, mas aqui a 
mesa é de debates, mas tem que ter uma certa ordem, porque é muita gente e a 
gente quer dar a palavra para todo mundo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sr. Presidente, a minha antiguidade permite que eu...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu respeito muito. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Se justamente é o ponto... Não, é mesa de debate. Se 
o ponto não está concluído e ele, justamente, eu rebater... Se cada vez eu vou 
rebater, justamente, ele tem uma observação importante para a minha opinião; 
eu acho que precisa concluir o raciocínio para o seguinte poder apreciar o 
conjunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai me desculpar, eu sou o 
mediador. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sr. Presidente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não sou o Presidente. Eu sou 
o mediador e a minha função aqui é conduzir o debate. Então eu peço, da mesa e 
dos companheiros, que respeitem. Foi sempre assim, o Prof. Paulo teve, com a 
elegância dele, sempre teve um cuidado muito grande com isso e eu quero 
manter também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O tema que o Prof. Paulo Bonilha nos trouxe, sobre 
venda na internet, num primeiro momento pareceria algo muito simples. Eu 
confesso que, por algum tempo, até achava que era um tema tranquilo. Afinal de 
contas, venda por internet... Internet nada mais é do que um novo meio para a 
venda entre ausentes, ou seja, nada mais... Já havia a venda por telefone há 
muito tempo. O caso que o Prof. Paulo nos traz, inclusive, ou o que o Prof. 
Ricardo nós coloca aqui, da caneta, afasta um grande dilema, que é a venda por 
internet de bens virtuais. Ou seja, o Ricardo nos colocou uma situação em que o 
bem é físico e este bem está sendo vendido. Eu digo isso só para ressalva, para 
dizer que o tema é muito mais complexo quando se trata de um site que vende 
um bem virtual; pense numa música, em que a situação é bem mais difícil e 
também pode ser tratada. Então, por enquanto, assim, na primeira vez, você fala 
assim: “Ah, não. Isso é uma mera operação entre ausentes, uma mera forma de 
comunicação. Tanto faz. Antigamente, eu pegava um catálogo, telefonava e pedia 
um produto e agora o catálogo chega via internet, eu compro e não há qualquer 
mudança”. Essa é a primeira reação que nós temos. Depois, continuamos a 
pensar um pouco e vamos falar: “Espera aí. Houve de 88 para cá, um 
crescimento muito grande dessas operações”. E, de fato, eu não preciso dizer o 
nome dos sites, eu pensei em dois ou três sites, aqui, onde todos nós fazemos 
compras, onde o Brasil inteiro faz compra, pelo mesmo site, e as mercadorias são 



entregues. E eu vou deixar, também, de lado a situação que me parece clara, a 
situação em que existe um estabelecimento que faz a entrega final, que tem uma 
relação com o consumidor, e que também, ali, eu diria que a dificuldade está 
muito tranquila. O problema é, então, se eu entro em um site, compro um bem. 
Eu comecei a olhar aqui. A nossa Lei Complementar 87, enfim, cabe, afinal de 
contas, tratar do mérito, e diz, no Art. 11: “O local da operação ou prestação de 
serviços é definido no estabelecimento responsável... e definição do 
estabelecimento responsável é: tratando-se de mercadoria ou bem” – e é o caso - 
“letra A, o do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fato 
gerador”. Já tem um problema: de novo, generalizando. É muito comum, nas 
compras de internet, que eu tenha cinco ou seis dias, ou coisa parecida, para que 
seja feita a entrega, até porque, muitas vezes, o bem não está na posse do próprio 
vendedor. O comum, nessas vendas de internet, é que também haja algum tipo 
de acordo em que eu compro... O vendedor, com base nisso, faz a sua compra... 
Enfim, dificilmente, eu posso imaginar - permita-me, eu estou generalizando - 
que o local onde está o servidor, onde foi feita a operação, etc. e etc., naquele 
local, fisicamente, se encontra a mercadoria. Então, não é... Pelo menos, assim... 
Permita-me, eu estou generalizando, para dizer que, na venda via internet, deve 
haver um local onde existem as operações, onde existe alguém fazendo a venda 
ou coisa e tal, e existirá um outro local, onde estarão depositadas as 
mercadorias, nem sei se da mesma propriedade, mas eu generalizo para dizer 
que, possivelmente, não é o mesmo local. Então, já surgiria uma dúvida: será que 
eu devo considerar o estabelecimento, o local onde está o depósito ou o local 
onde foi, de algum modo, transacionada a operação? E não é difícil imaginar que 
eu tenha depósitos em vários locais no Brasil, lugares mais baratos ou não, e eu 
tenho um local centralizado, onde existe a venda... onde haveria aquilo que o 
contribuinte alega ser o estabelecimento vendedor. Então, nós temos uma 
distinção, aqui, bastante difícil, na letra A. Agora, curiosamente, quando nós 
continuamos o art. 11, ele põe letras A, B e C e não explica muito quando eu 
passo do A para o B, mas o fato é que um é o estabelecimento onde se encontra, 
no momento da ocorrência, o fato gerador; B, onde se encontra, quando em 
situação irregular, por falta de documento fiscal, ou quando acompanhado de 
documentação inidônea - não é o caso; C - e esse me complica um pouco, o do 
estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de 
mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. 
Portanto, eu já tenho, entre a letra A e a letra C, algum tipo de conflito, porque 
eu não tenho certeza... Se eu tiver mercadoria em um estabelecimento e outro 
estabelecimento é o que faz a transação, não está claro qual dos dois deve 
prevalecer. Eu poderia tanto defender que, se existe a mercadoria em um local, 
vale a letra A, como eu poderia dizer: “Não, vale a letra C, que foi por onde foi 
feita a transação”. Eu tenderia a acreditar que a letra C deve prevalecer. Ou seja, 
se houver um estabelecimento definido que faz a transação, deve ser o da letra C 
e não da letra A, mas isso já começa um trabalho de interpretação. Mas eu 
continuo nesse Art. 11, para saber, afinal de contas, o que é estabelecimento. E o 
§ 3º diz - e para efeito da Lei Complementar -, § 3º, do art. 11: “Estabelecimento é 
o local privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas 



físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, 
bem como onde se encontrem armazenadas as mercadorias”. Então, parece que 
estabelecimento pode ser qualquer coisa - local público ou privado - onde tiver 
mercadoria, mesmo... Voltando àquela hipótese em que eu tinha mercadorias em 
vários locais por ali, todos eles já seriam estabelecimentos, embora não tenham 
participado da transação. Ao mesmo tempo, eu tenho o local onde será feita a 
transação. Portanto, eu diria que eu tenho uma multiplicidade de 
estabelecimentos que eu posso cogitar, e não há aqui, no Art. 11... Lendo esse 
Art. 11, não me parece imediata a preferência – volto - entre um e outro. Então 
fica essa situação... Começa a me complicar, se eu tenho um centro onde, 
alegadamente, é feita a transação, mas eu tenho os bens, depositados em outros 
locais - os tais dos centros de distribuição - o Prof. Gerd diz: “Não é 
estabelecimento”. Mas, nos termos da Lei Complementar 87, os tais dos centros 
de depósito ou o que seja, local onde se encontra mercadoria também... Então, 
perfeito. Se o Prof. Gerd não disse, melhor ainda. Então vejamos que nós temos 
vários estabelecimentos aqui, e esse art. 11, que parecia resolver a questão de 
onde o imposto é devido, não me resolve muito, porque eu tenho vários... Eu 
consigo defender... Qualquer um dos Estados terá o seu argumento para dizer 
onde é devido o imposto. E para me complicar a situação, ainda, o § 3º, do art. 
11, no seu inciso I, diz que, na impossibilidade de determinação do 
estabelecimento... (E eu diria, há bons argumentos para dizer que está impossível 
a determinação, já que há vários estabelecimentos, e, dada a redação vaga do art. 
11, eu tenho... Eu não tenho segurança para poder afirmar que é um e não 
outro) considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação. E 
aqui eu tenho uma outra complicação, e talvez um raciocínio que vá exigir, da 
parte dos meus companheiros, um pouco de reflexão, para perguntar, primeiro, 
se é verdade que está impossível. Ou seja, impossibilidade eu posso imaginar na 
falta de estabelecimento, mas impossibilidade de determinação pode ser porque 
eu tenha vários estabelecimentos. Todos eles poderiam ser “o estabelecimento”. 
Então, eu também tenho impossibilidade pelo excesso. Neste caso da 
impossibilidade pelo excesso, também, a regra passa a ser o local em que tenha 
sido efetuada a operação. E agora vem a pergunta, e voltamos ao Direito Civil: na 
operação entre ausentes, na transação entre ausentes, onde se considera 
efetuada a operação? E a resposta do Código Civil: no domicílio do proponente.  A 
pergunta, então - agora avançando no Direito Privado -, é saber onde é o 
domicílio do proponente, quem é o proponente, em uma venda de internet. A 
resposta imediata seria: “Claro, o vendedor, onde ele estiver, onde estiver 
sediado”, e talvez seja essa a resposta mais imediata. Não é bem assim, ou, pelo 
menos, não é esse o único raciocínio. A questão de quem é o proponente ou 
quem aceita não é necessariamente aquele que põe um produto em exposição. 
Dou-lhes um exemplo que é conhecido: se eu estiver em um Shopping Center, em 
uma vitrine, eu coloco um casaco; por duas portas, duas pessoas diversas veem 
aquele casaco, veem pela vitrine, cada um vai para um lado, e, impressionante, 
chegam, no mesmo segundo, e dizem: “Eu quero aquele casaco”. Qual dos dois é 
o proponente? A resposta, diz o Direito Privado: nenhum dos dois, porque, na 
verdade, ao colocar um casaco à venda, na vitrine, eu fiz apenas o que se chama 



invitatio ad offerendum, ou seja, é um convite para que você, a partir dali, venha 
a fazer alguma coisa. Desculpe, nenhum dos dois não; ao contrário, são os dois. 
Desculpe, tenho que corrigir isso. Quando eu ponho um casaco à venda, eu não 
fiz proposta, eu estou dizendo: “Quem quiser, venha me fazer uma proposta”, 
invitatio ad offerendum. Duas pessoas vêm e dizem: “Eu quero este casaco”. Isto 
não é aceitação, isto é proposta. E eu direi a um: “Vendido”; direi ao outro: 
“Lamento, acabei de vender o casaco”. Para testar esse raciocínio, imagine o 
inverso, imaginem que colocar um casaco na vitrine já fosse uma proposta, e a 
aceitação fosse das duas pessoas que dizem: “Eu quero esse casaco”. Se esse 
raciocínio fosse correto, eu diria que houve dois contratos de compra e venda 
celebradas, sendo que o casaco é um só, e eu teria cometido um ilícito, porque eu 
celebrei um contrato de compra e venda e não existe a mercadoria. Então, esse 
teste mostra que, ao colocar o casaco na vitrine, eu não fiz proposta, eu apenas 
disse: “Existe o casaco. Se você quiser, compre”. Você fala: “Eu quero esse 
casaco”, e eu aceito, dizendo: “Vendido”. Se isto vem do Direito Privado, se o 
proponente não é aquele que põe na vitrine, mas aquele que diz: “Eu quero o 
casaco”, eu posso transportar esse raciocínio para a minha venda na internet, 
para dizer que colocar uma mercadoria num site não é uma proposta. A proposta 
se faz quando o consumidor, por um clique, diz: “Eu quero”. E quando o site, 
automaticamente ou não, que seja, até mesmo testando a disponibilidade, às 
vezes pode ser que está esgotado, pode até acontecer isso, mas, quando o site diz: 
“Vendido”, houve a aceitação. Em outras palavras, me parece perfeitamente 
defensável a ideia de que o estabelecimento do proponente... O local do 
proponente, o local onde foi efetuada a operação é o local onde está o 
consumidor. Ali se deu a transação. Portanto, admitida - e essa é a primeira 
premissa -, admitida a impossibilidade de determinação de um estabelecimento - 
impossibilidade seja porque eu não sei nenhum, seja porque há muitos -, 
admitindo que a regra passa a ser o local onde é feita a transação, eu penso que, 
na transação entre ausentes, o local da transação é o local onde está o 
proponente, e o proponente é o consumidor com o seu clique. Portanto, Prof. 
Bonilha, eu penso que o estado do consumidor tem um argumento jurídico 
adequado para pleitear a cobrança do imposto.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu fico muito contente que, no resultado, nós 
concordamos, e, justamente, o argumento... Aliás, essa citação foi bastante 
oportuna, porque qual foi o problema que surgiu? Foi o seguinte: por exemplo, os 
grandes... Quem tinha muito problema eram os bancos, com as suas inúmeras 
agências, etc. e tal, no país inteiro. Então, acontece o seguinte: para os efeitos de 
um imposto ou até de um adicional estadual, cada agência estava na 
competência do Estado, mas acontece que o lucro é um só, ou seja, só existe 
lucro para a matriz, não é verdade? Não foi essa a discussão? O lucro é da 
matriz. Então, como fazer isso? Qual é, então, a competência do Estado em 
relação a esse adicional, em relação a cada agência do banco, quando, pelo 
Direito Privado – portanto, foi muito oportuna essa colocação do Schoueri -, pelo 
Direito Privado, é uma pessoa jurídica só, mas, para os efeitos do ICMS, cada 
estabelecimento é considerado como contribuinte autônomo, e isso está 



exatamente nessa linha, na conclusão de que o estado do consumo deve ter a 
possibilidade de tributar essa operação. E o Schoueri forneceu um argumento 
muito bom, exatamente quanto a essa questão da propositura, onde está o 
proponente, etc. Mas, basicamente, o importante, na minha opinião, é 
justamente isso que o Luiz Carlos referiu, logo de início: é o imposto do consumo. 
Pela sua natureza, a rigor, a tributação deveria ser feita do consumidor. Esse 
sistema do ICMS e de todos os impostos, IVA, etc. e tal, plurifásicos, na verdade, 
isso é somente uma questão de técnica de tributação, mas, economicamente, o 
que é considerado é o consumo no local onde está o consumidor, isso é da 
própria natureza. O resto, justamente, são mecanismos que, naturalmente de 
países para países, país federado, país unitário, etc., mudam bastante. Então, 
tanto sob esse prisma como sobre os aspectos econômicos - Direito Privado e 
Direito Tributário, eu acho que a base para a tributação é muito boa. Agora, a 
forma - se isso pode ser feito por convênio ou não -, isso já envolve outros 
aspectos... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando o Schoueri começou a falar, eu me 
lembrei da história que, há muitos anos, a gente conta das pantufas, não é? 
Onde estiver uma pantufa, tem um estabelecimento. Bom, mas, aí, também, é 
uma viagem fantástica, que foi feita aqui, agora, por você, não é, Schoueri? 
Porque é o seguinte: tudo isso já existe no mundo do físico, vamos dizer assim. 
Toda essa discussão... E eu insisto em falar disso. Às vezes, as pessoas até dão 
risadas... Nós temos 44 anos de ICMS, e eu tenho 44 anos de ICMS. E são coisas 
que eu venho discutindo desde o dia 1º de janeiro de 67, sem solução aparente. 
Essa questão que... agora, os Tribunais enfrentam, eu já enfrentei há mais de 20 
anos, com uma empresa de Manaus, que tem uma loja de assistência técnica de 
relógios aqui, em São Paulo, mas São Paulo não se importou com isso. Mas, em 
Minas - e exatamente o acórdão é de Minas -, Minas tinha essa regra. Tendo uma 
pantufa lá em Minas Gerais, a diferença do ICMS deveria ser recolhida ao Estado 
de Minas Gerais. E aí, evidentemente, que isso não vingou, porque a empresa 
vendia para outros comerciantes. Então, o Estado já se... Pelo menos, no meu 
caso, eu tive essa sorte de que as vendas eram sempre efetuadas para outros 
comerciantes, mas, mesmo assim, o Estado de Minas Gerais ainda queria cobrar. 
Vai ser difícil superar a regra constitucional, porque, se fosse assim, nós já 
teríamos feito a nossa reforma tributária, e ela não sai exatamente em função do 
que está disposto no... Então, o fato de sair... Vamos verificar de onde sai a 
mercadoria. Olha, se sai do Estado de São Paulo, ou sai por uma ordem, por 
conta e ordem de um estabelecimento do Estado de São Paulo, mas sair de onde 
sair, vai ser sempre a mesma regra, a regra que vai ser uma venda para 
consumidor. Se o depósito está em Goiás, vai ser alíquota de Goiás para Bahia... 
Aonde estiver: vai ser essa regra. E, hoje, está mais entendida pela 
jurisprudência do STJ, porque aquela questão de inscrição estadual, que causou 
tanta polêmica, já está resolvida, que é a questão das consultoras. Quando se 
vende, hoje, por uma consultora, embora ela tenha uma inscrição estadual, como 
ela vai prestar um serviço de construção civil, já está definido: a saída dessas 
mercadorias pertence ao Estado de origem. Agora, realmente, o que há de novo 



de internet? Nada. Simplesmente, entre aspas, para mim, criou uma facilidade, 
porque eu, como a maioria dos homens, detesta ir em lojas, exceto livrarias, mas, 
assim, lojas de comprar material... Mas, hoje, facilita. Hoje, a minha esposa pede 
para eu entrar e comprar uma geladeira. Eu entro e tem lá cinco ofertas. Eu 
comprei uma, inclusive, que veio de Minas Gerais, mais barato do que em São 
Paulo, e o imposto pago com alíquota cheia. Nada de errado quanto a isso, nada 
de errado. Vai ter que, realmente, eu acho que fazer... E hoje vai ser a reunião... 
É hoje ou amanhã a reunião do CONFAZ. Essa renúncia poderá ser objeto de 
uma ação, uma ação... Não, não, não.... uma ADIN, eu digo, no sentido de o 
Governador abrir mão de uma receita que é dele, e o próprio Código Tributário 
dizer que, quando o Estado abre mão da competência, o outro não pode assumir. 
Vai ser difícil fazer algo. Pode até fazer e ninguém achar ruim. O Estado de São 
Paulo pode falar: “Não, não, tá bom. Quando sair para lá, sai as sete, depois, 
para na fronteira; recolhe os dez na fronteira”, porque tem que ser na fronteira, 
ou, então, o próprio Estado faz a Guia Nacional de Recolhimento e já encaminha 
lá para o Estado. Pode fazer isso, mas, de repente, alguém vai dizer: “Essa receita 
é do Estado de São Paulo, a produção é daqui e tal”. E mais: tem que realmente 
fazer essa reforma tributária no sentido dos municípios, porque o município está 
ficando cada vez mais federalizado, porque, como disse, uma operação, feita 
numa loja da Bahia, envolve - uma questão de logística - um custo enorme para 
a empresa que tem a loja na Bahia. Se ela tem um centro de distribuição em um 
local em que o aluguel é zero, praticamente, lá no meio do mato, como está cheio 
em Barueri, aqui... Lá para trás, tem vários centros de distribuição, e tem uma 
lojinha pequena, aqui, no centro da cidade. Antigamente, era o contrário: 
grandes lojas, grandes lojas, caríssimas, e quem pagava esse custo era o 
consumidor. Cada município tinha que ter uma loja. Tem até uma famosa, 
dizendo que, para ser cidade, tinha que ter a catedral e tinha essa loja de tecidos 
que eu não vou dizer o nome. Mas, hoje, não tem mais. Hoje facilita, baixa o 
custo das mercadorias, mas o município que consome também fica sem receitas. 
Então, realmente, nós estamos partindo, eu acho que evoluindo para uma 
questão unitária, e tem que ser assim. Eu acho que, infelizmente, o ICMS vai ter 
que partir para uma situação de ser federal, com distribuição para os 
municípios, de acordo com o consumo de cada um. Não tem solução. Eu acho 
que a jurisprudência, hoje, está certa, e o Estado da Bahia conseguiu liminar no 
Tribunal de Justiça da Bahia, o que muito é simples, para barrar os caminhões 
na fronteira; Mato Grosso está fazendo a mesma coisa. Hoje... Eu não sei, parece 
que a reunião é hoje ou amanhã, eu não me lembro bem, mas não há como 
solucionar essa questão tão facilmente. As empresas estão aceitando, porque 
dizem: “Eu vendi, eu tenho que entregar em sete dias. Então eu pago mais dez”, 
mas, infelizmente, isso é antijurídico, é inconstitucional, inclusive.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho interessante a referência ao “princípio das 
pantufas”, que, na verdade, vem do Direito Internacional Tributário, para 
determinar onde está o domicílio cidadão. Mas é exatamente isso: se são só 
pantufas, significa que ele dorme no outro Estado, ou seja, ele não exerce 



nenhuma atividade. Se ele está dormindo, é lógico, nesse caso... Se a empresa, 
que está distribuindo no outro Estado, só tem alguém que está dormindo, então é 
claro que não exerce atividade. É simplesmente uma venda ao consumidor, não é 
para o Estado, e a tributação é só no Estado de São Paulo, por exemplo, no 
Estado da origem. Então, essa ideia da pantufa eu acho muito interessante, 
porque é dentro dessa linha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora eu vou ter que discordar do 
professor, aqui, porque, se nós formos no interior, é muito comum a gente ver 
aqueles senhores idosos jogando truco na praça, e muitos usando pantufas. Eles 
não apenas moram, estão em atividade, ali, naquela cidade. Você pede para 
jogar... Prof. Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, parece-me importante, 
neste caso... Eu ouvi atentamente as considerações de todos. Primeiro, não 
devemos nos confundir ou entrar em equívocos, lembrando da parte patológica, 
ou seja, operações que são disfarçadas, como operações interestaduais para o 
consumidor, etc., isto não resolve uma visão nítida do problema jurídico. Porque 
eu lembrei, quando eu falei: a conceituação aqui é da Constituição. A operação 
para consumidor, pela Constituição, é equiparada e é uma operação interna. Ou 
seja, nesse momento da venda - e aí, então, todas as considerações jurídicas, 
quando se dá a venda, e etc. -, dada a venda, eu tenho para consumidor final em 
um Estado, o que exige uma entrega do produto em outro Estado. Isso não é 
operação interestadual; é o que está na Constituição, quando ele diz que ali será 
aplicada a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. Ou 
seja, só é operação interestadual aquelas operações entre contribuintes do ICMS 
- o consumidor está fora disso -, que são comerciantes, industriais, etc. e etc. 
Bom, consumidor está fora. Então, cessa a circulação com essa operação interna. 
O Prof. Gerd está inconformado se a filial da empresa, lá, entregar. O Superior 
Tribunal de Justiça achou que isso não descaracteriza, porque o importante é 
que a venda foi realizada num Estado, coisa que o consumidor pode fazer... O 
mercado brasileiro é uno, é um só. Então, o consumidor pode comprar em 
qualquer lugar, sem nenhuma restrição. E o que falta são operações que não são 
tributadas, ou seja, operações físicas de transporte e entrega do produto em 
outro Estado. Isso é o que me parece claro. Na Constituição, está expresso, está 
expresso. E por que a Constituição entrou em todo esse problema? Porque já 
havia... Eu e o Luiz Carlos já falamos de precedentes que aconteceram... Desde o 
tempo do IVC, já havia estas questões pequenas, agora ampliadas com a internet. 
Como resolver isso? Esse é que é o problema. O Luiz Carlos diz: “Nós temos esse 
precedente. Será que o convênio... Os Estados podem resolver por convênio?”. A 
meu ver, não podem. Convênio é para tratar de isenção, reduções, benefícios 
fiscais. Aqui nós estamos tratando de aplicação do imposto, em uma operação 
que a Constituição diz que a operação está fora do conceito de operação 
interestadual. Então, não há partilha. Veja, eu não estou contra Estados, eu não 
estou tomando partido nenhum. Eu quero encontrar uma solução. Eu não 
encontro uma solução razoável. Até o momento, eu não vislumbrei. E notem, pela 
notícia aqui: “Nas compras on-line, o imposto é pago do Estado onde será 



sediado o centro de distribuição das lojas, geralmente São Paulo ou Rio de 
Janeiro. Outros Estados dizem que perdem grande arrecadação com isso. As 
‘empresas.com’ argumentam que já recolheram os impostos - é verdade -, na 
origem, e que, por isso, não deveriam pagá-los novamente, ao entregar o 
produto”. São aquelas operações de transporte físico do produto até o 
consumidor, até o domicílio do consumidor. Então, notem que é uma situação 
bastante complicada. A Constituição me parece muito clara. Então, o que 
acontece? Os Estados, em convênio, não podem decidir sobre uma alíquota, que 
está na Constituição, alíquota interna. Ela não pode ser fracionada: “Olha, uma 
parte é minha, a outra é sua”. Como é que eu vou fazer isto, em termos de 
contabilidade pública? Como é que o Estado, digamos São Paulo e Rio de 
Janeiro, vão dizer: “Não, uma parte é da Bahia”? Eles não podem fazer isso, 
seriam responsabilizados até criminalmente por isso. Então, vejam que, como eu 
disse no começo, os fatos modificam toda a situação - fatos novos, como a 
internet -, e a norma jurídica já fica com uma aplicação pouco adequada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Paulo, eu acho que vou dar o 
assunto por encerrado, porque já está bem discutido.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É claro, perfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi otimamente discutido. Eu só 
queria fazer uma observação final: nós temos aqui, na Lei Complementar, a 
tentativa de definir qual é o estabelecimento. Inclusive, a autonomia dos 
estabelecimentos é uma tentativa de definir estabelecimento para torná-lo 
contribuinte e, em consequência, estabelecer a titularidade ativa da receita. A 
tônica, no caput e nos seus incisos, é onde se encontra a mercadoria. Regra 
geral, tem algumas exceções, por exemplo, quando se faz a transferência com a 
entrega de título, e não com a entrega física. Aí é o estabelecimento que faz a 
venda, embora a mercadoria possa estar num depósito... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Um armazém geral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Suponho até que possa estar em um 
depósito em outro Estado. Pode. É uma complicação maior ainda, e eu não estou 
falando em internet. E aí vem o § 3º, que define o estabelecimento. 
Estabelecimento... Nós mesmos sabemos que uma das grandes dificuldades é 
dizer o que é estabelecimento, no Direito Brasileiro. Se nós formos ao Direito 
Civil, estabelecimento ora é a empresa, ora é o local físico, ora é o Fundo de 
Comércio, que é um conjunto de bens usados pela empresa ou pelo 
estabelecimento... Então é uma tremenda de uma discussão. Mas aqui, no § 3º, o 
estabelecimento... Aí é a definição de estabelecimento, porque, no caput, é qual o 
estabelecimento que fez a venda. No § 3º, é o que é estabelecimento. O 
estabelecimento continua a manter a ideia de onde está fisicamente a 
mercadoria, porque o estabelecimento, conforme foi lido aqui, é o local privado ou 
público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas e jurídicas 
exerçam sua atividade, em caráter temporário ou permanente, bem como onde se 
encontra armazenada as mercadorias. Continuamos sempre dentro dessa tônica 



aqui. Aí vem o inciso I e diz: “Na impossibilidade de determinar o 
estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a 
operação ou prestação”. Está certo? Quer dizer, aí vem a questão da compra a 
distância, do pedido, da oferta, que interfere, também, até comumente, que 
ocorre o fato gerador, não é só quem é o contribuinte e quem é o Estado que vai 
cobrar, mas também em que momento que ocorre. Eu acho que, se nós estamos 
trabalhando com caneta, com bens físicos, as coisas deviam ser simplificadas, 
porque, antes da internet, eu fazia compra por telefone... Aliás, eu faço, hoje, 
compra por telefone.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Catálogo da Sears.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, catálogo da Sears, eu faço 
compras por correspondência. A internet é um meio de comunicação, de forma 
que acho que a complicação não é válida, quando se trata de mercadoria física. 
Agora, quando eu compro por esse instrumento que está aqui, um determinado 
site, este livro, e o livro me é entregue fisicamente, eu posso comprar ele até 
usado ou novo, mas ele me é entregue fisicamente, eu estou na mesma situação 
das outras compras que eu estou discutindo, mas, por esse instrumento aqui, eu 
posso comprar um livro, até no exterior, que é baixado aqui, eletronicamente, 
não tem trânsito físico... Eu não sei onde que estava esse livro. Livro, veja, é isso 
aqui, olha. Bom, saber se é imune ou não, o Supremo está por decidir. Agora... Aí 
que eu acho que é a maior parte das complicações. E eu queria só trazer, aqui, 
também, a lembrança: quando o cartão de crédito começou a ser um meio de 
pagamento muito utilizado no Brasil, com atraso em relação a outros países, se 
estabeleceu uma série de questões na ordem tributária, também, mais no 
Imposto de Renda. Quando se dá o pagamento, por exemplo, para efeito de fato 
gerador, do Imposto de Renda na fonte? O cartão de crédito é ou não é um 
instrumento de prova da despesa ou do custo de aquisição de uma mercadoria? 
Isso também suscitou uma série de discussões, mas é um meio... O cartão de 
crédito é um meio de pagamento. E a internet é um meio de comunicação. Ela só 
é um meio de entrega quando não existe a coisa fisicamente. Talvez a gente 
pudesse discutir aqui todos esses problemas nas vendas virtuais. Venda não ela, 
virtual, mas a coisa virtual. Eu acho que é mais interessante nós... Ou mais 
importante... Nem mais interessante, mas tanto quanto. Tem que discutir isso. 
Alguém quer falar alguma coisa ainda? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, eu queria lembrar que esse 
dispositivo supõe a venda realizada. Não há uma discussão sobre os aspectos 
passados da venda. O problema é exatamente a parte em que ela ganha um 
caráter de operação interestadual. Eu vou dar um exemplo. Entre o Paraná e 
Santa Catarina, na Rodovia que vai para o Sul, a partir de Curitiba, nós temos 
duas cidades geminadas: Rio Negro, no Paraná; Mafra, em Santa Catarina. Elas 
são... formam um todo geminado. O cidadão sai da casa dele em Rio Negro e faz 
uma compra, anda um quarteirão, faz uma compra no outro estado. Ele vai 
trazer o produto para dentro do estado dele, para a casa dele. Digamos que ele 
compre, vamos usar uma coisa mais importante, uma televisão. É uma operação 



interestadual ou não? Então, por quê? A Constituição diz que não é, mas numa 
conceituação geral de operação interestadual é que o vendedor está num estado e 
o comprador no outro, vejam que ela está num campo mais geral. A Constituição 
delimitou e o conceito de operação interna, então, ganha importância. E ele diz, 
então, que a operação é interna quando uma das partes não é contribuinte do 
ICMS, que é o caso do consumidor. Então, esse esquema, vamos dizer, a 
conclusão que já gente pode tirar é se esse esquema vai continuar válido e útil 
com a popularização, que vai ser muito... tudo indica que vai ser muito grande, 
das compras virtuais, do comércio eletrônico. Então esse que é o ponto que a 
Mesa tem que ter em vista, não é? O tratamento jurídico está agora adequado? 
Era adequado. O Superior Tribunal de Justiça há 20 anos numa jurisprudência 
deixou muito claro, inclusive adquiriu o bem diretamente da matriz do vendedor. 
O Tribunal admitiu e não há problema nenhum. A matriz... Desde que o 
problema patológico fica arredado, no momento em que a nota fiscal de venda é 
do estabelecimento, vendedor do outro estado e é entregue no outro, nem que 
seja pela matriz. Não há problema nenhum. O consumidor não está obrigado a 
comprar na filial. Ele vai lá, ele vai no estado de São Paulo que tem mais 
desconto e etc., etc. Era o que acontecia antigamente. São Paulo era o empório 
das vendas de preços mais baratos. Então esse fenômeno é antigo no Brasil, 
agora ganhou uma nova dimensão. Obrigado, Sr. Presidente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a outro assunto, 
vamos circular uma lista de presença na assembleia do dia 17 de fevereiro. Os 
que estiveram presentes, por favor, assinem, porque nós, a semana passada, até 
comentamos a dificuldade de registro da ata por falta da identificação das 
assinaturas, porque nós não identificamos muito dos nomes. Então nós estamos 
refazendo lista de presença, façam o favor assinem quem esteve presente. O 
próximo assunto, o Dr. Hiromi Higuchi, “A profissão regulamentada e o Simples 
Nacional - três julgados do CARF”. Hiromi, um minutinho só. Eu queria 
aproveitar a oportunidade, já que vai fazer referência a julgados do CARF, o 
registro de que o CARF finalmente está disponibilizando no seu site a maior parte 
dos acórdãos depois do julgamento, depois de formalizada. A formalização está 
mais rápida também porque é eletrônica. E o Diário Oficial da União voltou, 
como todos sabem, a publicar as ementas. E depois de dois anos de silêncio 
total, nós estamos tendo a publicação da ementa que não passa de cumprimento 
de uma obrigação legal do Tribunal Administrativo. Alguém lá dentro entendeu 
que poderia simplesmente: “Não público mais no Diário Oficial da União”. 
Precisamos nós, advogados, dizer assim: “Mas isso isto é ilegal. As ementas têm 
que ser publicadas no Diário Oficial da União”, ainda que eletrônico, e não é 
substituível pelo site do CARF, a não ser que haja uma alteração legislativa. E eu 
queria fazer o registro de que isso está sendo possível porque o César fez um 
convênio com o CARF disponibilizando uma equipe de estagiários que tem 
contribuído para a digitação. E eu não sei exatamente a extensão do trabalho 
físico dessas pessoas, mas estão digitando e fazendo alguma coisa a mais em face 
da carência do órgão com relação a recursos humanos e técnicos, até porque ele 
só pode contratar por entidades públicas; ele não pode contratar uma outra 



empresa de digitação, enfim, de qualquer coisa no setor eletrônico. E o César, por 
preocupação dos advogados com a situação do órgão, foi muito bem recebido pelo 
Dr. Carlos Eduardo Barreto, que era o Presidente na época, e que continua hoje 
dando, como secretário, uma grande colaboração para a recuperação desse 
atraso lamentável. Então, eu acho que os três acórdãos que nós vamos ouvir 
agora provavelmente tenha sido tornado público através desse esforço. 

Sr. Hiromi Higuchi: A fiscalização da Receita Federal, eu acho que está 
cometendo equívoco e excluindo do sistema Simples inúmeras empresas que, por 
exemplo, em razão de... Diz que está praticando serviços profissionais. E a 
delegacia de julgamento está mantendo a tributação, e o Conselho de... O CARF, 
também, eu acho que está caindo nesse equívoco e está mantendo a tributação. 
Tem bastante mesmo essa exclusão. Aqui, nesses aqui, num dia só tem três 
julgados. Primeiro aqui fala assim: “A empresa que presta serviço de instalação de 
redes elétricas, linhas de transmissão, eletrificação rural, iluminação pública, 
leitura e entrega de faturas de energia elétrica não pode optar pelo Simples por 
exercer atividade que representa profissionais de atividade legalmente 
regulamentada”. No segundo julgado diz assim...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para constar à informação de 
todos, esse é o Acórdão 1802-00594. 

Sr. Hiromi Higuchi: O segundo... A ementa do segundo acórdão diz assim: “As 
atividades de instalação, manutenção de aparelhos e sistemas de ar-condicionado, 
refrigeração, ventilação são vedados ao Simples conforme disposto no inciso XIII, 
do art. 9º, da Lei 9.317, de 96, com a redação dada pela Lei 9.072, de 98”. O 
terceiro do julgado diz assim: “Não é vedada a opção pelo Simples, do regime do 
Simples as empresas que se dedicam às atividades de metalurgia de pequeno 
porte e pouca competitividade que não envolva a participação de profissionais 
qualificados”. Eu acho que aqui a fiscalização está cometendo equívoco porque 
quando... O Simples Federal como o Simples Nacional a redação é idêntica. 
Então aqui no Simples Nacional, art. 17, da Lei Complementar 123, de 2006, ele 
diz assim: “Não podem optar pelo Simples que tenha por finalidade a prestação de 
serviço decorrente do exercício da atividade intelectual de natureza técnica, 
científica, desportiva, etc.”. Então aqui é apenas prestação de serviço intelectual, 
não é execução física. No caso de fazer eletrificação rural, ou mesmo urbana, ou 
manutenção... Tem um outro acórdão aqui que ele é de manutenção de 
máquinas. Então, nesse caso, mesmo que tivesse engenheiro nessa empresa, não 
está impedido de optar pelo Simples porque não está prestando o serviço 
intelectual, sabe? Agora, nesse último caso aqui...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para a esclarecimento de lei citada, o acórdão 
aqui se refere ao inciso XIII, do Art. 9º, da 9317. O Dr. Hiromi disse que é a 
mesma redação. 

Sr. Hiromi Higuchi: É idêntica. Não é idêntica, é semelhante.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, idêntica, Hiromi... A questão é o seguinte: 
idêntica é uma coisa; semelhante virou uma questão de interpretação. Então só 
para dizer, o acórdão aqui se refere, que eu estou lendo aqui, o acórdão, o 
Processo nº. 10.920.00.10.29, Simples, exclusão de atividade, engenharia, lei 
complementar tal. “As atividades de instalação, manutenção de aparelhos e 
sistema de ar-condicionado, refrigeração, ventilação são vedados ao Simples 
conforme disposto no inciso XIII, do Art. 9, da Lei 9.317”. Esse é o dispositivo 
citado que está aqui. Se você quer se referir a um outro dispositivo, eu também 
peço que diga, porque senão a gente fica meio perdido em falar que é idêntico e 
não é idêntico.. 

Sr. Hiromi Higuchi: Essa Lei do Simples Federal, ela é da Lei 9.317, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, que é o dispositivo citado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lei Complementar 123. O Simples 
Nacional é Lei Complementar 123. 

Sr. Hiromi Higuchi: É, mas a redação é semelhante, quer dizer que naquele 
Simples Federal também era prestação de serviço intelectual, não era execução 
física de fazer manutenção de máquina..., essas coisas. Nesse caso aqui, no 
terceiro julgado, tem indústria metalúrgica. Então, o CARF manteve a opção 
porque diz que é uma empresa pequena que não precisa de profissional 
qualificado. Mas mesmo que tivesse engenheiro nessa metalurgia, é indústria, 
não é prestação de serviço. Agora, no caso desses dois primeiros acórdãos, é 
prestação de serviço, mas nesse caso não se enquadra porque não é prestação de 
serviço meramente só intelectual, ele está executando a eletrificação de serviço. 
Agora, se a empresa de eletrificação fornecesse material, no lucro presumido a 
alíquota de presunção é 8%, não de 32. Então por aí já vê que não se... Pode 
enquadrar no Simples, não é? Por isso que são inúmeros... A Receita Federal está 
excluindo se a atividade precisa de... Ora, uma indústria de cosmético que tem 
químico, ele pode optar no Simples, não há problema porque não ele não está 
prestando serviço, não é? E eu vejo nesses acórdãos do CARF que tem bastante 
mesmo, não é? Mas está mantendo... Mas eu acho aqui equivocadamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para esclarecer...Durante a 
exposição, deu para perceber, aqui, que todos os acórdãos cujos números vamos 
deixar disponíveis aqui se quiserem, todos os acórdãos citados referem-se ao 
Simples Não Nacional, ou porque se refere expressamente à Lei 9.317, ou porque 
o exercício objeto de julgamento é anterior à Lei Complementar 123. Então, essas 
decisões se referem à lei anterior, que se referia à prestação de serviços de 
profissões legalmente regulamentadas. É o inciso XIII. A nova lei fala em serviços 
de natureza intelectual. Essa é a nova lei. Então vamos esclarecer--  

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria esclarecer agora se a lei... Eu só 
queria entender por que você afirma que é só o intelectual, por quê?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São dois incisos distintos.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, porque na leitura que eu estava fazendo ali, 
quando fala em serviço desportivo em atividade intelectual de natureza técnica, 
científica, desportiva, artística ou cultural. Engraçado como cada um tem uma 
leitura. Eu já lia “serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual”, um 
caso. Outro: “serviços decorrentes... serviço de natureza técnica, científica, 
desportiva, artística ou cultural”, e não necessariamente intelectual. Eu posso 
respeitar muito alguns desportistas. Mas outros que eu vejo falando no rádio, eu 
diria que o intelectual deles é muito pequeno. Então, serviço desportivo de 
natureza intelectual me pareceu um contrassenso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o que eu queria esclarecer, 
Schoueri, é exatamente esse ponto que você trouxe com bastante propriedade. O  
inciso XIII refere-se à profissão legalmente regulamentada. Este sim tem um 
dispositivo, vamos chamar aqui, idêntico, na nova lei, talvez com uma pequena 
alteração de redação. Mas se refere a serviços de profissões legalmente 
regulamentadas. Na Lei Complementar 123 existe outro inciso, que é para 
atividades regulamentadas ou não. Está escrito “regulamentadas ou não”; 
“profissão regulamentada ou não”. E aí pode ser de natureza intelectual, de 
natureza técnica, científica, desportiva - o desportivo não é necessariamente 
intelectual. Claro que para movimentar as pernas, a cabeça faz a perna 
movimentar, mas há uma clara distinção. De modo que me parece que o 11 veio 
para tentar cobrir situações em que pela lei anterior poderiam estar não 
abrangidas. Agora, casos que são julgados em qualquer Tribunal depende muito 
da situação fática, não é? Do que é feito, das provas que foram carreadas. Eu 
estou concordando com a colocação interpretativa, em tese, do Dr. Hiromi. Eu 
acho que realmente consertar máquina não é atividade de natureza intelectual, 
pode ser técnica. Pode ser técnica. Claro, também, que têm muitas atividades de 
Engenharia, que depende de profissional, de profissão legalmente 
regulamentada, mas não estaria coberta pelo outro inciso, porque a construção 
evidentemente pode estar dentro do trabalho de construção. Na minha maneira 
de ver pelo menos, pode estar dentro da opção. Alguém quer falar? Bruno que 
conhece o assunto bem.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Maria Teresa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Teresa já tinha pedido? O Luís 
quer levar para casa.  

Sra. Maria Teresa Martinez Lopez: Cada caso é um caso. A pergunta que eu 
faço é quanto a uma sociedade que seja formada só exclusivamente de 
engenheiros e que preste serviço também de instalação do ar-condicionado. Me 
parece, aqui, que ele é decorrente da atividade profissional de engenheiro, pelo 
projeto de instalação do ar-condicionado, e automaticamente pela execução. 
Agora, outro caso, é uma sociedade que é formada por engenheiros..., por 
professores... Ela é híbrida, em que cada um presta uma atividade. Aqui é outro 
que tem que ser analisado de forma diferente. O que me parece que, nesse 



primeiro, é que só engenheiros a compõem porque fazem também a instalação do 
ar-condicionado. E aí, como é que fica?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Eu acho que não tem tanto a acrescentar, só 
para dizer o seguinte, reafirmar que cada caso, de fato, é um caso. Esses 
precedentes são até... A maioria dos precedentes publicados hoje, lá, no Diário 
Oficial sobre o CARF são desse assunto. Então cada situação tem peculiaridades, 
e, muitas vezes, a ementa não revela essas peculiaridades. Então tem decisões 
sobre a mesma atividade em ambos os sentidos. Eu conheço também discussões, 
por exemplo, quanto à validade da glosa fiscal em termos de aprofundamento da 
investigação. Muitas vezes, o Fisco glosa ou impede o contribuinte de optar pelo 
Simples pelo simples fato de que o CNAE, o CNAE dele fiscal é de uma atividade 
vedada, sem observar se essa atividade de fato é aquela praticada pelo 
contribuinte. Então, sai um ato declaratório de exclusão lá do Simples pelo fato 
de estar lá colocado no CNAE dele que ele exerce alguma atividade que 
supostamente é vedada. E há decisões diversas do CARF no sentido de que é 
preciso aprofundar a investigação e verificar qual é efetivamente a atividade. Um 
outro ponto dessa questão de prova que também tem sido discutida em acórdãos 
é quanto ao objeto social constante no contrato social. Muitas vezes, consta uma 
das atividades permitidas lá no objeto social estaria vedada, e o Fisco olha o 
contrato social e sem investigar acaba excluindo o contribuinte. Aí tem, então, 
uma linha de entendimento de que o Fisco tem que verificar se essa atividade a 
despeito de constar lá no contrato social é, de fato, praticada pelo contribuinte. 
Então, muitas vezes, olhando só pela ementa, a gente pode ter uma impressão 
sobre o que está sendo entendido, mas é necessário ver o fato, porque cada caso 
é um caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até porque, Bruno, outra observação 
que eu faço aqui nas ementas, todas as discussões todas as decisões discutidas 
aqui são de duas Câmaras apenas, duas turmas: da Segunda Câmara, Segunda 
Turma Ordinária, que é uma excelente Câmara, e da Segunda Turma Especial. 
Lá no Conselho não é muito comum, diferentemente do STJ, decisões 
conflitantes dentro da Câmara. Há uma uniformidade de entendimento na turma 
ou na Câmara antigamente. Há conflitos entre turmas, mas dentro das turmas 
não é muito comum, não. Há uma certa padronização de pensamento. De forma 
que decisões que aparentemente são conflitantes pode se dever realmente a fatos 
distintos. Alguém quer continuar? Hiromi, alguma coisa? Pois não, Miguel. 

Sr. Miguel: Só uma observação. Me parece que a redação da 9.317, 96, falava em 
profissão legalmente regulamentada. E a Lei Complementar 123, o texto é mais 
amplo, fala em serviços técnicos e outros tipos de serviços. Então, se for decisão 
de acordo com a 9.317, eu tendo a concordar com o Hiromi que está certo, 
porque não se trata, obviamente, um serviço de manutenção técnica de um 
serviço de profissão legalmente regulamentada. E, sim, de um serviço técnico que 
aí eu acho que realmente não há motivo para exclusão. Uma outra questão, eu 



questiono até da constitucionalidade de excluir certos serviços, porque, para 
mim, a Constituição fala em micro e pequena empresa. E o que eu acho que tem 
que ser analisado é a questão do faturamento, aí já é uma questão mais ampla, 
mas que eu acho que tem que ser analisado qual o faturamento da empresa, e 
até questiono a constitucionalidade de se excluir alguns tipos de atividades do 
Simples. É isso aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Miguel trouxe um ponto 
importante, aqui, que está citando uma conversinha entre o Schoueri e eu, mas 
eu queria observar que ele já tirou, infelizmente, o texto da lei, mas logo abaixo, 
está no inciso XIII. Nós estamos na 123: atividade de consultoria. A atividade de 
consultoria em si não é nada, não é? Advogado faz consultoria, engenheiro faz 
consultoria, contador faz consultoria, é privativo do advogado da consultoria sob 
direito. Então, o que parece é que essa lista, ela procurou estender as hipóteses 
de não possibilidade da opção e, portanto, quem optar, o risco de ser excluído ao 
máximo possível. Ao máximo possível. De uma maneira até, às vezes, 
redundante. Como nós vimos, profissão legalmente regulamentada ou não, não 
precisaria aí falar de regulamentada, como, também, consultoria talvez seja 
redundante com algumas situações. Agora, você traz um ponto importante que 
nos causou aqui uma certa espécie, você estaria questionando a 
constitucionalidade das hipóteses de exclusão. Aí nós estaríamos num problema 
relacionado com o excesso de poder de legislar. Eu estou procurando o texto 
aqui...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enquanto o Ricardo procura, eu queria lembrar, 
Miguel, que o constituinte não definiu empresa pequena ou média, ou seja, isso é 
papel da lei complementar definir o que seriam as empresas de pequeno porte. 
Você utilizou o termo faturamento, e a sua curiosidade... Assim, a primeira 
leitura, se eu não tivesse lei complementar, se me falasse o seguinte: “Redija você 
uma lei complementar sobre o assunto”, o meu primeiro item não seria 
faturamento, seria o porte da empresa, número de empregados, o tamanho da 
empresa, complexidade, e etc. Enquanto a lei complementar utiliza faturamento. 
Ou seja, eu penso que esta expressão tanto cabe faturamento quanto cabe porte, 
no sentido de quantas pessoas, quanto pode caber também que tipo de atividade. 
Ou seja, eu acho que essa defesa da inconstitucionalidade que você propõe, eu 
tenho dificuldade de segui-la, já que a lei complementar... Cabe à lei 
complementar fazer o que está fazendo. Ou seja, existe uma limitação ao poder 
de tributar, essa limitação tem que ser de algum modo definida por lei 
complementar... 

Sr. Miguel: No início, ela fala pelo faturamento e depois ela coloca pela atividade, 
então dá idéia de que ela faz opção por qualificar uma empresa como pequena ou 
micro empresa pelo faturamento e não pelo tipo de atividade, que seria um 
critério. Eu não sei se é o único critério. E, depois, ela coloca, ela exclui mais 
para frente algumas atividades, dizendo: “Olha, essas aqui mesmo que tenham o 
faturamento previsto na lei, elas não podem optar”. Então é uma questão... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que é importante exatamente distinguir entre 
o critério para dizer o que é microempresa ,e estabelecido esse critério, qualquer 
que seja o faturamento, qualquer outro critério, estabelecer justamente o 
discrímen, o critério para excluir ou incluir. E nisso, nós temos o princípio da 
isonomia e aí é exatamente que vem o problema de uma eventual 
inconstitucionalidade. Como pode haver exclusão? Por que, então, os 
profissionais de profissão regulamentada são excluídos? Essa exclusão tem 
realmente um discrímen que resiste ao princípio da isonomia? Eu acho que esse 
é outro ponto. São dois campos distintos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença, eu quero manter ordem 
aqui. Paulo Vitor.  

Sr. Paulo Vitor Vieira da Rocha: Eu tendo a concordar com o Miguel, mas por 
um argumento de isonomia, sim. E cometer quase o suicídio de discordar do 
Prof. Schoueri. Pelo seguinte, como dizia o Aliomar Baleeiro, ele podia não saber 
o que era segurança nacional, mas ele claramente sabia o que não era, ou o 
Ilmar Galvão, quando disse que ele poderia não saber que o era confisco, mas ele 
claramente sabia que o era. Eu posso ter alguma dificuldade em determinar o 
que seja micro e pequena empresa em relação a faturamento, em relação à 
quantidade de empregados, em relação à complexidade da atividade, mas a partir 
do momento que eu considero a pequena empresa independentemente da 
atividade, uma empresa que fatura R$ 2 milhões e considera o que não é uma 
empresa nem micro empresa uma clínica de um profissional liberal ou de um 
médico que fatura R$ 200 mil, eu tenho muita dificuldade de achar que o critério 
pode ser a profissão. Então, eu tenho uma gama de critérios de igualdade a ser 
selecionados pelo legislador, mas eu tenho uns que, para mim, são 
absolutamente inadmissíveis. E a profissão, para mim, é um deles, por conta 
desse tipo de discrepância, como eram, por exemplo, os contadores agora foram 
incluídos. Mas, a seguir esse critério, eu teria um contador que faturasse R$ 200 
mil impossibilitado de optar pelo Simples e uma empresa com cinco, seis ou sete 
funcionários - o contador trabalhava sozinho - e que faturasse R$2,3 milhões e 
ela é considerada pequena. Eu tenho muita dificuldade de aceitar esse critério de 
isonomia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que nós temos... Eu 
gostaria de deixar esse assunto na pauta, viu, Miguel, se você se dispuser a 
trazer uma colaboração mais desenvolvida. Eu acho que é muito interessante, 
como o Prof. Schoueri definiu, existem conceitos na Constituição, aquela 
coerência semântica, sempre referida pelo Prof. Humberto Ávila, a Constituição 
fala de faturamento, não é um termo desconhecido dela, e fala de pequeno porte. 
E nós estamos vendo aqui, eu posso ter uma empresa restrita a uma pequena 
sala e ter um faturamento monstruoso. Então, o conceito constitucional de 
pequeno porte existe? Qual seria? Eu estou propondo aqui um desafio muito 
grande a nossa área, a minha área de Imposto de Renda; é um desafio secular: se 



há ou não há um conceito de renda da Constituição. Então, mais ou menos tudo 
o que foi dito aqui se aplica com relação ao fato gerador do Imposto de Renda, 
mas eu acho que vale a pena a gente investigar um pouquinho. Eu tendo a 
concordar inteiramente com o Prof. Schoueri, eu acho que o faturamento não é 
dado relevante, não. Agora, o que seria pequeno porte? Metros quadrados de 
escritório ou de estabelecimento? Seria número de empregados? Número de 
notas tiradas durante o mês? Então, é um desafio que eu acho que nós podemos 
tentar, até porque o assunto é muito importante. O Bruno mencionou aqui a 
quantidade de decisões que estão sendo publicadas agora, eu me surpreendo 
realmente. Antigamente, o Simples estava em outra cessão, não ia para a famosa 
Primeira Câmara, Primeiro Conselho, e nem para as câmaras de pessoas 
jurídicas do Primeiro Conselho. Hoje está. Então, Câmaras preparada para 
discutir problemas muito complexos, estão discutindo exclusão de Simples, de 
pequena expressão econômica, inclusive. É até surpreendente a quantidade de 
procedimentos fiscais que existem sobre o assunto. Um que para nós, portanto, 
torna-se muito importante, independente do valor. E nós vamos encerrar depois 
do Hiromi, viu? 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas há uma ADIN... Acho que foi a Federação dos 
Contadores que entrou e diz que o Supremo decidiu que é inconstitucional essa 
diferença de profissões.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você ouviu, não é? Tem uma ADIN 
sobre o assunto. Você sabe, não é? Olha, eu queria dizer, antes de encerrar, 
porque nós estamos em cima da hora, está ainda sujeito a confirmação, mas nós 
vamos fazer uma divulgação pelo site. Na próxima semana, nós temos um 
convidado importante aqui, que é o presidente, exatamente, da Segunda Câmara 
do... Qual é a Câmara dele mesmo? Segunda Câmara, Primeira Turma, o 
Claudemir; o conselheiro Claudemir. É um conselheiro importante que está se 
destacando...É novo lá no Conselho, mas está se destacando lá pelas suas 
posições independentes e pela cultura. Então, o João Bianco está convidando a 
todos. Ele vai falar sobre um assunto pouco interessante: “Planejamento 
tributário ilícito e multas qualificadas”. De forma que já fica avisado, apenas para 
confirmar pelo site. Muito obrigado e até a próxima semana. 
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Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 
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