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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, vamos dar início, então, 
à nossa Mesa de Debates. Bom dia a todos. E começo com o Pequeno 
Expediente, pergunto se alguém tem alguma notícia para trazer. 
Brandão, você falou que tinha alguma coisa? Por favor, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está pegando bem nas questões 
tributárias, inclusive judiciais, eu vi o acórdão do Tribunal de Justiça 
sobre o assunto, embora ele seja, assim, um pouquinho pobre nos 
enunciados e na fundamentação, mas ele aplicou o art. 24 da Lei nº 
3.350 porque a Fazenda perdeu uma ação da “Red Card”, cujos fatos 
ocorreram em 2006/2007. E, naquela época, a jurisprudência dizia que, 
para haver a quebra do sigilo, precisaria o início do processo fiscal. 
Depois, com a lei complementar que foi editada, o fiscal pode ter acesso 
sem esse processo fiscal, então a jurisprudência da época era assim.  

A Fazenda perdeu, estava em recurso especial, ela fez um pedido de 
retratação de acordo com o art. 1.030 do Código de Processo Civil atual. 
E o tribunal disse que não, que a jurisprudência da época era favorável 
ao contribuinte e, portanto, mantida de acordo com o art. 24 da Lei 
13.655, o que o CARF, por enquanto, ainda está relutando em aceitar 
no Tribunal Administrativo. Inclusive, se citou aquele caso que você tem 
das sociedades civis que tinham uma súmula do STJ e, de repente, nós 
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tivemos que pagar, teve até um REFIS específico para isso, 
especialmente para as sociedades civis, prestação de serviço, e teve um 
REFIS para você aderir à época. Muita gente pagou, muita gente está 
discutindo quanto você... e assim parece que essa decisão, é, ela não é, 
digamos assim, um primor de fundamentação, o número do acórdão... 
Não isso aqui é o... Ah tá, esse aqui é uma outra coisa. Hum?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apelação, né? Apelação nº 01337590, 
basta isso porque o resto é tudo... e o final 0224 que indica o Município. 
Desculpe, a Lei é 13.655 e fala especialmente do art. 24. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Brandão, eu tinha dado uma olhada 
nesse acórdão, acho que a publicação foi agora, a notícia saiu ontem, 
eu tinha dado uma olhada só nos termos da ementa, mas, pela notícia 
que saiu ontem, ficou a impressão que eles usaram o art. 24 porque a 
sentença foi dada numa época em que o STJ entendia que tinha que ter 
autorização judicial, e depois o STF tomou uma decisão em sentido 
contrário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Tanto que ele menciona que o acórdão 
do STF foi um pouco depois da apelação.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Então, me pareceu que ele usou o 
entendimento do art. 24 para não aplicar um entendimento 
consolidado, um novo entendimento a uma época anterior, numa 
modulação temporal que foi entre sentença e apelação, daí eu achei 
bem estranho. Mas eu não sei se isso estava no acórdão, ou se foi só na 
notícia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, está no acórdão, isso mesmo, isso 
está no acórdão, mas a fundamentação [ininteligível] entrar aí, 
doutrinar e fazer alguma coisa a mais, mas realmente ele faz citação a 
essa decisão do Supremo que foi posterior à decisão que foi proferida no 
acórdão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: Eu não queria retifica, mas o teu caso de penal 
com essa condenação e o Supremo, na verdade, autorizou pela lei 
federal, mas dizendo que, em relação aos Estados, tinha que ter o 
procedimento administrativo conforme previsão. Então, parece que há 
uma ressalva no acórdão do Supremo, que eu tenho utilizado até nesse 
caso penal, para tentar rever a condenação, eu não sei se... tem um 
porém nesse acórdão que o doutor citou, seria essa ressalva, na minha 
interpretação. 

[falas sobrepostas] 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso é fato. O acórdão...  

Sr. Alexandre Dantas: A exigência do processo administrativo...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ainda está aqui, ele... 

Sr. Alexandre Dantas: Não, no acórdão do Supremo Tribunal que foi 
mencionado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, ok, ok, porque no acórdão do 
Tribunal de Justiça, no finalzinho, ele faz exatamente os fundamentos: 
“O colendo do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 
601.314, em repercussão geral, assentou o posicionamento nos termos 
da ementa abaixo”. Aí foi a decisão do Supremo no sentido que não 
precisava processo administrativo. 

Sr. Alexandre Dantas: Para a Receita Federal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, para a Receita Federal. Mas como 
é uma legislação federal, é longa a citação. “Em suma, o colendo do 
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o art. 6º 
da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário”. 
Ele decidiu que não ofende, como a jurisprudência dizia que ofendia, 
então, aliás: “O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 
número tal, sob o regime de recurso se repetiu, já havia fixado o 
entendimento pela legalidade dos procedimentos fiscalizatórios e 
investigativos fundados na Lei 8.021/90 e na Lei Complementar 
104/2001, que autorizam a quebra do sigilo bancário das informações 
contidas nos registros” e dá o acórdão todo o texto aqui.  

E a conclusão é essa que o Dr. José Maria trouxe, ele é longo, mas é só 
transcrição do acórdão. Esse que é o fato importante: “Ocorre que, como 
bem anotou a apelada, com o advento do art. 24 da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, não há como proferir na hipótese o juízo de 
retratação”. Porque a Fazenda tem que pedir o juízo de retração em face 
da mudança, e está citando... aí é expressamente o art. 24, ele cita o 
art. 24, transcreve: “Por conseguinte, se o recurso de apelação foi julgado 
em 18/04/2016 e a publicação do v. acórdão que julgou o RE 
601.314/SP (tema 225 da repercussão geral) foi publicado em 
16/09/2016, não há como o comando deste retroagir para alcançar 
aquele”. Então, a decisão do Supremo veio depois da decisão do acórdão 
que estava de acordo com a jurisprudência vigente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no Pequeno Expediente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, mais uma... Desculpa, por favor. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Segundo tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu havia mencionado há umas 
semanas que o STJ julgou um recurso especial com efeito 
repetitivo com referência à prescrição intercorrente. Eu esperava 
bastante desse acórdão, agora são 175 páginas, foi publicado 
anteontem. E, para a minha surpresa, ele não é tão... É o que você falou 



aquele dia, que é preciso ver o texto, não ficar na notícia. Não, ele é 
bom, vamos dizer, ele é 70% bom, mas tem 30% que... principalmente 
quando ele diz o seguinte: “É preciso a intimação da Fazenda”.  

Poxa vida, a gente tem muitos processos que foram para o arquivo e a 
Fazenda não foi intimada. E, segundo a lei de execuções, nas execuções 
o procurador deve ser intimado pessoalmente. Então, o que importa 
para a aplicação da lei é que a Fazenda tenha tomado ciência da 
inexistência de bens penhoráveis ou endereço fornecido, ou a não 
localização do devedor, isso é suficiente para inaugurar o prazo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no Pequeno Expediente, 
eu pedi ao João que colocasse a Solução de Consulta nº 142 porque me 
preocupou muito lê-la. A ementa está na tela, estamos tratando de SCP, 
nós sabemos as SCPs não têm personalidade jurídica, e a lei tributária 
confere personalidade jurídica a algo que não é uma sociedade para fins 
civis, [ininteligível] não ter a personalidade jurídica própria. De repente, 
o Fisco, lembrando que existe lei determinando que haja personalidade 
jurídica, o fisco desconsidera a personalidade jurídica de SCPs para fins 
tributários – e nós estamos falando só para fins tributários porque o 
SCP não teria outra finalidade que não essa: “Para fins tributários não 
se caracteriza como SCP o arranjo contratual no qual o sócio participante 
exerce a atividade constitutiva do objeto social e é remunerado na forma 
de distribuição de lucros. Desnaturada a SCP pelo exercício e atividade 
constitutiva do objeto social pelo sócio participante, os valores recebidos 
por este a título de participação nos negócios, abarcados pelo objeto 
social, devem ser tributados como receita da atividade principal”.  

Nós sabemos, quer dizer, embora em outros ramos também exista, é 
muito comum a SCP no ramo imobiliário, é bastante comum que uma 
incorporadora junte investidores e constitua tantas SCPs quanto forem 
os empreendimentos e que cada uma delas sejam tributadas. Nós 
lembramos que conferir personalidade jurídica à SCP foi uma medida 
do Fisco, de defesa do Fisco, uma norma até antielisiva porque, antes 
disso, o que existia era o aproveitamento de perdas de 
empreendimentos com ganhos do outro. Então vem o legislador 
tributário e fala assim: “Não, não me venha dizer que você perdeu aqui 
e ganhou ali, então no resultado final você teve uma perda ou um 
ganho menor, eu quero que você individualize e você não tem como 
compensar a perda de um empreendimento com ganho do outro”.  

Então, assim, a conferência de personalidade jurídica para fins 
tributários da SCP foi algo no interesse do Fisco. E, de repente, nós 
temos a surpresa que está sendo apresentada aqui, eu fiquei muito 
chocado com essa notícia, com essa solução de consulta, e eu achei que 
caberia no Pequeno Expediente pelo menos dividir com os colegas esse 
tema. Não sei se alguém tem algum comentário sobre isso. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou tomando conhecimento agora do 
teor da consulta, a gente precisaria examinar quais são os fundamentos 
da decisão. Aparentemente, a ementa trata de desnaturação, 



descaracterização da SCP, como se fosse alguma forma de... simulação, 
um mecanismo para fraudar a lei de alguma forma, então talvez a 
solução queira indicar que a sua conclusão seria aplicável por meio de 
uma análise de caso a caso, e não que a gente pudesse aplicar 
generalizadamente a sua conclusão. Mas, de qualquer forma, seria 
interessante a gente manter o tema em Pauta para examinar o teor e ver 
os fundamentos da decisão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O João fica, então, 
encarregado de relatar esse tema e estudá-lo para a próxima reunião 
nossa. O João tem outro tema, ainda estamos no Pequeno Expediente. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, ainda no Pequeno Expediente, 
queria mencionar aqui o Parecer Normativo nº 1/2018 que foi publicado 
há dois dias atrás, é um parecer muito extenso, tem mais de 20 
páginas, eu confesso que ainda não consegui ler o inteiro teor, parei na 
metade, mas ele trata sobre o conceito de exportação de serviços. E o 
interessante do parecer normativo da COSIT é que ele começa 
examinando o assunto sob o ponto de vista da legislação federal, e ele 
diz: olha, no âmbito federal, nós temos questões relacionadas ao IOF em 
operações de câmbio, temos questões relacionadas ao PIS e COFINS, 
temos questões relacionadas a vários outros impostos, mas também, no 
âmbito municipal, tem questões com relação à incidência do ISS, que 
examina a questão da exportação do serviço e o local onde se dá o 
resultado do serviço, se é no exterior, se é no Brasil.  

E aí o parecer examina, ele começa a examinar a legislação municipal, 
ele examina a Constituição no âmbito do ISS, examina a lei 
complementar, depois ele vai para soluções de consulta do Município de 
São Paulo, as soluções de consulta do Município de Belo Horizonte, e 
depois ele vai examinar a jurisprudência do Supremo, depois examina a 
jurisprudência do STJ, ele é bastante crítico, inclusive a jurisprudência 
do STJ, ele é bastante crítico. É muito interessante porque, 
aparentemente, eu pelo menos fui tomado de surpresa de ver como ele 
aborda com bastante tranquilidade questões relacionadas à incidência 
do ISS, que não tem nada a ver com a COSIT, com a legislação federal.  

Infelizmente, eu ainda não cheguei no final, mas eu sugiro que a gente 
nomeie um outro relator, que não seja eu, para estudar o assunto e 
trazer para a próxima semana. Eu não sei se o Silvio – que é um 
estudioso da matéria no âmbito do ISS – gostaria de eventualmente 
relatar esse assunto para trazer as conclusões aqui, porque tem tudo a 
ver com a legislação do ISS esse tema. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Silvio voluntariamente 
aceitou relatar isso, na próxima reunião vai ficar em Pauta também, 
Silvio.  

Ainda no Pequeno Expediente, mais alguma notícia? Então, podemos 
entrar na Pauta? O primeiro tema da Pauta de hoje, do João Bianco, o 
PPT, o João tinha pedido que esperasse a Mesa completa com o Ricardo 
presente, portanto, não será tratado.  



Nós temos aqui inscrito com o relator o próprio Silvio no programa Nos 
Conformes, Silvio tem a palavra. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Pessoal, bom dia, Silvio Gazzaneo. Tratando aqui 
do assunto “Nos Conformes”, e hoje principalmente porque proliferou a 
notícia de que a Receita Federal, de que as autoridades federais também 
vão adotar um programa semelhante ao do Estado de São Paulo 
relacionado à classificação dos contribuintes, à parametrização dos 
seus contribuintes para fins de tratamento tributário diferenciado. A 
gente achou pertinente trazer o assunto aqui e também tem um fato 
que é a resolução... é uma resolução conjunta lá da Secretaria da 
Fazenda, que é a 105/2018, que já colocou em prática um ambiente de 
teste dessa categorização, dessa classificação dos contribuintes.  

Basicamente, o que a gente tem aqui hoje com a Lei Complementar 
1.320 é a ponta do que já começou em 2017 com o grande programa 
“Nos Conformes”, que foi lançado pela Secretaria da Fazenda aqui de 
São Paulo, e ele é baseado em cinco pilares – os cinco pilares 
basicamente são os cinco incisos ali do art. 1º da Lei 1.320: 
simplificação do sistema tributário, boa-fé, segurança jurídica, 
publicidade e transparência e concorrência leal entre os agentes 
econômicos. Toda discussão envolvendo esse assunto deve estar 
atrelada a esses cinco pilares.  

Mas basicamente aqui, voltando, a Secretaria da Fazenda também faz 
referência a um programa da OCDE de 2004, um programa de 
conformidade da OCDE, um programa de, como se fosse uma 
ferramenta para as autoridades fiscais para promover a conformidade 
dos contribuintes, a sigla é TADAT. E, basicamente, o que se quer é a 
quebra de paradigma da repressão para a prevenção. E se tem uma 
coisa que todo mundo concorda nesse negócio “Nos Conformes” é que 
há uma quebra de paradigma. Absolutamente todo mundo que já falou 
sobre isso diz que é uma quebra de paradigma, repressão para a 
prevenção.  

A gente já teve algumas etapas do programa “Nos Conformes”, nós já 
tivemos isenção do IPVA, nós já tivemos programas de parcelamento do 
ICMS, programas de parcelamento do IPVA, nós já tivemos a alteração 
da lei estadual do processo administrativo, já tivemos a lei que reduziu 
algumas multas aqui no Estado de São Paulo e agora a gente culminou 
na Lei Complementar 1.320. No que tange aos elogios aqui da Lei 
Complementar 1.320, também é unânime que ela foi proferida num 
contexto bastante democrático, num contexto de participação popular, 
teve consulta pública, a Secretaria da Fazenda conversou bastante 
sobre o que ela pretendia apresentar, e aí eu fiz só três telas para 
mostrar basicamente o que ela tem por trás do “Nos Conformes”. De um 
lado o contribuinte, e do lado do Fisco, como ela pretende classificar o 
perfil de risco contribuinte X Fisco. De um lado, o contribuinte decidido 
a não cumprir, o Fisco deve aplicar toda a força do Estado, se o 
contribuinte não cumpre, adota medidas punitivas. Se o contribuinte 



tenta cumprir, o Fisco deve instruir e auxiliar. E se o contribuinte 
cumpre, o Fisco deve simplificar.  

E também os agentes do Fisco, a Secretaria da Fazenda sempre se 
manifesta sobre isso, e sempre passa por um assunto que eu sei que é 
bastante difícil de lidar, que é o dever fundamental de pagar tributos e a 
responsabilidade solidária da empresa, que o contribuinte também tem 
o papel nessa questão de arrecadação e que quanto mais ele estiver em 
linha com as suas obrigações tributárias, mais premiado ele deve ser. E 
a gente vai ver que essa questão do prêmio, a que se refere o Fisco, ele 
pode ter duas conotações. O prêmio, enquanto tratamento tributário 
vantajoso em seu sentido material, que seria muito vedado; e um 
prêmio no sentido instrumental, a Fazenda sustenta que é no sentido 
instrumental.  

E os pontos que eu queria abordar com vocês aqui, que eu anotei, são 
basicamente quatro. Os elogios a esse sistema são vários, são vários, e 
os senhores podem encontrar em qualquer site, qualquer manifestação 
da Fazenda. Se entrarem no site do programa “Nos Conformes” na 
Secretaria de Fazenda, os senhores vão ver o que está por trás, quais 
são os procedimentos, qual é o cronograma, o que tende a acontecer. 
Mas o que eu escolhi aqui debater com os senhores são basicamente 
alguns pontos que eu entendo que são críticos em relação a esse 
sistema.  

Especificamente, quanto à Resolução 105, só para gente ter uma ideia 
razoável do que a gente está falando do sistema de classificação, nós 
temos ali cinco critérios e teríamos um critério também “E”, então nós 
temos “A”+, “A”, “B”, “C” e “D” e tem também o “E”. O E está fora do 
universo, o “E” é aquele que tem a inscrição cancelada, a inscrição 
suspensa, a inscrição nula. E os critérios para classificação são 
basicamente dois, neste momento: adimplência e aderência. Num 
terceiro momento, quando a Lei Complementar 1.320 estiver 
completamente implementada, a gente terá um critério que é o mais 
complicado, que é a questão dos fornecedores, mas, por enquanto, o 
que está acontecendo são esses dois critérios: adimplência e aderência.  

Adimplência é: você está devendo tributo, como você paga seu tributo, e 
se você está em dia com os seus tributos. E aderência significa: seus 
lançamentos, suas obrigações acessórias estão em linha com o que você 
transmite para a Secretaria da Fazenda? Há uma correspondência entre 
o que você declara e o que existe de fato? E tem uma segregação para 
sair de um critério, de uma classificação para a outra. No caso da 
adimplência, até 60 dias você continua no “A+”; até 90 dias de atraso, 
“A”; 120 dias, 180 dias, mais de 180 dias você está no “D”. Aderência, 
mais de 98% dos seus documentos fiscais, depois 96, 94, 90 e menos 
do que 90.  

Nesses dois, tem duas questões interessantes, no da adimplência, se 
você não enviar a sua GIA, independentemente do prazo que você 
deixou de pagar, você já é “D”, não tem jogo, você está atrasado há dois 



meses, mas se você não enviou a sua GIA no prazo regulamentar, você é 
“D”. E na questão da aderência, não enviar EFD você também é “D”. E 
também, depois disso, terá uma classificação final que é basicamente a 
soma das duas notas dividida por dois. Essa daí é a ideia por trás da 
classificação.  

Agora, os pontos que eu gostaria de discutir são os seguintes, e logo em 
seguida a gente vai tratar aí das contrapartidas. Começando acho que 
pelo ponto que eu entendo o inicial, isso daí pode acarretar um 
achatamento aqui, vamos dizer assim, do direito de defesa. Cada vez 
mais o Estado tem criado um sistema que vai minando a vontade do 
contribuinte em se defender. É lógico que a vontade por atrás disso é de 
ter um Estado parceiro, mas cada vez mais temos mais elementos que 
tiram do contribuinte a vontade de se defender, e, por meio do seu 
direito de defesa, buscar aí segurar obrigações, por exemplo, obrigações 
acessórias absurdas.  

Interessante que a Lei Complementar 1.320 traz aquele monte de 
princípio, mas, já na legislação estadual, nós temos há muito tempo já 
alguns dispositivos legais, alguns atos normativos que trazem 
exposições muito semelhantes. Posso citar aqui para quem trabalha, 
por exemplo, no TIT, Instrução CAT 10/68, posteriormente nós tivemos 
a Lei Complementar Estadual 939 de 2003, que é o Código de Defesa do 
Contribuinte aqui do Estado de São Paulo, posteriormente nós tivemos 
também a Portaria CAT 115/2014. Sem contar a alteração do art. 72 da 
lei do ICMS aqui em São Paulo, a Lei 6.374/89, que diz o seguinte, que 
a lavratura, o lançamento tributário compete privativamente à 
autoridade fiscal, mas ela pode deixar de lavrar, e ela tem o dever de 
orientar o contribuinte, mas ela pode deixar de lavrar o auto de infração 
de acordo com o critério de razoabilidade.  

Então, de certa forma, esse princípio, essa questão da confiança de ter 
um Fisco parceiro, de ter uma relação de parceria entre Fisco e 
contribuinte, eu acredito que além de já estar sedimentada em atos 
normativos de hierarquia superior, também já estava enraizada em 
outros atos normativos no próprio Estado de São Paulo. De toda forma, 
a edição da Lei Complementar 1.320 é um ato, sim, simbólico e um ato 
justo de ruptura num sistema que não está funcionando.  

Indo um pouco além, a gente pode tratar também, talvez o assunto 
mais controvertido, que é a questão da isonomia. Para quem concebeu a 
Lei Complementar 1.320 no programa “Nos Conformes”, ela é 
perfeitamente isonômica. Perfeitamente isonômica porque o problema 
da isonomia é justamente a definição do critério, o critério de distinção, 
e muitas vezes até para achar o critério – e eu estou falando isso lendo 
muitos dos senhores – para achar o critério da distinção, o critério 
adequado de distinção temos que fazer alguns exercícios de 
desigualdade.  

Para quem concebeu essa lei, é justo o critério de dar tratamento 
diferenciado para aquele que exige mais do Fisco contra àquele que é 



parceiro do Fisco, sempre está do lado do Fisco, sempre paga suas 
obrigações tributárias e sempre está em dia. Também o Fisco entende 
que ele deixa de ter uma postura de sanção e passa a adotar uma 
postura de serviço – quanto mais alinhado o contribuinte está com suas 
obrigações, mais serviços públicos ele pode ter. E nisso a gente tem 
uma questão das contrapartidas. Dependendo da sua classificação 
perante o Fisco estadual, você tem uma série de contrapartidas. Um 
contribuinte classificado numa posição “A+” tem determinadas 
contrapartidas, e, como vocês podem ver, elas vão diminuindo. O 
contribuinte ali na “A+” tem direito à análise fiscal prévia que consiste 
basicamente numa avaliação prévia de se você está cometendo alguma 
infração, uma discussão prévia ali com a Secretaria da Fazenda, prévia 
lavratura do auto de infração. E também ele tem alguns privilégios, 
entre aspas aqui, procedimentos simplificados para: apropriação de 
crédito acumulado; restituição de ICMS-ST; compensação via conta 
gráfica de alguns tributos, ICMS-ST, ICMS-importação; renovação de 
regimes especiais; inscrição de outros estabelecimentos e transferência 
de crédito acumulado para outros contribuintes no Estado. Essa lista 
de contrapartidas vai diminuindo conforme a classificação vai 
diminuindo.  

Sustenta-se também que a diminuição dessas contrapartidas não fere a 
isonomia de forma alguma porque são privilégios, entre aspas aqui 
novamente, instrumentais, não se está dando o direito a mais a esse 
contribuinte, mas, sim, facilitando procedimentos, dando instrumentos 
mais céleres ao que qualquer contribuinte teria. Tomando aqui, por 
exemplo, a questão do crédito acumulado. Hoje, para você ter uma 
apropriação mais célere do crédito acumulado, nós temos aqui no 
Estado de São Paulo um regime que se chama Fast Track, basicamente 
você oferece 150% do valor que você quer apropriar a título de crédito 
acumulado e você levanta isso. Quem tem o “A+” vai pular isso, não vai 
precisar apresentar essa garantia, mas hoje mesmo quem, por exemplo, 
é preponderantemente exportador, ou não tem problema com o fisco, 
existe na própria lei do Fast Track uma redução de 50% dessa garantia. 
Então, hoje mesmo, já na legislação, existem procedimentos especiais 
para contribuintes que têm uma boa relação com o fisco, que têm mais 
facilidades com o fisco.  

A questão que vai se colocando ao longo do tempo é a seguinte: por 
enquanto, em relação ao critério de adimplência e aderência, a gente 
está num momento meio inodoro, inodoro, não... indolor, mas vai 
chegar o momento do fornecedor, que a classificação fiscal vai ser 
atribuída de acordo com um fornecedor seu, é basicamente: diga-me de 
quem compras que te direi quem és. Basicamente, a relação contratual 
vai ser utilizada como referência para política pública. Isso, de certa 
forma, já acontece aqui também em algumas situações como, por 
exemplo, o trabalho escravo.  

Há pouco tempo atrás, acho que há uns quatro ou cinco anos, o próprio 
o Estado de São Paulo editou uma norma em que ele limitava, ou 
dificultava a renovação e inscrição estadual de empresas que 



contratavam fornecedores, uma lista negra de trabalho escravo, a 
mesma lógica vai ser aplicada aqui para a questão das operações com 
ICMS. E o objetivo aqui, de certa forma, é evitar de todo modo que 
aquelas operações idôneas, que as transações com os contribuintes 
tidos por inidôneos, ocorram. Aqui a gente pode pensar em várias 
coisas, por exemplo, a utilização do Estado para fins de valorização do 
valor, valorização mesmo das empresas. A minha empresa vale mais 
porque ela só transaciona com fornecedores da categoria “A+”.  

E temos aqui uma outra questão complicada que diz respeito aos 
fornecedores de outros Estados, essa daqui é uma norma estadual. A 
Lei Complementar 1.320 tem um dispositivo lá que fala o seguinte: 
“Esta lei vai definir procedimentos, pode fazer um convênio para 
classificar fornecedores de outros Estados”. Enquanto isso não 
acontecer, quem compra de fornecedor de outro Estado vai para o “D”, 
alimenta a classificação “D”. Isso daí o que acarreta? Que o comprador 
paulista compre de fornecedor paulista, isso aí pode acarretar um 
possível pacto ao princípio federativo, art. 152 da Constituição, 
enquanto não ocorrer alguma regulamentação justa disso. A Fazenda 
fala: não, nós já temos cinco outros Estados interessados nisso, o 
convênio é uma questão de tempo, mas é um assunto realmente 
polêmico.  

E também tem a questão da sanção política porque vamos ter aqui 
também, em um determinado momento da Lei Complementar 1.320, o 
devedor contumaz. Tudo isso aqui no contexto dessa nova decisão do 
STJ de criminalização daquele que deixa de pagar o ICMS, a Lei 
Complementar 1.320 tem um capítulo específico para o devedor 
contumaz, ele tem ali alguns dispositivos bem pesados, como, por 
exemplo, exigir que se peça autorização para emitir nota fiscal que, 
salvo engano, deu problema para o Município de São Paulo há pouco 
tempo aqui no TJ de São Paulo, salvo engano foi declarada 
inconstitucional essa norma. E também tem um dispositivo ali que fala 
que pode ser que o contribuinte, o devedor contumaz tenha que pagar o 
ICMS e o ICMS-ST por operação. Daí a gente tem não-cumulatividade, 
tem a operacionalização do ICMS que pode ficar bem prejudicada 
quanto a isso. Parece que o tiro ali no devedor contumaz foi muito alto e 
temos outro ponto aqui que é da autorregularização.  

O contexto aqui da Lei Complementar 1.320 define um procedimento de 
que o fisco deve, em parceria com o contribuinte, intimá-lo a se 
autorregularizar, a seu critério, o fisco, a seu critério, deve intimar o 
contribuinte a se autorregularizar. Isso daí é ótimo e existe em outros 
Estados, existem vários outros Estados que, antes de lavrar o auto de 
infração, eles emitem uma notificação: você cometeu essa infração, 
pague com multa de mora e não se discute mais isso; se você não pagar 
em 20 dias, auto de infração com multa de ofício, é uma questão de 
conveniência você pagar ou não.  

A questão da autorregularização aqui, ela está meio que atrelada, aqui, 
ela nunca vai ser aplicada quando houver indício de dolo, fraude, 



simulação ou embaraço à fiscalização, ou qualquer questão assim. 
Então, o que me preocupa de certa forma é, então, toda vez que a 
autorregularização, que o contribuinte não tenha recebido a intimação 
para se autorregularizar, esse auto de infração, por uma questão lógica, 
por exemplo, do julgamento tributário, ele terá sido presumido como 
bom indício de fraude? Será que o julgamento dele será diferenciado 
porque, neste caso específico, não houve essa intimação? É 
uma questão, claro, que é pragmática, procedimental, vai ter que ser 
vivida para gente ter uma ideia disso, mas talvez influencie nisso.  

E aqui já encerrando, são tantas coisas para falar disso que é até difícil 
ordenar, a suspensão das contrapartidas ocorre também com a 
lavratura de auto de infração, com dolo, fraudes, simulação, embaraço 
à fiscalização ou reincidência. É interessante ver que a suspensão da 
contrapartida, mediante o auto de infração, a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário com a apresentação da impugnação 
não é suficiente para impedir a contrapartida da Lei Complementar 
1.320. Até aí é um procedimento que acontece, por exemplo, com a 
compensação no federal, se você está devendo, eu não vou te dar a 
compensação. Acontece já no Estado com o crédito acumulado, se você 
me deve, eu deduzo do crédito acumulado que eu vou te dar o que você 
me deve, mas falta regulamentação aqui ainda. E já tem um projeto da 
regulamentação que foi fornecido para consulta pública e não continha 
esse ponto aqui. Então, é basicamente isso para discussão agora dos 
senhores. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito obrigado, Silvio. Você 
claramente trouxe vários problemas, e do ponto de vista do Direito 
Tributário, nós temos um monte de questões e a gente vai examinar 
todas. Mas eu queria aproveitar a minha posição de presidente da 
Mesa, e tem do meu lado um tributarista que, por acaso, é professor 
associado de Direito Econômico da faculdade. Eu queria pedir, José 
Maria, que você por um minuto esquecesse do seu lado tributarista, 
olhasse como professor de Direito Econômico esta medida, examinasse 
a sua legalidade, constitucionalidade, enfim, fizesse uma avaliação a 
partir do Direito Econômico dessa medida. Depois vamos voltar aos 
cânones do Direito Tributário, só para entender, ampliar o nosso 
horizonte. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Combinado, Prof. Schoueri. José 
Maria. O que me preocupa, vou ficar num... vou ser muito breve, e 
talvez não dê para aprofundar mesmo. O que me preocupa numa 
legislação como essa, e ignorando todos os pontos de partida, e que tal 
deixar de ser repressivo e orientar, tudo é melhor, a parte moral da 
história tudo é ótimo, tem que ver se você consegue, se você está 
disposto a isso, porque o Estado é dependente de multa, o Estado 
depende da Receita dessas multas todas que vão se multiplicando 
nesses autos de infração, mas vamos pensar no Direito Econômico. O 
que me preocupa é uma legislação preocupada quase que com a relação 
contribuinte/Estado de adequação, de obrigações acessórias e 
recolhimento, criar, por meio de um mecanismo de ranking, de 



classificação de rótulos nos agentes econômicos, tudo bem que tem até 
aquela possibilidade de você falar: não, não quero ser identificado – o 
que presume também que você tem algo a esconder, toda lista e todo 
ranking tem essa dinâmica de se você não tiver nada para esconder, por 
que você está preocupado?  

Mas, por meio dessa manipulação de ranking, e sobretudo na figura de 
você ficar contaminado pelos seus fornecedores, você começa a 
manipular as trocas econômicas. Quer dizer, o Estado, por meio de um 
programa que tem uma finalidade lá pontual de arrecadação, você 
começa a escolher os grandes compradores, sobretudo os grandes 
consumidores, pensem aí nos oligopsônios, imagine uma grande rede de 
hipermercado começar a escolher seus fornecedores, não porque vai 
escolher os idôneos e os inidôneos, mas porque vai olhar para o 
ranking, se você está bem ali ou não está. Então, você tem uma 
manipulação por meio de rótulo que o mercado, a microeconomia é 
muito sensível a isso, né? Esse rótulo, se você tem um selo de 
aprovação do príncipe... Então essa distorção de mercado me preocupa 
no problema de rótulo porque a gente não está falando entre declarar, 
não é imposto de renda pessoa física que você é obrigado a declarar, e 
eventualmente recolher alguma coisa, ou ter uma restituição, você está 
falando dessa maluquice de legislação estadual. Pense ali só na 
reincidência, você acha que tem direito a um crédito, você é glosado 
uma vez, daí é glosado depois num período subsequente – são dois 
autos – vão falar que é reincidência. É esse tipo de interpretação que se 
faz quando vai se falar sobre relevação de multa, por exemplo. Então, 
sendo objetivo, Schoueri, me preocupa os efeitos de mercado entre as 
trocas econômicas, uma manipulação do aspecto concorrencial. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou lhe perguntando isso, 
José Maria, porque você sabe que a minha tese de titularidade foi 
Normas Tributárias Indutoras, em que eu dizia: a lei tributária, porque 
tem um efeito sobre a ordem econômica, deve ser examinada a 
partir dos cânones de Direito Econômico, a minha tese só se 
preocupava com a norma material. Mas, de repente, nós temos um novo 
campo aqui que é uma norma de direito, enfim, norma instrumental, e 
que também agora ela pode ser examinada a partir dos cânones 
tributários, nós vamos examinar em seguida, e tem vários problemas, 
mas ela pode ser examinada do ponto de vista concorrencial.  

Eu lhe pergunto, do ponto de vista do Direito Concorrencial, o 
contribuinte poderia dizer, esquecendo o 152, esquecendo todas as 
questões que a gente vai tratar daqui a pouco, tributárias, eu tenho 
essa norma do ponto de vista concorrencial, criando esta desigualdade, 
está conforme a Constituição Brasileira, ou não, como um todo, você 
veria aqui um problema, ou você acha que se justifica? 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Eu vejo um ponto de 
tensão, Schoueri, porque toda legislação, a ordem econômica e também 
a legislação de defesa da concorrência estão preocupadas com a 
manutenção do mercado, do nível de concorrência, com a função social 



dos bens de produção, com a proteção do empregador. Quer dizer, você 
quer garantir um nível de concorrência saudável, e aí você vai reprimir 
condutas e vai analisar operações, mas toda ela está preocupada com a 
manutenção de um Estado de concorrência. Quando você começa a 
manipular, por meio de rótulos, quem são as empresas de quem você 
deve comprar, você cria um sinal que não é o sinal do mercado, do 
mercado do consumidor, é um sinal externo de um ranking em que você 
vai ter que buscar uma aderência. E aí você já tem uma dificuldade, 
porque é muito diferente você ser um contribuinte de ICMS com a 
emissão de 100 notas/mês do que numa empresa que tem milhares de 
notas, então a aderência numa escala que vai de 99,5, 99, 98,5 de 
aderência, eu acho que pode ter como repercussão, melhor assim, 
externa, que não é de proteção da concorrência, que não é de regulação 
de ordem econômica, que não é sequer federal no mercado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe estar provocando 
nesse sentido, até para aproveitar o José Maria aqui, é porque a lei no 
art. 1º, o Silvio falou, tem cinco pilares, o quinto pilar era a livre 
concorrência. Então, veja, a lei que se propõe à livre concorrência tem 
uma contradição porque ela vai contra aquilo que ela se propõe a 
defender, além das questões meramente tributárias, tem um ponto 
aqui. Eu estou estressando isso, o Rodrigo também sei que gosta do 
assunto. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu não sou especialista em 
concorrência e nem em Direito Econômico, mas eu queria fazer um 
contraponto. Eu não estou tão chocado com a previsão, com esses 
dispositivos dessa lei, quando ela visa proteger a livre concorrência, na 
verdade, ela está querendo identificar o sonegador e está querendo 
incentivar os contribuintes a comprarem daqueles contribuintes outros 
que estão regulares com a sua situação fiscal. É uma forma de você 
proteger a livre concorrência, afastando o sonegador do mercado, então 
eu não vejo muita contradição na lei, pelo menos assim eu entendo qual 
foi o princípio do legislador aqui, qual foi a ideia do legislador de colocar 
esse dispositivo da proteção da concorrência.  

Com relação aos rótulos, que o José Maria chama atenção, eu diria que, 
hoje em dia, as pessoas buscam os rótulos, tem o ISO 9.000, ISO 
X1000, quer dizer, não é obrigado a ter o ISO, mas se você compra um 
produto de uma empresa que tem o ISO, é uma espécie de padrão de 
qualidade que você confia. A bolsa tem o mercado das empresas, né, 
Gileno, como que chama o mercado das empresas?  

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Novo mercado.  

Sr. João Francisco Bianco: Novo mercado, que são aquelas empresas 
que atendem padrões de governança, de compliance acima da média. 
Então, veja, os rótulos, os produtos com os rótulos verdes, que 
respeitam o ambiente, os produtos das empresas que não aceitam 
trabalho escravo dos seus fornecedores, então o rótulo, ele até, ele é um 
mecanismo de incentivo, um mecanismo de atestado de qualidade. 



Então, se a empresa é “A+”, ela pode dizer: “Olha, eu tenho um atestado 
de qualidade aqui, cumpre os meus produtos porque eu colaboro com a 
função social da empresa e pago os meus impostos em dia”.  

Mas, em todo caso, eu queria, resumindo, dizer que não me agride tanto 
essa questão do rótulo, nem a questão da... eu não vejo desprestígio à 
livre concorrência aqui na lei. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Maito pediu a palavra, mas o 
José Maria, porque ele disse que queria reagir diretamente ao que o 
João Bianco disse, então, com autorização do Maito, vou passar 
primeiro... 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Reagir pacificamente, né? 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Sem dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Primeiro eu vou passar, então, 
ao José Maria. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: O Bianco tem razão e eu tive até a 
oportunidade de ver isso numa outra situação, sempre tem uma ideia 
de que na concorrência com relação ao Direito Tributário que é o 
seguinte, olha, eu não posso permitir que algumas empresas paguem 
tributos e outras não, porque daí eu tenho uma questão de eficiência 
produtiva de redução de custo ilegal. Então, perfeito, esses são os 90%, 
95%. Só que se eu tiver – por isso que eu só falo em risco potencial, eu 
não estou falando em risco certo – se eu tiver mal calibrada uma 
política fiscal, eu posso criar uma distorção que não é entre quem paga 
e quem não paga.  

Eu fiz outro dia essa ilação muito indireta por questão de planejamento 
tributário, se você pegar todas as decisões do CARF que não têm base 
legal e que não tratam de planejamento tributário agressivo, e pensa 
que quem buscou um pouco de eficiência administrativa da sua 
empresa levou uma multa de 150%, o sinal para o mercado é: seja 
ineficiente, do ponto de vista da administração da empresa, entendeu? 
Ela começa com a ideia de que tenho que manter a igualdade entre 
contribuintes, entre os agentes, para manter o nível de concorrência. 
Mas se eu calibro mal a política fiscal – e eu estou chamando de política 
fiscal as decisões do CARF, não estou falando que são decisões, estou 
falando que é política fiscal ostensiva – eu crio uma distorção. Então, 
mal calibrado um rótulo, ele pode induzir comportamentos de mercado 
que seriam muito artificiais, só isso, mas concordando que eu estou 
com um risco de uma distorção, uns 5%. E não estamos discordando, 
tá, Bianco?  

Com relação só à questão dos rótulos, sim, é verdade, os ISOs, etc., 
ISO, você busca uma empresa de certificação, etc. A mesma coisa 
certidão de regularidade, você tem que ter certidão de regularidade, não 
é nem para estar bem no mercado, é para conseguir receber, ser pago, 



vender, etc. Agora, todas as empresas, todos os grandes contribuintes e 
de operações complexas que envolvem, no caso de ICMS, ICMS com 
ISS, que são grandes, ou porque são varejistas, ou porque são grandes 
indústrias, infraestrutura, elas só têm certidão porque têm contencioso, 
inclusive o contencioso mandado de segurança que diz que aqueles 
todos os autos de infração estão suspensos, que aquela ação judicial 
está bem, ou também as auditorias que dão... reconhecem que o 
balanço delas está ok porque tem uns advogados falando que aquilo é 
risco possível, ou se tiver, prováveis. Quer dizer, você vê que não é pelo 
fisco que essas empresas conseguem rodar, é porque tem Judiciário 
ou...  

Então, esse rótulo me preocupa não no sentido de reconhecer quem é 
bom, ou quem é mal, mas talvez carregar na tinta, te jogar num “D”, só 
porque você tem processo administrativo ali, discutindo. Porque as 
empresas, elas não discutem, são devedores contumazes quando estão 
no TIT, a todo o momento, você vê grandes empresas que estão todo dia 
pautadas no TIT, você vai lá no TIT, estão elas lá. Elas vão conseguir 
ficar no “A”, ou será que ficar no “A+” significa, como aquela tensão que 
o colega Silvio falou, parar de fazer impugnação?  

Então, são sempre tensões, são sutis, vai depender, eu acho que a 
legislação do tipo de ICMS que é essa que diz que se você antecipou o 
tributo aqui e destacou o crédito aqui, o outro colocou crédito ali, que 
multiplica crédito com débito, em chave e fechadura, e que multiplica, 
acho que eles não estão prontos para isso, não é um tipo de tributação 
que está pronta para isso, porque ela depende dessas multas todas, 
inclusive para fazer caixa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só quero lembrar que essa 
ideia do bom contribuinte premiado, nós tivemos também com a 
contribuição social sobre o lucro que havia uma redução, um bônus, 
para quem fosse um bom contribuinte. E eu advogo há muito tempo na 
área tributária, eu não tenho notícias de uma empresa, se alguém 
conseguiu esse bônus, então tem um lado aqui também de uma 
quimera às vezes de ser um bom contribuinte.  

[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se os cálculos são 
contestados. Rodrigo Maito. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia. Eu, na verdade, eu concordo 
com essa visão do José Maria, sim, porque, a rigor, o Estado, ele não 
pode, a relação jurídica tributária entre Estado/contribuinte é uma 
relação diferente entre os agentes privados. Os agentes privados podem, 
sim, discriminar, mercado aberto, portanto, permite que rótulos ou 
certificações sejam colocados como condições para celebrar negócios. E 
esses rótulos, muitas vezes, até interferem, por exemplo, no 
financiamento, então você consegue taxas de juros mais interessantes, 



mais baixas, na medida em que você consegue demonstrar no mercado 
que você cumpre legislação, que você tem certificações e por aí vai.   

Então, o Estado, ele pode se valer da norma tributária para, como o 
Prof. Schoueri nos ensina, a provocar comportamento, ou seja, induzir 
comportamentos? Sim, na medida em que exista um critério que seja 
um critério razoável, proporcional, válido, e isso pode se compatibilizar 
com os princípios constitucionais tributários, capacidade contributiva e 
mesmo a igualdade, ou seja, existindo um critério, podemos ter um 
tratamento diferenciado. Mas aqui realmente preocupa porque o 
Estado, ele pode, sim, prevenir desequilíbrios concorrenciais, mas não 
induzir desequilíbrios concorrenciais. Preocupa o fato da utilização de 
rótulos que possam, eventualmente, levar a esse efeito que seria 
justamente o contrário daquilo que se apregoa como pilar para a 
própria criação desse programa.  

Então, a lei está aí para todos, a condição é: todos devem cumpri-la. Eu 
estou dizendo aqui a lei tributária, seja obrigação tributária principal, 
seja obrigação tributária acessória, na medida em que eu começo a 
discriminar os contribuintes que cumprem esta norma, esta lei, e os 
contribuintes que não cumprem, ou cumprem mais ou menos, podemos 
ter, sim, um problema. Vejo que isso pode, em determinadas situações, 
até caracterizar, se me permitem aqui talvez de uma forma arrojada, 
uma sanção política indireta. Porque, afinal de contas, com base nisso, 
isso pode gerar efeitos danosos para os contribuintes que, discutindo 
uma série de imposições tributárias, ou obrigações acessórias, se veem 
na condição de uma nota inferior justamente porque têm um passivo 
tributário – e é muito difícil, quase impossível, uma empresa não ter 
alguma discussão tributária. A legislação é complexa, há conflitos e há 
divergências interpretativas em relação à validade dessa legislação, 
então eu também olho com bastante preocupação esse cenário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu me inscrevi também, vocês 
não sabem, mas eu fiz a minha inscrição também, estava esperando a 
minha vez, era depois do Rodrigo. O José Maria está se inscrevendo de 
novo, o Alexandre também já pediu a palavra, o Gileno também.  

Eu estou preocupado, a Constituição, no art. 146-A, fala em lei 
complementar para prevenir distúrbios de concorrência. Tem um ponto 
curioso aqui que o Estado fez uma lei complementar invocando a livre 
concorrência, então talvez venhamos a ter algum tipo de discussão só 
para prever o argumento da Fazenda para dizer: será que eu estaria no 
art. 146-A e o meu objetivo seria prevenir distúrbios da concorrência? 
Quer me parecer que o art. 146-A seria a lei complementar federal, e 
nunca essa ideia estadual. Porque eu acho que um problema que... 
dentre os problemas que nós vamos tratar, ainda insistindo, ainda não 
quis entrar, Silvio, você tem toda razão, o art. 152 é fulminante, destrói 
a possibilidade de eu criar discriminação em razão da origem do 
produto. E, portanto, só isso já mataria a questão.  



Mas eu tenho um problema de competência mesmo, ou seja, uma lei 
estadual poderia, materialmente, versar sobre concorrência, tendo em 
vista a existência de um mercado nacional protegido enquanto tal pela 
Constituição? Esta discriminação que é feita para os contribuintes de 
outros Estados que vão começar – fornecedor de lá já começa com a 
letra “D” – me parece em si inconstitucional, eu não estou me referindo 
ao art. 152, mas estou me referindo ainda com o argumento de Direito 
Econômico. Eu penso que, para que eu possa utilizar da norma 
tributária e do efeito indutor, é necessário que eu cumule uma 
competência formal, material tributária, mas eu tenho que ter uma 
competência também com relação àquilo que eu estou regulando. E 
livre concorrência implica, ou seja, para regular a livre concorrência, me 
parece que seria neste caso papel do legislador federal, já que o 
mercado é nacional.  

A menos que eu estivesse numa situação específica em que eu tivesse 
regulando algo que somente afetasse o mercado do Estado, e não é o 
caso. Só para comparar, se eu tivesse um problema de energia elétrica, 
por exemplo, em que eu tenho somente, eu poderia imaginar algumas 
das situações em que o mercado seja completamente local e eu poderia 
conceber que o Estado tratasse daquilo, afinal de contas, estaria no seu 
âmbito de competência, insisto, não tributária, competência material. 
Mas a generalização, este preconceito, essa ideia de que o fornecedor do 
Amazonas, porque o Amazonas pode não assinar o convênio, ele não 
poderá, ou seja, quem comprar do fornecedor do Amazonas terá um 
fornecedor nota “D”, portanto, ele já não será mais “A”, essa proteção 
aos fornecedores locais, eu não estou citando o art. 152, me parece que, 
em si, é inconstitucional, invocando apenas o Direito Econômico.  

O Alexandre, depois o Gileno, depois o José Maria, depois João Bianco. 

Sr. Alexandre Dantas: Me abstraindo dessa questão, porque a 
concorrência não está ainda regulamentada, mas, pensando na lei, eu 
tendo a ficar mais à direita com o João. Porque o Supremo Tribunal, 
quando vai analisar a questão daquelas empresas de cigarro que não 
pagam o IPI, chegou a permitir o fechamento de estabelecimento, uma 
sanção política porque não paga tributo de forma contumaz. Quando eu 
olho a lei, por exemplo, se o contribuinte tem autos de infração, mas 
está discutindo com suspensão do crédito tributário, essa lei não se 
aplica, se se aplicar, ela é inconstitucional, ela é ilegal porque ela está 
contra o Código Tributário. Se eu tenho dois autos, dez autos, vinte 
autos com suspensão do crédito tributário, estou com certidão positiva 
garantida, ou negativa com efeito positivo, então não vejo que essa lei 
pudesse mudar isso.  

O que eu vejo na lei é: vamos atacar aqueles contribuintes que nem são 
contribuintes, são sonegadores, que de forma... não entregam nem a 
GIA, ou entregam de qualquer forma, entregam com a famosa 
tesourinha, cortam o valor, ou aqueles contribuintes que simplesmente 
fraudam o fisco e vendem produtos com crédito falso, mas desde que 
tudo isso esteja acompanhado da inscrição em dívida ativa. Por 



exemplo, você faz dedução do crédito acumulado, se um contribuinte 
entregou a GIA e não pagou o tributo e peço um crédito acumulado, 
acho que o Estado tem que se defender também.  

Eu vou dar o crédito e você me deve, quer dizer, se tem uma execução 
fiscal, eu acho que o Estado, sendo eficiente, não há por que ele não 
consiga também rotular os contribuintes, que ele vá discriminando 
esses contribuintes pela conduta deles, uma conduta irregular, uma 
conduta de fraude à lei de forma contumaz. E esses contribuintes, 
detectados, têm que ter uma sanção. E uma sanção, hoje, apesar de o 
Supremo já ter dito que sanção política não é válida, apreensão de 
mercadorias, quando eu devo o tributo, eu apreendo a mercadoria, ou 
quando eu só te autuo, eu apreendo a mercadoria, por quê? Porque eu 
tenho direito de defesa. Se eu vou me defender, como eu posso ter 
mercadoria apreendida?  

Porque se o contribuinte tem a mercadoria apreendida porque é um 
bandido, é um sonegador e abandona o caminhão com a mercadoria, 
não vai nem se defender, então o Estado apreende, quer dizer, então, no 
sentido dos contribuintes que são honestos, se defendem, tem 
discussões tributárias, eu creio que a lei nem se aplique. A questão de... 
ele vai conseguir a classificação dele porque ele está se defendendo, ele 
tem corpo jurídico. Ele tem uma... Agora, o pequeno comerciante, 
vamos pensar no pequeno comerciante que não tem condições, mas 
será que é assim também? Eles não têm associações de comerciantes 
que podem defender esses pequenos empresários, quer dizer, será que a 
gente vai impedir que o Estado seja mais eficiente através de medidas 
coercitivas? Eu tendo a... porque aqui não foi dito, eu deduzo crédito 
acumulado sem nenhum procedimento, tem que ter algum 
procedimento, e não está havendo discriminação. Por exemplo, eu sou 
um mau contribuinte, mas quero pagar o tributo, não foi dito aí que eu 
vou ter discriminação na forma de pagamento, então essa discriminação 
seria absolutamente inconstitucional. Eu sou um mau contribuinte, 
mas quero me regularizar, mas para regularizar você vai ser punido. 
Não. Aí eu acho que é absolutamente inconstitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que, Alexandre, até agora, o 
ponto que a gente tem mais atacado aqui, embora sejam vários pontos, 
é a questão de a minha classificação depender de quem eu compro. 
Uma coisa é como que eu me comporto, seria um tipo de discussão, 
mas onde me parece, insisto, não é que eu não queira dizer que a 
primeira parte não seja problemática, mas quando eu passo a 
condicionar um critério a partir de quem é o meu fornecedor, como diz, 
“diz-me com quem andas e eu te direi quem és”, esta discriminação aqui 
é que problemática... desculpe, que é mais problemática, a primeira 
também pode ser. 

Sr. Alexandre Dantas: Eu creio que é de lege ferenda porque não foi 
regulamentada ainda, há uma previsão, mas que não há 
regulamentação, então nós estamos discutindo hipóteses, aí seria 
hipótese. Eu falei: Eu vou discutir... 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, salvo melhor juízo, 
eu estou me referindo estritamente à lei. 

Sr. Alexandre Dantas: Ele trouxe, ele falou no início que não estava 
ainda regulamentado isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Silvio, já está na lei, não está? 
Na lei complementar está claramente isso. 

Sr. Alexandre Dantas: Mas ele disse que não havia ainda classificação 
por força da falta de regulamentação, há uma previsão na lei, mas que 
ainda não é critério de classificação porque falta regulamentação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Silvio pede para esclarecer, 
então eu vou passar a palavra para ele primeiro, depois o Gileno recebe 
em seguida. 

Sr. Silvio Gazzaneo: A lei complementar já define que serão três 
critérios, esses dois mais o terceiro do fornecedor, está, a partir de 
ontem, em ambiente de teste a classificação pelos dois primeiros 
critérios. O terceiro critério ainda não foi instituído. Ele está previsto na 
lei e será utilizado. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Critério ou um ranking? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele não é bem de lege ferenda, 
então está previsto em lei.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Silvio Gazzaneo: Está previsto em lei. João se você puder ver o 
artigo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você quer continuar?  

Sr. Silvio Gazzaneo: Art. 5º. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gileno, Gileno, ali atrás. 

Sr. Gileno Gurjão Barreto: Eu ia na linha do Prof. Schoueri, eu ia falar 
exatamente isso, só que um pouco do ponto de vista econômico, quer 
dizer, quando o Prof. José Maria fala em oligopsônio, a gente sabe que a 
economia está caminhando cada dia mais para esse tipo de estrutura, 
onde a demanda controla a sua própria oferta. E se você considera que 
São Paulo é 40% do país, e você institui uma norma discriminatória 
dessa natureza, eu acho que o incentivo, do ponto de vista econômico, a 
intervenção microeconômica, ela é muito maior do que os efeitos 
benéficos que o Prof. Bianco falou. É claro que você tem algum efeito 
benéfico do ponto de vista de incentivo ao cumprimento à lei, porém, do 
ponto de vista econômico, a intervenção microeconômica, ela é muito 
mais, na minha percepção, significativa do que os aspectos positivos 
porventura decorrentes da lei. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: José Maria pediu a palavra. 
José Maria, uma pergunta, existe algum órgão federal que pudesse 
tratar de distúrbios de concorrência? Também essa é uma pergunta que 
eu queria saber, ou seja, o sistema brasileiro... se houver distúrbios de 
concorrência, cabe à lei tributária tratar disso? 

Sr. José Maria Arruda Andrade: A pergunta ficou um pouco ampla. 
Bom, legislar sobre o Direito Econômico, assim como o Tributário, é 
competência concorrente. Agora tem que ver qual que é a competência 
do Estado de São Paulo, ao tratar sobre Direito Econômico, tratar disso. 
Agora a gente estava falando um pouco de efeito, mas vamos deixar por 
ora essa provocação porque você está fazendo essa provocação. Quem 
que pode olhar pela concorrência abstraindo essa questão da 
fiscalização? Tem o Ministério da Fazenda, antiga Seae, que agora tem 
um outro nome, Sefel, esqueci o nome da sigla, eles vão mudando 
conforme o secretário, é uma que analisa até... é a antiga Seae dentro 
do Ministério da Fazenda, que ela tem ainda uma parte que analisa a 
concorrência como Secretaria do Ministério da Fazenda. E, por fim, 
claro, sempre o CADE.  

Bom, só uma questão, se a gente fizer uma divisão entre desonestos e 
honestos, eu acho que todo mundo concorda com você, os desonestos 
não devem ter nenhuma benesse, o Estado deve... o problema é quando 
você já parte dessa classificação, ou provocando mais, quem vai dizer 
que vai ser honesto ou não? Você falou: “A empresa tem certidão, se ela 
tiver se defendendo no auto de infração, tudo bem, porque qualquer 
combate a ela seria inconstitucional”. Então, toda a sua argumentação 
foi baseada em desonesto e honesto e o resto é inconstitucional. Eu 
estou querendo falar de alguma outra coisa que é quando o próprio ente 
preocupado com a arrecadação diz quem é quem. Isso não é uma 
relação mais neutra entre a administração tributária e os contribuintes, 
essa relação nunca foi neutra, a gente não tem essa cultura.  

Agora, a minha intervenção mesmo é sobre as contrapartidas. O Estado 
criou uma série de... criou um ambiente onde vai rotular, e aí na hora 
de falar das contrapartidas, eu não sei, a sensação talvez, o Silvio, por 
ser um estudioso, mas elas me pareceram, assim, tão tímidas. Você ter 
direito, por exemplo, a um crédito, você ter direito à inscrição de 
estabelecimento, elas me parecem que deveriam ser obrigatórias, 
tirando ali alguma questão de coisas que não estariam previstas, mas o 
resto, isso aqui pela impessoalidade, pela objetividade, pela moralidade, 
isso aqui deveria ser fácil. Então, na verdade, você está criando uma 
superdificuldade, um superestresse, um super-ranking para dar direito 
a ter direito ao crédito da substituição tributária.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. José Maria Arruda Andrade: É. E que você, Estado de São Paulo, 
vai ignorar a decisão do STF porque você vai dizer que não se aplica a 
São Paulo. Veja, me pareceu, assim, absolutamente, entre cenouras e 
bastões, me pareceu que a cenoura está numa dieta bem restritiva. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu ia justamente, eu acho que a gente tem 
que separar a discussão aqui entre, primeiro, é possível, a primeira 
pergunta é: é possível o Estado estabelecer diferenciação e tratamento 
para contribuintes em função da... não vou dizer honestidade, mas em 
função do passado, em função da relação que ele tem com o 
contribuinte, relações melhores, relações piores? Essa é uma questão. A 
segunda questão é: há um exagero aqui na classificação? Acho que a 
gente não pode confundir as duas discussões. Me parece que há um 
exagero, o Alexandre chamou a atenção para os autos de infração, o 
Schoueri também comentou a questão da compra de insumos de 
contribuintes de outros Estados, eu acho que isso está na faixa dos 
exageros. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas essa é a primeira questão, 
não é a segunda, a segunda questão são as contrapartidas. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, essa eu diria que é terceira questão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A primeira questão é essa: ele 
pode distinguir entre contribuintes do Estado e fora do Estado? Não. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não pode, mas ele pode criar 
distinções entre a aplicação de procedimentos simplificados para 
contribuintes? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos fazer de conta, vamos 
mudar a lei. 

Sr. João Francisco Bianco: Por exemplo, veja, eu posso ter um 
procedimento simplificado para algum tipo de contribuinte e não ter 
para outro? Por exemplo, o sujeito quer abrir uma filial, para você, em 
meia hora eu abro a sua filial. Agora, para você, eu vou levar três dias 
porque eu quero ver o que você está fazendo, aonde você vai pôr, se a 
filial existe, se o endereço está correto... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso existe na esfera federal, é 
conhecido o tal do canal verde, etc., importação, é algo comum. E esse 
tipo de cooperação, ou seja, a ideia de fisco contribuindo, isso tem 
exemplos, tinha exemplos internacionais, ou seja, na verdade, tem 
ainda, a gente cita muito a Austrália com essa ideia de cooperação, a 
governança dos dois lados é muito positiva. Então, João, a primeira 
pergunta: eu posso dar um tratamento melhor a quem é mais aberto 
comigo? Pelo menos na esfera internacional isso é bastante comum. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, veja, é isso que ele está fazendo.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. É isso o que ele diz que 
está fazendo. 



Sr. João Francisco Bianco: Se você olhar as contrapartidas, os 
benefícios são todos esses, procedimento simplificado para restituição 
do ICMS-ST, procedimento simplificado para renovação de regime 
especial – é isso que ele está fazendo. No fundo, no fundo, é isso que ele 
está fazendo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O João propôs que a gente 
examinasse a questão a partir de três questões, não sei se vocês 
gostariam de... porque aí nós sairíamos do Direito Econômico, que até 
agora foi o ponto concorrencial, e nós passaríamos a examinar do ponto 
de vista agora do Direito Tributário e da igualdade e que seja... se nós 
podemos fazer essa distinção. Seria esse um caminho interessante para 
nós avançamos? Silvio, você tinha se inscrito, ainda quer falar da 
competência concorrencial, ou podemos avançar nisso? 

Sr. Silvio Gazzaneo: Acho que a gente pode seguir conforme o João 
falou. E só para definir três pontos importantes para colocar todo 
mundo no mesmo fato, até para o Alexandre, que é um ponto 
importante o que ele falou, e para fazer justiça à lei. A lei é preocupada 
com quem se defende no auto de infração, quem está se defendendo não 
terá a punição, não terá uma categorização diferenciada, ele só tem 
suspensão da contrapartida. A questão dos outros Estados... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu posso perguntar? 
Qual é a diferença entre suspensão da contrapartida e não ter a 
contrapartida enquanto se defende? 

Sr. Silvio Gazzaneo: Você não cai do “A+” para o “A”, você deixa de 
fruir só o benefício. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, portanto, eu caí do “A+” 
para o “Z”? 

Sr. Silvio Gazzaneo: Se alguém comprar de você, você continua no “A”. 
Isso, você deixa de usufruir da contrapartida, mas você ainda tem o seu 
“A” se alguém comprar de você. Não recebe.  

Agora, entrando na contrapartida, o José Maria falou: “É tão pouco”, 
por isso que eu comecei com o achatamento de direito de defesa, é tão 
pouco o que ele me dá e a gente fica tão feliz com isso. Crédito 
acumulado, estava lá na Constituição, se estivesse tudo bem, a gente 
não estaria precisando pedir crédito acumulado, nem estaria precisando 
implorar para conseguir um procedimento tão rápido de crédito 
acumulado. A mesma coisa do ST, art. 150, § 7º, a lei complementar, a 
gente deveria ter um regime preferencial e rápido para recuperar esse 
ICMS-ST, renovação de regime especial, inscrição de estabelecimento. 
Se a gente não tivesse essa burocracia, a gente não devia estar feliz com 
isso. Parece que quem cria facilidade está vendendo a solução aqui, 
quem cria a dificuldade está vendendo a facilidade.  

E, em relação aos outros Estados, a ofensa ao 152 da Constituição, o 
Estado está muito cauteloso em relação a isso. Toda vez que ele se 
manifesta, ele fala: “Olha, provavelmente a gente terá um problema aqui 



mesmo”. Mas ele se resguarda ali no art. 10º que fala o seguinte: “Será 
regulamentado, ou providenciarei uma ferramenta para fazer isso”. 
Deve ser basicamente o que o Município de São Paulo faz quando algum 
prestador de serviço de outro local quer prestar para algum tomador 
aqui. Quer prestar serviço para alguém que está em São Paulo? Se 
cadastre, provavelmente vai ser uma ferramenta parecida.  

Eram basicamente esses esclarecimentos para fazer justiça, que a lei 
está preocupada em auto de infração, suspensão de exigibilidade e ela 
está preocupada também em regulamentar no futuro algumas coisas. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Silvio, acho que os esclarecimentos são 
realmente importantes, mas, ainda assim, eu vejo essa ideia de tratar o 
contribuinte de forma diferenciada por conta de alguma falha no meio 
de caminho, então se ele pleiteia uma restituição, ele vai ter prioridade 
no recebimento em detrimento de outros contribuintes que falharam, de 
repente, por conta, deixaram de cumprir uma determinada obrigação 
acessória, ou cumpriram fora do prazo, etc. Parece-me, na linha do que 
o José Maria colocou, que isso é uma obrigação do Estado que não 
deveria ser diferenciada. Quer dizer, todos têm direito e todos deveriam 
receber o mesmo tratamento, então isso realmente me preocupa um 
pouco, essa contrapartida, ela me preocupa. Quando a gente fala lá da 
suspensão, e aí foi a nossa reação aqui, não adianta nada, tudo bem, eu 
continuo com a nota “A”, mas eu deixo de ter o benefício que eu teria 
por ter a nota “A”, então, na prática, eu não tenho nota “A”. É o famoso 
para inglês ver, ou para australiano ver. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém? Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não iremos mudar de assunto, mas 
realmente essa questão do curso da observância fiscal está mesmo 
sendo... porque essa primeira parte, sem contrapartida, as grandes 
empresas já fazem. Se você vai fornecer para a Petrobras, você tem que 
preencher um cadastro de conformidade terrível, e para as grandes 
empresas também a mesma coisa. Você vai no Walmart, o fornecedor 
que quiser trabalhar com a Walmart, ela tem que estar na categoria 
“A+”, quer dizer, é um negócio muito sério. Mas claro que se você 
verificar, como diz o José Maria, você abre o Diário Oficial do Estado, a 
empresa, podemos falar porque aí já não é o sigilo bancário. O 
Carrefour, vou dar o exemplo, tem dois mil autos de infração, quer 
dizer, essa lei parece que está sendo feita, é como ele está dizendo, o 
Carrefour não vai se importar com isso, de ele ser autuado e se 
defender porque você vai pagar tudo que o fisco quer cobrar.  

E a gente sabe, por exemplo, a Petrobras, ela seria “A”, mas ela não 
teria as contrapartidas, porque de auto de infração de estado ela tem 
R$50 bilhões de passivo, de auto de infração que o Estado está 
cobrando, de federal tem R$150 bilhões. Quer dizer, aquela questão, até 
eu ia intervir antes, mas o Schoueri foi mais rápido, eu ia perguntar se 
alguém sabe qual é a alíquota da contribuição social. Quanto que é? 
Nove? Mas tem o... se você fizer o bolo, você cai para oito, mas, como ele 



diz, se você atrasar um pagamento nos últimos cinco anos, já perde o 
benefício porque, na verdade, o Everardo Maciel fez um negócio que não 
acontece nada, ele até brinca com isso, quer dizer, é só aquela 
cenourinha pequena.  

Então, essa questão da conformidade está parecendo, realmente, o 
objetivo não é nem classificar a empresa, é fazer com que elas queiram 
continuar com o padrão “A” e com contrapartida. E aí vai ser aquela 
análise da desjudicialização do processo administrativo, inclusive, 
vamos dizer assim, não há como você ter uma empresa que vai 
conseguir estar no padrão “A” e ter as contrapartidas, não existe aqui. 
Você vê a questão, deixa eu dar o exemplo da Petrobras, ela tem um 
problema sério com o gás da Bolívia, porque o Mato Grosso criou aquela 
situação em que a importação é paga no Mato Grosso, Mato Grosso 
recebe, a Petrobras dá saída para São Paulo, porque tudo é volátil, é 
simultâneo, recebe, Mato Grosso fica com a receita, chega em São 
Paulo, São Paulo quer a receita também. Então, olha, é uma coisa que 
não tem fim, e aí como que vai ser? Ela vai ser padrão “A” aqui em São 
Paulo? Vai ter padrão “A”, mas não vai ter contrapartida nenhuma para 
a Petrobras? Então, a lei precisa realmente ser melhor... porque uma 
empresa hoje que tem uma governança, ela já faz tudo da parte “A”, até 
tem uma contrapartida.  

Por exemplo, antes a gente tinha mais acesso, hoje é tudo eletrônico, 
regime especial eletrônico, consulta eletrônica, antes, nos tempos 
áureos aí, os advogados de montadora, os advogados de grandes 
empresas, chegavam para o Toninho Pinto da Silva falava: “O meu caso 
é esse”. “Ah, um regime especial? Está aqui, pode vir aqui assinar”. 
Então a coisa funcionava dessa forma, a parte de serviço que o Estado 
oferecia. Agora, ficou mais ou menos equilibrado. Diz o José Maria, 
realmente está na Lei Complementar 8.796 que o crédito de exportação 
tem que ser prioritário, não precisa nem fazer análise, já deveria ser 
devolvido de imediato. Agora está parecendo que é uma coisa... O ICMS-
ST, você vende para outro Estado, você pode pedir de volta o ICMS-ST 
que você pagou, mas volta quando? Você pode utilizar na conta gráfica. 
Mas o senhor tem saldo devedor? Quero...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível]. Essa questão 
que o José Maria levantou de olhar as contrapartidas, a gente sempre 
fica perguntando se o Estado poderia, o contribuinte “B” não teria 
direito a um procedimento simplificado para restituição do ICMS, dizer: 
“Olha, você vai ficar na fila esperando a sua vez”. Quando a 
Constituição diz que haverá imediata restituição. Eu me incomodo 
ainda, o João é um grande defensor desta lei, queria saber, João, onde é 
que está na Constituição que eu tenho que ficar na fila esperando a 
minha vez?  

Porque a expressão que o Rodrigo utilizou, muito feliz, é a história de 
criar dificuldades para vender facilidades, porque vamos olhar cada 
uma delas, análise fiscal prévia talvez eu pudesse dizer que essa seria 
uma facilidade para o “A”. A partir dali os procedimentos simplificados 



são procedimentos simplificados para direitos que eu tenho e por que 
eu preciso ter um procedimento simplificado? João, eu não estou 
conseguindo entender como que você consegue defender esse 
tratamento diferenciado. O Rodrigo Maito tem um exemplo prático para 
emendar para você responder. 

Sr. Rodrigo Maito Silveira: Olha só, temos o contribuinte “B”, que ao 
contrário do “A”, pode renovar regime especial, mas são contribuintes 
com a mesma situação, concorrem no mesmo mercado, tá? O “A”, 
então, por ser “A” pode renovar o seu regime especial, e o “B” não pode. 
Isso não é um tratamento diferenciado grave? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, é que nós nomeamos o 
João como defensor da lei. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, veja, eu não estou, eu não me 
considero o grande defensor da lei, eu considero que há uma certa 
lógica na lógica geral da lei, no objetivo geral da lei, agora a gente tem 
que ver os detalhes porque o diabo mora nos detalhes. Mas o fato é o 
seguinte, eu não sei como é que é na prática, eu não sei como é que 
está funcionando, mas eu poderia responder a sua pergunta da 
seguinte forma, o normal é restituir o ICMS-ST imediatamente, esse é o 
normal, eu vou distribuir para todo mundo. Agora, se vier um “A+” aqui, 
eu não vou ficar investigando, eu não vou ficar olhando documento, eu 
confio nele porque nós temos uma boa relação de confiança, então esse 
aqui eu não vou fazer o procedimento normal de verificação de todas as 
notas, somar os movimentos, ver se o outro recebeu a mercadoria, se o 
outro pagou o imposto. Não. Eu vou fugir da normalidade, por quê? 
Porque eu confio nele, então eu vou acelerar – não é que eu vou acelerar 
– eu vou fugir dos padrões normais de verificação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E vou criar facilidades. 

Sr. João Francisco Bianco: E vou criar uma facilidade para você, 
exatamente. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Posso? Eu queria provocar o 
João ainda como defensor... bom, por favor, Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria ouvir do João, agora 
entrando na parte tributária. João, eu vou ler só um dispositivo da 
Constituição e eu gostaria de saber como que você sustenta a lei, é só 
um dispositivo, chama-se, eu não sei se a Constituição vale muito, mas 
ela está dizendo aqui, art.152: “É vedado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino”. 
João, eu lhe pergunto, diante desse texto, daquilo que a gente chama de 
Constituição Federal, que completou 30 anos, eu lhe pergunto: esta 



classificação de contribuintes distinta, ou seja, conforme a procedência 
eu tenho um outro critério, é constitucional? 

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós podemos dizer que a Mesa 
tem pelo menos um consenso com relação à inconstitucionalidade do 
tratamento diferenciado para fornecedores? Eu posso, por extensão, 
pergunto agora, passo adiante, se este é ponto inconstitucional. 
Pergunto agora a extensão, considerando que eu terei contribuintes 
locais e interestaduais, e eu não posso discriminar os de fora, eu vou 
fazer a pergunta interessantíssima: como se trata a discriminação 
reversa? Ou seja, vamos dizer que o legislador diga o seguinte: “Já que 
eu não posso discriminar, todo fornecedor de fora, não interessa quem 
seja, é ‘A+’, qualquer compra dele é ‘A+’. Agora, de dentro, eu vou 
distinguir o ‘A’, o ‘B’, o ‘C’ e o ‘D’”. Isso a gente chama de discriminação 
reversa. Seria constitucional? É um pouco mais complicado. Eu posso 
discriminar positivamente a vinda de outro Estado em relação ao local, 
ou também não posso?  

Sr. João Francisco Bianco: Não.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se eu não posso nem um, nem 
outro, eu vou fazer a pergunta final: eu posso concluir que qualquer 
discriminação de fornecedores, porque potencialmente discriminará de 
outros Estados, dado que o mercado é nacional, ela já é em si 
inconstitucional? De fornecedor, que potencialmente... João, o que você 
me diz sobre isso? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não entendi a sua pergunta, mas, 
dentro dessa inconstitucionalidade que a gente identificou, eu diria que 
a solução é: esse critério de discriminação não pode ser usado para 
classificação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, veja o seguinte, eu quero 
saber o seguinte, se eu posso usar como critério quem é o fornecedor. 
Porque na medida em que o fornecedor de fora, ele não pode ser 
classificado nem como “D”, porque seria inconstitucional, nem como “A” 
porque também seria inconstitucional, parece que você disse é 
inconstitucional tratar o fornecedor de fora como “A”, e o interno como 
“A”, “B”, “C”, “D”, foi o que você disse. Se ele não pode ser nem “D”, nem 
“A”, e considerando que eu tenho um mercado nacional, eu vou ser 
obrigado a concluir, me parece, a conclusão mandatória, eu pergunto, 
estou desafiando aqui a Mesa para saber isso, que qualquer 
discriminação de fornecedor é inconstitucional porque potencialmente 
contraria o art. 152 da Constituição. Estou colocando essa pergunta. 

[falas sobrepostas] 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Oi? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Art. 152 não se refere à tributação de 
produtos? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: À procedência de produtos, 
sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas o fornecedor pode ser uma 
outra situação, né? Porque eu não posso dar ao produto de São Paulo 
um tratamento diferenciado a um produto que venha do exterior, ou de 
Minas, por exemplo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas, olha, você pode criar uma 
discriminação que seja comum a todos os fornecedores do Brasil inteiro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas vamos lembrar que eu 
não tenho condições, como São Paulo, de saber se o camarada é um 
bom contribuinte no Acre. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas você pode, por exemplo, criar 
uma condição em que você só aceita se o fornecedor seja “A” se ele tiver 
uma certidão de regularidade fiscal do imposto federal, por exemplo. 
Quem tem é “A”, quem não tem é “D”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, ainda assim eu estou 
discriminando porque se eu exigir de São Paulo também que ele tenha 
uma certidão federal, nós estamos de acordo.  

Sr. João Francisco Bianco: Isso, exatamente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na medida que de São Paulo 
eu exijo certidão estadual. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não, isso não pode. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o ponto é: hoje, de São 
Paulo, eu exijo que você tenha uma regularidade como Estado, mas no 
Acre eu não posso exigir nem regularidade, nem não regularidade 
porque fere... não sei, o Brandão trouxe uma tese de que o art. 152 
seria para o produto e não para o fornecedor. Eu penso que o art. 152 
se estende a discriminar o fornecedor, e não apenas o produto, eu não 
consigo ler o art. 152 só para o produto. Até porque o produto, em si, 
não é discriminado, discriminado é o contribuinte. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O objetivo do art. 152 é você não dar 
um tratamento tributário diferenciado a um produto de origem e 
destino. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, mas é o que eu estou 
fazendo, ou seja, o Brandão... 

Sr. José Maria Arruda Andrade: O elemento ainda é produto, você está 
pela categoria do seu fornecedor, você está gravando os produtos que 



estão sendo adquiridos. Ninguém está preocupado se você está trocando 
mensagens com o fornecedor, está preocupado se você compra os 
produtos dele. E há uma diferenciação entre fornecedores regulares e 
fornecedores ranqueados, eu estou tentando estressar essa distinção 
aqui, ninguém está... Porque contribuinte bom é aquele que paga 
espontaneamente ou cobrado, o cobrado não é nessa questão aqui no 
pingue-pongue do dia a dia com a secretaria, é quando acaba toda a 
discussão, inclusive, talvez numa execução fiscal, ou trânsito em 
julgado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto aos presentes: 
esse tema permanece na Pauta ou consideramos já debatido?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu só queria falar alguma coisinha, 
professor. O Everardo Maciel esteve aqui na quinta-feira passada, da 
outra semana, e ele falou que CND é uma coisa absurda porque o 
médico não dá uma certidão dizendo para você que vai estar bem do 
coração daqui a seis meses. É só uma brincadeira. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, desculpe, são 10 
horas, eu tenho que manter uma tradição da Mesa. Eu só fiz a única 
pergunta: mantemos o tema ou não? Sim. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Tneho uma sugestão: De trazer 
alguém da secretaria aqui, eu até ofereci um nome. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o José Maria propõe de 
trazer alguém da Fazenda aqui, então... 

Sr. João Francisco Bianco: Uma última observação. Eu só queria dizer 
que, no âmbito federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional está 
estudando a implantação desse regime também no âmbito federal, no 
próximo dia 28 de novembro a Procuradoria vai fazer uma Audiência 
Pública para discutir com o contribuinte, com quem quiser participar. 
Então, quem quiser participar, pode se inscrever e participar, dia 28 de 
novembro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, o tema vai 
permanecer, já não será mais o Silvio o relator do tema. Vou colocar 
aqui como sendo tema de Mesa, ou colocamos José Maria como relator? 

[falas sobrepostas] 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Tema de Mesa, eu vou tentar, eu 
indiquei uma pessoa, na verdade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está bom, fica como Mesa. 
Terminamos. Muito obrigado por todos, até a semana. 

[falas sobrepostas] 
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