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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Meus caros associados, bom dia. Vamos 
dar início aos trabalhos da Mesa de hoje, dia 04 de novembro de 2010. Não 
temos hoje na pauta nenhum assunto, não foi solicitado, talvez o feriado quebrou 
um pouco o ritmo. Então, vamos abrir a palavra. Em termos de comunicado 
temos alguma coisa, os Diretores? Não. Então, dia 04 de novembro... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Então, o que eu vi não tinha mesmo. 
Então, meus caros, está em aberto. Salvador, tem algum assunto aí? 

Sr. Salvador Brandão: Eu pensei que estivesse com a pauta aberta. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Bom dia, nós estamos começando agora, 
acabei de abrir os trabalhos e a pauta não tem nada. Quem quiser apresentar 
um tema. Salvador, então, Salvador está com a palavra.  

Sr. Salvador Brandão: Salvador. É um assunto que eu venho acompanhando 
amiúde, já falei aqui algumas vezes. Mas agora me surpreendeu um acórdão, 
mas eu realmente deixei em casa, porque eu não tinha olhado a pauta, se podia 
entrar, com referência à questão do local do recolhimento do ICMS quando da 
importação. Já é uma questão antiga, é a questão Fundap e foi a promotora 
dessa discussão toda. Mas o que mais me surpreendeu foi a decisão do Ministro 
Luiz Fux, em uma última decisão. Depois eu vou informar o número do acórdão, 
é 01 milhão 160 e alguma coisa... Na verdade, eu não tenho aqui, porque eu-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Luiz Fux? 

Sr. Salvador Brandão: É, Luiz Fux. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Salvador Brandão: Ok. Foi agora em agosto e, inclusive, foi o julgamento. A 
situação é a seguinte: ele está considerando como o local de recolhimento do 
ICMS, o local do destino físico da mercadoria mesmo, independentemente da 
situação jurídica da empresa. Se ela tem filial, se ela tem matriz, se ela tem lá 
intermediário no local, diz que para o STJ não importa. Então, essa decisão do 
STJ afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que o destinatário é 
o destinatário jurídico. Se ele tem uma filial, tem uma matriz em Pernambuco e a 
mercadoria se destina a Minas Gerais. O fato gerador vai ocorrer em 
Pernambuco, vai recolher o ICMS de importação em Pernambuco, vai fazer uma 
nova nota, operação de saída, tributada para Minas Gerais e a coisa fica 
exatamente por aí. Infelizmente, eu acho que infelizmente para esse contribuinte 
aí, que foi a Hanover, lá de Minas Gerais, eles cometeram um equívoco, porque o 
acórdão do Tribunal de Justiça citou a Constituição Federal e eles não fizeram o 
recurso extraordinário. Então, o voto do Ministro Luiz Fux foi no sentido de que 
realmente o fato gerador ocorre no estado destinatário fisicamente da 
mercadoria, mas os outros dois Ministros disseram que o recurso não deveria ser 
conhecido por não ter sido proposto simultaneamente o recurso extraordinário. 
Então, com certeza esse contribuinte não vai ter a chance de ir ao Supremo e 
reverter essa situação, porque foi uma situação típica, não de FUNDAP, foi uma 
situação típica de desembaraço no Porto de Santos, que é uma coisa comum esse 
fato. Nós estamos aí... Se você vê a ementa do voto do Ministro, ele fala... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Hein? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Ah tá, é. Ah, 1.190.705 - Minas Gerais. Olha a ementa, 
processual civil: “O ICMS, no caso de importação, é destinado ao estado onde 
localizado o destinatário final do importador, a despeito de o desembaraço 
aduaneiro ocorrer em outro estado. A importação indireta carateriza-se pela 
existência de um intermediador na importação, de modo que o ICMS deverá ser 
recolhido no estado onde se localiza o destinatário final da mercadoria, a despeito 
de ter sido esta desembaraçada por estabelecimento intermediário situado em 
outra unidade da Federação, nos termos do entendimento firmado na Primeira 
Sessão”. Aí ele diz lá embaixo o fundamento... Ah, o número 5: “Com efeito, em 
se tratando de ICMS sobre a importação, é de somenos importância se a 
intermediação para o recebimento da mercadoria foi realizada por terceiro ou por 
empresa do mesmo - aí que está a questão - filiais ou qualquer outra subdivisão. 
Deve-se levar em consideração que o estado do destinatário final, para fins de 
arrecadação tributária em cumprimento da política fiscal, distribuição de 
riquezas, principalmente aos estados menos favorecidos”. Ora, esse fundamento 
não tem sentido, porque o estado não vai ser prejudicado na medida em que se 
faça a coisa corretamente. Desembaraçada a mercadoria em São Paulo, por uma 
filial, se recolhe o ICMS para São Paulo e, na saída para Minas Gerais, vai ser 
feita uma nota fiscal com destaque de imposto. Lá se vai dar crédito ou não é 



outra situação. Quer dizer, realmente essa posição do STJ complica, complica 
muito a-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: E revive uma questão que já foi 
superada.  

Sr. Salvador Brandão: Já foi.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Levou tempos para ser superada entre a 
entrada e o recebimento, não é?  

Sr. Salvador Brandão: Exatamente. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Está certo-- 

Sr. Salvador Brandão: Essa decisão, ela põe fim a um planejamento fiscal, que 
eu tenho recebido por e-mail, não sei se o Alexandre recebeu, de uma empresa 
chamada Coelho e eles estão vendendo um planejamento de ICMS para o Estado 
de Alagoas. O Estado de Alagoas é o maior devedor de precatórios para os 
funcionários públicos, principalmente a Polícia Militar de Alagoas. Então, o que 
eles fizeram? Com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eles 
disseram o seguinte: “Vocês abrem uma filial aqui. Vocês compram o precatório 
do funcionário com 50% de deságio, nos pagam com 100% de FAS(F), podem 
transferir e podem, inclusive, desembaraçar em São Paulo”. Quer dizer, quem 
está pagando o precatório de Alagoas é o Estado de São Paulo, não é? Essa 
decisão põe um problema, mas ela não é jurídica, ela é simplesmente uma 
[ininteligível] a mais. E os dois votos dos demais Ministros, infelizmente não vão 
permitir que a empresa suba ao Supremo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É. Alexandre.  

Sr. Alexandre Dantas: O Brandão disse, mas entre estabelecimentos entre 
matrizes e filiais não há ICMS. Isso é exigido, mas é ilegal, porque-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, interestadual-- 

Sr. Alexandre Dantas: Estadual, aí pode estadual? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Alexandre... Desculpe, Paulo. O Alexandre tem 
razão, tem certa razão, porque realmente foi noticiado nos jornais, há pouco, 
uma decisão no sentido de que não haveria entre matriz e filial, mesmo que entre 
dois estados. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É proibido-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma notícia de jornais que preocupa muito até uma 
decisão, essa sim até mereceria um comentário à parte, se nós encontrássemos, 
porque é a-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Antiga.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se sair, entre matriz e filial, dentro do mesmo 
estado não há qualquer problema. Agora, quando você atravessa sobre dois 
estados, você está como diz o dito popular cobrindo um santo e desvestindo o 
outro. Você cria um problema na repartição de rendas entre estados, quando 
você diz que não haverá tributação, mas esse seria um outro mérito. Assim, 
Alexandre, você tem razão, existe uma decisão nesse sentido, que eu nunca li a 
decisão, eu só li a notícia do jornal e preocupa muito.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Também não tive tempo de ler.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E preocupa muito, assim, se essa decisão vier a se 
tornar jurisprudência, porque nós temos, às vezes, um mau costume de chamar 
precedente de jurisprudência. Precedente é um caso, que às vezes, muitas vezes 
é isolado. Jurisprudência é algo pacificado, então, nós temos que ter o cuidado 
com a jurisprudência, coletivo. Você fala para o estagiário: “Não me fale em 
jurisprudência”. “Coletei algumas jurisprudências”. Coletou algumas decisões, 
jurisprudência é coletivo e o coletivo se aplica às decisões quando são reiteradas. 
Existe um precedente, noticiado por jornal, no sentido de que entre matriz e filial 
mesmo que entre estados diversos não haveria ICMS. Por enquanto, eu não 
chamaria de jurisprudência.  

Sr. Alexandre Dantas: Mas eu coloco a seguinte questão: se a Lei Complementar 
87, ela tem caráter nacional? Se não há ICMS entre matriz e filiais, independe do 
local da matriz e da filial, porque dentro da Federação o entendimento legal só 
pode ser um, entre elas não há ICMS, independentemente de onde estejam. 
Porque aí não há por quê. Só porque a matriz ou a filial era em Alagoas, ou etc., o 
ICMS é devido porque aquele estado é mais pobrezinho, porque o porto fica no 
litoral e o Estado de Mato Grosso fica no interior. Quer dizer, eu não vejo, a lei...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Alexandre Dantas: Não, eu estou com base na Lei Kandir, quer dizer, se a lei 
é nacional. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fala.  

Sr. Salvador Brandão: Não, por favor, o senhor tem o texto da Lei Complementar 
87 aí, professor?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Tenho, está aqui.  

Sr. Alexandre Dantas: Então, eu acho que é o contrário. A Lei Kandir fala que 
haverá incidência mesmo nas transferências entre--  

Sr. Salvador Brandão: Não, eu só queria confirmar se eu estou invertendo o 
texto ou não. Antes da Lei Kandir, o STJ fez a Súmula um, meia e alguma coisa, 
dizendo que não havia incidência nas... Transferências entre filiais da mesma 
empresa.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Estabelecimento.  



Sr. Alexandre Dantas: Mas a Lei Kandir veio e disse o contrário.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Dela para ela mesma, apuração não 
tributada.  

Sr. Alexandre Dantas: Não, na transmissão de propriedade. Não, não é... Foi 
exatamente isso que o STJ decidiu. Agora, na Lei Kandir é o contrário, ela vem 
dizer que há incidência.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, vem dizer que claro.  

Sr. Alexandre Dantas: Então, não é...  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Naquela noção, aquele conceito de 
estabelecimento, não é?  

Sr. Alexandre Dantas: Isso.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Deixa eu ver aqui onde é que está. 

Sr. Alexandre Dantas: O senhor quer que eu-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Quer ver aqui? Que eu não... Aqui é o 
12, não sei se é 12 ou 11, que eles não longos, não é? No início do ICM que houve 
esse problema, porque o Decreto Lei 406 falava entrada no estabelecimento, 
então, que era o momento do fato gerador da importação. Mercadoria vem de fora 
e entra no estabelecimento. Aí aquela luta toda, porque quando desembaraçado, 
ficava sem uma cobertura documental, aquela ida para o estabelecimento. Por 
exemplo, no outro estado. Como é que a empresa, que está lá em Pernambuco, 
em Santos, é desembaraçado algo para ela? Como é que ela ia levar isso? Então, 
aí mudou-se para recebimento, não é? Onde se lia entrada, passou a ser: “O 
imposto é devido no momento do recebimento”. Quer dizer, seja importador ou 
outra pessoa qualquer, que retira, que desembaraça a mercadoria e, então, é 
devido o imposto. Então, há uma diferença. Quer dizer, a meu ver, o STJ está 
equivocado. Pode falar, Alexandre.  

Sr. Alexandre Dantas: Não, sem querer discutir quem está certo ou errado, mas 
parece que a discussão sempre seguiu no seguinte sentido: que a circulação não 
seria jurídica e, sim, econômica. A circulação, ou seja, o conceito de circulação 
de mercadoria seria a efetiva comercialização - vamos falar assim entre aspas. 
Então, essa circulação só jurídica das mercadorias entre estabelecimentos, filiais 
e matrizes... Ali diz subdivisão, pior ainda, que subdivisão é a mesma... Quer 
dizer, então, eu 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Schoueri.  

Sr. Alexandre Dantas: Eu vejo assim, por isso que o Dr. Brandão disse que até 
tem uma Súmula antiga. A lei, na verdade, não mudou muita coisa, a Lei Kandir 
só veio regular e disciplinar o que está na Constituição, mas ela... O Decreto não 
muda muita coisa, o Decreto.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, pela ordem, eu posso sugerir que a gente 
mantenha... Esse pode ser um outro tema importante, mas eu queria--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para a gente manter o tema que o Brandão 
apresentou-nos e só para a gente não desviar uma questão de outra. Porque eu 
estou sentindo que nós estamos desviando sem termos insistido no acórdão, que 
foi citado do Ministro Luiz Fux, especificamente com relação à importação por 
um estabelecimento. Dentro desse tema, se você permitir, Paulo, agora sim, 
dentro do tema. O que o caso não reflete, talvez esse é um problema de fato, é 
conhecer se havia uma filial que operava, portanto efetiva destinatária. Ou seja, 
se as importações são feitas pela filial, se quem negocia as compras é o pessoal 
que fica naquela filial do porto, ou se aquela filial do porto era apenas e é o que 
está parecendo aqui, algo no papel, ou o que eles chamaram de interposta 
pessoa. Ou seja, uma situação é aquela empresa, que até por questão de 
planejamento tributário, põe o seu pessoal de importação em um estabelecimento 
importador em um Estado que lhe traz vantagem. Então, as operações de 
importação, as operações de comércio exterior são feitas lá. Se eu apareço 
naquela filial, eu encontro pessoas que falam língua estrangeira, se eu olho as 
contas telefônicas daquela filial eu vejo que há ligações feitas por ali, ou seja, a 
ligação de comércio exterior é feita pela filial. Eu diria, este seria o bom 
planejamento tributário inatacável. Outra situação, que parece ser a deste caso, 
quando se fala em interposta pessoa ou coisa parecida, intermediador, é que a 
importação é feita por um outro estabelecimento, o contato comercial é feito por 
um outro estabelecimento. Se fôssemos aos fatos, possivelmente verificaríamos... 
Eu me lembro aqui do caso Marcopolo, como um parâmetro para isso. 
Verificaríamos as contas telefônicas, a correspondência e o pessoal que fala 
inglês, todos em um outro estabelecimento. Encontraríamos naquele dito 
importador um mero despachante, um burocrata, que é capaz de fazer um 
desembaraço e que eu vou usar a expressão juridicamente - entre aspas - seria o 
importador. Eu ponho entre aspas, porque eu penso que o jurídico e o fato 
andam juntos. Então, eu penso que esse intermediário do papel, esse 
despachante, nem juridicamente é o importador, consta do papel. Mas assim, eu 
não gosto da oposição jurídico versus fato, porque eu penso que o jurídico 
acompanha o fato, ou seja, a situação... Insisto, é uma questão do fato, de 
conhecermos esse fato e o acórdão nos diz muito pouco. Mas ao aparecer a 
expressão intermediário, interposto, dá a ideia de alguém que não fez a 
importação. Portanto, quer me parecer que continuam válidas as operações em 
que por razões fiscais, eu quero insistir com isso, eu de fato tenho um 
estabelecimento importador em um determinado estado, onde são alocados os 
funcionários encarregados da importação, de tal modo que minha empresa tenha 
a sua porta de comércio exterior naquele estabelecimento. De tal modo que o 
meu estabelecimento de São Paulo, se precisa alguma coisa do exterior, se dirige 
àquele estabelecimento, àquele pessoal e diz: “Por favor, providenciem a compra, 
eu preciso daquelas peças”. Esta é uma situação que parece legítima, de bom 
planejamento tributário e que não seria atacada de algum modo. Outra operação, 



que parece a descrita aqui. É que o estabelecimento, no exemplo que eu digo de 
São Paulo, faz a operação de comércio exterior, transaciona, acerta preço, coisa, 
acerta todas as condições, formaliza o negócio, compromete a carta de crédito, 
tudo é feito pelo estabelecimento e de repente, agora sim, apenas formalmente, 
apenas para efeitos chamados jurídicos, eu não chamo isso de jurídico, para 
esses efeitos do papel, consta um outro como importador, onde eu indo àquele 
estabelecimento, eu não encontro uma estrutura de importação. Me parece que 
aí nessa segunda circunstância, se forem esses os fatos, não haveria o que atacar 
em uma decisão que dissesse: “Não é o destinatário da mercadoria”.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Dentro deste tema e também 
analisando a ementa da decisão do Ministro Luiz Fux, que é um Ministro 
bastante técnico, não é um Ministro que decide, assim, sem analisar bem a 
questão. Então, é preciso que se faça um pouco de Justiça a esse Ministro, que é 
um dos melhores Ministros que a gente tem no STJ. Eu não conheço a decisão, 
estou lendo agora. Realmente me chamou a atenção essa questão da 
intermediação, assim como o Schoueri ressaltou, porque constantemente nós 
vimos contribuintes, empresas, o Brandão citou alguns planejamentos, ou 
planejadores tributários de pouca confiabilidade, que dizem: “Olha, instale uma 
filial em determinado estado, que tem aí um programa, um programa vantajoso, 
ou ter um privilégio fiscal e faça uma importação por encomenda, que aí resolveu 
o problema”. Só que você vai ver é uma operação muito frágil, porque a empresa 
não tem funcionários, a empresa não faz a operação corretamente e não tem 
estrutura. Então, ela é uma mera intermediadora e existem algumas decisões do 
TIT nesse sentido, desafiando esta operação, mesmo sendo por conta e ordem. É 
importante que se diga, que se você tem uma operação por conta e ordem... 
Desculpa, por encomenda e você acha que por ser por encomenda, ela está 
inatacável, mercadoria importada, só que não tem margem de lucro, não tem 
preço, não tem... A operação é apenas uma operação de intermediação, eu não 
considero suficiente para resolver o problema do contribuinte. Essa decisão, pelo 
que consta seria bom a gente ler um pouco mais detalhadamente os fatos, mas 
pelo o que diz no Item 5, a mera intermediação de terceiros ou de uma empresa 
do próprio grupo não é suficiente para resolver essa questão.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Salvador pediu que eu lesse. O art. 12 
diz assim: “Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da 
saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte - tudo em de, não tem do 
- ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”. Que é o princípio da 
autonomia dos estabelecimentos, o pressuposto da incidência do ICM é o que... 
Se a pessoa tiver mais de um local de atividades, na sua empresa, cada local age 
como se fosse um contribuinte autônomo. Princípio da autonomia do 
estabelecimento. E aí eu posso visualizar dois tipos de operações. Operações 
bilaterais, quer dizer, o estabelecimento de uma mesma empresa, com pessoas 
diferentes comprando e vendendo ou fazendo circular com pessoas diferentes; e 
operações não bilaterais, que seriam as operações entre estabelecimentos da 



mesma empresa. Agora, para o ICMS, pelo menos a meu ver, o princípio geral é 
de que todas essa operações são tributadas, todas. A lei é que vai dizer quando 
não é, por comodidade, técnica de incidência e tal. Em princípio, todas são 
tributadas, por isso mesmo as operações interestaduais com mais razão ainda, 
não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria só ler aqui o caso, para melhor 
compreensão, que diz o seguinte: “A Hanover Partnership venceu uma licitação 
com a Eletrobrás para executar parte dos serviços de compressão de gás natural 
em Minas Gerais. A matriz da empresa, no Rio de Janeiro, firmou um contrato 
para a importação do maquinário necessário para a realização dos serviços. O 
ICMS incidente sobre a importação desses equipamentos foi recolhido aos cofres 
do Estado do Rio de Janeiro e os bens foram destinados a Minas Gerais. A 
empresa consignou a natureza da operação em notas fiscais, como sendo simples 
remessa, por tratar-se de simples entre estabelecimentos. O Fisco de Minas 
Gerais emitiu dois autos de infração, reclamando ICMS incidente sobre operação 
de importação aos cofres públicos mineiros. A Hanover ingressou na Justiça com 
mandado de segurança. Em primeiro grau, o pedido para ter reconhecida a 
quitação do débito foi negado. A empresa apelou ao Tribunal de Justiça de Minas 
gerais. Defendia que o pagamento do imposto destina-se ao local onde estiver o 
destinatário da mercadoria, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, onde está 
situada a matriz da empresa. O Tribunal de Justiça mineiro confirmou a 
sentença e considerou os argumentos inconsistentes para liberar a empresa da 
obrigação de pagar o valor exigido”. É isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pelos fatos narrados agora pelo Fernando, em que a 
matriz fez uma importação, tendo uma filial em Minas, é diferente do que eu 
tinha imaginado da empresa de papel. Então, ou seja, talvez eu tenha realmente 
um estabelecimento que é importador, ainda que a mercadoria fosse para um 
projeto em outro estado. Então, é bem diferente o caso, porque o Ministro Luiz 
Fux aqui dá a expressão destinatário, porque o constituinte utiliza a expressão 
destinatário, com o sentido de onde, afinal de contas, a mercadoria será 
empregada. Não mais, porque agora eu acho bem mais delicada a questão. Eu 
havia simplificado dizendo: “Olha, essa é uma empresa de papel, planejamento 
tributário, e a decisão estava corretíssima”. Agora, a decisão eu não digo que 
esteja correta ou incorreta, eu não quero usar o adjetivo, eu quero apenas 
mencionar que realmente, Brandão, você nos traz um tema importantíssimo.  

Sr. Salvador Brandão: Não é complicado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Novo, novo porque eu não consigo de imediato nem 
concordar e nem discordar. Porque eu sempre insisto em aulas para os alunos, 
dizendo que às vezes existe mais do que uma decisão correta e, às vezes, tem a 
melhor decisão dentre aquelas corretas. Por quê? Eu tenho um projeto... Vamos 



entender agora a situação concreta. Eu tenho um projeto, em Minas Gerais. Eu 
tenho uma importação de equipamentos voltados àquele projeto, portanto eu 
tenho um destinatário e a razão de ser da importação é o emprego do bem em 
Minas Gerais. Eu tenho um outro estabelecimento, que agora eu vou usar a 
expressão, de fato e de direito importa. Vamos admitir, apenas agora eu vou dar 
um tempero para o caso e apenas porque tornaria do ponto de vista até teórico 
mais interessante. Vamos admitir, agora, que em Minas Gerais eu não tenha 
pessoa alguma que fale inglês, eu não tenho pessoa alguma com competência 
para escolher um equipamento como esses e, que em Minas Gerais, apenas para 
manter uma situação, que ali eu tenha apenas um canteiro de obras, ou seja, o 
equipamento vai ser utilizado ali, mas os engenheiros, aqueles que montam o 
projeto, aqueles que escolhem o que é adequado, aqueles que fazem a cotação 
internacional, vamos admitir, todos estejam no Rio de Janeiro, que é a matriz. 
Agora se torna bem razoável esse cenário. Eu tenho um estabelecimento, agora 
eu vou uso o termo importador, no bom sentido, o estabelecimento que faz a 
transação internacional e eu tenho um canteiro de obras, onde aquele 
equipamento vai ser utilizado. Então, permitam-me se não for correspondente 
aos fatos no mínimo para a nossa reflexão teórica é bastante razoável admitirmos 
que isso aconteça. O canteiro de obras que é o destinatário. Agora, vamos ler 
mais uma vez, Paulo, o que diz a Constituição, em primeiro lugar, com relação ao 
ICMS. Não-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, na importação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na importação.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o ponto, Schoueri, porque-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode ir falando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso ir falando? Porque agora o Brandão 
realmente tem que voltar tudo o que a gente falou, porque a gente estava 
achando uma coisa e é outra. Eu acho que o Brandão estava com a informação 
correta, nós estávamos pensando que era uma operação fraudulenta. Eu acho 
que o Brandão, ele estava com a informação mais apurada, pelo menos que eu 
que estava tendo pela primeira vez contato com o caso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, eu vou ler o dispositivo, apenas até para 
registro e para a nossa memória, também. Eu estou me referindo ao art. 155, § 
2º, inciso IX, alínea "a": “O ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou 
mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não 
seja o contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, 
assim como o subsserviço prestado no exterior”. Agora, o que nos interessa: 
“Cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o 
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço”. Note, não é o 
estabelecimento destinatário, o estabelecimento do destinatário final. Eu tenho o 
estabelecimento destinatário, que era... Confesso, era a minha memória até ler o 
texto aqui, me deixava tendendo a dizer: “Bom, o estabelecimento destinatário, o 



destino final é em Minas Gerais”. Mas a expressão do constituinte é um pouco 
diferente: é o estabelecimento do destinatário final. E o estabelecimento do 
destinatário parece ter sido o Rio de Janeiro, ou seja, é ali que houve a transação 
internacional, ali que houve a operação. Então, se eu-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, aí a gente entrou justamente na polêmica que 
existe também no Supremo, em relação a essa questão do destinatário, o estado 
de destino. O Supremo, pelo menos, tem entendido que é o estado onde se 
localiza o estabelecimento do destinatário. Agora, aí vamos dizer qual é o 
estabelecimento do destinatário neste caso? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, é juridicamente... Sem dúvida. Então, 
vamos pensar assim, se tem uma filial no Estado de Minas Gerais, é um caso já 
que preocupa, porque o fato de ser sede no Rio ou sede em Minas Gerais não é 
relevante, porque pode... Senão eu inverteria, eu vou criar uma sede em um 
porto e vou resolver a minha vida, que também é um planejamento tributário 
aventado por alguns planejadores. Então, o fato de estar a sede no Rio de 
Janeiro, em si, não resolve o problema. A questão é se a mercadoria é destinada 
ao estabelecimento localizado em Minas Gerais, eu quero crer que foi esse o 
entendimento do Luiz Fux, o que não estou dizendo que está certo e o outro está 
errado. Mas é isso, Brandão? Esse foi o entendimento que ele teve. Agora, eu 
estou entendendo. Então, ele tem uma sede no Rio e tem uma filial em Minas 
Gerais. A mercadoria foi desembaraçada no Rio e foi remetida com nota de 
simples remessa, entre matriz e filial, para Minas Gerais. Ou seja, o destinatário 
final da mercadoria foi o estabelecimento, aí considerando a filial, o 
estabelecimento localizado, juridicamente localizado, não economicamente, 
juridicamente localizado em Minas Gerais. Agora, realmente eu fico com a dúvida 
do ponto de vista técnico. Não vejo que seja um erro do Luiz Fux, mas é um 
posicionamento polêmico.  

Sr. Alexandre Dantas: Mas o que acontece de fato nessa transação? No Rio tem 
alguns benefícios, não sei se nesse caso tem de ICMS, tem guerra fiscal e tal. 
Então-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Alexandre Dantas: É, tem um monte de coisa lá, 1%, 2%, um negócio assim, 
não é? Tem um monte lá, não é? Não, mas veja, espera aí, ele importa lá 
desembaraça no Rio e recolhe o ICM para o Rio.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E onde ocorre a entrada--  

Sr. Alexandre Dantas: E por que ele não quer pagar em Minas? Porque a 
operação interestadual vai ter o ICMS menor e aí ele não vai ter o crédito integral 
lá, talvez do que pago de 18. Se for 18, no Rio, na hora do desembaraço, ele 
remete com 12, aí faz o crédito de 12 na... E perde 6%. Esse é o problema, não é 
isso?  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, espera aí, só.  

Sr. Salvador Brandão: Não, agora é sério.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, agora uma questão aqui em termos, 
assim, formais: STJ versus Supremo, que você mencionou. 

Sr. Salvador Brandão: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, quando eu li o dispositivo constitucional, 
tema do Supremo, vinha estabelecimento do destinatário e nos trouxe essa 
discussão. Nós estamos no âmbito do STJ, é bom lembrar, às vezes esquecem, a 
gente esquece que o STJ tem a sua competência e o Supremo outra. O STJ 
deveria seguir a Lei Complementar 87, cujo art. 11, inciso I, alínea “d” diz: "O 
local da operação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do 
estabelecimento responsável, é: I - Tratando-se a mercadoria ou bem: de 
importado do exterior, tratando a mercadoria de importado do exterior; ou do 
estabelecimento onde ocorrer a entrada física". 

Sr. Salvador Brandão: Essa é inconstitucional, não é? A emenda constitucional 
é posterior a isso daí, então, o Supremo deu uma interpretação-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fala no microfone.  

Sr. Salvador Brandão: Esse dispositivo foi considerado pelo Supremo como 
abaixo da Constituição, quer dizer, ele não estava valendo perante a 
Constituição. O Supremo tem o entendimento de que juridicamente o 
estabelecimento que recebe mercadoria fisicamente, primeiro, ele é considerado o 
importador e o devedor do ICMS, mesmo que simultaneamente, naquele mesmo 
ato, a mercadoria já esteja em um outro local. O exemplo típico é o caso, lead 
case, é o caso Petrobras: Petrobras-Bolívia, Petrobras-Pernambuco. A Petrobras-
Bolívia é o caso mais típico é o que foi e que deu a decisão.  

Sr. Alexandre Dantas: É Rio-Pernambuco.  

Sr. Salvador Brandão: Rio-Pernambuco. Eu falei qual?  

Sr. Alexandre Dantas: Bolívia.  

Sr. Salvador Brandão: Não, Bolívia, também. Não, não.  

Sr. Alexandre Dantas: Mas é que esse caso da Petrobras-- 

Sr. Salvador Brandão: São dois casos.  

Sr. Alexandre Dantas: É, também.  

Sr. Salvador Brandão: Bolívia-São Paulo e Pernambuco-Rio.  

Sr. Alexandre Dantas: É, mas esse que você está mencionando-- 

Sr. Salvador Brandão: Mas os dois.  



Sr. Alexandre Dantas: Acho que é etanol, Rio-Pernambuco.  

Sr. Salvador Brandão: Não, é o gás.  

Sr. Alexandre Dantas: Sim, é o gás Bolívia-São Paulo.  

Sr. Salvador Brandão: Que é no mesmo instante que entra da Bolívia no Mato 
Grosso, entra em São Paulo. 

Sr. Alexandre Dantas: Então, é Bolívia-São Paulo, e Rio-Pernambuco.  

Sr. Salvador Brandão: Isso, certo. Então, a Petrobras tem todos os parâmetros, 
que o Schoueri levantou aí, de idoneidade, de pessoal, lá em Pernambuco, e tem 
na Cidade de Corumbá, no Mato Grosso, para fazer a importação do gás da 
Bolívia. Então, a discussão era: a quem é devida a importação, o ICMS, na 
importação do gás da Bolívia e do etanol de Pernambuco, que vem para o Rio de 
Janeiro? O Supremo disse que é o importador, juridicamente instalado, naquele 
estado. São duas operações. A primeira de importação, fisicamente entrou a 
mercadoria ali é devido naquele espaço e, em seguida, tem uma operação 
interna, faz-se uma operação interna, com uma nota fiscal de saída normal para 
o estado destinatário. Só para fazer um parêntese aqui, o fato de importar a 18 e 
transferir a 12 não quer dizer que haja prejuízo. Primeiro, porque, segundo... 
Primeiro, por quê? Eu nem falei o primeiro e já estava no segundo. Primeiro, 
porque na saída sempre o valor de saída é maior, esse é o objetivo. Então, 
quando se sai a 12, com certeza, sai zero a zero, porque não se pode transferir 
pelo mesmo preço a base de cálculo, principalmente nas operações de 
[ininteligível] tem uma base de calculo diferente. Ele tem que agregar lucro, ele 
tem que agregar despesas ordinárias e paga 12. Não há problema nenhum e se 
acumular crédito tem mecanismo de devolução de crédito. Então, não há que se 
falar em prejuízo, o fato de se recolher ICMS na importação, no Rio de Janeiro, e 
se transferir a 12 ou a sete para outro estado da Federação, nenhum. Se houver 
algum incentivo fiscal, no Rio de Janeiro, existem outros mecanismos da guerra 
fiscal, que é a glosa do crédito, se for o caso, uma série de mecanismos. Nós 
estamos aqui, até para dizer assim como o Schoueri disse, vamos fixar nesse 
ponto, porque esses pontos paralelos também estão, mais ou menos, assim 
solucionados. O ponto, quando o Supremo decidiu essa questão da Petrobras, 
que é o caso típico, esse artigo, essa letra “d”, ela ficou, digamos assim, não que 
sem efeito, se deu uma interpretação conforme ao que diz a Constituição. A 
Constituição diz que é do estabelecimento do importador. Ora, nós temos um 
importador, naquele local, juridicamente instalado, com tudo o que se requer de 
uma empresa bem organizada e o ICMS pertence àquele estado. Se o estado dá 
incentivo, é outro problema e que vai ser resolvido lá na frente pelo estado, que é 
o destinatário da mercadoria. Então, no Supremo está assim a posição. Essa 
empresa Hanover... Infelizmente, esse art. 155, que foi citado aí, a letra “a”, 
artigo, § 9º, letra “a”, foi citado no acórdão do TJ, infelizmente eles não fizeram o 
recurso extraordinário. Então por dois votos a um, o Ministro Luiz Fux explicitou 
o voto, mas os demais não conheceram, porque existe uma Súmula, acho que é 
266, dizendo que quando há ofensa à Constituição, você precisa opor dois 



recursos: o extraordinário e o especial. Eles não fizeram isso e, então, eles não 
vão ter chance de derrubar essa decisão do STJ no Supremo. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Não, eles perderam, mas por razões diferentes, por 
fundamentos diferentes. Pode ver. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: [ininteligível] no voto vista, não é? 

Sr. Alexandre Dantas: Não conheço recurso especial. 

Sr. Salvador Brandão: Mas tem tudo, tem--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Prevaleceu o não conhecimento.  

Sr. Salvador Brandão: Não, foi pelo não conhecimento. 

Orador Não Identificado: Se foi conhecido? 

Sr. Alexandre Dantas: Não foi conhecido, não. Estava lá não conhecido o 
recurso. Está lá, [ininteligível] votos vista, acórdão não conhecido. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Por unanimidade não conhecer do 
recurso especial. É que não cabe... 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Alexandre Dantas: Existe ou não? Desculpe, não... Salvador, se acontecer de 
chegar algo semelhante, na mesma situação e com os requisitos processuais 
corretos, vai ser julgado exatamente como o Luiz Fux julgou.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas o que o Alexandre está ressaltando é 
que pelo fato de não ser conhecido, essa posição do Ministro Fux é um 
precedente que não está... Não pode ser considerada uma jurisprudência.  

Sr. Salvador Brandão: Não, é que já é da Primeira Sessão, viu? Desculpe, já é... 
Ele cita o acórdão da Primeira Sessão, que tem o mesmo entendimento.  

Sr. Alexandre Dantas: Não, mas para-- 

Sr. Salvador Brandão: Para o contribuinte disso, Alexandre, que é para o 
contribuinte [ininteligível]. Agora, para os outros se quiser tentar, vai para o 
Supremo e vai mudar.  

Sr. Alexandre Dantas: Mas você quer ver o voto do outro? A certidão de 
julgamento, voto vencido... Dá uma lidinha aqui nesse voto vista, são exatamente 
iguais, o final... Todavia... Acompanha o Relator por fundamento diverso.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bom. Vamos passar para... 
Salvador, eu queria saber, fica com o microfone, eu queria saber sua opinião 
sobre aquela decisão, de maio, do Supremo Tribunal Federal, que era uma ação 



direta de inconstitucionalidade do Estado de São Paulo, contra uma lei do Estado 
do Paraná, que na prática ela reconhece que templos de qualquer igreja, templos 
de qualquer culto não pagam ICMS sobre contas de luz, gás, quaisquer 
cobranças tarifárias de órgãos que produzem e entregam esse produto às igrejas.  

Sr. Salvador Brandão: Bom, a minha opinião. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Veja bem, a meu ver, o Supremo mudou 
uma linha que ele vinha mantendo que era a de não admitir, como não há 
transferência econômica, o ICMS é pago pelas empresas incluído no preço. 
Então, como era preço e é um componente desse preço, não seria beneficiado 
pela imunidade desses entes. O Supremo mudou agora com essa decisão?  

Sr. Salvador Brandão: Não, eu acho que ele não mudou, Professor. Salvador que 
está falando. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Veja bem, a lei... Aliás, a meu ver, a 
decisão tem dois pontos sujeitos à crítica. Primeiro, a ação direta de 
inconstitucionalidade do Estado de São Paulo era procedente, feita de acordo 
com a chamada guerra fiscal, não é? Então, porque a lei do Paraná diz assim: 
“Ficam proibidas as empresas de luz, de gás e água de transferir para templos de 
qualquer culto, etc., a parte correspondente ao ICMS”. Na verdade, eles estão 
dando uma isenção de algo que não era reconhecido como isenção.  

Sr. Salvador Brandão: Professor, exatamente isso-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu entro no mérito se as igrejas-- 

Sr. Salvador Brandão: Ah, as igrejas não merecem nenhuma imunidade, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu lembro, esse assunto para o IBDT é 
interessante, porque quem sempre se bateu por isso foi o Professor Ruy Barbosa 
Nogueira, o Salvador se lembra. Ele escreveu sobre isso, ele achava que a 
imunidade tinha um alcance muito mais amplo do que uma isenção.  

Sr. Salvador Brandão: Professor, posso falar?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não.  

Sr. Salvador Brandão: Só para iniciar o debate, o Schoueri tem uma tese e, 
dentro da Constituição, a tese dele está correndo no Supremo Tribunal Federal. 
Agora, pessoalmente, eu acho que igreja não deveria ter imunidade de impostos, 
eu acho até simplesmente um absurdo. Hoje, o senhor abre em qualquer esquina 
Igreja Universal do Poder do Reino não sei das quantas. Quer dizer, enquanto a 
gente para trabalhar precisa pagar tudo quanto é imposto, mesmo para as 
entidades, sem fins lucrativos, é uma guerra total, para não ter o recolhimento 
do tributo. A Constituição dá imunidade para templo de qualquer culto, dá 
imunidade para revista pornográfica e não faz uma... Bom, tudo bem, vamos 
ficar no templo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É. 



Sr. Salvador Brandão: Vamos ficar nesse templo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Vamos ficar no plano técnico jurídico.  

Sr. Salvador Brandão: Técnico jurídico. Está certo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Espera um pouquinho.  

Sr. Salvador Brandão: Do ponto de vista constitucional, a imunidade sempre é 
aplicada quando a entidade ou o templo, de qualquer culto, é o contribuinte de 
direito e não é o caso das igrejas, que elas não produzem energia elétrica. Então, 
ela quando compra é um contribuinte como um outro qualquer, não é? Então, 
isso já é antiga-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É antiga.  

Sr. Salvador Brandão: --essa posição. Agora, essa lei do Paraná, ela tem um 
componente diferente, como o senhor disse, é uma isenção dada fora do 
convênio, porque na medida em que ela proíbe-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ela viola, viola claramente a 
Constituição. 

Sr. Salvador Brandão: A Lei Complementar 2475. Então, nesse caso, o Supremo 
até agiu com... Digamos assim, como ele tem agido, não é? Ele não tem entrado 
muito nessa questão da guerra fiscal. Se o estado dá uma isenção subjetiva para 
os templos-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, o Relator diz assim: “O assunto é 
de guerra fiscal”. Mas não é guerra fiscal. Quer dizer, mas ele também não diz 
que as igrejas estão imunes, ele não entrou pela imunidade.  

Sr. Salvador Brandão: Nem pode e nem poderia, porque a imunidade-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ele ficou no meio termo assim.  

Sr. Salvador Brandão: A imunidade só quando é contribuinte de direito e não 
quando é contribuinte de fato.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Exatamente. Então, ficou uma situação 
estranha, não é?  

Sr. Salvador Brandão: Antes de devolver o microfone, eu só queria... 
Exatamente. Eu, realmente, tenho posição absolutamente contrária a esses 
dispositivos constitucionais que foram... É objeto de lobby da Igreja Católica e 
das outras igrejas. Realmente é inacreditável que você possa ter, hoje, uma casta 
praticamente inatingível por qualquer tributo ou contribuição, vivendo 
livremente, escrachadamente da custa do povo. Me desculpe, Professor.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu só quero fazer uma retificação, o 
Professor Ruy Barbosa Nogueira sempre defendeu um tratamento diferenciado da 
imunidade em relação à isenção, principalmente, não propriamente para a igreja, 



embora ambas estejam na imunidade, mas para instituições de Assistência 
Social. Então, ele dizia um asilo de órfãos, ele faz uma coisa que o Estado não 
está fazendo e, então, ele merece um tratamento especial. Então, vejam, a 
imunidade traz para o intérprete valores e isso precisa ser pensado muito bem. 
Por isso que eu volto à lição do grande Mestre Ruy, porque ele se bateu, escreveu 
sobre isso e tal. Agora, o Supremo entrou nessa questão e eu acho que de uma 
maneira um pouco infeliz. Mesmo porque, do ponto de vista técnico formal, era 
um caso de ação direta de inconstitucionalidade e é o único meio que um estado 
tem de se defender do outro. Porque se as igrejas do Paraná vão ter isenção 
nessa parte, às de São Paulo também vão querer, vão pressionar para ter uma lei 
igual. Então, é por isso que eu estou suscitando esse problema. Então, eu vou 
dar a palavra ao Professor Luís Eduardo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Fernando quer um aparte.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não eu não falar do assunto só para 
esclarecer um aspecto técnico aqui da lição, que talvez a gente possa ajudar até 
você a falar. Tem um erro no acórdão, que é um erro de digitação, provavelmente. 
Porque quem propôs a ação direta de inconstitucionalidade foi o Governador do 
Estado do Paraná e não o Governador do Estado de São Paulo. No texto do 
acórdão está escrito Governador do Estado de São Paulo, então, a questão não é 
que o Estado de São Paulo reclamou contra o Estado do Paraná. O próprio 
Governador do Estado do Paraná reclamou contra a Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, por ter dado isenção. É só isso que eu só queria... Depois eu 
vou comentar.  

Orador Não Identificado: É, nós já vimos isso aqui.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: E o texto da lei fala em isenção. O texto 
da lei do Paraná fala em isenção.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor, com a palavra.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não vou me manifestar com relação ao Senador, 
que se diz contra aqui a imunidade, o Senador Brandão, porque graças a Deus 
nós temos uma imunidade, independentemente da vontade política de A ou de B. 
Só apenas registro e com as lições do Professor Ruy Barbosa Nogueira, que onde 
não existe capacidade contributiva, não há que se falar em imposto. E registro 
que os templos de qualquer culto, qualquer que seja o culto, cumprem função 
pública, não tem capacidade contributiva, porque estão fora do domínio 
econômico. Haverá, claro, distorções, haverá aqueles que sob o manto de um 
templo praticarão atividades econômicas. E aí é um problema apenas de dizer: 
“Não há imunidade para esses casos”. Então, não me parece que existe uma 
patologia, mas que não se pode negar ao templo, enquanto cumprindo sua 
função pública, a falta de capacidade contributiva. Agora, o nosso caso não é de 
imunidade. Então, a primeira confusão que existe é como se nós tivéssemos com 
a imunidade. Realmente, quando eu tive essa notícia, eu lembro que eu estava 



correndo com o Fernando, no Parque do Ibirapuera, quando ele me dizia dessa 
discussão, que eu havia perdido aqui no IBDT. O susto, ao primeiro momento, 
era: “Mas será que nós vamos passar a considerar o tema da imunidade, a partir 
do chamado contribuinte de fato e não o contribuinte de direito, revertendo a 
jurisprudência do Supremo?”. Para nossa tranquilidade não é o caso. Porque, ou 
seja, em termos de imunidade não haveria que se estender a imunidade ao 
templo consumidor, já que esse seria quando muito chamado contribuinte de 
fato e a jurisprudência já se pacificou no sentido de que não é esse o foco. Mas 
aqui o tema é diferente. O tema é que nós temos uma isenção. O legislador que 
concede a isenção a quem quer que queira... A isenção, no caso, leia-se ao 
contribuinte de direito, que seria a concessionária de energia elétrica sobre 
aquela energia que ela concede, a que ela fornece aos templos, desde que não há 
o repasse, seria uma condição para essa isenção. Mas é bom lembrar que nós 
estamos falando agora de isenção às concessionárias, motivada pelo tipo de 
fornecimento que é dado. Então, vamos colocar tecnicamente. Aqui, o tema 
colocado nesse trilho traz a guerra fiscal. Ou seja, poderia o estado conceder uma 
isenção sem que houvesse a concordância dos demais estados e, portanto, ao 
arrepio da Lei Complementar 2475? A primeira resposta correta e imediata é não, 
absolutamente não. Porque a Lei Complementar 2475 tem base constitucional e 
qualquer tipo de isenção no âmbito do ICMS se faz a partir de um convênio. É o 
convênio a forma pela qual se concede isenção, o convênio até... Eu, lendo a 
Constituição, eu digo não é que o convênio autoriza a isenção, o convênio dá a 
isenção. O constituinte fala que os estados mediante deliberação unânime, não é 
unânime que fala a Constituição, mas é como a Lei Complementar assim faz: “A 
deliberação dos estados concede a isenção”. O que me parece, à primeira leitura, 
que a gente tem é: “Não há outra forma de isenção se não com base em 
convênio”. Aceita essa interpretação como correta, eu dizia há pouco, eu tenho 
aprendido que é possível que no direito tenha mais do que uma interpretação 
correta, que me obriga a buscar a mais adequada, mais justa, mas não 
necessariamente a única correta. Eu fico me perguntando se no caso específico, 
que nós estamos tratando, que é uma isenção para fornecimento de energia 
elétrica ao templo. Se existe razão de ser para uma deliberação dos estados, ou 
seja, eu estou dando um passo atrás para perguntar por que o constituinte se 
preocupou com esta autorização dos demais estados. Claramente, isso eu diria 
que dificilmente alguém ousaria dizer que haveria outra razão senão a garantia 
de que houvesse um mercado único, senão a garantia de que os estados não 
guerreassem na chamada guerra fiscal. Ou seja, a razão para o convênio é para 
que os estados não entrem de um lado a guerra fiscal, ou seja, um concorrendo 
com o outro naquela corrida para o fundo do poço, chamada race to the bottom. 
Seria uma razão. E outra razão que seria unânime, para impedir também que os 
estados, por maioria, exigissem de um estado uma isenção que ele não quisesse 
dar, ou seja, a isenção só se daria se todos concordassem, inclusive, aquele que 
fosse atingido. Então, é unânime para impedir que a maioria, a ditadura da 
maioria sobre a minoria e deliberação em convênio, para assegurar que não haja 
guerra fiscal. No caso concreto de fornecimento de energia elétrica, há alguém 
que está fora do domínio econômico, que é o templo. Eu me pergunto se alguma 



dessas duas finalidades justifica a exceção constitucional ao Princípio da 
Legalidade. Eu digo exceção constitucional, porque ela tem base constitucional, 
mas é uma exceção à regra da legalidade, que quem tributa também é aquele que 
isenta. Ou seja, o constituinte excepcionou, o constituinte que de regra põe, 
quem tributa e quem isenta dá uma exceção. Eu estou propondo uma 
interpretação que questiona até que ponto a exceção vai e que passa a dizer: “A 
exceção vai até o ponto em que ela se presta a tanto”. Para apenas propor para a 
nossa reflexão, que no caso específico de um templo, de qualquer culto, está fora 
do domínio econômico, a isenção ou não isenção não trará guerra fiscal e não 
afetará o mercado, até porque, o pressuposto é este, não estão dentro do 
mercado. Ou seja, não é dizer: “Ah, eu vou atrair igrejas, para o meu estado, 
afastando de outro estado, porque eu dou isenção, ou eu vou atrair 
concessionárias de energia elétrica, para o meu estado, por conta dessa isenção”. 
Ou seja, eu não consigo enxergar guerra fiscal no caso específico de fornecimento 
de energia elétrica a um templo. Se esse meu raciocínio estiver certo, nesta tarde, 
eu não sei, talvez alguém possa me convencer: “Claro, você não está enxergando 
o todo, porque existe uma guerra fiscal...”. Eu não estou enxergando isso no 
momento. No momento, eu volto, a minha premissa é de que não existe mercado 
de igreja, de que as igrejas não se deslocam por conta de onde há favores fiscais, 
eu volto, igrejas sérias, a premissa é de que eu estou falando de igreja. As igrejas 
não se deslocam por conta de maiores ou menores vantagens tributárias e que a 
concessionária de energia elétrica é a única que fornece para aquela igreja, 
portanto não haveria também guerra entre concessionárias. Se esta minha 
premissa fática for verdadeira e, talvez aqui vocês me desmintam, mas se essa 
premissa fática for verdadeira é que eu lanço um desafio para interpretar a 
exceção à legalidade, dentro dos seus confins, para propor uma tese que seria 
dizer: “Não haveria razão para se exigir um convênio, quando se estivesse fora do 
campo da guerra fiscal, de um lado, ou da ditadura da maioria sobre a minoria, 
do outro lado”.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria começar esse debate do 
Ibirapuera, porque esses debates, enquanto a gente tem fôlego, a gente vai 
conversando, depois o assunto é interrompido pelo próprio cansaço físico. Mas o 
que me chamou a atenção nesta questão é justamente a ideia da guerra fiscal e a 
questão de mercado. A gente não pode esquecer que a imunidade dos templos, a 
imunidade da igreja não surgiu por questões religiosas. A história da tributação 
demonstra isso. Ela surgiu por uma questão de guerra fiscal, a igreja concorria 
com o Estado na arrecadação. Uma arrecadação na idade média, que era... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, na Alemanha também é assim. A 
arrecadação de impostos, ou seja, o imposto eclesiástico, dizem, em uma 
população muito pobre e ainda combalida pelas pestes, pelas perseguições, tinha 



uma arrecadação no imposto indireto muito combatida. Então, o imposto indireto 
era execrado pela população, execrado. O imposto indireto-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, imposto direto. Agora, o imposto indireto, 
imposto sobre consumo era execrado, era o imposto ruim, um imposto que 
perseguia o pobre. Principalmente, depois da revolução industrial, o imposto 
indireto passou a ser a bola da vez que não podia cobrar e etc., mas antes disso 
existia um problema de arrecadação, ninguém cobrava imposto indireto, não 
existia uma cobrança de imposto indireto e o direto era o imposto meio 
claudicante, ele tinha vezes uma posição de imposto captário(F), às vezes um 
imposto persecutório. Então, não existia uma clara divisão de impostos, o Estado 
mesmo não cobrava impostos adequadamente e apareceu a igreja arrecadando 
muito imposto. Aí começou uma briga entre o Estado e a igreja. O Estado, 
inclusive, por questões de necessidade de arrecadação, não é? Nós estamos 
vendo isso em alguns países, inclusive, o nosso, necessidade extrema de 
arrecadação, tributando pesadamente a todos os estabelecimentos e lançando 
novos impostos, impostos sobrepostos em todos os países europeus. O que 
aconteceu, então? O Estado resolveu cobrar imposto da igreja. A igreja 
excomungou os reis-- 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí começou uma excomunhão total, a ponto de se 
estabelecer um acordo de não tributação e uma cooperação entre a igreja e o 
Estado, para que a igreja arrecadasse impostos para o Estado. Daí apareceu a 
figura do coletor de impostos, que depois se tornou imposto eclesiástico. Foi uma 
evolução na Alemanha e em alguns países. Mas enfim, o que interessa é assim: a 
ideia da imunidade dos templos, da igreja não surgiu senão depois de um 
combate muito feroz entre igreja e Estado, uma briga de poder em que a igreja 
em algum momento era mais eficiente em termos de arrecadação, muito mais 
eficiente em termos de arrecadação do que o Estado, porque ela estava ali. E era 
assim você paga, porque você é fiel, se você não pagar, você vai ter penas 
variáveis, vamos dizer assim-- 

Orador Não Identificado: Direito Canônico.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Certo? Dentro da ideia... Eu não estou dizendo 
dos católicos só, hein? Nós não vamos só dos católicos, a igreja em geral, senão a 
gente vai personificar a igreja e eu acho temerário em termos de fé. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas não eram só católicos, não eram só 
católicos. Não, não, não só católicos, tinham várias igrejas e não eram só 
católicos a história vai demonstrar isso. Mas o fato é o seguinte: isto é um debate 
histórico, que vale para a gente entender por que apareceu essa imunidade. A 



imunidade da imprensa foi diferente, foi liberdade de imprensa. Agora vamos 
ficar aqui-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que não é imunidade, o nosso caso é de isenção.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, aqui é isenção e aí voltando para a questão 
da isenção. Agora, mas é preciso que a gente fale, a imunidade no nosso sistema, 
hoje, está fora de questão. Aí eu concordo com o Schoueri, que é o seguinte, a 
imunidade aqui, embora possam fazer protestos contra a igreja A ou B, templos A 
ou B, eu acho perigoso você falar assim: “Olha, esta merece e esta não merece”.  

Sr. Salvador Brandão: Ah, ninguém pode falar isso.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A Constituição diz o seguinte: não há competência 
tributária para arrecadar qualquer imposto de templos de qualquer natureza, 
certo? Então, acabou a brincadeira aqui. Agora, aqui é uma coisa muito 
interessante. O art. 1º desta lei paranaense, traz uma figura que realmente é 
estranha, porque diz: “Fica proibida a cobrança do ICMS nas contas de serviços 
públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados de água, 
luz, telefone e gás, de igreja e templos de qualquer crença, desde que o imóvel 
esteja comprovadamente na propriedade ou posse das igrejas ou templos e sejam 
usados para a prática religiosa”. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Por favor, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aqui entrou um ponto importante. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Leia o art. 3º, por favor. Eu chamo a 
atenção para o art. 3º. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí ele diz, aí ele diz o seguinte--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu chamo a atenção para o art. 3º.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos até o fim e podemos falar até rápido, não 
é? “Nos casos em que o imóvel não for próprio, a comprovação do funcionamento 
deverá se dar através de contrato de locação ou comodato devidamente 
registrado, ou ainda de justificativa de posse judicial”. Art. 2º: “São definidas, 
para efeitos do art. 1º, as contas relativas a imóveis ocupados por igreja ou 
templo de qualquer culto, devidamente registrados, reconhecidos pela autoridade 
competente através do alvará de funcionamento”. Aí vem o terceiro que o senhor 
ressaltou. Art. 3º: “Templos e igrejas deverão requerer, junto às empresas 
prestadoras de serviços, a isenção de que tem direito, a partir da vigência desta 
lei”. Ou seja, o que houve de fato foi que o Estado do Paraná proibiu as empresas 
concessionárias de energia de cobrar ICMS--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Portanto, repassaram um custo, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ou seja, é uma isenção estranha essa, porque não 
é que ela isentou a concessionária, porque aí se isentar... Se isentasse a 
concessionária, entraria nessa questão que o Schoueri ressaltou, mas ela proibiu 



de cobrar, o que eu não sei se é uma isenção, eu tenho dúvida se é uma isenção. 
E aí justifica, inclusive, a ação do Governador do Paraná de dizer: “Olha, aqui 
houve alguma coisa que não está muito de acordo com a Constituição”. Porque a 
Assembleia Legislativa do Paraná votou uma lei proibindo a empresa de repassar 
o custo do imposto que ela paga. Então, ela pagou e pôs... Ela destaca o ICMS, 
ela paga o imposto. Se ela tivesse: “Olha, eu isento a concessionária”. Seria uma 
coisa, mas ela disse: “Olha, você paga. Só que você não pode repassar”. Então, 
aqui eu não vi isenção.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Na verdade, ela não deve pagar.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou vendo uma isenção. Agora, se é uma 
questão de mercado-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Você acha que a concessionária ia pagar 
o imposto da outra? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se é uma questão de mercado aqui, eu vejo o 
seguinte, o que o Supremo deveria analisar é o seguinte: pode o Estado do 
Paraná-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Proibir a cobrança do repasse.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Proibir o repasse?  

Sr. Alexandre Dantas: Tem a cobrança.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, proibir o repasse.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele cobrar-- 

Sr. Salvador Brandão: Então, o repasse.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O repasse, ele pode ter a repercussão, eu posso 
impedir que esteja no custo da minha prestação de serviço. O imposto que eu 
pago, isto é uma-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero lembrar que existe um precedente, 
existe na esfera federal também, houve uma proibição de repasse de Cofins. Eu 
me lembro de uma coisa como essa, na esfera federal, sobre as contas de telefone 
que não--  

Oradora Não Identificada: Já voltou atrás.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você quer falar sobre isso? Porque essa pergunta... 
Desculpe, Fernando, te interromper, talvez eles queiram desmembrar é que  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Claro, claro, mas é só-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que esse seu tema, essa sua conjectura de que se 
trata apenas de norma de Direito Administrativo, exigindo que o contribuinte de 
direito assuma o encargo, na esfera federal teve um precedente com relação às 
concessionárias de telefonia. Então, se você permitisse--  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu ia tentar-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esclarecer esse fato, para que você mantivesse a 
ponderação, porque se na esfera federal puder, talvez na sua conjectura não há 
isenção alguma, o que há é apenas proibição de repasses, portanto exigência de 
que a concessionária assuma o ônus. Tem todo o interesse na conjectura, mas 
como tem o precedente, se você permitisse que eles relatassem isso e, depois você 
voltasse, seria bastante interessante.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Olha, eu tenho dúvidas, não estou 
contradizendo, mas eu tenho dúvidas, a incidência é uma só: energia elétrica e 
etc. Simplesmente a concessionária não paga nessa parte, não paga nada 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Claro, acobertada pela lei do Estado.  

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Eu acho que o-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Integra o custo, porque ela não paga, a 
meu ver é isso.  

Sr. Salvador Brandão: A questão da isenção, Professor. A questão, esse art. 1º, 
na verdade, Professor, eu, como o senhor, estamos desde 67 com o ICMS na 
cabeça, já vão 43 anos--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Bem antes, bem antes, 64.  

Sr. Salvador Brandão: É, pois é, já estavam--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Projeto, projeto de lei, depois a emenda 
nº. 18.  

Sr. Salvador Brandão: Estudamos bastante, porque o ano de 66 para mim foi 
terrível, porque teve que reestudar todos os projetos, modelos, mas tudo bem. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Não, vocês são todos jovens, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: São jovens. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Brandão: Não, só me lembro do imposto de consumo, da mudança 
de posições e tudo o mais, dos selos. Vamos lá, esse art. 1º, eu acho que tem por 
objetivo, realmente, deixar claro que se trata de uma isenção e que o contribuinte 
no caso de direito, as concessionárias, não poderiam ficar com o imposto. Porque 
a isenção não obriga você a repassar para o contribuinte de fato a isenção. Isso 
aí, digamos assim, faz se quer, faz se o mercado admitir, faz se o contribuinte 
requerer, como está no art. 3º. É concedida uma isenção, o contribuinte de 
direito pode simplesmente falar: “Não, olha, o meu preço já estava muito baixo, 
não tem cláusula de negociação”. Ele pode o que quiser, ele é o contribuinte de 



direito e a isenção é dele, se incide sobre os fatos que ele pratica, assim como a 
tributação. Então, esta regra do art. 1º, eu acho que tem por objetivo exatamente 
isso, fixar que dada a isenção vai ter que, digamos assim, dar um desconto na 
conta para as entidades, obrigatoriamente.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não--  

Sr. Salvador Brandão: Não fica para as concessionárias.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É componente do custo.  

Sr. Salvador Brandão: É, ou do preço de venda, tira do preço de venda. Agora, 
essa questão que o Schoueri trouxe, nós estávamos acompanhando a questão do 
PIS e da Cofins contidos nas contas de telefonia, em que havia necessidade em 
destacar, até que acho por uma regra, que se destacasse o valor do PIS e a Cofins 
contidos nas contas. Os contribuintes estavam dizendo que estava havendo um 
repasse do custo do PIS e Cofins para o consumidor. Bom, sempre se entendeu 
que você pode desdobrar a sua fatura em milhares de itens, você pode ter um 
romaneio anexo, dizendo: “Olha, você está me pagando 1% de mão de obra, 1% 
de depreciação, 1% de IPTU”. Você poder dizer o que você quiser, não é? E 
finalmente lá: “Você está dando 30% de lucro e o total da minha venda é R$ 
100,00”. Ou você pode simplesmente fazer R$ 100,00. Ao que a lei, no caso do 
PIS e Cofins, fez, falou que era para demonstrar o valor tanto do ICMS, como do 
PIS e para Cofins. Estava se entendendo que estava havendo um repasse desse 
valor do PIS e Cofins para o consumidor. No primeiro momento, parece que 
houve uma tendência jurisprudencial nesse sentido, dizendo que realmente as 
empresas não poderiam repassar esse aumento, porque era questão de mudança 
do regime. Eles, a telefonia, me parece que não está no regime cumulativo nessa 
parte, não é? Não é isso? Hein? Não. Ela está no regime cumulativo, então, que 
não poderiam repassar, mas não estavam repassando, estavam demonstrando, e 
foi isso que o STJ finalmente entendeu, que se trata, meramente, de simples 
demonstração. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Demonstração.  

Sr. Salvador Brandão: Demonstração, exatamente. Não está repassando.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Fernando, continua com a 
palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só continuaria dizendo o seguinte: se isenção 
fosse, aí contrariando essa posição do Schoueri, eu diria que o mercado é sempre 
afetado. Então, o imposto de consumo é um imposto de mercado e não há uma 
questão de dizer assim: “É este mercado, aquele mercado”. O fato de você atrair 
ou não contribuintes para determinado mercado é irrelevante, eu não estou 
falando de guerra fiscal. Se eu pratico um ato de isenção, um ato de benefício 
fiscal e esse ato atinge o mercado, enquanto igualdade de oportunidades, ainda 
que eu possa dizer: “Eu não vou atrair templos para o Estado do Paraná. Mas os 
templos, no Brasil, terão um problema de equidade, você vai ter templos com um 



benefício e templos sem esse benefício. Então, você fere o mercado, no sentido de 
que a ideia do imposto de mercado e até eu mencionei alguns artigos que têm 
sido escritos sobre o tema de imposto de mercado. Tem um recente do Paul 
Kirchhof, por ocasião da comemoração do imposto de consumo, na Alemanha, 
em que ele volta a falar do imposto de mercado, volta a falar em imposto de 
mercado vis-à-vis à comunidade econômica europeia, certo? Então-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. Então, se você for pensar assim é um imposto 
de mercado. A ideia do imposto de mercado é que ele dê igualdade de 
oportunidade para todos aqueles que estão no mercado. Quando eu falo mercado 
não é o mercado econômico, é um mercado. O mercado é que tem... Todos os 
componentes, dentro do mercado, é que têm ou não atividade econômica 
mercantil ou não mercantil. Mas o fato de ser mercantil ou não mercantil não 
quer dizer que ele esteja fora do mercado. É sempre um mercado que tem vários 
agentes compondo este mercado e estes agentes, que compõem o mercado, 
devem ter um tratamento igual. Então, nesse sentido que eu ponderei, que se um 
estado dá uma isenção e desequilibra o mercado, porque vai trazer um benefício 
a determinados contribuintes, que os outros não têm, é sim, função de o 
Supremo Tribunal Federal analisar esta questão. Ele vai dizer assim, olha: se 
afeta ou não afeta o mercado. Se ele achar que não afeta o mercado, como de fato 
achou, a justificativa não me satisfez, porque assim, não é que não é um 
problema que está havendo guerra fiscal. Não precisa ter guerra fiscal, porque 
guerra fiscal pressupõe uma certa ilegalidade. Se houver concorrência fiscal e a 
concorrência fiscal gerar distorções, aí é interessante esse artigo do Paul 
Kirchhof, porque ele fala assim: “Se houver distorções do mercado, como parece 
que está havendo em alguns mercados europeus, é função da Corte equalizar 
esse mercado e dizer: “Olha, realmente há uma distorção do mercado e eu 
preciso deixar o mercado de novo em igualdade”. Mesmo que não exista guerra 
fiscal, no sentido brasileiro do termo, que é uma infração à lei e ao convênio. 
Pode não haver uma infração ao convênio direto, mas pode haver uma distorção 
no mercado. Era nesse sentido.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria esclarecer. Desculpe, Fernando, você 
está dizendo, então, portanto que os templos... O mercado que você se refere é o 
mercado dos templos ou o mercado dos fornecedores de energia elétrica?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu digo ao mercado, eu me refiro a todos os 
agentes de mercado. Pode ser o Terceiro Setor, pode ser o Terceiro Setor: as 
concessionárias e os contribuintes, ou seja, todos eles são agentes do mercado. 
Quando eu vejo um benefício dado a determinados contribuintes, que não são 
nem contribuintes de direito, são contribuintes de fato, eu estou dizendo o 
seguinte: “Olha, para os templos de qualquer natureza, que são destinatários 
finais, ou seja, não pode haver repercussão”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que você-- 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí a repercussão pode haver para outros, mas não 
para os templos de qualquer natureza. Eu não sei se isto não afeta o mercado, 
porque gera uma distorção.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí é que está, aí é que está o nosso ponto de inicial 
divergência. Se os templos de qualquer culto estão no mercado. O ICMS, você diz 
é um imposto de mercado e eu disse, é um imposto que pode afetar o mercado. 
Mas penso que também esse imposto afeta situações fora do mercado e foi esta a 
distinção que eu sugeri, ou seja, haveria situações completamente fora do 
mercado. Permita-me, só para dar um exemplo, se eu tivesse agora uma 
concessionária... O ICMS sobre a conta da Polícia Federal na emissão de 
passaportes. Eu não consigo imaginar que se possa falar em atuação do 
mercado, quando a Polícia Federal emite passaporte. Vamos dizer que eu tivesse 
uma isenção concedida, porque também não seria caso de imunidade, estamos 
no mesmo mérito, eu tirei o templo e pus a Polícia Federal-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe, eu quero insistir, não é caso de 
imunidade, porque isso a jurisprudência do Supremo é pacífica, no sentido de 
que a imunidade não se questiona o tal do chamado contribuinte de fato, 
portanto não é imunidade. Mas vamos dizer que a lei paulista, entendendo por n 
razões, decidisse que não devesse haver cobrança de ICMS sobre os serviços de 
energia elétrica fornecida aos serviços de emissão de passaporte da União 
Federal. Portanto, eu quero tirar o templo e colocar a União Federal, porque na 
minha concepção, um e outro estão fora do domínio econômico e estão fora do 
mercado. Como a questão teórica é essa, a questão é dizer: “O ICMS, sim, pode 
ser um imposto de mercado e, sim, pode afetar o mercado”. Mas a minha 
proposta é que o ICMS pode ir além disto e pode não afetar o mercado. O 
exemplo que eu estou lhe dando agora da emissão de passaportes, a menos que 
eu entenda que o mercado é o mercado de fornecimento de energia elétrica, que é 
um mercado monopolista aí, no caso um outro problema, mas se o mercado for 
dos emissores de passaporte fica muito difícil chamar isso de mercado.  

Sr. Alexandre Dantas: Deixa eu fazer um aparte aí. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu fiz uma pergunta direta ao Fernando e queria 
uma resposta dele para ele começar.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu vou aproveitar e me prevalecer da 
minha posição de Presidente. Só o seguinte, para mim, eu entendi bem a lição, os 
argumentos do Professor Schoueri, só que me parece uma coisa, assim, tão clara 
na Constituição. É que a Constituição suprimiu, no caso do ICMS aos estados, o 
direito de estabelecer isenções. Ela só tem valor quando aprovados por convênios 
e etc., como está no inciso XII, letra “g”, do art. 155, § 2º. Então, o que me parece 
que mata a questão é isso. O Supremo não enveredou por aí, quer dizer, ele que é 
o guardião da Constituição, ele... Uma ação direta de inconstitucionalidade, quer 
dizer, o tema era essencialmente Constituição. Simplesmente ele considerou 



improcedente a Adin, não é nem não conhecimento, nem nada, considerou 
improcedente a Adin. Porque agora o Fernando, o meu agradecimento, corrigiu 
quando eu li estava escrito Governador do Estado de São Paulo, não é nem de 
guerra fiscal, é o Governador, entrou com a Adin, porque certamente ele vetou a 
lei e o veto foi rejeitado. Ele entrou e o fundamento é esse: a Constituição não 
permite. Então, esse é o ponto que me parece do ponto estritamente jurídico, 
afora essa questão de valores, templos, etc. Essa é a questão que me parece 
importante.  

Sr. Alexandre Dantas: Professor Bonilha, eu vou falar, porque eu sou membro, 
eu sou voluntário de uma entidade religiosa e eu sustento, conforme o Supremo 
nessa análise, olhando a quem se destina a imunidade. Isso, o Supremo olha, 
sim. Quem está... Eu não consigo entender que uma entidade religiosa, que 
presta relevante serviço à comunidade, com atendimento que é assistência 
espiritual, que é o que Jesus disse: “Não só de pão vive o homem”. Então, nesse 
conceito amplo, eu não consigo enxergar que... A entidade que eu participo tem 
um prédio, etc., muita energia elétrica é consumida, apesar de que a 
concessionária, de bom grado, concede um desconto especial, mas não chega a 
ser... Eu sustento, sim, que neste caso a legitimidade é do contribuinte de fato, 
porque quem suporta o ônus financeiro afinal, ninguém pode negar, é quem 
paga. Nesse ponto de vista, olhando para quem se destina a imunidade, a 
relevante situação de que presta e que isso grava, sim, o seu patrimônio, porque 
ela despende um dinheiro que poderia ser destinado: “Ah, eu participo, eu dou o 
meu testemunho”. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Atividades.  

Sr. Alexandre Dantas: As atividades, cestas básicas, a melhoria até na própria 
limpeza, ela gasta um dinheiro de um imposto que ela paga, no final das contas, 
ela paga. O Supremo tem visto isso, porque às vezes há confusão entre as 
legitimidades ativa e passiva e, no caso, o contribuinte de fato e de direito se 
confundem. No caso, o ICMS de energia incide uma vez só, quer dizer, quem paga 
no final é sempre o consumidor. Eu entendo, eu sei que a questão jurídica se 
coloca e se sobrepõe. É por isso que eu sustendo e eu defendo que a decisão do 
Supremo, sim, está certa, porque ele está olhando: “Olha, pôxa, nós vamos em 
filigrana jurídica, etc. e etc., para impedir a consecução da justiça fiscal, que é o 
que o IBDT até busca”. O que é justo? Eu entendo que nesse caso, até tomei o 
tempo do Dr. Fernando, eu precisava falar isso. Eu vejo na prática, nas entidades 
sérias, que esse dinheiro faz falta, muita falta e são 33% de uma conta de energia 
elétrica. Se for uma conta de R$ 100 mil, tiver... São entidades grandes, que 
consomem muita energia e precisam ter luz. Um templo não pode ficar nas 
trevas, tem que ter muita luz, no sentido literal. 

Sr. Salvador Brandão: Vela.  

Sr. Alexandre Dantas: No sentido literal. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Físico. 



Sr. Alexandre Dantas: Literal e espiritual, muito deles têm luz mesmo, outros 
têm trevas, Brandão, concordo com você. Mas a maioria tem luz, mas essa luz 
espiritual não ilumina a matéria ainda. Então, eu vejo que precisa, sim, a gente 
olhar com esses olhos. Quando vem uma lei dessa, você olha, o legislador 
estadual do Paraná foi sensível e, nesse ponto de vista-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Alexandre Dantas: Não, gente, vocês brincam. Eu não vou tomar mais o 
tempo de vocês. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Alexandre.  

Sr. Alexandre Dantas: Eu defendo, sim, a imunidade, a isenção, o que seja, a 
não incidência o que seja.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Veja bem, quando nós examinamos uma 
questão decidida pelo Supremo, eu entendo assim, eu tenho um aspecto técnico, 
jurídico, formal, técnico jurídico formal, aplicação do Direito. E de outro, que é 
um campo muito importante que o Supremo tem, ele tem legitimidade para 
entrar, é o campo dos valores de uma apreciação à luz dos valores. Sim, mas 
quando eu faço meu exame, primeiro, o técnico jurídico formal, eu encontro uma 
Constituição claríssima, no sentido de que não posso dar... O Estado não tem 
competência para dar isenção do ICMS. Está escrito na Constituição, não é nem 
uma questão de interpretação, está escrito. Então, o Supremo então abandonou, 
passou desse campo para outro, esse que o Alexandre agora ardorosamente 
sustentou. No mérito, eu posso até dizer que eu estou de acordo com as 
entidades espirituais, etc., tem outro campo de ação, etc., importantíssimo para 
o homem, etc. e etc. Quem acredita em Deus, tudo bem. Agora, eu já afundo no 
primeiro item, quer dizer, a Constituição é muito clara. Quer dizer, não tem... O 
Professor Schoueri com argumentação brilhante tenta separar. Tem isenções que 
estão fora do mercado e, para mim, qualquer isenção, qualquer isenção fora, 
dentro ou no campo espiritual, etc., pela Constituição estão proibidas, 
suprimidas. Essa competência dos estados está suprimida.  

Sr. Alexandre Dantas: Posso falar? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Portanto, só valem-- 

Sr. Alexandre Dantas: É o que eu não falei até agora.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: --isenções aprovadas em Congresso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, portanto, no caso... Só quero esclarecer. Na 
sua opinião, mesmo o caso da isenção do fornecimento de energia elétrica para a 
Polícia Federal também não poderia? Só para esclarecer. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, nenhuma, nenhuma.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, só um ponto, o Ministro, o Professor Eros 
Grau-- 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Com a palavra, Fernando. Agora, eu não 
falo mais.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para eu fechar. O Professor Eros Grau fez uma 
arguição brilhante em um concurso recente feito na Faculdade de Direito.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Recentemente, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Recentemente. A arguição dele foi brilhante em 
todos os aspectos, mas em um aspecto, que diz respeito a essa questão, é 
particular. Valores religiosos, valores democráticos são importantes? Sem dúvida 
nenhuma que são, ninguém está tirando esse valor, nós todos temos os nossos 
valores, nós não somos nada sem os valores. Só que no campo da interpretação 
constitucional, ele está em um plano da pré-compreensão, que os alemães 
chamam de vorverständnis, ou seja, eles estão lá. Então, quando eu estou para 
formar o meu juízo, cada um tem o seu juízo, você tem o seu, eu tenho o meu, ele 
tem o dele, cada um tem o juízo, então, isto é um campo em que os valores 
operam. Quando nós vamos analisar a Constituição, nós já formamos, é uma 
fase posterior, então nós vamos analisar a Constituição e na interpretação da 
Constituição, os valores vão ser prévios, previamente analisados, mas agora a 
gente vai ter que analisar direito. No Direito, nós temos que tomar cuidado com 
valores, senão a gente vira casuísta e fala: “Para você vale, para mim não vale, 
para aquele vale”. “Ah, mas aqui é porque é econômico, porque a igreja pode, a 
igreja precisa, aquela igreja não precisa”. “Aquela pessoa precisa, aquela 
pessoa...”. Não, isto é casuísta e é perigoso do ponto de vista de segurança 
jurídica. Então, nós estávamos falando de segurança jurídica e essa foi a 
arguição do Professor Eros Grau, que foi defendida pelo candidato, muito bem 
defendida. Aí o que acontece? Nessa discussão vale o seguinte: no aspecto do 
mercado, respondendo a questão do Schoueri, o ICMS é um imposto de mercado 
e ponto. Para todos os agentes de mercado e deve ser visto como um problema a 
ser resolvido entre os entes tributantes, porque os entes tributantes, aí 
entendidos os estados, devem respeitar o mercado. Aí como tal, a gente deve 
olhar se o Estado do Paraná não afetou o mercado ao conceder uma isenção 
direta ou indireta, pelo fato de se tratar de um imposto de mercado. Esse é o 
ponto que eu queria dizer.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo 
está esgotado, eu quero agradecer a presença de todos. Na próxima semana, 
continuaremos com os nossos trabalhos. Um bom dia para todos. 

 

FIM 
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