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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Primeiras palavras dos trabalhos do ano 
foram proferidas pelo Dr. Bianco, muito apropriadas para o dia de hoje, 
podemos começar. Bom dia a todos. É uma alegria a gente estar 
novamente reunidos aqui, todos nós. Vice-Presidente Dr. Schoueri está 
fora de São Paulo hoje. Vamos dar início ao novo ano com muitas 
atividades já programadas, nossos cursos todos. Congresso 
internacional, o sexto congresso internacional marcado já para agosto, 
já com confirmação dos professores do exterior, então será um ano de 
muito trabalho. Queria comunicar aqui uma carta encaminhada pela 
Università di Bologna informando, abertura de inscrição até primeiro de 
março, para o programa de pesquisa em parceria com a o CAPES, 
programa cátedra Capes/Universidade de Bolonha. É um programa na 
universidade de Bolonha. Eu vou sintetizar aqui, porque é bastante 
extenso para ser falado aqui. É um programa para contratação de 
professores e pesquisadores brasileiros nível sênior, com reconhecida 
trajetória acadêmica que queiram passar um semestre como 
professores, pesquisadores, visitantes na universidade de Bolonha. 
Então, eu faço só essa comunicação, para quem tiver interesse, a 
secretaria pode passar depois mais detalhes, há um link para as 



inscrições e tudo mais. O que o IBDT puder ajudar, fará com o maior 
prazer. Comunicar também, com razoável antecedência, a pedido da 
nossa parceira, Fundação e Escola Superior de Direito Tributário, do 
Rio Grande do Sul. Na verdade é uma instituição nacional, que o sexto 
congresso de Direito Tributário em questão, que é um congresso 
tradicionalíssimo, ocorrerá nos dias 25 a 28 de junho deste ano, lá em 
Gramado. Quem tiver interesse, além do prazer de estar em Gramado, o 
congresso é muito bom, realmente. 

Recebemos do professor Claudio Sacchetto, em forma eletrônica, o livro 
de Direito Tributário Telemático, escrito pelo Fabio Montalcini, e pelo 
filho do professor Claudio, Camillo Sacchetto. O professor Claudio 
esteve conosco aqui no último congresso. Então, esse livro, quem 
quiser, está disponível com a Eloíza, na secretaria. E por fim, recebemos 
do Centro de Extensão Universitária, escola de Direito, o livro do último 
simpósio nacional, o 39º simpósio nacional de Direito Tributário, cujo 
tema, todos sabem, aspectos polêmicos do imposto de renda. Esse livro 
está na biblioteca disponível para consulta também a quem quiser. 
Alguma comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria só registrar. Bom dia, eu queria 
só registrar que hoje é a nossa milésima, quadragésima segunda 
reunião, então, foram realizadas e devidamente anotadas e lavradas, as 
atas de 1402 reuniões. Só para registro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A gente sempre fala a quantidade de 
reuniões semanais que nós fazemos, professores do exterior, e os dois a 
minha direita tem mais convivência, João também, não é? Eles se 
assustam com esse número extraordinário e com 40 anos de 
realizações. De qualquer forma, é sempre bom ouvir, não é? Vamos à 
pauta. Ninguém tem nenhuma comunicação mais? Vamos à pauta. 
Primeiro assunto vem do ano passado, né? Do Luiz Carlos Junqueira 
Franco Filho. Tratamento tributário do ‘leasing’ na visão do STF. O Luiz 
Carlos colocou esse assunto na visão dos RE 116.121, que é locação, 
ISS locação de imóveis e 592.905, ISS ‘leasing’. Também citou o RE 
548.794, na importação de bens arrendados pelo importador. 
Simultaneamente, eu pedi ao Dr. Roberto Siqueira Campos que foi 
advogado, no recurso extraordinário 540.829, de forma que os dois 
podem fazer uma exposição coordenada, não? Para nós aproveitarmos a 
presença dos dois e discutirmos o tema. Luiz, por favor, eu não sei 
como é que vocês combinaram como fazer a apresentação, mas fiquem 
à vontade. Se o Roberto começa, não sei. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Eu acharia interessante o Dr. 
Roberto começar, porque na área da divisão de temas, apesar de o 
‘leasing’ ter sido cronologicamente o último acórdão, é o tema que está 
mais em pauta, é o tema acho que mais relevante, seria interessante 
discutir o assunto em voga. E depois disso, nós combinamos, eu se 
houver tempo, eu poderia falar, o Dr. Roberto então focaria a questão 



do ICMS na importação, e o enfoque, o meu seria mais para a questão 
do ISS e algumas, alguns desdobramentos dos julgados do Supremo 
Tribunal Federal, sobre o ISS ‘leasing’. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu queria dizer também que eu, ao 
ler esse recurso, acórdão, que ele está dizendo, do que está aqui 
projetado, eu anotei, à margem, paralelamente ao mérito da questão 
principal, sete outros pontos muito importantes do Direito Tributário 
em geral. Eu provavelmente não vou apresentá-los aqui, mas eu vou. 
Até porque seria bom que alguns deles fossem discutidos com a 
presença do Schoueri, mas provavelmente então na sequência, semana 
que vem nós voltamos a esse RE com esses outros pontos. Dr. Roberto, 
por favor. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Só que eu vou precisar sentar aqui, 
porque eu vou operar o mouse. 

Sr. João Francisco Bianco: Se o senhor quiser, eu vou mudando aqui. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Alô. Então, boa noite. Boa noite não, 
bom dia, não é? 

[risos]. 

Dr. Roberto Siqueira Campos: Eu não dormi direito. Mas, a história do 
ICMS na importação é praticamente a história da minha vida, não é? 
Isso começou em 1969. [João, põe o primeiro slide, por favor]. Olha, 
vejam só uma coisa ali, passado remoto, o Estado de São Paulo tentou 
instituir a cobrança de ICMS na importação de mercadorias e o fez por 
decreto, e na Constituição de 69 vigorava, naquela época, como até 
hoje, o princípio da legalidade, que não pode aumentar ou instituir 
tributo sem previsão de lei, e o estado por esse decreto 51.345 de 69, no 
seu art. 1º dizia o seguinte: o imposto sobre mercadoria ia ter como fato 
gerador a “entrada”, a entrada em estabelecimento comercial, 
industrial, ou produtor de mercadoria importada do exterior, pelo 
titular do seu estabelecimento. Então, em 69, eu era estagiário de 
direito eu já fazia defesa de auto de infração dizendo: olha, não pode, 
decreto não cria tributo, não há uma lei ordinária aqui. [Próximo slide, 
por favor]. Então, para corrigir o defeito, porque naturalmente 
começaram a perder no judiciário, o Estado de São Paulo promulgou a 
Lei 91/1972 em que já mudava um pouquinho, pelo menos da parte 
formal, dizendo que o imposto no art. 1º incidia sobre a entrada em 
estabelecimento comercial, industrial, produtor de mercadoria 
importada do exterior pelo titular do estabelecimento. Pelo menos da 
parte formal foi sanado aquele equívoco, mas se questionava 
evidentemente que, já naquela época, para instituir o fato gerador 
haveria de ser por meio de lei complementar, não por meio de lei 
ordinária. Acontece que o Estado de São Paulo viu que ele ia poder ter 
outro percalço, então ele já resolveu mudar a Constituição. Eu estou 



falando do Estado de São Paulo, porque é o grande batalhador dessa 
questão. Então, ele fez um lobby devido no Congresso Nacional para 
fazer a emenda Passos Porto, e a emenda Passos Porto de 69 descreveu 
a atribuição de competência nesses termos, compete aos estados, 
instituir imposto sobre operações relativas à situação de mercadorias 
realizadas por produtores industriais e comerciantes, impostos que não 
serão cumulativos, etc., etc. Então, vocês podem observar que tanto do 
decretinho que tentou, como a lei que não aguentou muito tempo, o 
pressuposto era a entrada de mercadorias. E aqui já é diferente, aqui o 
pressuposto é a existência de operação relativa à circulação de 
mercadoria, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que isso faz 
distinção. [Vamos lá, João]. Aí, o ministro Moreira Alves proferiu voto 
nesse RE 88.176 dizendo o seguinte: “A partir do julgamento no RE 
79.951, o plenário desta Corte firmou jurisprudência no sentido que 
sobre bens de capital não incide ICM porque não se destinam a 
revenda." Nós temos uma situação histórica, interessante que os 
tribunais muitas vezes acabam mordendo a isca dos advogados, vamos 
dizer assim, um pouquinho mais arrojados. Argumentou-se, nessa fase 
da vida histórica aqui do nosso tributo, que não se poderia pagar ICM 
de importação de bens de ativo fixo ou bens que iam ser para consumo, 
porque eles não poderiam ser considerados mercadorias, e a tese 
venceu, quando, na minha opinião, o pressuposto do raciocínio era 
totalmente equivocado, porque se o imposto incide sobre operação 
relativa à situação mercantil, ou seja, se ele incide sobre o negócio 
jurídico, a destinação que vai ser dada ao produto é totalmente 
irrelevante para você caracterizar o nascimento da obrigação tributária. 
E se fosse válido, nós, qualquer um de nós ia para a concessionária 
Volkswagen e falava o seguinte: “olha, eu vou usar e consumir esse 
Volkswagen, logo, não vou querer pagar o ICM, porque não vai ser 
mercadoria”. Mas, a gente fica até pasmo, não é? Que isso foi objeto de 
centenas e centenas e centenas de decisões do Supremo no sentido de 
que bens de consumo e bens de ativo fixo não seriam, não estariam 
sujeitos ao ICMS, porque não poderiam ser considerados mercadoria. Aí 
chegou até a ter súmula, 570, que o imposto sobre circulação de 
mercadorias não incide sobre importação de bens de capital. Aí veio a 
emenda Passos Porto 23, e disse o seguinte, reportando-se 
naturalmente ao ‘caput’: o imposto a que se refere o item 2 incidirá 
também, e esse “também” foi objeto da grande polêmica que se arrasta 
até hoje, porque “também” parte do pressuposto de que há uma coisa e 
há uma outra que também será passível de incidência do imposto, 
então o imposto a que se refere o Inciso II incidirá também sobre a 
entrada de estabelecimento comercial, industrial, produtor de 
mercadoria importada do exterior por seu titular, inclusive quando se 
tratar de bens destinados ao consumo e ao ativo fixo para o 
estabelecimento, a emenda Passos Porto nada mais iria fazer do que 
matar a jurisprudência, quando aquela justificativa não precisava nem 
ter existido, não é? Mas o foco único foi isso. Então, vamos fazer uma 
pequena consideração sobre a mudança, o que aconteceu? Criou-se 
uma hipótese de incidência na importação na entrada de bens 



destinados ao ativo fixo ou consumo do estabelecimento do importador, 
considerando-se para tanto a expressão modificadora “o imposto a que 
se refere o Inciso II, incidirá também”. Ou o §11 nada inovou na medida 
em que o termo mercadoria dele constante não poderia ter no mesmo 
dispositivo constitucional, conotação distinta do existente no ‘caput’ do 
Inciso II. O que eu estou querendo raciocinar? Que no trabalho que eu 
publiquei nessa edição aqui da “Grandes Temas”, sexto volume, eu 
sustentei, naquela hipótese, que seria admissível que, realmente, a 
emenda Passos Porto queria criar também uma nova hipótese. Mas eu 
ainda fico com a dúvida se ela poderia ter criado uma hipótese nova, 
simplesmente de entrada de bem, de entrada de mercadoria e de 
mercadoria como qualquer tipo de conotação que a gente possa dar ao 
tema, então mercadoria é um termo que se presta a muitas aplicações, 
mercadoria em estoque, mercadoria deteriorada, mercadoria perdida, 
mercadoria segurada, mercadoria devolvida... enfim. Mas no caso da 
Constituição, na minha observação, no meu ponto de vista, ela tem um 
aspecto muito restritivo, porque o imposto incide sobre operação 
relativa à circulação de mercadoria. Esse conjunto, essa expressão toda, 
diz que o termo mercadoria na Constituição, como já foi posto lá, em 
1969, ele identifica um bem móvel que só pode ser considerado 
mercadoria enquanto for objeto da compra e venda mercantil, porque 
senão nós teríamos um aspecto muito aberto. Isso é apenas uma 
consideração. Vamos em frente. Aí vem a Constituição de 88. E o que 
fez a Constituição de 88? Ela repete literalmente o pressuposto 
constitucional da Constituição de 69, mas, dizendo que o imposto 
incide sobre operações e não sobre mercadorias isoladamente 
consideradas, mas sim sobre os negócios jurídicos mercantis e 
acrescenta, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. 
Isso passa, o aumento despercebido pela maioria da doutrina e pela 
maioria da jurisprudência, mas a Constituição de 88 elegeu como 
pressuposto de incidência do ICMS na importação a necessidade de 
negócio jurídico internacional com transferência de propriedade, porque 
ainda que as operações, e as operações na parte final da expressão e na 
parte superior da expressão são as mesmas, operações com negócios 
jurídicos com bens, objeto da mercancia. [Pois não, João]. Aí ele fala do 
imposto no Inciso II, o § 2º, do Inciso 9º, que diz assim, vem com aquela 
expressão da Constituição antiga “e incidirá também”, e com aquela 
conotação de que aqui embaixo temos coisas novas e lá em cima não 
temos, e não é bem assim, porque se dá também sobre a entrada de 
mercadoria importada do exterior ainda quando se tratar de bem e aqui 
eu faço um corte. Essa expressão, esse termo “bem” aqui, ele está 
colocado, está inserido no contexto como um sinônimo de mercadoria, 
para não haver uma tautologia, porque fica estranha a redação do texto 
dizer, incidirá sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, 
ainda quando se tratar de mercadoria destinada. Então o “bem” aqui, 
ele tem um caráter, vocês vão ver que isso é sutil nos próximos slides. 
Então a mercadoria incide, e aí, para matar a jurisprudência também, 
ainda que destinada a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim 
como serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde 



estiver situado o estabelecimento destinatário, porque havia um 
problema sério, na época, também a ser discutido que quando uma 
mercadoria era importada por um estado e dali do desembaraço do 
porto ia para outro lugar, quem era o estado competente para tributar, 
era o destinatário jurídico ou era o destinatário físico da mercadoria? E 
aqui também já se procurou fechar, [João], a qualificação jurídica de 
bem móvel. Quando a letra A autoriza os estados, Distrito Federal, 
tributar entradas de mercadorias importadas do exterior, a norma que 
aí está diferencia-se daquela constante do ‘caput’, operações relativas à 
circulação de mercadorias, apenas quanto à forma de descrição porque 
seu aspecto material tanto uma como outra estabelecem que as 
unidades federadas estão autorizadas a tributar a expressão econômica 
do negócio jurídico oneroso de transferência de propriedade de bens 
móveis ainda que iniciados no exterior. Então, eu estou sustentando 
que na forma como está redigida a Constituição de 88, originariamente, 
só pode tributar negócio jurídico mercantil com transferência de 
propriedade. E aí, o conceito de mercadoria, que se elegeu como 
requisito necessário à incidência de ICMS na importação, negócio 
jurídico internacional quando o texto constitucional determina que o 
imposto incida sobre operação relativa à circulação de mercadoria, 
ainda que iniciada do exterior. [Outro]. Aí veio a emenda 33. Como 
sempre, a emenda 33, como a emenda 29, vem para matar a 
jurisprudência, vem para fechar a porta daqueles espaços que os 
tribunais haviam aberto. Ele repete no Inciso II a mesma redação e aí 
eu procurei fazer o seguinte, estabelecer o limite material do campo de 
incidência na Constituição de 88. De um lado permite a oneração da 
expressão econômica objeto do negócio mercantil, quer ele se realize 
dentro do território nacional, ou quando se inicie no exterior e aqui se 
conclua, e de outro, proíbe que o estado tribute qualquer outra 
movimentação de bens que não seja decorrente de operação relativa à 
circulação de mercadoria dentro do território nacional. O raciocínio aqui 
não é meu, é do Norberto Bobbio que diz que todas as normas nascem 
aos pares, a norma que outorga e delimita determinada outorga, 
concomitantemente, ela tem a norma geral exclusiva que veda tudo 
aquilo que não está outorgada na primeira norma. Então, diz ele que a 
interpretação mais adequada é sempre ver as normas aos pares, aquilo 
que ela abrange e por exclusão, tudo que ela não abrange não é norma, 
não pode ser considerada. Então, o limite material do campo de 
incidência do ICM é esse, o raciocínio básico é esse, tem negócio 
jurídico mercantil internacional? Tem, paga, não tem, comodato não 
pode pagar, locação, não pode pagar, ‘leasing’, não pode pagar. O 
doutor já está discordando aqui, ele é professor, ele vai dar aula, ele vai 
me ensinar depois. [Vamos em frente]. 

[risos]. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Aí, o que acontece com a emenda 33? 
Quem discursou, quem falou muito sobre isso, foi o Geraldo Ataliba, ele 
dizia que a intenção do legislador não muda a norma jurídica, que a 



norma passa a ter vida uma vez inserida dentro do contexto do 
ordenamento, e aqui nós temos, acho que um exemplo que podemos 
invocar a solução do professor. Olha o que aconteceu com a emenda 33, 
ela falou assim agora, continua “incidirá também” lá, que vem 
historicamente, vem lá de 69, da Constituição anterior, como se aqui 
tivesse uma coisa nova, e aqui tem, e eu procurei, vamos dizer assim, 
colocar em negrito, para mostrar as coisas novas. Incidirá também 
sobre entrada de bem ou mercadoria. Olha como ficou diferente. Porque 
antes eu disse que o “bem”, estava colocado, incidirá sobre operações 
relativas à circulação e mercadoria, ainda que o bem seja destinado a 
ativo fixo. Aqui, quando eles colocaram o “bem” na frente, ou com uma 
conjunção alternativa no meio, é porque houve a clara intenção, eu 
acho, de tributar tanto os bens quanto as mercadorias, mas ficou no 
campo na intenção, se isso se tornou verdade, tornou-se materialidade 
é o que nós vamos ver. E por quê? E aí é acrescentado “ainda que a 
importação seja feita por pessoa física ou jurídica, não seja por 
contribuinte habitual”. A jurisprudência havia sido criada no sentido 
que importação por pessoa física não se destinava ao comércio, logo não 
tinha que pagar o ICM. A mesma coisa, pessoa jurídica, laboratórios 
farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e outros tantos que 
também não iam destinar ao comércio, também questionaram, então a 
emenda 33, ela vem para matar a jurisprudência dizendo “olha, se for 
pessoa física, vai pagar, se for pessoa jurídica não contribuinte, vai 
pagar também. E não interessa a finalidade, vai pagar de qualquer 
jeito”. Está fechando a porta, assim como sobre serviço prestado 
cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio, por que 
domicílio? Porque pessoa física passou a ser titular de obrigação 
tributária, passou a ser contribuinte e pessoa física não tem 
estabelecimento, então teve que colocar domicílio aqui para poder bem 
caracterizar o sujeito passivo dessa obrigação tributária na importação. 
Ou do estabelecimento do destinatário da mercadoria e do bem ao 
serviço. Aí o que eu venho sustentando há 35 anos? Eu sustento a 
unidade do ordenamento jurídico. E eu fui buscar a Lei Complementar 
95 apenas para mostrar que a Lei Complementar 95, como vocês 
sabem, é uma Lei Complementar que prescreve o processo legislativo 
dentro do Congresso Nacional, e no art. 11 ela fala assim: As 
disposições normativas são redigidas com clareza, precisão em ordem 
lógica observadas para esse propósito as seguintes normas: para a 
obtenção da ordem lógica, expressar por meio de parágrafos os aspectos 
complementares a norma, enunciada no caput do artigo e as exceções à 
regra por ele estabelecidas. Ou seja, mesmo que não existisse esse 
dispositivo legal, qualquer de um de nós que fosse fazer a interpretação 
de um texto normativo, a gente tem que considerar isso, ou seja, o 
parágrafo existe para explicitar um ‘caput’ ou criar uma exceção à regra 
do ‘caput’. Ele não pode derrogar o ‘caput’ ou estabelecer uma norma 
que vá contrária ao próprio ‘caput’, quer porque ele rompa a unicidade 
do ordenamento, quer porque ele rompe com uma interpretação 
sistemática, quer porque ele desobedece, aqui, já lá no Congresso o 
projeto de lei de emenda ou até da Emenda Constitucional seria 



inconstitucional, ou seria ilegal, no caso porque a violaria. E aqui eu 
quero fazer essa distinção, entre bens móveis e mercadorias, o Código 
Civil define como bens móveis que são aqueles susceptíveis de 
movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da 
substância ou do destino econômico social. E mercadoria, a qualificação 
jurídica que se empresta ao bem móvel, enquanto objeto do negócio 
jurídico de compra e venda mercantil. [João]. Então, eu queria trazer 
esse tema que eu vou colocar agora, não foi objeto de discussão nessa 
decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Mas é só 
para avivar a nossa memória “o que é antinomia”. Antes de mais nada, 
é relevante que se esclareça que antinomia não se estabelece entre 
termos, na hipótese, entre bens e mercadorias, esses isoladamente 
considerados são institutos de direito privado contendo, cada um de per 
si, o significado que lhes são peculiares. Antinomia se instaura entre 
normas, mais especificamente no caso, de comando de outorga de 
competência tributária aos estados e ao Distrito Federal. [João]. Porque 
que eu estou falando de antinomia? João, você pode voltar um 
pouquinho pro texto da Constituição na emenda 33? Aí. Veja só, seria 
admissível, eu tenho que partir do pressuposto de que mercadoria é 
uma espécie do gênero bens móveis, e que sendo uma espécie, o âmbito 
desse conceito é mais restrito, porque bem móvel é qualquer coisa que 
pode ser removida de um canto para outro sem ter destruição, 
enquanto mercadoria só pode receber essa qualificação jurídica 
enquanto esse bem móvel for objeto da compra e venda mercantil. 
Quando a coisa não for objeto da compra e venda mercantil eu não 
posso, pelo menos para efeito de outorga de competência constitucional, 
dizer que aquilo é uma mercadoria, para efeitos de hipótese de 
incidência, certo? Então, se eu coloco, faço uma emenda constitucional 
e coloco no parágrafo sem alterar o ‘caput’ dizendo que o imposto incide 
sobre entrada de bem ou mercadoria, este parágrafo, por “bem” ter um 
aspecto mais genérico, estaria derrogando o ‘caput’, e isso é um 
contrassenso. Isso viola, cria uma antinomia e que tem que ser 
solucionada. O tribunal não chegou a ir a esse detalhe, não obstante os 
meus memoriais, as minhas peças, eles pararam, e não quiseram entrar 
nisso aqui, mas no resultado e eu vou comentar as manifestações dos 
votos, isto aparece. Então, eu sustento. Volta lá um pouquinho, João, 
no texto da emenda. Aí. Por que eles colocaram aqui? Porque “bem” é 
tudo que a pessoa física vai trazer. Ela faz um ato mercantil, mas para 
ela é um bem. Da mesma forma, a finalidade, a destinação, também 
para quem vai trazer, a finalidade, a destinação é um bem. Se eu não 
conseguir acomodar em nada isso aqui, em processo de exclusão da 
antinomia eu tenho que desconsiderar esse bem desse texto 
constitucional, sob pena de declarar a emenda constitucional 
inconstitucional, e ela já seria inconstitucional no projeto de emenda 
constitucional que não poderia ter passado sob o crivo da Lei 
Complementar 95, que estabelece que os parágrafos tenham que ter 
uma ordem lógica e coerente explicitando o ‘caput’ ou criando-lhes 
exceção, nunca o derrogando. E aqui é o que está acontecendo. Se 
“bem”, é mais amplo, e ele pode ser tributado, eu não preciso mais do 



‘caput’. Eu tenho o imposto de importação sobre coisas, é um novo 
imposto. Que me parece que não foi instituído. [Agora, vamos lá ao 
outro slide]. Para resolver a antinomia que parece existir, porque aqui 
são dois comandos distintos, uma coisa é determinar que se cobre 
imposto sobre operação mercantil, outra coisa é sobre importação de 
bens. Até porque importação de bens é competência da União, né? No 
cronológico, para a solução da antinomia, o critério cronológico não 
poderia resolver, porque ele não traria solução, no cronológico a 
emenda constitucional é posterior, e é ela que está trazendo no bojo da 
Constituição a potencial antinomia. O hierárquico também não 
conseguiria, porque as duas normas têm a mesma hierarquia. Eu só 
poderia resolver a antinomia pelo critério da especialidade, onde há 
norma mais restritiva permanece, àquela mais genérica e ampla. 
[Vamos, João]. Agora, para encerrar, eu peguei o RE 540.829, que trata, 
que deu repercussão geral e que decidiu, por maioria, que o ICMS não 
incide nas importações amparadas em regime de arrendamento 
mercantil. Eu procurei destacar o mais fiel possível a fala do ministro, 
não é uma cópia do acórdão, mas a mensagem é bem isso. Quando não 
está no próprio acórdão, é porque o próprio ministro se reporta a uma 
outra decisão, a um outro acórdão, então eu fui buscar a mensagem 
contida nesse outro acórdão, nessa outra decisão onde ele se reportou. 
Então, vamos lá. O quê que os votos vencidos falaram? O ICM incide, 
pode incidir sobre importação de bens. Ele pode incidir sobre 
importação de bens, portanto, voto vencido, estamos criando um 
imposto de importação estadual. O constituinte outorgou competência 
para os estados e Distrito Federal instituírem um imposto também de 
importação. Essa é a posição do voto vencido. A oneração do ‘leasing’ na 
importação ofende o princípio da isonomia, segundo os vencidos. O fato 
gerador de ICM é a entrada de qualquer bem no território nacional, 
bastando a materialidade do ingresso do bem no país. Isso aqui para 
mim atropela o mais razoável raciocínio, que o fato gerador de qualquer 
tributo não pode se restringir apenas ao aspecto temporal, o fato 
gerador tem que conter em si uma expressão econômica, o aspecto 
temporal é só a fixação do momento a partir do qual o imposto passa a 
ser devido, e a entrada, a entrada em si, é desprovida de expressão 
econômica, é um fato, não pode ser gerador de coisa alguma. Onde eu 
estou? Cinco, não é? A lei complementar 87, art. 3, VIII, está se 
referindo apenas a contratos de ‘leasing’ firmados no território nacional. 
Esse dispositivo aqui da Lei Complementar isenta as operações de 
‘leasing’ sem fazer distinção entre produtos de origem nacional e 
estrangeira. Não cabe ao intérprete fazer distinção onde a lei não faz. 
Mas o Supremo, nos votos vencidos, diz, aqui não se aplica a 
importação. Seis: Estão sujeitas ao ISS apenas as operações com 
arrendamento mercantil firmado no mercado interno, competindo ao 
estado cobrar ICM de ‘leasing’ internacional. Sete: Imposição do ICMS 
prescinde de verificação da natureza jurídica do negócio ensejador de 
importação. Isso é o que mais me agride. Se o imposto é sobre 
operações relativas à circulação de mercadoria, eu tenho sim que 
investigar a natureza jurídica da operação para poder dizer se o imposto 



incide ou não. Os votos vencidos dizem que isso não tem relevância. 
Oito: O ICMS na importação deve-se ter por base de cálculo o valor do 
bem acrescido do bem de importação. Esse é o pior de todos, porque eu 
fiz um trabalho em memoriais e nas peças mostrando que você 
identifica a natureza jurídica do imposto examinando a base de cálculo 
do tributo. No caso da operação mercantil você vai dar o preço e aí você 
pode concluir que o imposto incide sobre essa expressão econômica. No 
caso do ‘leasing’ não, e eu tenho casos concretos em que aviões foram 
importados por um período de seis meses para suprir deficiência de 
uma rede ou de uma área de atuação que precisava ser, ou porque 
outro avião estava em conserto e o conserto era grande, então fez uma 
importação de emergência a título de arrendamento mercantil por seis 
meses, só que o avião que estava se importando era de 60 milhões de 
dólares, e a expressão econômica desse contrato de arrendamento 
mercantil de seis meses era 20 mil dólares por mês. Eu estou chutando 
os números que eu não sei com precisão. E aí eu argumentava que isso 
era confisco, porque estavam tirando o dinheiro do patrimônio do 
proprietário ou do importador, porque não havia a menor 
correspondência, não havia o menor liame, relação de inerência entre a 
base de cálculo e o valor da coisa. Se você quer tributar como quis aqui 
o ministro Gilmar Mendes sobre o valor do avião, você cria um tributo 
sobre propriedade, ou sobre a propriedade no exterior, ou sobre o 
patrimônio, mas nunca por operação mercantil e também não pelo 
‘leasing’, porque o ‘leasing’ as parcelas são menores. Peraí, eu falei a 
última, não? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, a última não. Eu procurei. 

Dr. Roberto Siqueira Campos: Como numera? A última não. [Volta 
uma, João]. O nove: O fato gerador ocorrido no Brasil não pode levar em 
consideração o negócio jurídico firmado no exterior. Isso aqui é do 
ministro Teori Zavascki. Ele fala que o fato gerador não pode, o negócio 
jurídico no exterior não pode decretar o fato. Mas o fato gerador no 
Brasil é a entrada de bem de possa ser qualificado de mercadoria. A 
forma que eu pactuo no exterior a compra e venda me parece 
totalmente irrelevante para a caracterização da possibilidade de haver 
ou não incidência do ICMS na importação. Se eu constatar, e ele vai 
dizer que não entende, porque você faz a tradução juramentada, se eu 
constatar no contrato, se a gerente fala que foi feito no exterior, só 
porque foi feito no exterior, se tiver compactuado ali que há 
transferência da propriedade entre o vendedor e o comprador nacional, 
está caracterizada a hipótese de incidência. Se qualquer outro contrato 
que eu faço de comodato, locação ou arrendamento mercantil que faça a 
tradução juramentada e olho, então a territorialidade de onde foi 
firmado o contrato, em minha opinião, ela não interfere quase que em 
nada, ou nada, para o nascimento da obrigação tributária dentro do 
território nacional. Em minha opinião, isso daí é argumento para, 
chutar o balde, não é? Agora, o quê que os votos vencedores falaram? A 
incidência do ICM na importação, mesmo depois da emenda 33, 



somente ocorre se o fato houver, se de fato houver circulação de 
mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio, compra e 
venda. Isso é frase constante do texto. O precedente também, não fui eu 
que fiz isso, isso daí também está afirmado no acórdão, o precedente do 
461.968, é, porque o acórdão é meu, né? No precedente do RE 461.968 
do tribunal pleno restou assentado que o imposto não é sobre a entrada 
de bem ou de mercadoria importada, se não souber, essas entradas, 
desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação de 
mercadorias, desses mesmos bens ou mercadorias. Com a mera posse, 
decorrente de arrendamento, não se pode cogitar de circulação 
econômica. Os conceitos de direito privado não podem ser desnaturados 
pelo Direito Tributário na forma dos artigos tais, tais, tais. Não há 
possibilidade de se equiparar o ‘leasing’ à compra e venda. Afirmação 
dos ministros, nos seus diferentes acórdãos. Para não se transfigurar o 
imposto em um imposto de importação, só incide esse ICMS se o 
ingresso se der a título de mercadoria. No caso do ‘leasing’, há 
impossibilidade jurídica de se tributar aeronave no valor superior ao 
próprio bem, aquilo que eu acabei de comentar agora a pouco, a base 
de cálculo é absolutamente impossível de se calcular. Não só os 
conceitos de direito privado não podem ser desnaturados por analogia, 
não se pode criar isenções, nem exonerações tributárias, mas por 
analogia, não se pode criar um tributo que inexiste. O ICMS não pode 
ser transmudado em imposto de importação. O ICMS incide sobre 
circulação econômica de mercadoria. Se não houver aquisição de 
mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não há que 
se cogitar de circulação econômica. O entendimento de que o ICMS 
incide sobre toda e qualquer entrada de mercadoria importada, pode 
resultar em situações que configurem afronta ao princípio 
constitucional do confisco, que a veda. O tributo, ao invés de integrar o 
valor da mercadoria, como é de natureza do ICM, expropriará parcela do 
efetivo patrimônio da empresa. A emenda constitucional não trouxe 
novidades quanto à configuração do tributo, pois se ele pressupõe 
situações de mercadoria qualificada pela transmissão da propriedade. E 
aí, o Marco Aurélio se referindo à manifestação do Barroso. O ministro 
Luís Barroso apontou muito bem que não se pode potencializar o 
momento fixado em lei para recolhimento do tributo desprezando o 
figurino constitucional alusivo a esse mesmo tributo. O imposto não é 
de importação, porque se fosse a competência ativa seria da União. E aí 
coloquei só os três principais, as três principais decisões, ‘leading case’ 
foi o 461.968, depois é da repercussão geral, e depois da repercussão 
geral, que ainda está em fase de embargos de declaração, esse 226.899 
que é o caso Caiuá, relator era a Ministra Ellen Gracie, como ela já 
tinha votado, todos os ministros da Corte, com exceção dela que não 
estava mais lá, renderam-se à repercussão geral e votaram, inclusive 
com ressalva das suas posições pessoais, mas acompanharam a Corte 
e, portanto, eu poderia dizer que o RE 226.899 é uma decisão unânime, 
também tirada, desconsiderada a Ellen Gracie que já não fazia mais 
composição da turma. Isso aí são as considerações que, bem resumidas 
que, eu queria mostrar para vocês. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma pergunta, 
Roberto. O acórdão na ementa, ele diz que em caso o contrato de 
arrendamento mercantil internacional trata de bens suscetível de 
devolução sem opção de compra. Na hipótese do contrato de 
arrendamento ter a opção de compra, haveria alguma mudança, ou isso 
foi só um reforço? 

Sr. Roberto Siqueira Campos: É porque aconteceu o seguinte, existe, 
existiu naturalmente uma pressão muito grande em cima desse tema, 
porque eu estou trabalhando nisso há 35 anos, é um bocado, meu 
primeiro caso faz 35 anos, é muito tempo. E isso deve representar 
alguns valores, algumas cifras pro estado, que nós temos arrendamento 
mercantil para as plataformas de petróleo, avião, computadores de alta 
tecnologia, satélite... e o estado, naturalmente, busca, por esse esforço 
histórico que eu mostrei, esse ICM da importação, começou, nem que 
seja por decreto. E no decorrer desses processos todos, algum ministro 
chegou a sustentar, dizendo “não, mas se tiver a opção de compra, vai 
comprar mesmo, então tem que pagar o ICMS de cara, porque o estado 
não vai ficar sabendo por que é difícil o controle e é dificuldade minha 
das tribunas e dos diferentes locais identificar”. É opção, é evento 
futuro incerto. Se o estado tem dificuldade, não pode interferir no 
nascimento da obrigação tributária, ele que se aparelhe para eliminar a 
dificuldade e identificar. Então isso que você está lendo aí, ele é, vamos 
dizer assim, é um vento dessas manifestações que aconteceram no 
Superior Tribunal de Justiça e que veio constando de algumas 
manifestações, beirando o acórdão, mas não ficou no contexto, ele não 
condiciona e nem poderia. No contexto do acórdão não, o simples fato 
de estar lá registrado, aliás, o voto do Barroso é bem claro nesse 
sentido, ele fala de que se anteciparia com o nascimento da obrigação o 
exercício da opção de voto. Ou seja, não é pecado mortal ter um ‘leasing’ 
como opção de compra, mas se for exercida por antecipação, aí o fato 
gerador vai ocorrer. Mas essa questão fica aberta, então. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A minha colocação é porque isso não 
está só em voto, não é, nem nos ventos, está em ementa, e a ementa é a 
síntese da decisão. E nós estamos falando da repercussão geral, qual é 
o alcance da repercussão geral? Então a minha colocação é, eu estou 
entendendo que não tem que não deveria ter reflexo nenhum, mas 
estando na ementa e sendo repercussão geral, amanhã alguém pode 
apresentar o contrato em que tenha cláusula de opção de compra, 
independentemente de no mínimo não está abrangido como 
repercussão geral. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Por pragmatismo aos clientes que nós 
estávamos tratando no escritório, estávamos fazendo, eu, quando eu 
senti essas primeiras manifestações lá e dali para frente eu sugeri que 
meus clientes fizessem o contrato de arrendamento com opção de 
renovação, se assim, se o objeto não fosse terminantemente ao final do 
contrato comprar, não pusesse a cláusula por pôr. Se estiverem falando 



isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a opção de renovação. 
Porque aí você fica com o avião. Isso é mais um advogado falando.  Você 
fica com o avião até o dia que você quiser, depois você devolve a lata 
velha que ele vai ser. 

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado, Roberto. Professor Gerd 
pediu a palavra. 

Sr. Professor Gerd Willi Rothmann: Bom, na minha, na tese da 
minha livre docência tardia na véspera da compulsória, na faculdade, o 
tema foi exatamente inconstitucionalidade múltipla na tributação da 
importação de serviços. E aí, eu examino bem essas questões e coloquei 
exatamente a questão de vários impostos, imposto de renda, ISS e 
ICMS, etc., e um dos pontos centrais foi o seguinte, que normalmente, 
quando se discute essas questões, a questão de ICMS, não se leva em 
consideração o essencial. O essencial, na minha opinião, é tratar-se de 
imposto de consumo. Isso é importantíssimo, porque inclusive os 
princípios que se aplicam a essa questão de importação se baseiam 
nisso, o chamado princípio do destino e o princípio da origem. O que 
acontece? Quando eu importo uma mercadoria, ela não é tributada lá 
fora, normalmente nenhum país, por exemplo, da União Europeia, 
tributa a saída dessa mercadoria, porque utiliza não o princípio da 
origem, mas do destino, deixando, portanto, a competência tributária 
para o país de destino, no nosso caso, o Brasil. Que por sua vez, na 
exportação, aplica exatamente o mesmo princípio de destino, não 
tributa tanto assim, nós temos uma imunidade expressa, não tributa 
essa mercadoria na origem. Então essa já é uma questão básica. Outra 
questão que eu acho que tem que ser considerada, e aí evidentemente 
temos que fazer referência ao professor Alcides na sua tese sobre o 
ICMS, é que o imposto não é o imposto sobre a transmissão da 
propriedade, ele justamente sucedeu ao imposto chamado IVC, Imposto 
sobre Vendas e Consignações. Nesse imposto anterior, realmente, o que 
se tributava eram os negócios jurídicos de compra e venda e de 
consignação, só. O que fez a reforma tributária? Ampliou o campo de 
incidência para operações relativas à circulação de mercadoria. Não tem 
absolutamente nenhuma necessidade de ter o negócio jurídico de 
compra e venda de transferência de propriedade. Inclusive, isso fica 
claro por quê? Porque pela própria Lei Complementar, que eu saiba, a 
transferência de uma mercadoria ou de um bem entre dois 
estabelecimentos do mesmo contribuinte, está sujeita à incidência do 
ICMS. Se fosse só a transferência, a propriedade, não teria essa 
incidência. Aliás, circulação de mercadoria, essa incidência na 
transferência de matriz para subsidiária é inclusive necessária levando 
em consideração o princípio da não cumulatividade, porque se não 
fosse assim, a matriz ficaria afogada em créditos pela compra de 
insumos e não poderia aproveitar, e a subsidiária, vamos dizer 
estabelecimento de vendas ou coisa semelhante, teria que pagar 
imposto. Então onde estaria o princípio da não cumulatividade? Quer 
dizer, da própria técnica do ICMS decorre que se trata de operações, 



como diz Alcides Jorge Costa, são operações que movimentam 
simplesmente, não interessando o título jurídico, movimentam o bem, o 
insumo, por exemplo, em todas as fases, em todas as etapas de 
circulação e em cada etapa há incidência sobre o valor acrescido. É essa 
a sistemática do ICMS. Então disso decorre uma série de 
consequências. Primeiro, evidente que na importação tem que incidir o 
ICMS, por que não? Um bem importado é colocado ao consumo por 
alguém aqui que, inclusive, nós temos a legislação do ICMS que 
esclarece, pode ser pessoa física, não precisa nem ter um 
estabelecimento. E aí aquela polêmica muito curiosa, que, bom, mas em 
relação ao IPI é diferente, o Supremo entendeu isso, que eu saiba, não 
é? Em relação ao IPI não tem esse dispositivo expresso, portanto, é 
tributado. Isso é ignorância, porque o IPI tem exatamente a mesma 
natureza do imposto de consumo, portanto, também na importação de 
bem para uso próprio incide o IPI, da mesma forma que ICMS, e não há 
necessidade de exposição expressa na Constituição. Então, vejam, por 
exemplo, se fosse verdadeiro que não há incidência do ICMS na 
importação, porque maior circulação, etc., então como fica a situação? 
Eu vou num fabricante de máquinas, ele faz uma máquina para mim 
sob encomenda, então não incide IPI. Incide? Que eu saiba, sim. Então 
há uma incoerência total. Não se utiliza uma visão global desse 
assunto. Isso eu acho muito importante, e ofereço isso à reflexão dos 
colegas. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o 
Fernando Zilveti. Está me ocorrendo em função do seu comentário 
convidar, se for possível, o professor Alcides Jorge Costa para vir 
comentar essa conclusão, não entrar no detalhe, tudo, mas comentar a 
conclusão, a feição do fato gerador à vista dessa decisão. Porque essa 
decisão, ela não se restringe a dizer que precisa haver venda ou 
consignação, mas ela diz que precisa haver uma transferência de 
domínio, pode ser por vários atos jurídicos, o ato jurídico, o negócio 
jurídico é relevante, mas tem que haver transferência do domínio. Então 
eu acho que é um momento para nós pedirmos ao professor Alcides 
para comentar para nós aqui e debatermos com ele se for possível. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Só uma consideração, né? O senhor é o 
professor e eu sou aluno. 

Sr. Professor Gerd Willi Rothmann: Que isso, nós somos colegas, e faz 
tempo, hein? Faz tempo que somos colegas. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Sem espírito de contestação, 
evidentemente. Mas essa forma que o senhor está expondo, não é a que 
prevalece nos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça tem a Súmula 
166, súmula, dizendo que as transferências entre estabelecimento 
matriz e filiais não há possibilidade de haver incidência do ICMS porque 
não há operação mercantil. Na Súmula 573 do Supremo Tribunal 
Federal, a mesma coisa, não há possibilidade de haver incidência de 



ICMS nas operações em negócios jurídicos em comodato porque o 
comodato não contém negócio jurídico mercantil. Isso... e assim, a 
doutrina, eu respeito muito a sua posição, tem um raciocínio, tem uma 
estrutura lógica, mas a maioria da doutrina também não comunga 
dessa posição. Do IPI, tem alguns detalhes peculiares que não obstante 
eles sejam parecidos, eles têm suas características, suas nuances, não 
é? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Por isso que é bom pedirmos ao 
professor Alcides para complementar, não? Eu acho que, você fala em 
comodato, eu fico pensando em transferência no domínio, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até por isso que eu, quando-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E hoje em dia é um negócio muito 
comum. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Siqueira que é um professor nosso, 
vamos combinar um pouquinho, porque depois que começou a conversa 
e eu torci o nariz, eu não torci porque eu sou professor, eu sou aluno. 
Aliás, não tem essa história de aluno ou professor, a gente está falando 
de questão jurídica e estamos numa mesa de debates, então eu torci o 
nariz porque eu desafiei essa questão de início. E desafiei essa questão 
porque a sua retórica é perfeita, é quase irrefutável, tanto é que é bem 
sucedida no campo jurídico, só que isso é uma retórica que, aliás, na 
teoria da argumentação é que comanda os tribunais constitucionais, 
não é a academia, uma das frustações do Klaus Tipke é essa, quando 
ele se questiona, será que nós, doutrinadores, professores, 
influenciamos a jurisprudência dos tribunais, as cortes constitucionais? 
A resposta dele a si próprio é não. Porque ele diz que sim à sua posição 
como jurista e como advogado é que tem prevalecido nos tribunais pela 
sua força retórica dentro de um princípio da teoria da argumentação, de 
um princípio de toda uma filosofia criada em cima da teoria da 
argumentação, inclusive, reconhecida por Bobbio, visto Bobbio por um 
lado, tem razão a sua posição sobre a interpretação, mas vista pelo 
outro, ele diz que não, em seus frequentes livros sobre teoria da 
argumentação e sobre justiça. Então veja, por um lado, a sua posição 
sobre a questão retórica, sobre a questão do que é mercadoria, é 
convincente, mas no seu início de exposição, daí a minha 
contrariedade, disse que no texto constitucional, ou na interpretação 
desse texto constitucional, a única hipótese que se admite é que exista 
tradição, mudança de propriedade. O que não se lê no texto 
constitucional, e que não é possível que se entenda dessa maneira 
justamente porque o imposto é de circulação, e o imposto de circulação 
seja aqui, seja em outras jurisdições, nunca teve esta orientação. Não é 
que teve ‘en passant’, nunca teve. O imposto de vendas sim, o imposto 
de circulação originariamente trata da circulação. O que nós temos no 
Brasil é uma distorção oriunda também dessa exposição sobre a 
formação do ICMS, o ICMS, ele nasceu torto, porque ele era para ser um 



imposto municipal, e depois virou imposto estadual, muito bem 
historiado pelo Alcides Jorge Costa, que pode esclarecer muito bem 
isso, que fizeram um acerto de última hora, tiraram a competência dos 
municípios e transformaram um imposto em algo que não era muito 
imposto, deixando os municípios olhando para o céu, sem o poder de 
tributar. Aí depois, foi criado um imposto, está aqui até hoje, que é um 
desastre em termos de arrecadação. Mas, o que interessa dessa questão 
é que eu não vi em nenhum momento que a operação de circulação de 
mercadoria na importação não pode incidir senão sobre a tradição. De 
transferência de propriedade, desculpe. O que me parece um pouco 
estranho é assim, bom, se a gente está falando de lógica argumentativa 
e também sobre interpretação, me parece de certa forma incoerente que 
a gente uma hora diga que o contrato não pode determinar o fato 
gerador, o que me parece correto, e no final da sua exposição você diga, 
olha, eu então eu aconselho meus clientes que mencionem no contrato 
de uma outra forma para não ter a incidência. Então, ou bem o contrato 
determina ou bem o contrato não determina. Mas todas essas questões 
são provocações, longe de querer deitar a doutrina ou longe de querer 
ensinar. 

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Lucas primeiro, 
depois... Lucas está cedendo a palavra, Luiz. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Obrigado. Eu acho que essas 
colocações, Fernando, mostram que existem questões que ainda estão 
muito mal resolvidas no Direito. E essa é uma delas. Você, quando se 
tem a cisão da tributação do consumo entre estados e municípios, 
criou-se uma divisão que está apoiada na qualificação jurídica de um 
negócio, então de um lado você tem circulação de mercadorias, do outro 
você tem prestação de serviços, e aí você tem uma zona cinzenta, e essa 
zona cinzenta, ela se manifesta sobre vários aspectos, em várias 
atividades, composição gráfica, outros, instalação e montagem, e uma 
desta zona cinzenta é o ‘leasing’, até porque o ‘leasing’ é também outra 
questão que é bem mal resolvida, o ‘leasing’ é uma espécie, em termos 
jurídicos, ele é uma espécie de ornitorrinco, porque ornitorrinco é 
aquela coisa do mamífero que põe ovos, né, e o ‘leasing’, ele tem, ele é 
qualificado como serviço, ora como financiamento, ora como uma 
compra e venda, e isso tudo gera uma dificuldade muito grande, porque 
se você depende da qualificação jurídica de um instituto híbrido para 
extrair dele os efeitos tributários, você na prática atira para todo lado, 
então você tem um cabo de guerra entre estados, municípios, os 
contribuintes falando que não incidem nada, outras pessoas falando 
que incidem os dois, então você trabalha com isso. E outra questão 
muito mal resolvida é essa do ICMS das transferências e da questão da 
tradição, porque como raciocínio, analisando a dinâmica do imposto ou 
como imposto de consumo, e também com o princípio da não-
cumulatividade, faz todo sentido que se tribute a transferência, faz todo 
o sentido que se tribute a circulação ‘latu sensu’, até porque pelas 
distorções que se pode ter se não tributar a transferência e também 



pela questão da divisão de arrecadação entre os estados, porque nas 
transferências interestaduais se cria um drama, você precisa da 
incidência desse imposto da transferência até para fazer a repartição. 
Mas aí, por outro lado, vem o texto legal, e eu acho que que esse é o 
cerne da tese do Dr. Roberto e é um argumento irrefutável, porque 
quando você analisa os conceitos de operação relativa à circulação de 
mercadorias, a tendência é se direcionar que operação é um negócio 
jurídico, e o negócio jurídico tendente a uma circulação, então seria o 
negócio jurídico que, de onde decorre a transmissão da mercadoria, a 
transferência, ela é uma movimentação física, é uma movimentação 
física, se tem uma dificuldade muito grande de enquadrar nesse 
conceito de operação, então aí você cria todo esse problema, e é algo, 
como eu disse, extremamente mal resolvido, porque existem duas 
interpretações, ambas válidas, válidas e muito fortes, uma dinâmica, 
que leva em consideração, digamos a realidade dos fatos, como 
atividade é, e uma outra que é fechada na terminologia do texto 
constitucional. Quer dizer, qual prevalece? É muito difícil. Você cria até 
um ponto que os contribuintes, por exemplo, nas transferências, eles 
podem até na prática, até fazer escolher, porque eu não preciso pagar 
ICMS na transferência porque eu tenho uma súmula, eu tenho toda 
uma jurisprudência, todas as leis dizem que elenca algum fato gerador 
do imposto, mas você tem uma súmula, você tem toda uma 
jurisprudência dizendo que não, que não incide, mas por outro lado 
muitas vezes não interessa, então vira praticamente uma coisa 
voluntária, então aqui nesse caso que eu tenho créditos e débitos 
porque o efeito da interpretação vai ser X, Y, Z, eu vou oferecer à 
tributação, em outros casos eu vou me fazer valer aqui os meus direitos 
e aplicar a súmula e não oferecer a tributação. É um samba do crioulo 
doido aqui. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Tem uma ordem aqui. Terminou? 

Sr. Luiz Carlos Siqueira: Terminei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Lucas. Pela ordem aqui, Lucas, Roberto, 
Gerd, Alexandre. 

Sr. Lucas: Bom dia. Lucas. Eu confesso que inicialmente muito tímido, 
a falar, pelos 35 anos de trabalho do expositor, e eu nem sequer os 35 
completados ainda. Mas o professor Gerd na sua fala nos trouxe uma 
questão da própria natureza do desnaturado ICMS, como tributo de 
consumo. E os nossos tribunais superiores, seja STJ e o STF, seus 
últimos julgados, se mostrou pouco conhecedor com relação ao 
princípio do destino. Isso não só em matéria de ICMS. E dos tempos 
atuais, num artigo do professor Zilveti retrata muito bem globalização e 
neutralidade tributária, essa é uma questão que deve nos surtir um 
mínimo de preocupação. Os colegas que me antecederam sempre 
falaram com relação ao aspecto material do ICMS, mas uma questão do 
aspecto pessoal termina também por estar ligado à materialidade, e em 



conceituada dessa Emenda Constitucional 33, quando se inseriu a 
questão do contribuinte habitual, independentemente do contribuinte 
habitual. Ali na verdade a motivação principal que nós temos e a 
fundamentação é justamente uma aplicação do princípio do destino. 
Então eu acho que seria importante nós talvez enfrentarmos essa 
questão da tributação da circulação, não só da tributação da circulação 
de mercadorias, mas também do IPI, sobre essa perspectiva da 
tributação do princípio do destino, sobre o risco de nós havermos uma 
quebra total do princípio da neutralidade tributária, nessas operações 
de circulação de mercadorias na ordem internacional. Esse julgado, 
ainda que em série de repercussão geral, e a preocupação manifestada 
pelo Dr. Ricardo, eu vejo que, muito antes do que colocar uma pedra, 
ele termina por suscitar algumas questões que a doutrina deve se 
incumbir, sobretudo dessa consideração, o Dr. Ricardo foi muito feliz 
em colocar a questão da opção de compra. Coleguinha Luiz, bem 
colocou, tem muitas questões mal resolvidas e continuam mal 
resolvidas ainda. Uma das quais, se não a principal, essa questão da 
aplicação correta do princípio do destino. Obrigado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Eu queria fazer uma breve 
pausa aqui, no pequeno expediente eu não fiz referência ao retorno do 
Luiz Flávio Neto, mas agora que nós estamos com o auditório quase 
completo, eu queria cumprimentar o retorno do Luiz, que ficou um ano 
de férias em Viena, tomando vinho, sem fazer nada. Agora, à parte 
brincadeira, e ele volta evidentemente muito mais qualificado, para 
nosso aproveitamento aqui, não é, porque o Luiz é um dos nossos mais 
assíduos colaboradores, e eu queria registrar o retorno dele ao Brasil e 
o retorno dele também à responsabilidade da condução do nosso curso 
de atualização, o nosso tradicionalíssimo curso de atualização. E 
aproveitar também para agradecer ao Bruno Fajersztajn, que no ano 
passado, acabou sendo seu o encargo e você substituiu o Luiz nesse 
difícil trabalho. Não é fácil, não, organizar esse curso. É fácil fazer o 
programa, a gente aqui aprova o programa, todos de acordo, vamos 
convidar fulano, beltrano, até aí está fácil, dali para frente é 
complicado, e até arrumar sala na faculdade é um grande problema. De 
forma que, Luiz, bem-vindo novamente, obrigado por voltar com a 
manga arregaçada. Bruno, obrigado também. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa, eu queria só aproveitar esse... 
aproveitar rapidamente esse intervalo aqui, para dizer que com muita 
alegria eu registro a presença aqui de dois ex-pesquisadores aqui do 
IBDT, porque nós anualmente oferecemos uma bolsa de estudo para 
pesquisadores do IBDT, o Flávio foi o primeiro pesquisador que nós 
oferecemos a bolsa, inaugurou o nosso projeto, o Lucas Bevilacqua, 
também foi pesquisador, com muita alegria que registro a presença 
dele, os dois, eu vou ousar dizer que iniciaram uma carreira brilhante 
aqui no IBDT, o Lucas agora é procurador do estado de Goiás. E 
registrar a presença do nosso atual pesquisador, que é o Michel, que 
está aqui. Procurador-geral em Brasília. Procurador-geral do estado de 



Goiás, em Brasília. E registrar a presença do Michel que é nosso 
pesquisador atual. 

Orador Não Identificado: Futuro brilhante! 

[Risos]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse é um dado 
interessante mesmo. Vamos continuar então, a palavra foi pedida pelo 
Roberto. 

Sr. Roberto Siqueira Campos: Era só para fazer um comentário 
adicional. É um comentário adicional à fala do Luiz, quando ele falou de 
que esse conceito de operação é complexo e tal. Mas os estudos que eu 
fiz, eu varri a Constituição do art. 1º ao último artigo. Ela usa a palavra 
operações dezenas de vezes, todas, sem exceção, no significado de 
negócio jurídico. Portanto, na interpretação sistemática da Constituição, 
o legislador constituinte não usou a expressão operação, que não foi 
operação de trânsito, nem cirúrgica, nem qualquer outra, usou sempre 
para câmbio, para tantas outras com significado de negócio jurídico. 
Isso me fortaleceu a imagem dentro de várias técnicas que a gente 
possa fazer na interpretação do comando normativo específico, junto 
com as outras que resumidamente eu falei aqui de que entenderia que 
sim, para haver a incidência de ICMS você tem que ter negócio jurídico 
mercantil, por conta disto, porque a Constituição usa isso de maneira 
uniforme do começo ao fim. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Se o Gerd me permite, eu sou um fã 
deste princípio de hermenêutica aí da recomendação da observância da 
coerência semântica do legislador, principalmente do legislador 
racional, em tudo que o legislador de uma específica lei, mas muitas. E 
na Constituição existia essa coerência com relação à palavra, eu não fiz 
o trabalho, mas o Roberto está dizendo que há uma coerência 
semântica na utilização dessa palavra, mas nem sempre nós 
encontramos isso na própria Constituição, não é? Eu não vou falar, 
mas nós temos algumas palavras em que são polissêmicas e o professor 
ora usa num sentido, ora outro. Mas eu endosso que há um recurso de 
interpretação fundamental. 

Sr. Professor Gerd Willi Rothmann: Quiçá não pode ser aplicado aqui. 
Porque nós temos aqui o caos tributário, incoerência, contradição, etc., 
etc., Lei Complementar 95, referido pelo Roberto, é aquele tipo de lei 
que não vingou. Porque você pode perfeitamente... mas aí é que está, 
hoje ainda não, o que o Ricardo falou é meu desejo que pelo menos para 
os meus bisnetos eu quero que seja alcançado, é justamente do sistema 
tributário que permite exatamente a aplicação dessas regras de 
interpretação, etc., mas infelizmente o que nós temos não é bem isso. 
Então o grande problema da Lei Complementar 95 é que a sua violação 
não tem nenhuma consequência, porque a lei continua produzindo seus 



efeitos, apesar de todos eles. Eu lembro sempre, lex omnibus, omnibus 
para todos, então, nós temos aquelas medidas provisórias de cento e 
tantos artigos secos e molhados, tem de tudo um pouco, quer dizer, isso 
é claramente contra a Lei Complementar 95, consequência? Nenhuma. 
Isso é realmente lamentável. Agora, evidentemente, não podemos chegar 
ao exagero que o ICMS tem como base a saída física de alguma coisa. Aí 
eu lembro, e alguns talvez podem lembrar ainda esse episódio, quando 
foi implantado, o Paulo certamente sabe, implantado o ICM, então 
praticamente se tributava toda a saída, movimentação física de 
qualquer coisa. Então o exemplo, a Antarctica teve um problema porque 
ela tinha um estabelecimento cortado com a rua, então a saída de um 
lado da rua para o outro lado da rua era considerada uma operação 
tributável. O que a Antarctica fez? Medida metafísica. Simplesmente fez 
um túnel embaixo da rua. Então não teve saída, não teve incidência. 
Então nós chegamos a esses excessos, eu até falava, olha, realmente 
nessa interpretação, na saída dos empregados tem que colocar nota 
fiscal nas costas, né? Porque estão saindo. Então realmente há esses 
absurdos que nós conhecemos discussões longuíssimas, o Paulo 
acompanhou também desde início. Então eu acho que realmente 
precisaria, e os problemas, como disse o colega, são muitos problemas, 
constantemente, apesar desses acórdãos, etc., eu acho que o problema 
realmente só vai ser resolvido mesmo se houver uma reforma tributária 
mais ampla, alcançando todos os impostos, unificando os impostos 
consumo: IPI, ICMS e ISS. E já voltando para Viena, eu passei cinco 
semanas em Viena justamente examinando um projeto da União 
Europeia, a possibilidade de fazermos, por exemplo, no Brasil um IVA, 
ou imposto melhor, seria o imposto sobre vendas, de uma certa forma, 
que a abrangência é as três modalidades, imagina, federal, estadual e 
municipal, e que seja politicamente viável, porque o grande problema, 
eu acho, que ninguém de nós aqui duvida, que o certo seria ter um 
único imposto de consumo praticamente. E esse precisaria ser federal, 
pelo menos pela legislação, porque envolve também comércio exterior e 
assim por diante. A ideia, que, aliás, não é tão brilhante, porque o 
sistema da Alemanha, esse. Na Alemanha o fisco federal não tem 
repartições, não é ele que arrecada o imposto de renda, apesar de ter 
competência legislativa, quem arrecada são os estados. Na Áustria um 
pouco diferente, mas é bastante similar. Então, a minha pesquisa foi 
justamente verificar isso e sugerir para uma reforma tributária, como 
eu já disse, aos netos e bisnetos, mas de qualquer maneira, 
doutrinariamente, qual seria a solução, qual é a grande preocupação 
dos estados e municípios? É o tributo, é a receita ser utilizada como 
instrumento de pressão política. Claro, não é? Quer dizer os que têm o 
mesmo livrinho de partido recebem mais cedo, outros atrasam um 
pouco e assim por diante. Então a solução seria, uma das soluções, e 
eu usei esse acidente em alguns países da União Europeia, seria dar a 
competência legislativa desse imposto geral de consumo para a União, e 
arrecadação, fiscalização, para os estados. Aí eu teria politicamente 
peso e contra peso. Naturalmente, é um treino doutrinário acadêmico, 
mas eu acho que alguns aspectos que são tratados na estruturação de 



um imposto sobre consumo desse tipo podem ser de alguma utilidade 
no estudo dessas questões. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos aqui debatendo as 
questões que estão subjacentes à decisão, eu acho que ninguém está 
discordando da decisão, não é? A decisão, nós não estamos verificando 
se o fato gerador tem tal distensão ou não tem tal distensão, mas 
evidentemente que era impossível tributar uma operação de 
arrendamento mercantil como pretendia o estado, não é? Eu vou pedir 
para você ser breve porque tem mais pessoas e o tempo está correndo. 
Eu sei que lamentavelmente tem uma hora que tem que pedir, chamar 
a atenção para a brevidade. 

Sr. Alexandre: Na minha visão o problema do ‘leasing’ na importação é 
que nós, corroborando a decisão do Supremo, porque é muito complexa 
essa discussão há muitos anos, o Dr. Roberto trabalha praticamente 
sua vida profissional nisso, não é? O que temos? Se fosse uma 
mercadoria usada, não há, deu perda de ativo, no Brasil não é 
tributado. Ponto, começa-se por aí. Segundo ponto: Não é tributado o 
ICMS, não é consumido, eu tenho um ativo usado, eu vendo aquele 
ativo, não é consumo. Então a empresa aérea, se vendesse esse avião 
usado, não pagaria ICMS. Segundo, o ‘leasing’ no Brasil tem a cláusula 
VRG, que é uma criação tupiniquim, ou seja, eu sou quase que impelido 
obrigatoriamente a adquirir o bem, porque no final sobra 1% de valor 
residual, se eu não optar pela compra do bem, o bem já é meu, já estou 
praticamente pago, não é restituível o valor pago, quer dizer, então é 
praticamente a opção de compra no ato da assinatura do contrato, isso 
é uma prática natural no Brasil. Na importação os contratos são 
tipicamente de ‘leasing’, não há esse VRG. Então essa é primeira 
distinção. E como é que uma empresa poderia contornar facilmente? Se 
criasse esse imposto no ‘leasing’, que essas aeronaves, especialmente no 
caso de aviões que são devolvidos e ninguém fica, nenhuma empresa 
aérea fica com o avião, é uma prática também, acho que mais antiga 
que a própria existência da tributação, ninguém, nenhuma empresa 
aérea fica com o avião, ela devolve esse avião, devolve para a empresa, e 
ela vai depois vai revendê-lo, vai fazer outro ‘leasing’ para empresas 
menores. Na prática, eu creio que diferentemente da questão de 
plataformas de petróleo, dificilmente eu creio que se devolva uma 
plataforma de petróleo após o pagamento. Então essas são as 
distinções, mas como se pode contornar isso? Mesmo que se devolva a 
plataforma. Então como uma empresa poderia contornar isso lá no 
exterior? Então já que é assim, bem usado não é tributado? Então é 
fácil, a empresa aérea vende para o banco o avião, e o avião é revendido 
no Brasil como bem usado compacto de retrovenda com reserva de 
domínio, eu estaria superando a discussão jurídica. Então o Supremo 
de forma pragmática, de forma, assim, correta, afastou. O que eu 
concordo com o Dr. Gerd é o seguinte, deveria se criar um tributo inicial 
nessas situações, porque também importar um bem de grande valia e 
não pagar nada e para mim aquilo lá é uma, entre aspas, é uma 



mercadoria, eu estou usando aquilo para fins econômicos, uma 
plataforma de petróleo quanto que não gera de receita para a empresa 
que a explora, para uma empresa aérea? Então o caminho seria esse, 
Dr. Gerd. Realmente concordo que deveria haver uma reforma 
tributária, o Supremo foi em bom caminho, porque nesse caso de 
‘leasing’ internacional essa tributação seria muito difícil, seria 
facilmente contornável, então, e não tem muita lógica, não tem lógica 
jurídica tributar-se pelo valor de ser, um bem que eu não vou adquirir, 
entendeu? um bem pelo valor total, teria que se criar um tributo sobre 
os valores das prestações, etc. E em competência residual, resolver-se-
ia o problema. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Rapidinho. O que eu achei interessante 
nesse final de debate, a posição do Siqueira, é que ele prega uma 
coerência semântica, uma interpretação que leva em conta a coerência 
semântica na Constituição. Porque nos dois... assim, porque uma das, 
essa me chamou a atenção porque eu concordo absolutamente com 
isso. E na parte tributária, como é que fica a questão da polissemia? A 
polissemia integra a questão semântica. Aliás, uma das razões da 
Constituição, do constituinte lançar mão do tipo na Constituição é 
justamente para não ser pego pela polissemia. Então quando a gente 
trata de mercadoria, de negócio mercantil na Constituição, não é um 
conceito fechado, porque essa visão de conceito fechado gera um 
transtorno interpretativo que não está na lógica jurídica, e não, a lógica 
jurídica não prega isso. Sem dúvida nenhuma que se nós estudarmos a 
coerência semântica e mesmo a coerência do sistema tributário, é 
necessário que a gente leve em consideração isso tudo que foi dito aqui, 
a defesa do Siqueira me parece irrefutável, mas também nós temos que 
tratar das polissemias, e as polissemias independem de reforma 
tributária, e esse exemplo do professor Gerd da Alemanha não procede, 
desculpe-me, não procede. E da Áustria muito menos. Pouco procede. 
Não estamos tratando de sistemas diferentes e melhores, ao contrário, 
sistemas iguais ou piores. Então a gente está falando como seria? Então 
a gente está tratando que lá é diferente, então o problema de lá é de lá. 
O problema de lá é de lá, então a gente precisa resolver, como o Luiz 
Carlos falou, a gente tem três ou mais impostos gerando um problema 
de arrecadação e um problema de qualificação de negócio jurídico. E a 
gente vai e enfrenta o quê, o contrato que é complexo, é um plexo, como 
disse o ministro Eros Grau e o Joaquim Barbosa, estamos tratando de 
um complexo e um plexo de negócios jurídicos no ‘leasing’. Então se nós 
estamos tratando de um negócio jurídico ‘leasing’ complexo dentro de 
um plexo de obrigações de dar e fazer, como tratar disso como compra e 
venda? Parece-me um contrassenso. Então a decisão do Supremo que 
tratou do ‘leasing’ nesse ambiente de complexo e plexo e negócio 
jurídico, ajustou um pouco a questão polissêmica, mas não resolveu. 
Então nós, e essa decisão citada pelo Siqueira, trazida pelo Siqueira de 
forma muito interessante, provocativa, ela gera essa preocupação, não 



está nada resolvido e nem o jogo está terminado. Aliás, para as 
empresas, falando pragmaticamente, a briga tá na rua. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, Luiz, o teu assunto, vamos 
deixar para a semana que vem, porque é evidentemente longo e nós 
temos cinco minutos ou menos. Eu queria discordar do professor Gerd 
a respeito da Lei Complementar 95. O Roberto fez menção a dois 
dispositivos dessa lei, na verdade, eu acho que são duas facetas do 
mesmo artigo, mas de qualquer forma ele se referiu à necessidade de 
clareza, precisão e se referiu à parte de função dos artigos, parágrafos, 
incisos, em que o art. 11 da Lei Complementar 95 diz que os parágrafos 
são complementos ou exceções ao ‘caput’, da função dos parágrafos. 
Isso aqui que é mais fundamental na tese do Roberto Siqueira Campos. 
Isso foi objeto de intenso debate, não sei se foi intenso debate, mas de 
debate entre os ministros no Supremo, no julgamento desse caso à luz 
da Lei Complementar 95. Isso mostra que o Supremo nesta ocasião 
levou em conta a Lei Complementar 95. Segunda coisa que eu queria 
dizer é, há muito pouco tempo atrás, eu vou arriscar a dizer que foi em 
agosto do ano passado, a ministra Carmen Lúcia num acórdão em que 
ela proferiu o voto modulação, ela fez referência secundando o ministro 
Marco Aurélio, ela fez referência a essa lei e ao hábito do poder 
executivo descumprir essa lei. O Marco Aurélio chegou a dizer que no 
caso que está sendo julgado que a sensação que o legislativo passava é 
que ele estava querendo esconder a norma legal com uma redação 
marota, e que o Supremo desvendou a verdadeira norma apesar da 
redação defeituosa. Eu tenho visto além desses casos, o que eu me 
lembro de Supremo são essas duas manifestações, mas eu tenho visto 
em outros ambientes jurisprudenciais referentes à Lei Complementar 
95. Então eu acho que a Lei Complementar 95 não é uma SPP. Eu vou 
brincar aqui, vocês gostam de falar da teologia, eu vou brincar com 
você, essa não é uma SPP, é uma DPP, demora para pegar. Eu acho que 
vai pegar pelo seguinte, e outra coisa, nós juristas, nós temos que 
insistir nessa lei. Por quê? Porque ela tem fundo constitucional. A 
Constituição que determinou se fazer uma Lei Complementar, como 
disse a ministra Carmen Lúcia, para ensinar a fazer leis, e nós não 
podemos ficar baseados num dispositivo que é o art. 17 que diz assim, 
as infrações formais não invalidarão, o descumprimento formal dessa lei 
não invalidará a norma? Nós não podemos ficar aceitando isso que 
acontece aí na realidade, especialmente quando nós estamos tratando 
de uma matéria que não é formal, hein? Não é formal, é substancial. E 
por fim eu queria dizer o seguinte, a respeito dessa questão aí, que o 
art. 11 na verdade ele legislou, ele inseriu no direito dispositivo o 
preceito que já vinha sido comprovado pelo Supremo Tribunal Federal, 
antes da Lei Complementar 95. Nós temos várias decisões do Supremo 
dizendo que parágrafo só serve para explicitar ou excepcionar o ‘caput’. 
Temos um texto, duvido que eu me lembre assim, claro, do Vicente Ráo. 
Quer dizer, isso não é coisa nova da Lei Complementar 95. Quer dizer, o 
Supremo podia ter afirmado tudo que afirmou, na linha sustentar, sem 
a Lei Complementar 95, com muito mais razão com a lei, como está a 



95. Agora, eu queria também fazer ponto final na discorrência, eu 
queria só fazer uma referência. 

Sr. Professor Gerd Willi Rothmann: Desculpa. Eu acho que 
justamente está perfeito, mas as medidas provisórias e o legislativo que 
simplesmente põe amém, não respeita mesmo. Agora, se eu com base 
na Lei Complementar 95, impugnar isso e o Supremo começar a aceitar, 
eu acho magnífico. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, com relação àquela observação 
que eu fiz, Gerd, sobre a ementa e o que é abrangido pela repercussão 
geral, eu queria... em primeiro lugar acho que esse acórdão eu falei que 
tem alguns pontos que eu quero trazer à discussão na próxima Mesa, o 
Roberto apontou vários aqui, a comentar os votos vencidos e os votos 
vencedores, nós temos que separar o que é ‘obiter dictum’ do que é 
decisão. A decisão está concentrada na ementa. A ementa é tão 
importante que o Supremo Tribunal Federal, uma vez pelo menos, 
mandou refazer a ementa porque ela não refletia a decisão. Então a 
ementa é que vale, o resto é ‘obiter dictum’. Claro que é importante, 
tudo que os ministros levaram em conta para raciocinar, mas é ‘obiter 
dictum’, não faz parte da decisão. E esse acórdão, ele é muito rico, tem 
muita coisa, num nível de debate. Pessoal, no relógio dele já terminou, 
dez horas, no meu está chegando agora. Não sei qual que vale, mas eu 
dou por encerrada a reunião. Obrigado pela presença. 

Fim. 
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