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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos iniciar a 
nossa reunião. Vamos fazer um pouquinho de estatística: Reunião 1.167. Até 
o fim do ano, nós vamos chegar na 2.000. Reunião de manhã e à tarde. Várias 
comunicações hoje. 

Primeiro lugar, eu queria ratificar o retorno do Dr. Claudemir, conselheiro do 
CARF, Dr. Claudemir Malaquias, que virá no dia 02 de junho, para dar 
continuidade àquele debate que nós tivemos aqui sobre planejamento 
tributário. Quem estava presente lembra que nós paramos num ponto muito 
importante, nós iríamos começar a discutir a questão de negócio jurídico 
indireto, a causa dos negócios, e o tempo, infelizmente, se esgotou, e ele 
manifestou muita vontade de retornar, ficou muito satisfeito de ter estado aqui 
conosco. Então eu já aviso com antecipação, dia 02 de junho vai ser uma 
sessão praticamente só sobre esse tema. 

Segunda comunicação: lançamento do livro do nosso vice-presidente, Prof. 
Luís Eduardo Schoueri, será no dia 09 de maio, haverá uma palestra às 18h, e 
o lançamento da obra e autógrafo a partir das 19h30. O livro, todos sabem, se 
chama “Direito Tributário”, é um verdadeiro curso de Direito Tributário que, 
certamente, vai enriquecer nossas bibliotecas. Então, estão todos convidados, 
no Clube Paulistano, Rua Honduras, 1.400. Quem quiser, então, participar da 
palestra, às 18h, e quem quiser ir apenas ao lançamento do livro, 19h30 em 
diante. Nós temos convites, aqui, na secretaria. Aqui, na Mesa, precisa... Para 
entrar no clube, precisa de um cartãozinho deste. 

Última comunicação, da minha parte. É uma comunicação sobre a qual tenho 
grande alegria. Os nossos diretores à direita, Gerd Rothmann, Fernando 
Zilveti, completaram a sua livre docência essa semana. Então, nós temos dois 
novos livres-docentes na USP, na faculdade de Direito. Parabéns aos dois. 
[palmas] E isso explica a ausência deles na semana passada. 



Alguma outra comunicação? Já me justifico, antecipadamente, nas duas 
próximas semanas estarei viajando. O Schoeuri também, no dia 16, mas a 
Mesa vai continuar. Se não há mais nenhuma comunicação, vamos à pauta. 

Uma questão que foi colocada por uma associada, mas que não compareceu 
dentro das duas semanas seguintes, o Dr. Brandão assumiu porque tem 
interesse em expor a questão: “ICMS em operações interestaduais”. 
Coincidentemente, nós temos outra questão, também, de ICMS, que o Dr. 
Marcos Engel, que está aqui, falará a seguir. 

Brandão, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Prof. Ricardo, eu tenho a impressão que 
quando você passou a pauta, tinha ficado pendente uma questãozinha. Você 
colocou no verso, eu acho que talvez ela não colocou, que é a questão da 
incidência do PIS e da COFINS sobre a venda de crédito de exportação. Acho 
que tinha um colega que tinha levantado essa questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É verdade. Esse assunto, nós 
debatemos a semana passada. Eu, ao fazer a ata para ela, eu anotei no verso, 
ainda pus uma seta, mostrei para ela e ela se enganou.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, deixa pendente essa matéria ou não?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, vamos seguir a pauta aqui, até 
para dar um pouquinho de calma, paz no assunto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu pedi a avocação dessa matéria porque 
tudo que se refere à ICMS a gente tem particular interesse. Tem aquela 
questão: quando a pauta é colocada, por respeito ao relator, se ele não está 
presente, a gente não leva adiante. Mas também, por outro lado, às vezes, vêm 
outras pessoas que vêm à reunião para ouvir sobre a matéria e fica frustrada 
porque o relator não veio, então a matéria não foi posta em pauta. Então, eu 
mesmo sou um dos interessados em acompanhar o resultado dessa questão. 
E a outra que o Dr. Marcos, já em seguida, vai colocar. 

Acho que é Patrícia, o nome da nossa colega, ela colocou essa questão das 
operações interestaduais, que é um verdadeiro martírio que está acontecendo. 
Eu assisti uma palestra... Uma palestra, não, à sessão, uma reunião lá no 
Senado, com a Comissão de Constituição e Justiça, com o secretário da 
Fazenda, para estudar aquela questão da aplicação da alíquota interestadual 
nas operações de importação. Bom, eu... Simplesmente se ouviu do secretário 
da Fazenda da Bahia, dizendo o seguinte: “Olha, já me disseram que o que nós 
fizemos com o Protocolo 21 é inconstitucional, precisa de uma Emenda 
Constitucional”. Mas não importa, quem quiser que vá para a Justiça. Nós 
vamos cobrar em cima dos 18 que vêm na nota, nós vamos cobrar mais 10, e 
quem tiver interessado que faça o que quiser. É uma coisa, realmente, muito 
complicada essa... 

Então, aí ela coloca que tem uma situação em que o contribuinte adquirente, 
no Ceará, é uma entidade, é um hospital e que adquire medicamentos para a 
prestação de serviços, e, nesse sentido, inobstante o hospital possa ter 
inscrição estadual, essa operação é considerada como a operação efetuada 



para consumidor final, e o estado de São Paulo aplica a alíquota de 18%. Lá 
não há que haver recolhimento de nenhuma diferença interestadual, no 
entanto, o Ceará exige, aqui, pela passagem da fronteira, o contribuinte faça o 
recolhimento da diferença de 10%. 

Esse caso, ele, realmente... São Paulo não é signatário do Protocolo 21. Quer 
dizer, nem era... Isso aqui, inclusive, foi colocado até antes desse protocolo. O 
que ocorre, às vezes... E, às vezes, assim, acho que até na vida a gente usa 
esse critério. Você tem uma situação de estar casado e, de repente, você quer 
ter uma situação de ser solteiro, porque essas mesmas empresas... [risos] 
Assim, em 2001, saiu uma Lei Federal 10.147, reduzindo a zero os 
medicamentos, a saída de medicamentos. Então, esses hospitais, essas 
mesmas empresas ou entidades médicas,  entraram na Justiça para dizer: 
“Olha, eu presto o serviço, mas eu, também, tenho medicamentos que estão 
inclusos na nota. Eu quero separar essa nota fiscal em serviços e em 
medicamentos”, para pagar o PIS e COFINS, alíquota zero sobre o 
medicamento, e pagar ISS sobre o serviço. Lógico que deram uma “banana”, 
pois disseram: “Não, o STJ tem dezenas de acórdãos dizendo que as empresas 
hospitalares são prestadoras do serviço, elas não vendem medicamento, o 
medicamento é material incluso na prestação de serviço, portanto ela é 
consumidora final”. Bom, está certo, nesse momento, essa jurisprudência 
serve para eles dizerem: “Olha, tanto quanto as construtoras que adquirem 
produtos e não fazem nenhum processo de industrialização, quando sai de 
São Paulo para o Ceará, a alíquota é a alíquota interna, e a construtora lá não 
tem que pagar nenhuma diferença”. 

Então, a minha posição é essa: ou se tem que ir para a Justiça, para firmar o 
entendimento correto de que as vendas de medicamento para o Ceará, para as 
entidades hospitalares que vão prestar serviço estão sujeitas, no estado de São 
Paulo, à alíquota de 18% e não há que se fazer nenhum recolhimento 
suplementar para o estado do Ceará. 

É a posição que eu manifesto. Obrigado.  

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

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Bom dia a todos. Luiz Carlos Junqueira. Acho que 
a questão jurídica, parece, analisada pela Constituição, pelo direito positivo, 
parece, realmente, simples, porque existe uma regra de partilha que, nessa 
situação, cabe ao estado da origem. Agora, o que acontece, e eu vou aqui não 
propriamente analisar essa questão na parte positiva, mas mais até fazer um 
histórico, que os estados com o mecanismo da antecipação, que foi usado para 
a substituição tributária e, depois, é utilizado para antecipação sem 
substituição, previsto no 150, § 7º, eles começaram e, principalmente, alguns 
estados específicos, Mato Grosso, Ceará e até mesmo o estado de São Paulo, 
nas operações de outros estados, eles começaram a criar mecanismos de 
cobrar ICMS na entrada interestadual. E a entrada interestadual contra todo o 
modelo e toda a concepção do ICMS passou a ser considerada por esses 
estados como um fato gerador do ICMS. Isso, em primeiro lugar, albergado 
pela figura da antecipação, o que é bastante questionável. 



Agora, alguns estados estão indo além, e um primeiro indício é o Protocolo e, 
agora, essa postura do estado do Ceará. Estão começando a cobrar ICMS na 
entrada interestadual também de mercadorias onde não existe, não há que se 
falar em antecipação, porque não existe fato gerador presumido. Então, é um 
quadro de caos que precisaria ser tomada alguma providência tanto em 
relação a protocolo quanto em relação a esse tipo de cobrança. 

E outro comentário que eu vi alguns pontos em comum, nessa cobrança, 
como uma questão, também, que tem uma jurisprudência bastante vasta no 
STJ, que é a questão das operações com empresa de construção, que eu acho 
que existe esse mesmo problema, e aí acho que vários precedentes e, 
inclusive, um convênio que tentou solucionar a questão, mas não solucionou 
direito, e é muito parecido. Então, acho que essa jurisprudência também é 
válida para esse caso. Acho que era isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Schoeuri. Com relação ao mérito, ou seja, o 
imposto deve ser pago na origem, eu acho que está tranquilo isso. Com relação 
à medida, é de se esperar uma ação por descumprimento de preceito 
fundamental, que seria o caminhado adequado para tanto, até pela Associação 
Comercial, nós chegamos a pedir, a sugerir à OAB que levasse isso ao foro 
nacional para uma ADPF, porque esse tema, claramente, me parece que seria 
esse o caminho adequado. Não sei como é que avançou lá, na OAB, o que 
seria, ou seja, seja, infelizmente, vai além do que nós podemos fazer, porque 
cada contribuinte, em cada caso, com uma ação, não faz muito sentido. Os 
estados estão claramente descumprindo a Constituição. 

Eu queria, Ricardo, se me permitisse, fazer um comentário dentro da pergunta 
que o Brandão apresentou, aqui. Ele trouxe um caso que me deixa um pouco 
intrigado, pelo menos, para a discussão. E, Brandão, se eu trago, o caso não 
significa que eu discordo, significa apenas que eu gostaria de esmiuçar um 
pouco, para aproveitar uma mesa de debates para pensar. Você disse que os 
hospitais prestam serviços e não são comparáveis a farmácias e drogarias 
porque não vendem remédios. Quem já teve experiência de ir a um hospital, já 
viu que, vira e mexe, a nota fiscal indica uma série de medicamentos, 
especialmente com relação a planos de saúde, existe um acordo tácito entre 
planos de saúde e hospitais, que os planos de saúde apertam muito o valor 
dos honorários, mas deixam os medicamentos pelo valor de balcão, como se 
fosse uma mera farmácia. Ou seja, existe uma questão fática, aqui, que é 
muito comum que a fatura do hospital destaque o medicamento, até para 
cobrança do plano de saúde, e destaque pelo seu valor nominal. 

Eu pergunto, Brandão, eu pergunto, colegas: se o hospital, por conta das suas 
necessidades perante o plano de saúde, destaca o medicamento e põe o seu 
valor de mercado, se ainda assim você entende que não é um contribuinte e 
que a operação foi feita a um consumidor final, como você pareceu defender 
há pouco?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, essa daí, não tenho a menor dúvida que 
continua como não contribuinte, e o destaque na nota fiscal você pode fazê-lo 
para todos os serviços. Até nos serviços de advocacia, você pode separar o 



custo do papel, o custo da tinta, apenas para seu controle. Mas o que você 
está é prestando um serviço hospitalar, tanto que se você, pessoa física, 
recebe um novo desse tipo e você quer que sejam especificados os 
medicamentos que foram aplicados e paga a nota fiscal. Essa nota fiscal lhe 
permite dedução, como despesa hospitalar, do Imposto de Renda. Se você vai 
a uma farmácia comprar esse medicamento, não é permitido que você deduza 
como despesa. Isso é uma coisa. Mas, realmente, a informação na nota fiscal 
tem fins contábeis, fins de pagamento de plano de saúde, mas não tira a 
natureza jurídica. Aliás, foi o argumento que eles usaram para fechar a Lei 
10.147, dizendo que eles destacavam, na nota fiscal, o valor dos 
medicamentos, e, portanto, o PIS e o COFINS devia incidir separadamente, e 
não conseguiram essa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não trouxe a discussão para âmbito federal 
do PIS e COFINS, que tem uma questão à parte da substituição, eu estou 
pensando o seguinte: eu estou num estado qualquer; vejo um medicamento 
que foi adquirido, de outro estado, por um preço de dez, e que parece numa 
nota um preço de 18. E esse preço de 18, que não é nem o preço de custo, eu 
insisto com essa diferença, porque é o comum. O preço de 18 é o preço de 
mercado, que se encontra em qualquer drogaria. Foi ministrado, sim, no 
hospital. Mas eu não estou pondo assim... Eu não estou tão tranqüilo, quanto 
o nosso Brandão, com relação a isso. Eu estou, assim, bastante inseguro com 
esse tema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para o 
Dr. Gerd , mas eu queria só, dentro da intranquilidade... Primeiro, vamos pela 
ordem, o Fernando pediu primeiro. É que você pediu de novo, depois achei que 
você está pedindo... Eu, também, essa intranquilidade também me assalta 
pelo seguinte, o hospital, evidentemente, não está estabelecido para revender 
remédio. Acredito, até agora, partindo para a parte burocrática, que código de 
atividade econômica dele seja outra, seja prestação de serviço. 

Na verdade, ele não pode chegar no hospital e dizer: “Eu quero esse 
medicamento”, ainda que eu leve receita médica. Ele disponibiliza o 
medicamento estritamente necessário para o tratamento que a pessoa está 
tendo dentro do hospital. O que a gente faz é levar para casa o que sobra, 
porque sempre sobra. Às vezes, sobram quantidades grandes, quando é 
algodão, gaze, então, é para cinco anos de uso em casa. Agora, ele não 
disponibiliza pelo custo. Ele leva uma vantagem, entre aspas, ele cobra, seja 
do paciente, seja do plano de saúde, o valor de mercado, como uma farmácia 
cobraria. Então, realmente a intranquilidade é justa. Fernando.  

Sr. Fernando Zilveti: A intranquilidade dos meus colegas, aqui, à esquerda, 
foi partilhada pelo Fisco estadual do Rio de Janeiro, que está entendendo que 
os hospitais, em alguns casos, não posso generalizar, mas nos casos que a 
gente tem visto no Rio de Janeiro, que os hospitais não seriam um 
consumidor final, mas, sim, revendedor de medicamento, pelo exato 
argumento apresentado pelo Ricardo. Enquanto que, no mesmo estado, o 
Fisco federal, não considera os hospitais como consumidor final, para fins das 
contribuições sociais.  



Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só queria fazer uma observação, uma 
espécie de analogia: qual a situação, por exemplo, das refeições servidas para 
pacientes? As refeições que os hospitais servem aí, hoje, que se observa, 
alguns hospitais fazem até publicidade, que é verdadeiro hotel, restaurante, 
naturalmente os acompanhantes têm o maior luxo etc., e tal, então, não é só... 
Essas refeições não só servidas para o paciente, então não é só estritamente 
ligado ao tratamento do paciente, ou seja, o serviço específico do hospital, tem 
já uma outra conotação. Me parece que há uma certa analogia que valeria a 
pena examinar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar, Brandão?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu quero, depois, só complicar o assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faz favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já complico? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Complica. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, porque eu precisava você permitir, por 
que eu ia...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele já tinha me falado.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que se eu trouxer, eu vou, realmente, 
trazer uma situação... Bom... Está bom. Muitos hospitais, aqui, em São Paulo 
são imunes e, portanto, quando eles vendem medicamentos, não há o que se 
falar em imposto. Pense os grandes, todos. Agora, vem a pergunta... Um ponto 
curioso e o lado inverso, interessantíssimo: se eles fossem contribuintes, a 
alíquota interestadual seria menor; se fossem consumidor final, a alíquota é 
maior. Nós sabemos que a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal 
não considera a imunidade do ponto de vista do chamado contribuinte do fato 
e, sim, do contribuinte de direito. Portanto, se o hospital imune adquirir um 
medicamento, vai ter o imposto; e se a operação foi interestadual, agora fica 
mais curioso, porque se, realmente, é fato gerador a operação seguinte, como é 
que ficaria a operação interestadual também para este caso, ou seja, qual 
seria a alíquota? É só para dar mais tempero, embora, Luiz Carlos, eu sei que 
você queria falar a frase anterior. Estava, aqui, provocado pelo Presidente, eu 
queria dizer que temos a extensão, ainda.  

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

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Então, só voltando a um outro exemplo,talvez seja 
interessante. Há alguns anos, algumas redes de hotelaria receberam 
notificações do Fisco estadual para o Fisco... para esses hotéis discriminarem 
os valores cobrados dos hóspedes a título de ligação telefônica, porque, 
claramente, aí estava subjacente uma tese de que haveria não um serviço de 
hotelaria tributado pelo ISS, mas um serviço de comunicação, porque eles 
disponibilizavam os meios para se fazer a ligação, a chamada telefônica. E, 
nesse caso, acho que todo mundo já viu uma nota de fiscal de reembolso, de 
cobrança de hotel, o pulso telefônico cobrado pelo hotel é dez vezes, 1.000% 
acima, e mesmo assim, naquela época, respondendo, todo mundo nos 
escritórios... Aquilo acho que não deu em nada, mas internamente a conversa 



foi: “Não, isso aqui é absorvido pela hotelaria”. E a margem, que nesse caso 
não é nem uma margem de mercado, é uma margem muito superior. Isso não 
seria um elemento que desnaturasse a incidência do imposto, que valeria qual 
é o todo da prestação e seria um acessório, a prestação de serviço. 

E outro exemplo, também, seria de, por exemplo, num restaurante que tem as 
refeições e, dentro da refeição, muitas vezes tem o vinho, que também é 
cobrado com margens muito superiores. Então, vários...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:23:55]: Aí é refeição... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Então, vamos ficar no evento da comunicação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O fato é... É como fato 
semelhante, mas já tem outro enquadramento fiscal. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Está certo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A propósito, o que o Gerd 
levantou, o hospital, ele... Eu supus que a gente vá discutindo a questão da 
alimentação, da medicação do paciente, porque o hospital tem lá... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Uma cantina, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma cantina aberta ao público. 
Eu mesmo posso sair daqui, entrar num hospital e comer, almoçar lá. 
Algumas são terceirizadas. No Einstein, por exemplo, é a Viena que trabalha lá 
dentro. Então, já é outra coisa. Se for o próprio hospital, aquela unidade, sim, 
é uma unidade comerciante. Agora, os problemas são graves mesmo. 

Eu até estimularia alguém a estudar essa questão em ampla visão, pode pegar 
hospital, restaurante, essas questões todas aqui, e publicar um artigo, porque 
eu acho que vale a pena, independentemente do que a jurisprudência está 
dizendo, porque eu acho que vale a pena.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para trocar idéias com o Schoueri sobre 
essa última colocação, você disse que os hospitais filantrópicos, porque aqui 
em São Paulo tem alguns, e os grandes são, os maiores... Na verdade, não são 
bem filantrópicos, eles têm um regime especial, porque filantrópicos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: São imunes. Não vamos discutir. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está bom. Não, porque lá você... Não, diz que 
esses dois grandes hospitais só têm carente, quando entra e quando sai, né? 
Quer dizer... [risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, Brandão... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só uma brincadeira.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É outro tipo de discussão, nós sabemos que eles 
gastam fortunas em pesquisa, então não vamos entrar nesse tipo de mérito... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu sei, mas foi só uma brincadeira. Mas 
não falei o nome de hospital nenhum. Eu só...  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas são imunes.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: São imunes. Diante dessa imunidade, o fato 
deles serem imunes não tira a condição deles serem prestadores do serviço, 
porque eles são imunes do ISS também.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, mas a pergunta que eu tinha é a seguinte: 
na operação interestadual... Se o Fisco, na operação interestadual, vai cobrar 
alíquota menor ou maior?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, alíquota maior. Continua a mesma 
situação. Exatamente. Continua um consumidor final prestando um serviço, 
cuja incidência do serviço é imune. Ele não paga ISS, o outro hospital, que é o 
hospital particular, vai estar sujeito ao ISS sobre toda a prestação de serviço, 
inclusive sobre os medicamentos. 

É claro que esse hospital é imune. Me refiro, claro, a esses grandes hospitais. 
Certamente, vão trabalhar muito mais não com essa tese de separar os 
medicamentos, pelo contrário, é incluir os medicamentos na prestação de 
serviço, porque daí, realmente, eles não terão problemas com a contribuição 
social, porque a contribuição social tem uma relação diferente da imunidade. 
A imunidade só é dada para aqueles serviços diretamente vinculados à 
atividade. Se você começar a vender medicamento, já começa a ter uma 
situação diferente. Bom, também não é...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:26:57]: É melhor botar na nota mesmo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, a palavra precisa ser 
pedida.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Então, Schoueri, é isso, viu? A alíquota, 
realmente, nessa situação, continua sendo sempre a alíquota cheia na 
operação interestadual.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar? Alguém quer falar? Eu 
acho o que assunto já foi bem debatido. Eu só queria complementar o 
esclarecimento inicial do Brandão, com relação a ele ter absorvido o assunto 
que foi colocado por uma associada. Nós respeitamos, como ele disse, 
queremos a presença de quem apresentou o problema, porque ele vai 
apresentar da melhor forma possível, ele sabe qual foi o motivo que o trouxe, 
mas também para não ficar empatando a pauta, nós fazemos isso por duas 
semanas, depois nós retiramos. 

Você que colocou? Então, já que você chegou agora, você tem alguma coisa a 
acrescentar?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:27:58]: Desculpa, mas eu acabei de 
chegar e peguei bem no finalzinho mesmo da apresentação. Eu acho, pelo que 
eu entendi, vocês participam da mesma posição que a minha, de que o 
hospital, ele é um prestador de serviços e, portanto, ele não deveria pagar o 
ICMS na operação interestadual lá, e nem tampouco o vendedor deveria pagar 



esse imposto que é cobrado lá, só o imposto que é cobrado aqui pela operação 
interestadual.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pelo que você entendeu, o Brandão pensa 
exatamente deste modo, mas alguns integrantes da Mesa têm alguma dúvida 
com relação ao hospital não ser contribuinte do ICMS, quando destaca a nota. 
Apenas existe uma dúvida, aqui, no status do hospital, nesse caso.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:28:52]: Na verdade, eu levei em 
consideração essa orientação interpretativa da CMED, que deixa muito claro 
de que eles são meros prestadores do serviços e que os medicamentos, eles 
estão incluídos na prestação de serviço, eles não são cobrados à parte.  

Sr. Luís Eduardo Shoueri: Quem é CMED?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:29:12]: A Câmara de Regularização no 
Mercado de Medicamentos, da Anvisa.  

Sr. Luís Eduardo Shoueri: O que o Fisco estadual tem a ver com isso? Não, é 
só para você entender o problema, ou seja, a questão continua existindo. Se o 
hospital destaca, na nota fiscal, o medicamento a valor de mercado, no 
mínimo, existe alguma dúvida – não há posição, há uma dúvida – se ele é ou 
não contribuinte.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:29:40]: Na verdade, ele não destaca a 
valor de mercado, porque ele não pode destacar a valor de mercado, não 
existe... Ele destaca a preço de custo.  

Sr. Luís Eduardo Shoueri: Bom, aí eu conheço situações de valor de 
mercado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse... O fato que foi discutido 
aqui é... Então, nós temos que separar. O fato que foi discutido, a cobrança de 
um valor de mercado ou maior do que o custo, daí que levantou o incômodo e 
a especulação, porque a Mesa está aqui para isso – não para seguir orientação 
normativa – e isso foi proposto, até eu acabei... Até me aventurei a propor que 
alguém estudasse, publicasse um estudo. Mas se, realmente, for pelo custo, 
pode ser, e há uma... Acho que desaparece a razão principal pela qual nós, 
aqui, questionamos. Mas, de qualquer forma, a orientação que o Brandão 
expôs, aparentemente, coincide com a sua.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só queria fazer uma pergunta para ela: como 
você está ligada à área, você tem acompanhado as discussões, na área federal, 
referentes à Lei 10.147 ou você só está ligada ao ICMS?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:30:53]: Mais ao ICMS.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque tem... Exatamente, os hospitais que 
brigaram para separar as operações de medicamentos como prestação de 
serviço para não sujeitar o PIS e a COFINS à alíquota zero, na saída dos 
medicamentos, e não conseguiram isso nos Tribunais.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:31:12]: A respeito desse assunto, eu não 
tenho nada a dizer, eu não estou a par.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o tema? 
Então, vamos passar para a segunda questão. O Dr. Marcos Engel: limitação 
do uso de crédito de ICMS nas vendas de mercadorias por valor inferior ao de 
custo de entrada.  

Sr. Marcos Engel Vieira Barbosa: Se você quiser colocar a ementa, ou não? O 
RE 437006.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Depois eu peço a palavra, doutor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão já está pedindo a 
palavra. Mas eu queria, antes de passar a palavra... Eu queria dizer o 
seguinte, para todos, quando acompanharam, eu sei do que se trata, e para 
todos, quando acompanharem esse assunto, pensem, também, em PIS e 
COFINS, crédito de PIS e COFINS.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu... Bom, de qualquer 
forma... Estamos fazendo a propaganda gratuita. Não...  

Sr. Marcos Engel Vieira Barbosa: Eu tenho no pen drive, aqui. Se quiser, 
Bianco. Bom, eu estou com o inteiro teor, se quiser...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai falando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o operador de computador, 
aqui, é principiante. 

Sr. Marcos Engel Vieira Barbosa: Bom dia a todos. Meu nome é Marcos 
Engel. Eu trouxe aqui para a discussão um julgado que foi publicado em 
março desse ano, em que o Ministro Marco Aurélio foi relator, e onde o 
Supremo discutiu a questão da venda de mercadorias ao preço abaixo do 
custo, a chamada venda com prejuízo. Esse caso chamou a atenção por ser... 
Além de ser um julgamento pelo Tribunal Pleno, a interpretação econômica 
que foi dada ao caso.  

O caso específico, a situação fática é bem simples. É uma empresa de telefonia 
celular, a Claro, que adquire aparelhos telefônicos e revende aos seus clientes 
a um preço abaixo do de custo, na esperança de que o seu serviço seja 
utilizado com maior frequência. A legislação fluminense contém um dispositivo 
em que, quando é realizada essa venda ao preço abaixo do custo, deve-se 
estornar o crédito proporcional. Não só a legislação fluminense, mas também 
em outros estados como Mato Grosso e Amazonas, essa questão aparece com 
bastante frequência.  

O ministro Marco Aurélio, meio que se contradizendo com as decisões 
anteriores, inclusive, um julgado dele foi utilizado pelo patrono da Claro para 
se justificar como forma de argumentação, mas ele acabou citando esse 
julgado, dizendo que não era bem assim, que na época, quando ele proferiu o 
voto, que é o voto 161... Deixa só eu pegar aqui... É 161031, de Minas Gerais. 
Ele entendeu que, no caso, a legislação de Minas Gerais ofenderia o princípio 



da não cumulatividade em razão da vedação total ao direito ao crédito, e, no 
caso, a legislação fluminense veda só parcialmente, e exige o estorno 
proporcional. Ele cita, também, como fundamento, o caso da Monsanto, o 
famoso caso Monsanto, que é o RE 174478, em que o Supremo consolidou a 
questão da base de cálculo reduzida como isenção parcial.  

Agora, eu trouxe aqui três questões para serem discutidas. Primeiro, no caso, 
se trata de redução de base de cálculo ou é um simples direito do contribuinte 
de vender a mercadoria por um preço menor? Existem várias... Não só 
empresas de telefonia têm essa necessidade, mas também diversos outros 
setores, como venda de mercadoria que está encalhada ou venda de 
mercadorias com tecnologia obsoleta ou até vendas para a empresa fazer 
caixa. Então, eu acho que o casuísmo dessa decisão pode afetar diversos 
setores da economia.  

Então, a primeira questão a ser discutida é essa, se o caso trata-se de redução 
da base de cálculo ou simplesmente de redução do preço, porque redução da 
base de cálculo está atrelada à idéia de benefício fiscal.  

A outra questão se refere aos precedentes utilizados pelo ministro Marco 
Aurélio. Eles são aplicáveis a esse tipo de situação? E outra situação, outra 
pergunta é se o entendimento aplicado nesse acórdão se aplica também às 
hipóteses de que os contribuintes vendem mercadoria com prejuízo e sem 
nenhuma vantagem direta, porque, no caso, foi utilizado como fundamento 
que a Claro estaria obtendo uma vantagem direta com o consumo do seu 
serviço, mas existem contribuintes que vendem mercadorias com prejuízo e 
sem nenhuma vantagem. No caso, será que esse julgado pode servir como 
fundamento? Eram essas as questões. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão havia pedido por 
antecipação.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dizer o seguinte: eu não 
vou mais aceitar esse tipo de reserva de palavra. [risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque, na verdade, professor, o senhor se 
lembra que, na semana passada, eu também tinha evocado a questão dele, só 
que você falou: “Não, ele vem na semana que vem”. Então eu falei: “Então está 
bom”, porque a matéria que ele levantou...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma questão, Brandão, só para saber se nós 
vamos tratar de um tema aqui... Existe um tema aqui, que é prévio a esse, que 
é saber se existe questão constitucional ou questão legal, porque eu temo que 
a gente comece a discutir a questão legal e sem lembrar que o Supremo tem 
que examinar uma questão constitucional, ou seja, se nós adotarmos... Por 
isso, eu queria só conduzir até o debate nesse sentido, Brandão, porque se nós 
acharmos que a não cumulatividade PIS e COFINS é uma questão 
constitucional... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É ICMS.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, desculpe, então eu retiro, apago.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: O Prof. Ricardo é que disse que realmente há 
uma extensão para o PIS/COFINS. Bom, nesse acórdão parece que não, mas 
não sei se vocês observaram a última propaganda de uma empresa... Bom, 
aqui está o nome da Claro, acho que não tem problema de falar, porque o 
nome está bem claro, mas tem outra empresa agora que está fazendo... Há 
uma empresa, agora, que está fazendo um anúncio na televisão, não sei se 
vocês observaram, que essa não cola mais. Qual é a que não cola mais? De 
dizer que o telefone vai ser dado de graça ou com preço muito baixo. Eles 
estão fazendo exatamente o que deviam fazer, porque o que eles faziam? 
Davam o telefone quase de graça e cobravam na conta de serviços por uma 
fidelidade, onde lá a tributação é de 25%, e aqui no celular, às vezes, tem 
lugar que é 12 ou 18%, no caso de São Paulo 18%. E com esse acórdão, 
parece que acordaram: “Nós vamos ter que estornar o crédito do ICMS naquela 
[ininteligível] e vamos pagar 25% no serviço de débito”. Então, o que eles estão 
dando? Estão dando um desconto no serviço. Quer dizer, o estado do Rio de 
Janeiro  vai haver uma perda, porque no serviço, onde eles têm um ICMS 
maior, vai ter um ICMS menor até terminar o valor do celular que está sendo 
comercializado. Mas isso foi só para introduzir, porque, quando eu vi esse 
acórdão, eu observei e falei: “Olha, a propaganda dessa empresa está nesse 
sentido. Eles não dão mais celular, eles dão desconto nas faturas seguintes 
até o término do pagamento do celular”. Você não precisa pôr dinheiro agora 
no celular, vai receber... Vai fazer um desconto no serviço. É uma questão de 
criatividade. 

Agora, quando eu vi esse acórdão, esse acórdão é o terceiro, digamos assim 
aríete da destruição do princípio constitucional da não cumulatividade. Eu 
devo ter, pelo menos, uma centena de artigos e de livros que tratam da não 
cumulatividade, desde o Prof. Rui Barbosa, que começou com esse projeto-
modelo em 1967, até agora. E cada vez que sai uma questão constitucional, 
vai sendo derrubada. O primeiro deles é que a lei complementar ia disciplinar 
a questão do crédito. O Supremo não dá bola para lei complementar. A lei 
complementar ou nada é a mesma coisa. Foi o caso dos créditos que a lei 
complementar abriu e que o Supremo disse que é só a partir dela. Então a 
Constituição não é aplicada, é aplicado aquilo que a própria lei complementar 
estabelece como marco ou extensão ou tipo esse prazo que vai até 2020 para 
você fazer crédito de produtos intermediários. A energia elétrica é um caso, 
inclusive é um caso grande que as empresas de telefonia estão brigando, 
envolve milhões, porque o principal insumo das empresas de telefonia é a 
energia elétrica; e a energia elétrica, eles não permitem o crédito, porque não é 
uma industrialização.  

Você lê a Lei Complementar 8796, na parte que regula essa questão da não 
cumulatividade baseada na Constituição... Todos os autores, pelo menos os 
que eu li... Eu não sei se tem alguma exceção, talvez o Prof. Paulo possa... Mas 
todos os autores que li disseram: “Olha, se o estado criar uma regra de fazer 
mercadoria a mercadoria ou fazer outro tipo que não seja o periódico, em que 
todas essas mercadorias de um determinado período de um mês em relação a 
saídas é inconstitucional, é inconstitucional, é inconstitucional”. Você pega 
um acórdão de três páginas sem nenhuma fundamentação doutrinária, não 
cita nenhum autor, ao contrário de ontem. Ontem, nós tivemos o julgamento 



no Supremo sobre homoafetivo. Só o voto do relator foi lido até as sete e meia 
da noite, e citando doutrina estrangeira. Aqui não tem nada, nenhuma citação 
de nenhum autor. São quatro páginas. E mais, os votos dos demais do 
plenário, nenhum voto, nem de adesão, nem de contrariedade, simplesmente 
aceitaram. E, realmente, a preocupação é que ele dá à Constituição o peso 
para essa questão. Ele diz que está, realmente, na Constituição o fundamento 
para dar a negativa desse crédito. Então, o que leva a dizer o seguinte: estado 
que não tem lei restringindo o crédito nessa questão, também pode exigir o 
estorno, porque não depende de lei. Se é decorrente da Constituição, o estado 
que escreveu a lei, como o Rio de Janeiro, fez, uma lei dizendo que no caso de 
venda com o valor abaixo do preço de custo tem que estornar o valor referente 
a esse valor, não precisa, porque se ele disse que o crédito decorre da 
aplicação na suscetibilidade do negócio, ele usa essa palavra, na 
suscetibilidade dos negócios, em que esse preço foi uma operação, pressupõe 
uma operação com valor superior. Não é pressuposto de uma operação com 
valor superior, simplesmente se diz que você apura todo o seu débito e apura 
o seu crédito, se restar saldo credor, você vai para o mês seguinte. Não há 
essa dicção constitucional, pelo menos eu não vejo. E ninguém diz isso, que 
você tem que ver o valor da mercadoria na saída em relação à sua entrada, e 
isso é um pressuposto Constitucional. E que a finalidade da Constituição é 
evitar a cobrança cumulativa, que não ocorre quando o preço de venda é 
inferior ao preço de custo. Aí são os dois fundamentos do acórdão, e todo 
mundo aderiu e é plenário. Significa o quê? Que todo mundo que fizer uma 
liquidação, as lojas fazem liquidação que vendem abaixo do custo, vão ter que 
se preocupar com o valor do ICMS pago na entrada. Realmente, esse acórdão, 
digamos assim, foi o canto do cisne.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando Zilveti pediu a palavra 
antes. Eu só queria pontuar bem a... Para deixar claro, aqui, os aspectos que 
o Marcos trouxe aqui. Há uma questão preliminar de equiparar a redução de 
base de cálculo à isenção. Há uma segunda questão... Se eu faltar em alguma 
coisa, vocês me complementam. Há uma segunda questão. É o simples fato de 
vender por um preço menor do que o de custo; é base de cálculo, redução de 
base de cálculo, quando o ICMS é calculado pela sua alíquota aplicada a 100% 
do preço de venda? Quer dizer, o preço de venda que é menor, mas a base de 
cálculo é 100%. Uma questão teórica e técnica que ele trouxe. A terceira: 
haveria, no caso da Claro, alguma distinção em relação a das liquidações? 
Pelo seguinte, as liquidações são o máximo que a loja, o comerciante, 
consegue fazer. As vendas pós-Natal, por exemplo, há um estoque enorme que 
sobrou e não tem jeito de vender pelo preço de custo. Então, ele não vai 
encalhar aquilo lá. Ele tem prejuízo e vende por um valor que ele consegue, é o 
valor do mercado.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: E é o preço que o outro paga, é bom lembrar. 
É o preço da mercadoria, porque... Desculpe, eu só queria lembrar isso, é o 
preço da mercadoria, porque em ICMS não acumulativo, teoricamente, o 
imposto é sobre o valor terminal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa situação é igual à da Claro? 
Me parece que essa seria a terceira colocação, porque a Claro vende por um 



valor... Claro, Vivo, todas. E há outras atividades em que existem situações 
semelhantes. Vende por um valor inferior ao de custo, às vezes dá, como um 
mecanismo comercial para a sua atividade principal, que é a de prestar 
serviço de comunicação. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer aqui 
também. Você colocou isso. Eu entendi que você colocou isso. A situação 
fática da Claro pode ser equiparada à situação fática de uma venda pelo preço 
de mercado possível em uma liquidação? Fernando.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu gostei desse reposicionamento das questões feito 
pelo Ricardo, porque eu tinha ouvido o Marcos falar, também em função dessa 
decisão, se, pela nossa opinião, haveria ocorrido uma então interpretação 
econômica. É isso? Então, preliminarmente, foi essa questão. Sobre essa 
questão da interpretação econômica, é preciso que se diga que... Até um 
tempo atrás, eu escrevi um trecho da minha tese de doutorado e eu lembro 
que eu escrevi dizendo que faltava um estudo sobre a consideração econômica 
no Direito brasileiro. Não falta mais. Agora, se vocês forem lá no lançamento 
do livro do professor Schoueri, vocês vão ver que o professor Schoueri traz 
esse estudo com bastante visão histórica e procurando enfrentar a expressão 
“consideração econômica” e a expressão “interpretação econômica”. Não vou 
dizer qual a conclusão, para vocês comprarem o livro.  

Mas o fato é o seguinte: aparentemente, se a gente usar a expressão 
“consideração econômica”, aí entendida a investigação dos fatos que estão por 
trás do negócio, na ideia difundida pelo Rubens Gomes de Souza, nas suas 
aulas de Direito Tributário, publicadas em uma brochura que nós temos aqui, 
na nossa biblioteca – aliás, é um excelente trabalho do professor Rubens 
Gomes de Souza. Ele tinha essa preocupação em função da doutrina alemã, a 
que ele tinha acesso traduzido, mas que ele, como estudioso, se preocupava 
em relação a isso e não trouxe isso para o Código, de forma a permitir essa 
investigação de fatos por trás do negócio. Eu não consigo ver... Eu não li o 
acórdão, naturalmente, mas eu não consigo ver, pela ementa, que tenha sido 
essa a investigação feita pelo Supremo Tribunal Federal, em uma primeira 
análise da questão. Depois, eu me proponho a seguir as outras questões.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Em primeiro lugar, como foi citada a interpretação 
econômica, eu só vou fazer uma observação quanto a isso, porque há uma 
confusão danada; inclusive, colocam até o nazismo no meio.  

Então, como interpretação, o que eu sugiro é algo que o Souto Maior Borges 
defende, não uma interpretação histórica no sentido de saber exatamente a 
gênese da lei, mas sim uma interpretação histórica de saber de onde veio, em 
que circunstância histórica veio esse instituto. E aí é uma coisa muito 
interessante. Na verdade, veio certa, vamos dizer, resistência ao famoso Otto 
Mayer, que era um administrativista alemão, que contribuiu bastante para o 
estudo do tributo. Mas, ele era positivista, era positivista administrativo. E o 
Enno Becker, que foi funcionário também, funcionário público, mas, de 
qualquer maneira, ele foi encarregado de uma missão quase impossível. 
Primeiro: fazer, em seis meses, o Código Tributário da Alemanha, do Reich, 
aquilo que saiu da Primeira Guerra Mundial, e, em segundo lugar, quintuplar 
a receita do Reich, porque estava tudo em ruínas. Então, é esse o contexto 



histórico onde nasceu a consideração econômica que hoje se chama 
interpretação econômica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, me permita interromper. Só 
para esclarecer novamente: o acórdão não tratou de interpretação econômica e 
nem de consideração econômica.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É premissa da minha exposição.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom, mas só para ficar claro 
para todos, porque senão nós vamos fugir do tema e começar a discutir a 
velha interpretação econômica. O Dr. Marcos disse - e me corrija se eu estiver 
errado - que ele entendeu que o Supremo levou em conta mais os aspectos 
econômicos do que os jurídicos, e nós estamos querendo recolocar a questão 
jurídica.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Por isso, eu estou falando sobre consideração 
econômica, porque, justamente, essa questão está sendo envolvida, inclusive o 
atual chamado “consequencialismo econômico”, ou seja, economia e direito; 
isso é relacionamento. E, no caso concreto, isso é da maior relevância, pelo 
seguinte: porque, na minha opinião, essa questão da não cumulatividade tem 
que ser examinada sob o aspecto econômico e jurídico. O que está atrás da 
não cumulatividade de IPI e ICMS na Constituição? É a proteção do 
consumidor final? Não. É exatamente para proteger a igualdade e a liberdade, 
a livre concorrência entre os contribuintes de direito. Não tem nada a ver com 
o consumidor final. Não sei se isso fica... Está bem presente. Segundo, o ICMS 
não é o imposto sobre o valor agregado, é imposto sobre consumo, tanto 
assim, se o carro... Bom, agora tem a antecipação, que é outra aberração total, 
inconstitucional, porque é completamente contra esse sistema desenhado pela 
Constituição.  

Muito bem, se o produto não chega ao consumidor final que compra o carro, o 
imposto é pago ou não é pago? Claro que não é pago, porque é imposto sobre 
consumo que, a rigor, deveria ser cobrado no momento em que o carro é 
entregue ao consumidor final, por uma série de motivos, de fiscalização, 
porque todos os contribuintes de direito são os meus fiscais, porque um só 
pode creditar na medida em que o outro paga direitinho, etc., e tal. Então, 
simplesmente uma antecipação de receita, já pela própria sistemática não 
cumulativa, que é uma simples técnica, não é imposto que grava o valor em 
cada etapa, da mesma forma que o IPI não é um imposto sobre produção, 
como impropriamente está classificado no Código Tributário. Ele é o imposto 
sobre o quê? Consumo de produto industrializado. O industrializador não é o 
contribuinte de fato, é meramente um instrumento de cobrança, é 
contribuinte de direito.  

Então, nesse caso, partindo dessa premissa, realmente, nós devemos 
examinar quem é o consumidor final. E aí eu me permito fazer a seguinte 
distinção. No momento em que a Claro ou qualquer telefônica desse tipo 
utiliza essa mercadoria para promover o seu serviço. É mais ou menos essa a 
terminologia atual, que se utiliza em relação às plantas... Hoje não tem mais 
engenharia, hoje tem só botânica. Então, se a empresa utiliza para essa 
finalidade e chega, por exemplo, ao ponto de dar essa mercadoria de graça, 



significa o quê? Ela é consumidora final, ela que tem que suportar o ônus do 
tributo. E daí que decorrem todas as coisas relativas ao crédito que ela tem ou 
não tem. Então, eu acho que essa colocação é mais importante. Quem é, no 
caso, o consumidor final e qual a posição, justamente, dos outros 
contribuintes? Eles são só de direito ou são, ao mesmo tempo, de fato? Porque 
aí muda completamente o sistema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu, infelizmente, não li o acórdão com atenção 
antes de vir aqui para a Mesa, mas eu dei uma lidinha rapidamente aqui 
agora e me parece, salvo melhor juízo, que a questão não foi examinada pelo 
Supremo do ponto de vista econômico, como está sendo discutido aqui. Não 
houve uma discussão se o preço do telefone está sendo embutido na prestação 
do serviço, se é vinculado ao contrato. Não. O que está sendo discutido aqui é 
o art. 37, do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, da Lei 2.657, 
de 96. E esse art. 37 diz o seguinte: “O contribuinte efetuará o estorno do 
imposto, creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 
estabelecimento: § 1º. quando, por qualquer motivo, a mercadoria for alienada 
por importância inferior ao valor que serviu de base de cálculo da operação de 
que decorreu a sua entrada. Nesse caso, será obrigatória a anulação do 
crédito correspondente à diferença entre o valor citado e o que serviu de base 
de cálculo na saída respectiva”.  

Então, esse é o dispositivo que está sendo discutido. A questão de se há um 
serviço vinculado ou não, salvo melhor juízo, não foi examinado aqui pelo 
Supremo. Então, me parece que, respondendo uma das indagações do Marcos, 
essa decisão se aplica não só nesse caso específico, quando há uma 
“manipulação de preço entre mercadoria e serviço”, mas sim quando houver 
caso de liquidação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aquela ideia da não cumulatividade que eu 
costumo, em aula, ensinar e explicar qual é o mecanismo da não 
cumulatividade, mostrando que, afinal, o preço final é que será pago pelo 
consumidor, e já costumo criticar o caso, que era a exceção constitucional de 
uma isenção no meio do caminho, explicando que aqui existe um efeito 
cumulativo. Doravante, Marcos, eu vou precisar explicar que existe mais um 
caso de cumulatividade, que é essa situação mostrada aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco, você fez uma boa 
intervenção, porque, perante a lei, quer quando ela fala em “sempre”, no 
caput, quer quando ela fala “por qualquer motivo”, no § 1º, ela não faz a 
distinção que nós estamos aqui... Como nós sempre estamos especulando 
aqui e debatendo se seria razoável a interpretação no caso da Claro, pelas 
razões econômicas ditas aqui, ou não. Claro que a lei é absolutamente 
uniforme, ela não distingue as situações. Alexandre, faça o favor.  

Sr. Alexandre Dantas: Eu, explicitando, como advogado, eu penso - e até se 
falou na isenção parcial – que, quando o contribuinte se vê sujeito a uma 
determinação legal, redução de base de cálculo, alíquota, e estranho à sua 
vontade, ele teria direito a manter o crédito, porque ele comprou uma 
mercadoria com um valor ‘X’ e, por força de lei, ele é obrigado a reduzir a base 



ou... Evidente que, às vezes, tem reduções de base em que ele anui para que 
tenha um benefício. Então, faz algumas distinções. E o Dr. Hamilton Dias de 
Souza até me convenceu, e eu defendia também, que a isenção parcial feriria o 
princípio da não cumulatividade, porque, no meio do caminho, se cortava o 
crédito e depois não podia se... Então, tinha o caso da cana de açúcar que era 
produzida e tinha uma isenção e depois...  

Diferentemente do diferimento, fazendo um trocadilho que nem o Brandão fez, 
que aí não haveria o crédito, apesar de ter sido defendido no Supremo. E o 
Supremo veio, conforme o Dr. Bianco bem colocou, veio e disse: “A lei 
complementar disciplina”. O Supremo disse: “A Constituição disse que é não 
cumulativo, mas cabe à lei complementar disciplinar”. E a lei complementar 
delega aos estados autonomia. Aí vem o Estado do Rio e diz: “Olha, se vender 
por...”. Nesse ponto, quando o Dr. Bianco leu, isso me parece extremamente 
absurdo, porque, se eu vender por um real a menos, eu perco o crédito. Quer 
dizer, é uma coisa... Agora, sempre me pareceu que essas vendas... Como 
cidadão e advogado, olhando... Comprar um celular a um real... Essa 
anomalia de se vender um aparelho celular por um real e... Aí, por questões de 
mercado, até de concorrência, poderia até ser uma concorrência desleal. Eu 
vejo que o Supremo, ao interpretar a Carta Política desta forma, politicamente, 
eu vejo como correta essa decisão.  

Então, como o Dr. Gerd colocou, eu acho que o Supremo acertou, porque 
coloca-se o fim de uma anomalia. Poxa, você comprou um celular por mil 
reais, fez o crédito de cento e oitenta e vendeu por um real e manter um 
crédito de cento e oitenta? Quer dizer, não tem sentido. Então, eu acho que, 
nesse ponto, é uma anomalia que deve ser rechaçada, porque o sistema 
jurídico não admite essas anomalias. Nesse ponto é que vejo que, 
politicamente, está correta a decisão do Supremo, politicamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos muitas pessoas 
pedindo a palavra, eu vou seguir a ordem. Professor Paulo. Luiz a seguir.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, Srs. Diretores, 
associados. Eu só queria fazer uma ponderação em relação à colocação, 
última colocação do professor Schoueri, em relação ao dispositivo da lei do 
estado do Rio de Janeiro, que retrata o que, na história dessa técnica não 
cumulativa, se chama règle, na França, que é da legislação francesa, ou seja, 
a questão de vender com prejuízo é uma exceção, a regra é vender com lucro.  

Então, é o tratamento de uma situação excepcional. E aí a técnica, não a lei, a 
técnica estabelece isso. Quer dizer, eu devo sempre preservar os créditos que 
vem detrás, na medida em que eu sou obrigado a pagar. O que o colega que 
fez a questão pôs muito bem foi o seguinte, isso representa... Porque eu... 
Claro, tem que pagar, ou tem que estornar, e na isenção de base reduzida não 
tem? Porque o sistema do ICMS não absorveu totalmente essa regra, mas há 
leis do ICMS que a Paulista, se não me engano, também tem. Eu não tenho 
certeza, aqui, de cabeça. Então, esse dispositivo escrito expressamente não 
tem. Então, no sistema periódico de apuração mensal, essa questão fica sem 
execução prática. Então, a base de cálculo reduzida elimina isto. Quer dizer, 



eu vou pagar uma base menor, mas eu tenho direito aos créditos. Correto, Dr. 
Brandão? 

Então, mas o Supremo se ateve a uma norma que reflete à famosa regra do 
teto. Quer dizer, tem um teto. Se eu vendi por menos, eu só posso usar o 
crédito na medida do valor que eu vendi, porque pense bem, Dr. Schoueri - 
agora, economicamente -, se eu autorizo um crédito maior, eu estou dando um 
subsídio, é uma isenção. É claro que é. É claro que eu vou lá para a 
Constituição, eu tenho o direito de abater ou compensar. Agora o verbo é 
compensar o crédito pago... Mas essa regra é da técnica. Então vamos pôr 
norma jurídica e técnica. Essa regra é absolutamente correta do ponto de vista 
da técnica da não cumulatividade.  

Então, não é que... Então ela ofende o princípio da não cumulatividade. 
Precisamos de um tempero... Não, precisamos de um tempero. Não, não. Não. 
Não, eu estou falando da diferença entre técnica e norma jurídica. Não, aí é 
hierarquia jurídica, hierarquia jurídica da Constituição. Mas você está lendo 
apressadamente a Constituição. Ela é complementada pela lei complementar e 
tudo isso você precisa ver o todo, a sistemática toda. O que acontece é que, na 
verdade, os estados aceitaram tranquilamente a ideia de que base de cálculo 
reduzida dá crédito, ou seja, há um subsídio que cobre, porque ele vai ter um 
crédito maior do que ele teria, se fosse aplicada a regra de teto. 

Então, é isso que eu quero, esse aspecto que eu quero estabelecer, que ele 
colocou com muita propriedade. Por que a minha empresa não tem uma 
vantagem que os outros têm? Vantagem. Qual é? É a de se creditar mais, se 
creditar mais, quando não pode, pela técnica não cumulativa. Agora, a 
jurídica, é claro que aqui nós estamos exatamente discutindo para chegar a 
uma conclusão. O sistema brasileiro permite ou não permite? E o pior: os 
estados têm permitido. Os estados, que são o dono da aplicação da legislação, 
têm permitido. Pode ou não pode? Essa é a minha grande dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Enquanto ele chega, eu 
queria só fazer... Aproveitando que eu estou com o microfone na mão, fazer 
uma observação aqui. O que me preocupa nessa decisão, com todas essas 
considerações aqui, é que é de Plenário e unânime, como já foi ressaltado, e 
me preocupa, como já falei mil vezes aqui, nessa Mesa mesmo, a falta de 
conceito. É o “achismo”, eu acho que tem direito a crédito aqui. E queria até 
trazer, só para apimentar a crítica aqui ao acórdão. O Supremo vive dizendo 
que ele não é legislador positivo, ele é só negativo, e aqui ele positivou a règle 
de teto, que não está no nosso ordenamento, nem na Constituição, nem na lei 
do estado do Rio. Está na França.  

Sr. Horácio: Bom dia a todos. Horácio. Inicialmente, eu ainda não li o livro do 
Dr. Schoueri. Eu vou ler, para ver se esclarece mais essa questão. Então, eu 
me limitei a ver a questão do ponto de vista legal constitucional. E eu fiquei 
muito em dúvida, e eu acho que o Dr. Paulo colocou muito bem agora, o 
senhor colocou muito bem, que é exatamente isso: será que poderia o 
legislador do Rio de Janeiro trazer uma limitação a não cumulatividade, sem 
infringir o 155? A minha interpretação eu limitei... Quando o Dr. Marcos 
trouxe a questão, eu me limitei a ler o dispositivo constitucional da não 



cumulatividade. Para mim, fazer essa interpretação talvez restritiva, não sei, 
mas, para mim, já demonstraria a inconstitucionalidade do Rio de Janeiro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. É o que nós 
esperávamos, sem dizer que eu estou concordando com a sua conclusão, 
embora seja, acho, que meio evidente a minha opinião. Mas, de qualquer 
forma, você trouxe aquilo que eu acho que o Supremo devia ter feito, aplicar a 
Constituição e saber se a lei é constitucional, se ela tem base para essa 
limitação ou não. Mara. 

Sra. Mara Caramico: Eu acho que o Rio de Janeiro tentou resolver uma coisa 
que São Paulo não conseguiu resolver, pela própria legislação dele, porque as 
operadoras de telefonia, elas sofrem muitas autuações, aqui, em São Paulo, 
porque se tenta recuperar o ICMS, que ela não paga na saída, quando ela 
vende o ICMS com preço de custo ou abaixo do preço de custo. Porque, 
atrelado a isso, existe o contrato que você vincula a fidelização do cliente, 
dizendo que ele não pode deixar o plano por mais de um ano, sob pena de 
multa e ter que pagar o valor do aparelho pelo preço real do aparelho.  

Então, aqui em São Paulo, se tentou e se fez uma grande autuação, inclusive, 
em relação a isso, onde o Fisco demonstrava que, na verdade, o valor daquele 
aparelho estava vinculado, era um desconto condicionado. Agora, a par 
dessa... Para não, vamos dizer assim, continuar a discutir sobre se existe ou 
não esse desconto condicionado e etc., o que é que eles fizeram? Eles 
simplesmente disseram: “Olha, você tira do crédito”. Então, tudo aquilo que 
você vender abaixo do custo, você vai tirar do crédito, resolveram o problema 
do ICMS, que estava deixando de ser pago na saída pelo valor correto, porque 
esse ICMS, esse valor do telefone, de toda forma, está sendo cobrado do 
consumidor de outra forma, na nota, no plano, porque vem embutido tanta 
coisa que você, evidentemente, que esse valor que a empresa está 
“subsidiando” para o cliente, ele está sendo cobrado indiretamente de outra 
forma, porque a empresa nunca vai perder esse valor.  

Agora, essa legislação é que é que realmente que o Supremo deveria ter 
discutido. Eu não vi ainda o acórdão, eu não li o acórdão, para saber se ele 
discutiu a constitucionalidade desse artigo em relação à lei complementar e à 
Constituição, porque aí ele está colocando uma limitação que a Constituição 
não colocou. A Constituição simplesmente fala de isenção e não incidência. 
Esses são os casos de estorno de crédito. Aqui ele está criando uma regra nova 
e que não foi prevista na legislação. Então, isso deveria ter sido discutido. 
Agora, como está poluído, eu acho, pelo fato de ser a Claro e o que ela faz, isso 
não foi nem cogitado, porque eu acho que esse dispositivo é amplamente 
inconstitucional, criaram uma hipótese de redução de base de cálculo, de não 
incidência, misturaram tudo e simplesmente resolveram “atecnicamente” um 
problema do estado, que era justamente o fato da Claro e de todas as outras 
operadoras de telefonia venderem telefone abaixo de custo. Por quê? Porque o 
estado estava deixando de arrecadar. Essa é a verdade. Então, se não 
consegue arrecadar de um lado da saída, pelo menos arrecada do lado da 
entrada, estorna o crédito.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Dr. Schoueri vai falar... O 
professor Schoueri. Eu queria só fazer uma observação, que, pelo que a gente 
está sentindo aqui nos debates, nas considerações e pelo que você mesmo 
falou, o estado arrecada, porque, na verdade, no preço da telecomunicação, 
está o valor disso que ele... Como já tinha sido apontado pelo Brandão, que ele 
está dando, ele não está dando nada, ninguém dá, muito menos uma empresa 
comercial.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou pedir a palavra aqui para falar antes do 
Schoueri. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu comecei a minha intervenção 
anterior e eu ia prosseguir, quando eu fui interrompido pelo professor 
Schoueri, eu estava fazendo a minha primeira... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A intervenção do Schoueri vai ficar 
para a próxima reunião. Qual é o gerador aí envolvido?  

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu estava fazendo a minha intervenção 
anterior, mas eu não terminei. O Schoueri roubou o microfone da minha mão 
e não deixou eu prosseguir na minha intervenção, mas eu queria prosseguir. 
Eu queria prosseguir e dizer o seguinte: o que eu acho estranho, nessa decisão 
do Supremo, é que parece que está sendo utilizado aqui um critério de 
incidência do mecanismo de incidência do ICMS, como se ele fosse produto a 
produto. Eu até consigo entender a lógica do raciocínio do Supremo, se o 
cálculo do ICMS fosse feito produto a produto. Agora, a verdade é que o ICMS 
não incide na base de produto a produto. Eu tenho um monte de mercadorias 
que são adquiridas no mês, que me geram um crédito, e eu vou anotar no livro 
lá o crédito. Depois, eu tenho um outro monte de mercadorias que são 
vendidas no mesmo mês e eu vou gerar um débito, tanto que o crédito da 
mercadoria não vendida não é vinculado à venda daquela mercadoria. Eu 
tenho créditos, eu mantenho os créditos das mercadorias em estoque, e não é 
que eu vou poder tomar o crédito só quando houver o débito da saída daquela 
mercadoria, como se fosse um cálculo produto a produto. Ele, na verdade, é a 
totalidade das mercadorias adquiridas contra a totalidade das mercadorias 
vendidas. Então, isso que me choca, no raciocínio desenvolvido pelo Supremo, 
é que me parece que ele distorce completamente o entendimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você me permite acrescentar algo, 
João? Não é totalidade de mercadorias vendidas contra totalidade de 
mercadorias adquiridas. É totalidade de mercadorias adquiridas contra 
totalidade de mercadorias e serviços prestados. Quer dizer, então esse é um 
ponto fundamental, realmente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, é na mesma linha. O Ricardo Mariz de 
Oliveira, naquele livro fabuloso dele, tem uma expressão que eu gosto muito, 
entre tantas, uma especial quando ele se refere a um acórdão que ele sempre 
usa o aditivo de triste memória. Eu diria que, agora, nós temos mais um que 
vai ficar de triste memória ou talvez mais feliz, se sair da memória, se for para 
o esquecimento. Ou seja, é daqueles acórdãos que eu já fico chateado de 
mencionar, porque foi, pelo visto, um julgamento feito às pressas, por um 
ministro que normalmente costuma ter acórdãos brilhantes, mas aqui deve ter 
sido claramente algum acidente.  



Então, assim, eu já não gosto nem de chamar de triste memória, tomara que 
ele fique no esquecimento e que não seja nem chamado como precedente, 
porque, se nós conversássemos com os ministros e contássemos para eles o 
que eles decidiram, talvez eles diriam: “Não me diga”. Porque o acórdão está 
no ponto do não me diga. É, assim, absurda a questão, a extensão que nós 
estamos dando a essa limitação, com todo respeito ao que o francês decidiu, o 
constituinte brasileiro, não... Nem o francês. O professor Paulo está dizendo e 
quero registrar aqui que o professor Paulo disse fora do microfone que nem na 
França se tem tamanho absurdo, nem na Europa. Então, mais uma razão.  

Agora, eu queria pôr um ponto a mais, talvez o Brandão possa me ajudar com 
isso e o Paulo também, porque são os que conhecem mais do ICMS. Eu fiquei 
pensando: “Bom, espera aí, nós estamos olhando que foi vendido um telefone 
por um real”. Agora, o que aconteceu foi uma prestação de serviço de 
comunicação e foi entregue o equipamento. Fiquei imaginando se a Claro ou a 
Vivo, ou quem quer que seja, Nextel, qualquer uma delas, tome uma decisão 
muito empresarial, controversa a sua e diga: “Olha, os aparelhos são meus, 
estão no meu ativo permanente e eu vou ceder, porque, afinal de contas, não 
há como eu prestar o serviço, sem que você tenha o aparelho. Então o meu 
aparelho fica na sua mão. Se você perder, você me indeniza pelo valor dele, 
mas é indenização, porque o aparelho é meu, e, passado dois anos, como o 
valor comercial dele já é zero, aí sim eu posso vendê-lo pelo valor residual e 
venda a valor residual seria uma situação diferente”. Eu lhe pergunto o 
seguinte: se o telefone, se o resto do preço do telefone, se ele não é insumo 
para prestação de serviços de comunicação, ou seja, se eu poderia, essa 
mesma empresa, apesar do precedente, voltar a juízo pleiteando que se trate 
como insumo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, acho que nós giramos bastante, acho 
que foi bastante salutar toda essa discussão, mas nós não respondemos às 
três perguntas básicas. Ok. É claro que muda tudo, se você simplesmente faz 
uma alocação, é claro, é seu ativo, então aí a história muda, não tem crédito, a 
saída é completamente... Ativo, ativo do consumidor. Você está locando, a 
prestação de serviço.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O termo não foi locação, desculpe. Eu cedo em 
comodato um bem necessário para a minha prestação de serviços...  

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Muda tudo. Você pode dar... Se você tem um 
ativo para prestação de serviço, que é tributado pelo ICMS, você tem crédito 
total, muda só o regime, não é? E, nesse caso, a resposta ao final dele, é claro 
que não seria aplicado o princípio da não cumulatividade, porque seria uma 
venda de ativos, residual de ativo. Muda completamente toda a história, está 
certo? Mas eles não fazem isso, eles vendem mesmo o telefone, não vende-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A conformação jurídica, negocial 
deles, eles não... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eles estão mudando... Inclusive, agora, eu vi 
essa propaganda, o pessoal está mudando a forma da comercialização. Não 



estão mais dando o telefone ou vendendo barato. Eles estão vendendo o 
telefone pelo preço, só que não recebe no ato. Isso não é necessário. Você pode 
vender a prazo e receber em dez parcelas. Não há problema nenhum. Paga o 
ICMS no ato e vai pela... Mas a questão, Marcos, rapidamente, eu acho que 
realmente, não, não se trata de redução de base de cálculo, evidentemente, 
porque a redução da base de cálculo necessita de uma determinação legal, e 
ela, quando dá a redução de base cálculo que o Supremo equiparou uma 
isenção parcial, implica no estorno, salvo disposição em contrário da lei. Quer 
dizer, então precisaria ter uma lei dizendo que há uma redução na base de 
cálculo, porque não há, no caso, realmente não há. E o dispositivo de 
manutenção do crédito, aí depende da própria lei. O estado pode dar o 
crédito... Não é o caso. Aí realmente é redução de preço.  

Os precedentes do Supremo não se aplicam a esse caso, é claro. Os 
precedentes que nós temos no Supremo trata de redução de base de cálculo, 
trata de isenção na entrada, isenção na saída. Esse caso é completamente 
diferente, é situação de aplicação do princípio da não complementaridade e 
não apura. E se você perguntou se a venda com prejuízo, é isso, se vai 
continuar. No Rio de Janeiro, quem vender com prejuízo vai ter problema. Em 
São Paulo, em São Paulo, não temos legislação, mas, pelo jeito, não precisa, 
porque, se decorre da Constituição, basta o estado soltar uma portaria 
dizendo: “Olha, todo mundo que vender com prejuízo tem de estornar”. “Ah, 
mas não tem...”. “Como não? Está na Constituição. A lei...”. O Ricardo não 
gosta que eu use essa expressão, mas a lei teria que dizer, de caráter didático, 
que não há necessidade de estornar, porque senão o estado pode exigir o 
estorno.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que você me citou e provocou, 
não gosto disso porque os nossos legisladores não têm competência nenhuma 
para ensinar nada, não têm didática nenhuma. E nós estamos vendo que o 
maior Tribunal nosso também está pecando por isso. Vou passar a palavra 
para o Luiz, mas eu queria aproveitar a oportunidade e perguntar... 
Acrescentar. Eu não sei o que você quer falar, mas eu acrescento e pergunto 
para você: e se eu vender com lucro, eu tenho um crédito adicional? Se eu 
estou pensando sob o ponto de vista... Se é na proporção, eu tenho crédito 
adicional? Eu estou... Neste cenário, ante de tudo que nós constatamos aqui, 
a pergunta é válida.  

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Luiz Carlos. Em princípio, eu abri a palavra, 
depois a discussão virou, aí eu quis falar muito em cima do comentário da 
Mara, depois em cima do comentário do Schoueri, que a minha ideia é a 
seguinte: num princípio... Dentro de um modelo, digamos assim, ideal, de não 
cumulatividade, até próximo do que está previsto na Constituição e que o 
Supremo vai restringindo, como o professor Brandão falou dos três golpes da 
não cumulatividade, esse negócio seria resolvido de uma forma mais simples. 
Por quê? Porque todo mundo aqui concorda que não há propriamente uma 
venda do telefone, e as propagandas do concorrente da Claro com a pessoa 
algemada e agora essa propagando, evidencia bastante isso. O que existiria 
antes era o seguinte: o telefone, de certa forma, ele é um insumo, como o 



professor Schoueri disse, ele é um insumo do serviço de telecomunicação, é 
uma técnica comercial que as empresas usam para fidelizar o cliente.  

Então, ele tem direito ao uso daquele telefone por um prazo, e, depois disso, 
ele tem a livre disposição desse bem, mas não há que se falar que, logo no 
começo, há, propriamente, uma venda, porque tem tantas restrições. E aí se 
compraria esse insumo, se aproveitaria a empresa de telecomunicação, ela 
compraria esse telefone, cederia esse telefone aos clientes, aproveitaria esse 
crédito e compensaria esse crédito com serviço de comunicação, porque a 
essência do negócio é essa. Só que aí, como a nossa não cumulatividade está 
muito longe do ideal, e uma análise da legislação complementar, da legislação 
infraconstitucional e das decisões normativas em São Paulo, das normas, dos 
atos normativos, levaria à conclusão de que essa empresa teria muita 
dificuldade, dificuldade praticamente intransponível, de tomar o crédito desse 
telefone, porque tem ‘N’ restrições, porque ele não seria atividade 
absolutamente vinculada ao serviço de telecomunicação, seria o crédito só do 
sinal que tomaria de uma repetidora, alguma coisa desse gênero.  

Então, houve um planejamento lícito, um planejamento de negócios, em que, 
olha, em vez de simplesmente ceder o uso desse telefone, vamos fazer uma 
venda por um valor simbólico, porque aí também tem essa questão, ICMS não 
é um imposto sobre valor agregado, então é permitido fazer uma venda e 
tomar o crédito do valor da compra, e foi isso que as operadoras fizeram. E o 
que a Mara disse que houve em São Paulo foi uma tentativa de se fechar a 
porta para esse tipo de negócio, porque, na verdade, essa venda não seria 
propriamente uma venda, à medida que o consumidor tem tantas restrições, 
como aquela propaganda evidencia, a pessoa algemada, não pode vender, não 
pode desbloquear, não pode fazer nada com o telefone.  

Então, foi feito esse tipo de operação, de modelagem dessa operação, até 
para... Um dos fatores, não saberia dizer todos, mas um dos fatores até para 
permitir o crédito integral, e que agora houve, por conta de uma lei... Esse 
artigo do decreto, se não me engano, no Rio de Janeiro... Ah, perdão. Então, a 
lei, ela poderia ser discutível ou não ser tão condenável, se ela fosse uma coisa 
específica ou se fosse uma restrição específica para as empresas, alguma coisa 
assim. Agora, no momento que ela é genérica dessa forma, fica claramente 
contrária à lei complementar... Só para responder a questão.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prossiga, faz favor, para terminar.  

Sr. Luiz Carlos Junqueira: Só para complementar a questão do... Ah, mas se 
ele vender com uma margem de lucro atípica ou a gente poderia pensar 
alguma coisa assim. Mas o ponto é: quando houve outra questão que envolvia 
também um desdobramento da não cumulatividade para o IPI, o professor 
Marco Aurélio Greco escreveu um artigo falando: “Olha, o IPI não é um 
imposto de valor adicionado”, justamente defendendo que não haveria aquele 
crédito de alíquota zero, porque não se pode trabalhar com esses conceitos de 
ICMS e IPI com valor adicionado. E, da mesma forma, o ICMS também não é 
um conceito de valor adicionado, então a venda com prejuízo não ensejaria a 



cláusula de créditos, em hipótese alguma. Agora, aqui, a gente tem uma 
operação atípica, mas que foi posta numa vala comum.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, esse é o ponto fundamental 
que, já na apresentação do tema, foi destacado pelo Marcos. Ficou muito 
claro. A lei é genérica; nem a lei é específica para situações que poderiam 
eventualmente justificar um tratamento desse tipo, nem o acórdão do 
Supremo o foi. Eu acho até que o Supremo... Vou tentar salvar o acórdão aqui, 
o acórdão de triste memória. Eu acho que o Supremo poderia até ter entrado 
pelo lado, não sei se seria certo ou errado, mas poderia ter estreitado a 
discussão na situação concreta. Ele poderia ter dito, por exemplo, que a venda 
por um real é uma venda por preço vil e, portanto, ela não é venda e, portanto, 
não tem direito a crédito. Ele podia ter falado um monte de coisas. Novamente, 
eu quero insistir: ele saiu pelo pior caminho, ele fugiu de todos os conceitos 
técnicos, jurídicos e emitiu um pronunciamento que até pode ser que seja 
razoável... Não sei, não estou dizendo que é. Até poderia ser razoável o 
julgamento naquele caso concreto, mas não a generalização e sob a 
fundamentação que fez. Professor Fernando.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu queria, justamente, enterrar o acórdão e não salvar 
o acórdão. Porque eu comecei a ler o acórdão que o Brandão gentilmente me 
emprestou. Lendo, lendo e fiquei procurando uma lógica no acórdão e não há 
nenhuma lógica, qualquer lógica, e, no final, fica pior, fica patente essa falta 
de lógica de uma corte constitucional que salta aos olhos. Diz o acórdão: “A 
recorrente efetua a venda subsidiada de aparelhos de telefones celulares. 
Como então, ante a diferença, alcançar creditamento total?”. Então, só para 
concluir, então, uma corte constitucional não pode ter esse tipo de 
procedimento nos acórdãos. Inclusive, existe uma teoria na doutrina 
estrangeira sobre cortes constitucionais, que permite dizer: se a corte não 
analisa a lei ante a Constituição, a decisão merece ser revista, mesmo uma 
decisão de corte constitucional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos encerrar. Acho que o tema 
foi ótimo. A sua trazida aqui foi muito importante, acho que todos estão 
satisfeitos, não com o acórdão, mas com os debates. Eu quero reiterar, porque 
havia menos gente na entrada aqui, os cumprimentos nossos e a manifestação 
da nossa alegria, a nossa alegria do instituto, pelos nossos queridos Fernando 
Zilveti e Gerd Rothmann terem adquirido a condição de livros docentes da 
faculdade de Direito da USP, nessa semana, fato auspicioso para nós. 
Parabéns aos dois! E reitero o lançamento do livro do professor Schoueri, dia 9 
de maio, segunda-feira da semana que vem, no Clube Paulistano, às 18 horas 
a palestra dele, e às 19h30, os autógrafos. Precisa levar convite para maior 
segurança. Nós temos aqui na mesa e temos na secretaria, quem quiser 
retirar. Muito obrigado. E nos reunimos na semana que vem. 
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