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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alô, bom dia a todos. Nós 
vamos dar início à mesa de hoje um pouco..., a mesa está um 
pouquinho desfalcada quantitativamente, mas não qualitativamente, 
obviamente. O professor Ricardo está viajando e o professor Schoueri 
também está viajando. Então, nós vamos aqui dar início aos trabalhos. 
Eu pergunto se alguém tem alguma comunicação a fazer, ainda aqui no 
pequeno expediente. Alguma decisão do Supremo interessante, 
Brandão? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, nada. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mara? 

Sra. Mara: Estão de férias ainda. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Já quer avisar do congresso? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pode. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a minha voz está um pouco, não é, 
cavernosa, mas eu acho interessante que os senhores, como dizem, 
podem agendar já o nosso próximo congresso de Direito Tributário 
Internacional, que vai ser em 19 a 21 de agosto. E o tema básico é sobre 
o BEPS. Então, BEPS é aquele palavrão, desculpem, é aquela sigla que 
criaram que significa ‘Base Erosion and Profit Shifting’, ou seja, a 
grande preocupação, esse projeto veio, basicamente, foi elaborado pela 
OECD, né? Dos vários países membros que vêm a reduzir ou até 
perdendo a sua receita pela transferência das atividades e dos 



resultados para outro país. Então, a rigor, é um plano que visa 
combater a dupla não tributação, não é? E, realmente, é um programa 
bastante detalhado, tem uma série de críticas que se podem fazer. 
Inclusive o professor Rubens, que era da OECD, chamou o próprio 
formato desse projeto de um ‘military approach’, ou seja, é muito 
agressivo, é muito problemático para o contribuinte. Mas eu participei 
de um evento em novembro, realizado em Munique, que é exatamente 
promovido pelo fisco alemão, aliás, alemão não, lá foi o fisco da Baviera, 
que lá o imposto de renda e, consequentemente, a parte de Direito 
Tributário Internacional são de competência dos estados, e os próprios 
representantes do estado da Baviera, apresentaram posições bastante 
críticas, temendo muitos conflitos se esse projeto for implementado. 
Então, de qualquer maneira, eu queria justamente avisar que vamos ter 
esse evento com uma série de professores convidados, do exterior 
também, então eu acredito que esse tema que é da maior atualidade, 
vai ser examinado dentro dos moldes que nós conhecemos dos nossos 
congressos. Acabei de fazer o marketing. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Muito obrigado, professor 
Gerd. Alguém mais quer fazer alguma comunicação no pequeno 
expediente? Bom, então nós vamos passar para a nossa pauta. Luiz 
Carlos, o primeiro tema da nossa pauta é o tratamento tributário do 
‘leasing’ na visão do Supremo Tribunal Federal. O Luiz Carlos se 
prontificou a fazer uma análise dos acórdãos que tratam sobre a 
incidência do ISS na locação dos bens móveis, da incidência do ISS nas 
operações de ‘leasing’ e a incidência do ICMS na importação de bens 
sob contratos de ‘leasing’ também. Então, Luiz Carlos, por favor. 

Sr. Luiz Carlos: Bom dia a todos. Acho que, esse tema, ele é mais uma 
continuação do que foi tratado na semana passada pelo Dr. Roberto 
Siqueira Campos, que enfocou a última das decisões que estão listadas 
na pauta, que foi a decisão pela não incidência do ICMS sobre a 
importação de bens sob o regime do arrendamento mercantil. Então, 
para complementar a exposição, a abordagem que eu vim fazer aqui é 
mais panorâmica e expositiva, e focada principalmente na questão do 
ISS sobre o ‘leasing’ e nas duas primeiras decisões que enfocam esse 
tema. A questão que foi tratada, que foi tangenciada na semana 
passada, que o professor Gerd levantou sobre os problemas e os 
defeitos da tributação sobre o consumo no Brasil, um dos vícios de 
origem seria essa divisão entre estados e municípios, e o critério que foi 
utilizado para essa divisão, que está muito calcado na qualificação de 
negócio jurídico. Ou seja, os municípios ficam com os serviços e os 
estados ficam com as operações mercantis. E cria-se um problema aí de 
qualificação, o negócio jurídico tem que ser qualificado num campo ou 
em outro. E esse problema de qualificação você também cria uma zona 
cinzenta, zonas fronteiriças entre esses campos de incidência e isso dá 
ensejo tanto a um como a outro, conforme a interpretação, não é? Tanto 
ao posicionamento de um contrato específico numa zona de intersecção, 
em que o contribuinte vai brigar tanto com os estados, como com os 
municípios, e também numa zona de exclusão em que se sustenta que 



não incide nada de imposto indireto sobre o contrato. O ‘leasing’, ele 
está bem nesse caso, porque o ‘leasing’ foi uma construção, ele é, do 
ponto de vista econômico, híbrido, não é? Ele é uma construção, ele é 
um negócio que foi sendo ajustado ao longo do tempo e que depois 
disso, quer dizer, procurou-se, o direito procurou regulamentar essa 
realidade, essa dinâmica comercial e criou um contrato híbrido, um 
contrato que a doutrina se debruçou e identificou vários aspectos nele. 
Então, identificou-se no ‘leasing’ um elemento de compra e venda, um 
elemento de financiamento, um elemento de prestação de serviços, e 
isso cria a dificuldade. Como se qualifica isso e como se tributa esse 
contrato que ninguém sabe direito situar, como a lei complementar, no 
plano legal? As leis complementares, dentro da atribuição de inibir 
conflitos de competência, resolveram essa questão em favor do ISS, 
porque tanto a lista de serviços do anexo, hoje, à Lei Complementar 
116, antes dela ao Decreto-Lei 406, com as alterações subsequentes da 
lista de serviços, enquadravam, colocavam lá o arrendamento mercantil 
na lista de serviços, isso já era suficiente para se verificar a tributação 
do ISS. E, além disso, a Lei Complementar 87, ela tem lá um artigo 
específico, nem precisaria ter, mas tem lá um artigo específico que diz 
que o ICMS não incide sobre o ‘leasing’. Então está bastante reforçado 
na visão do legislador complementar que esse tipo de contrato ficaria na 
competência dos municípios. Então, o problema ocorreu e vem aí o 
primeiro julgamento que é o caso 116.121, se não me engano, ele foi de 
final de 2000, começo de 2001, que não trata do ‘leasing’, ele trata da 
locação. É o caso da locação dos guindastes. Só que o que aconteceu 
nesse precedente? Por que ele é tão importante? Porque ele deu uma 
interpretação para o conceito de serviços muito mais restrita do que 
aquela que prevalecia e do que aquela que constava na lei 
complementar. Ele acatou a tese sustentada por grande parte da 
doutrina de que o serviço deveria ser analisado da concepção jurídica 
do termo, e com isso, dentro dessa interpretação, o campo de incidência 
do ISS diminuiu na visão do STF, e vários contratos, então, passaram a 
ficar de fora, mantida uma linha de coerência com essa interpretação do 
Supremo e, principalmente, o ‘leasing’. Porque o ‘leasing’ tem uma 
afinidade muito grande com a locação. Então, os posicionamentos que 
estavam aceitos, inclusive nesse acórdão dos guindastes, ele não aborda 
o ‘leasing’ diretamente, mas ele faz várias menções ao ‘leasing’ e 
dizendo, na época, que o Supremo nunca apreciava essa questão, ele 
sempre remetia ao STJ, e o STJ até declarava que o ‘leasing’ estava na 
lista e isso estaria, de certa forma, resolvido. Com essa nova concepção, 
ficou essa questão em aberto, se incide ISS sobre ‘leasing’ ou não. Tem 
uma coisa importante, que eu estava falando dos elementos, eu vou 
voltar um pouco atrás, estava falando dos elementos do ‘leasing’, mas a 
doutrina firmou um posicionamento de que, bem, o ‘leasing’ possui 
todos esses elementos, mas o 'leasing’ deve ser analisado como contrato 
único. Então, seria assim, ‘leasing’ é ‘leasing’, ‘leasing’ não é 
financiamento, ‘leasing’ não é locação, ‘leasing’ não é serviço, ‘leasing’ é 
‘leasing'. E aí, só que ‘leasing’, na essência, ainda que se aceite essa 
posição de que é um contrato, um contrato único, um contrato híbrido, 



mas não basta, mas ele não seria uma coligação de contrato, um 
contrato único, importa saber é se esse contrato encerra uma obrigação 
de fazer. Então, teve essa discussão, e a questão voltou à tona no 
segundo precedente, que é o 540.829 e que se analisou especificamente 
o ‘leasing’. E, essa decisão, ela foi interessante, e ela abre algumas 
brechas de discussão. Porque o princípio do voto do ministro Eros 
Grau, ao se ler o voto, dá claramente a entender que o STF romperia 
com a posição adotada anteriormente, de que o ISS incide sobre a 
prestação de serviço na acepção jurídica. Existe inclusive nesse voto 
uma menção a um parecer do ex-ministro Ilmar Galvão, que diz que a 
função da lei complementar no ISS seria declarar aqueles serviços 
puros, seria simplesmente elencar os serviços puros, seria trazer para a 
competência dos municípios as atividades tidas como mistas, então, 
aqueles elementos que existem serviços e operações mercantis, seria 
simplesmente mencioná-los e trazer, dizer que “olha, essa atividade está 
sujeita ao ISS...”. E uma terceira que seria o seguinte, colher atividades 
indeterminadas, atividades que não seriam serviços e trazer essas 
atividades também para a competência do ISS. Eu falo, claramente, 
tributar, em excesso, atividades que, a rigor, pela sua essência não 
seriam serviços, e inclusive faz considerações sobre o termo “imposto 
sobre serviços de qualquer natureza”, fala que o termo “qualquer 
natureza” não pode estar à toa, então, essa “qualquer natureza” amplia 
a competência de serviços. Então, ele envereda por essa linha, mas ele 
não chega a romper uma posição anteriormente adotada. Porque, ele 
fala, olha, o ‘leasing’, ele tem essa natureza, também confirma 
posicionamentos anteriores e a concepção doutrinária do ‘leasing’, fala 
que o ‘leasing’ é um negócio jurídico próprio, inconfundível com os 
elementos que o compõem, mas aqui, para o ISS, prevalece o elemento 
financiamento. Então assim, o ‘leasing’ é ‘leasing’, mas o elemento 
financiamento prepondera, o elemento financiamento é um fazer, logo, 
incide ISS sobre ‘leasing’. É uma posição que cai um pouco em 
contradição, porque você afirma que o ‘leasing’ tem natureza jurídica 
própria, mas de certa própria, para justificar a tributação do ‘leasing’ 
como uma obrigação de fazer, ou seja, não abandona a concepção de 
que o serviço deve ser preponderantemente uma obrigação de fazer, 
mas tenta justificar, então, ele cai em contradição, por quê? Porque ele 
disseca ‘leasing’, ele faz justamente o que a doutrina evita fazer, de 
fatiar o ‘leasing’ em seus elementos e diz o seguinte, o ‘leasing’ é 
financiamento, é preponderado o financiamento e a preponderação do 
financiamento autoriza tributação pelo ISS. Bom, em seguida, e por 
conta da exposição da semana passada, eu não vou me aprofundar, o 
terceiro precedente sobre o ICMS, que afasta a tributação do ICMS nas 
importações de ‘leasing’, e que dentro dessa concepção, ele está 
coerente, porque, se foi firmado que o contrato de arrendamento 
mercantil é tributado pelo ISS, não faria sentido se tributar pelo ICMS, 
e aqui, em minha opinião, não faria sentido você ter uma distinção, 
entre operação nacional e operação estrangeira, entre o contrato interno 
e o contrato ser levado ao exterior que implique na importação do bem. 
Até porque existe neutralidade tributária, mas o princípio do destino 



também existe em relação ao ISS. Então, se essa atividade é tributada 
pelo ISS, ela inteira vai ser submetida ao ISS, tanto do ponto de vista 
interno, quanto às importações, existe a possibilidade de se tributar 
importação de serviços. Agora, a questão que surgiu e isso foi muito 
bem explorado no artigo do professor Humberto Ávila, seriam as 
discussões que são abertas pela decisão, a partir do recurso ordinário 
592.905, a partir dessa concepção do STF de tributar o ISS alegando 
que o ‘leasing’ é um financiamento. Porque aí surge uma questão de, 
está bom, é o ISS, o ‘leasing’ é tributado pelo ISS. Só que aí então surge 
a questão, qual é a base de cálculo? Então, se pensarmos que o que 
prepondera é o elemento financiamento e no ‘leasing’ o valor da 
prestação existe uma parte que é o financiamento, uma parte que é a 
amortização do bem comprado pela arrendante, e uma parte dos 
arrendamentos financeiros também é composta por aquele valor 
residual garantido, que é a antecipação da compra. Então, o professor 
Humberto Ávila sustenta o seguinte, que, em coerência com a própria 
linha do STF, a operação de ‘leasing’, ela deveria ter a base de cálculo 
do ISS refinada, deveria ter as reduções daquilo que não 
correspondesse ao financiamento. Então, o que se sugere é uma base de 
cálculo líquida, como existem em outras operações. Existem operações 
em que há hipóteses de exclusão de base de cálculo na própria lei 
complementar, como é a construção civil, existem hipóteses em que há 
a divisão de competência, os serviços são tributados pelo ISS, os 
materiais são tributados pelo ICMS, e existem outros itens da lista de 
serviço que a lei não faz nenhuma menção a reduções de base de 
cálculo, mas a jurisprudência e às vezes as próprias consultorias 
tributárias dos municípios reconhecem, por exemplo, fornecimento de 
mão de obra com a exclusão dos salários pagos pela indústria que 
fornece a mão de obra. Então, o que se propõe, em coerência com a 
linha do STF, seria a redução da base de cálculo do ‘leasing’ àquilo que 
efetivamente corresponde ao financiamento. E isso também abre uma 
brecha, isso é uma tese que os contribuintes poderão utilizar, mas isso 
também abre uma brecha para que os municípios mesmo, eles 
contemplem leis com essas exclusões, isso num contexto de, vou 
chamar aqui, uma guerra fiscal inteligente, e que já existe em alguns 
municípios, que é o seguinte: município para fugir daquela alíquota 
mínima de 2%, ele acata todas as teses dos contribuintes sobre redução 
de base de cálculo e prevê, o contribuinte não precisa questionar, não 
precisa pleitear, já está previsto na lei, sobre esses serviços ficam 
excluídos todos aqueles elementos, por exemplo, no fornecimento de 
mão de obra, os salários, nos planos de saúde, os honorários médicos, 
ou seja, os municípios fazem nas suas legislações o que se chama de 
refinamento de base de cálculo e isso há precedentes favoráveis, então 
no ‘leasing’ isso pode acontecer, pode haver uma política de atração de 
investimentos por adoção de bases de cálculo, não vou dizer reduzidas, 
mas bases de cálculo corretas, porque dependendo da interpretação que 
você der, a base de cálculo é correta mesmo. Então são essas as 
considerações que eu tinha para a Mesa. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, obrigado, Luiz. Eu 
fiquei com uma dúvida na minha exposição aqui, eu vou passar a 
palavra para o Fernando, o Fernando vai esclarecer a minha dúvida. A 
minha dúvida é a seguinte: Existe uma linha lógica coerente nessa 
jurisprudência do Supremo em relação a esses dois ou três casos que 
foram trazidos pelo Luiz Carlos? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É muito legal estar na Mesa com o 
Bianco, ele sempre está com uma provocação científica na ponta da 
língua. E vamos lá então. A exposição, aliás, eu queria parabenizar o 
Luiz Carlos, se a gente tivesse na escolinha do professor Raimundo, eu 
diria, “eu queria ter um filho assim”. Pela análise precisa, coerente de 
um caso, os mais jovens tem que espelhar no Luiz Carlos, como é que 
se analisa um caso do começo ao fim. Esse caso, atendendo à 
provocação do Bianco, tem uma evolução e um estudo potencial à 
questão do ‘leasing’, até pela formação da doutrina e é visível isso nos 
acórdãos, a evolução, até a estrutura dos intérpretes de Direito 
Tributário em relação ao tema, fez com que eles revissem posições 
acerca do ‘leasing’, acerca da tributação sobre serviço. Então, o 
Supremo tem uma errante posição sobre locação de bens móveis que, 
no meu entender, não é incoerente, porque ela retrata momentos 
históricos daqueles que julgaram a questão, em momentos históricos 
também em função do que se entendia sobre obrigação de dar ou fazer, 
e essa polêmica que por muito tempo seguiu e ainda tem algum 
resquício poluindo a cabeça dos ministros do Supremo. Ainda tem essa 
falsa posição de preponderância do direito privado sobre o Direito 
Tributário, eu explico porque falsa, porque eu não discuto que exista 
certa preponderância orientação, mas ela não é de determinação, não é 
o Direito Privado que determina que o Direito Tributário vá levar em 
consideração sobre contratos de direito privado, e a decisão comentada 
pelo Luiz Carlos, a respeito do contrato de ‘leasing’, é uma 
demonstração dessa evolução. No acórdão que foi discutido, dois votos 
relevantes sobre a incidência de ISS sobre o leasing, Joaquim Barbosa e 
do ministro Eros Grau, discutiu-se muito o que é um contrato de 
‘leasing’, o que compreende um contrato de ‘leasing’, e até houve uma 
crítica a essa discussão de obrigação em dar e fazer, que polui um 
pouco a interpretação do contrato, então, não é que não exista a 
obrigação de dar ou fazer aqui, tendo colocado isso nesses dois votos, a 
gente consegue ver que eles não desprezam a obrigação dar e fazer, mas 
eles levam em consideração, o que também aparece em outros votos 
recentes sobre imposto de renda. Eu estava vendo agora uns votos, e o 
que tem lá, essa evolução axiológica nos tribunais, principalmente no 
Supremo, que já consideram um núcleo semântico mínimo à instituição 
das competências para os entes tributantes e esses entes tributantes 
tem que entender que a Constituição não define conceito, ela não 
encerra o conceito, ela confere competências dentro de um núcleo 
semântico mínimo, então a competência, como o Dr. Luiz Carlos disse, 
ela, em função da história da tributação sobre consumo, ela tem uma 
zona cinzenta, então tem uma competência estadual, tem uma 
competência municipal, para não falar das outras competências ainda 



da União, imposto sobre consumo. E se foi criada uma zona cinzenta 
que deixa muitas vezes manifestações de riqueza sem tributação. 
Porém, quando a gente trata especificamente do contrato de ‘leasing’, 
dado o complexo de negócios, que essa é a terminologia dada nesses 
acórdãos, o complexo típico de um..., complexo, poder falar melhor, de 
um plexo de obrigações de dar e fazer, é preciso ver a preponderância, e 
quando a gente vê a preponderância, a gente chega ao aspecto 
semântico, no núcleo semântico mínimo. Então, qual é a 
preponderância num contrato de ‘leasing’? Parece-me que essa foi a 
conclusão, pelo que eu me recordo. É o aspecto financeiro. Então, não 
estão sendo deixadas de lado a obrigações de dar ou fazer, e essa 
discussão que, “Olha, a locação é obrigação de dar”, “Ah não, é 
obrigação de fazer”. “Ah não, se for bem móvel, se não for”. Começa a 
haver uma distorção, quando que no contrato de ‘leasing’ é evidente, na 
minha visão e na visão desses dois ministros que votaram, a 
preponderância do aspecto financeiro. Eu estou lembrando, até o Luiz 
Carlos depois vê se existe aí alguma incoerência no que eu falo. Mas o 
que eu entendo, então, Bianco, é que nesta evolução jurisprudencial há 
coerência. Por que há coerência? Porque a coerência se revela a uma 
análise paradigmática, não uma sequência de decisões todas iguais, que 
isso não é coerência, isso é “repeteco”. Aí, a gente vê muito isso no 
CARF, virou um “repeteco”, então, não precisa julgar mais, aí eles ficam 
citando. E tem o TIT também. Então, é um “repeteco” que não traz 
nenhuma evolução para o Direito Tributário, nenhuma. É um 
desserviço ao Direito Tributário. Então isso não é coerência. Agora, 
quando eu trabalho em coerência, posso traçar uma linha de decisões 
iguais sempre que o paradigma seja o mesmo. Então, o grande salto de 
qualidade no sistema tributário na atualidade, não só aqui como em 
outras jurisdições, é a preocupação com esta coerência. Eu li 
recentemente um artigo fantástico sobre o IVA, na Europa, e uma 
crítica ao IVA francês, que também tinha esse problema, a legislação 
interna, por uma questão de apego excessivo ao direito privado, travava 
a evolução do IVA francês, que foi corrigido pela Corte Europeia de 
Justiça. A Corte Europeia de Justiça, naquilo que se critica, ativismo 
judiciário, o que eu reputo a excessiva crítica, não deixou de colocar a 
sua marca, dizer, “Olha, nós temos um princípio de livre circulação de 
bens e serviços intracomunitários, que possui uma força, que um país 
membro agarrado a questões de direito privado, impede este princípio”. 
Então, prepondera, então, uma posição comunitária sobre a questão 
interna. Não há um problema nisso, assim como não há um problema 
no ‘leasing’, e também acertada, vamos dizer, a preocupação do 
Humberto Ávila, que eu li esse artigo muito bacana do Humberto Ávila, 
ele pegou lá, exatamente, nesse ponto que o Luiz Carlos trouxe. Ao 
pensar desta maneira, ele tem a sua posição sobre o assunto, mas ele 
ressalta um aspecto pragmático. Ao pensar desta maneira, o Supremo 
levantou um problema para o imposto, na questão da base de cálculo. E 
aí a provocação, esta seria uma brecha para o contribuinte, nesta nova 
posição, insurgir-se, até eu brinquei no escritório, não era de ‘lege 
ferenda’, era de ‘tese ferenda’ né, por que...? Perdoem, se o latim está 



errado, mas isso era uma brincadeira. Mas o fato é que você está 
provocando uma tese, então você está falando, “Gente, ok, eu tenho 
minha posição sobre o Supremo”, que me pareceu claro no artigo do 
Humberto Ávila, ele não gostou muito da posição do Supremo, mas ele 
ficou quieto, eu não sei se em respeito ao Eros Grau, ou porque ele 
realmente percebeu que o peso desta posição é alguma coisa que 
merece um pouco de reflexão. E o Humberto é um cara suficientemente 
sereno para falar, “Espera um pouquinho, eu posso discordar, mas 
existe aí uma evolução no pensamento do Supremo por dois grandes 
ministros, dois ministros que, realmente, vale a pena a gente parar para 
ler os votos deles”. Depois eles mudam de posição quando se 
aposentam, mas é outra conversa. Mas o fato é que naquele momento 
eles pegaram o ponto certo, pegaram o boi na unha, chegaram ali e 
falaram que existe uma preponderância, porque o contrário acontece, 
como foi nesse caso do IVA francês, você vai ter manifestações de 
riqueza que não são alcançadas. Se a gente tivesse no positivismo 
clássico, no positivismo estrito, diria assim “Olha, isso não é um 
problema meu. Isso aqui não é comigo”. Mas como é que não é comigo? 
É sim. Porque uma das funções da corte constitucional é de Estado, e 
quando é de Estado, ela tem que tratar sobre estas questões de 
coerência do sistema tributário. Então, se o sistema não traz suficiente, 
vamos dizer, estrutura semântica para que isso aconteça, justamente 
porque a semântica e os aspectos polissêmicos que o Ricardo disse aqui 
na semana passada, coerentemente, fogem um pouco do positivismo, 
eles, na hora da gente fazer leis, as questões polissêmicas deixam a 
gente um pouco baratinado, é muito difícil você tratar de questões 
polissêmicas, como essa do ‘leasing’, que é polissêmico, não tenha 
dúvida de que é polissêmico, é um conceito polissêmico. Então quando 
acontece isto, é função sim da corte constitucional ajustar, fazer esse 
ajuste axiológico, e aí, Bianco, existe a coerência. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Muito obrigado, Fernando, 
acabei de descobrir que eu sou um positivista clássico. Eu queria 
perguntar para o Luiz Carlos, segundo eu entendi aqui, o Supremo 
identificou no ‘leasing’ uma preponderância do aspecto financeiro, 
considerou isso uma característica da obrigação de fazer, e concluiu 
pela incidência do ISS. Mas então a minha pergunta é a seguinte, então 
a atividade de financiamento bancário poderia estar sujeita ao ISS? 
Então toda vez que os bancos fazem um empréstimo bancário tem que 
ter claramente uma característica de financiamento, tem obrigação de 
fazer? Se houvesse lei prevendo a incidência de ISS, essa lei seria 
coerente com o sistema? 

Sr. Luiz Carlos: No ‘leasing’ financeiro, né? Senão fica distorcido. 

Sra. Mara: Mas no financiamento como um todo. 

Orador não identificado: Aí distorce. 

Sr. Luiz Carlos: Sinceramente, eu não saberia responder. Uma 
resposta mais positivista é: bem, isso está na lei complementar, se está 



na lista, isso existe um fazer, isso tem coerência com a linha do STF, 
existe um fazer, está na lei complementar, então isso é passível de 
caracterização de serviço, isso está descrito na lei complementar, então 
existe a norma geral que define, que refina, que faz a delegação do 
campo de competência, e agora uma questão que eu não saberia 
responder de pronto é o seguinte: os campos de competência do IOF e 
do ISS são excludentes? Porque o que existe na lei complementar, e se 
vê uma preocupação do legislador, é em tributar pelo ISS atividades do 
mercado financeiro que seriam atividades mais laterais, que seriam 
atividades que não entrariam, chamava-se núcleo duro do 
financiamento. Então, é a tarifa por emissão de cheque, precisaria 
pegar a lista, tem o capítulo das atividades financeiras, mas seriam 
atividades, digamos assim, secundárias. Agora, a questão, a provocação 
é: se a lei complementar resolver taxar pelo ISS o financiamento puro e 
simples? E eu acho que aí seria sustentável, a não ser que haja 
realmente uma interpretação excluindo, falar, onde incide IOF não 
incide ISS, mas em não havendo essa interpretação, a questão também 
dentro da linha de coerência da própria decisão do STF, voltar-se-ia de 
novo para a base de cálculo. Então é o seguinte: o financiamento está 
sujeito ao ISS, mas a questão é: qual é a base de cálculo? Então assim, 
o principal nunca poderia estar incluído. Da mesma forma como, 
segundo a linha do professor Humberto Ávila, o valor do bem, objeto de 
arrendamento mercantil, também nunca poderia estar incluído na base 
de cálculo do ISS. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Obrigado, Luiz 
Carlos. Vou passar a palavra para o professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, o fato é que leis complementares 
podem ser equivocadas, não é? Para iniciar, assim, a minha colocação, 
o que diz a nossa lei complementar, ou seja, o código sobre o IPI, como 
classifica o IPI? Imposto sobre a produção. Está errado. Não é só para 
produção, não é só para atividade da produção, é sobre o resultado 
dessa atividade, é sobre o produto industrializado, que eu saiba. O que 
diz a Constituição sobre essa competência de tributar dos municípios? 
Ela diz, “competência para incidir tributo sobre serviços”. Ela não diz 
sobre a prestação de serviço. Ela diz sobre o serviço, portanto, sobre o 
resultado de uma atividade e não sobre a atividade. Um trabalho de 
engenharia, um projeto, o especialista pode trabalhar um ano, se ele 
não entrega o projeto, não tem nada. Então eu acho que aí há muitos 
aspectos que não são levados em consideração, e a lei complementar 
fala: prestação de serviço de qualquer natureza. Não é isso que diz a 
Constituição. E aí vem, o que é serviço? Esse é o grande complicador do 
enunciado da discriminação da Constituição. O que é serviço? Chegou à 
conclusão que não existe em nenhum campo de direito um conceito de 
serviço que possa satisfazer a todos os aspectos, inclusive o tributário, 
não tem. Portanto, não vamos discutir declaração, constituição, 
obrigação de dar ou de fazer, eu posso dizer perfeitamente: o ISS é uma 
obrigação de dar um bem imaterial. Então essa distinção, obrigação de 
dar e fazer, na minha opinião, também não ajuda muito. Na verdade, o 



que nós temos? Nós temos um imposto que incide sobre serviços, e 
como não tem conceito, listados, taxativamente, aí vem aquela 
discussão toda, numa lista, exatamente pela dificuldade da ausência do 
conceito satisfatório. Agora, especificamente aqui, a questão diz que é o 
aspecto financeiro, eu acho que nós temos, claramente, aí o problema 
de competência, porque operações financeiras são de competência da 
União. Inclusive, vejam, no ISS, a alíquota vai de dois, praticamente, 
dois a cinco. No IOF nós temos a alíquotas de 0,000 alguma coisa, por 
quê? Porque eu posso mexer na alíquota ou na base de cálculo. Não é? 
É claro que eu não posso tributar com ISS o próprio financiamento no 
seu valor, isso seria uma aberração. Então, aberração, todo mundo diz: 
“É, não dá, então vamos acomodar”, aí encontram soluções que, em 
minha opinião, não são muito, desculpem, coerentes. Coerentes com 
essa colocação que eu fiz, é lógico, quem não concordar com isso vai 
chegar a outras conclusões, por isso que o direito é tão bonito. Mas, na 
verdade, essas são as principais observações. Deixa ver, anotei mais 
um, se tem mais alguma coisa. Não, basicamente é isso. Aliás, não sei 
se na semana passada eu referi à origem do ISS, porque na verdade ele 
substituiu um outro imposto chamado... O ISS foi introduzido pela 
reforma tributária que substituiu imposto de indústrias e profissões. Aí 
se tributava a atividade, mas isso foi abandonado, o ISS é outra coisa. 
Então o aspecto do conceito, o que é serviço? Na verdade, serviço é 
aquilo que está na lista. No sentido não de exercício de uma atividade, 
mas da entrega de um bem imaterial. Aliás, o PIS e COFINS importação, 
porque nós temos incidência sobre bens e serviços. Então eu tenho 
bens no sentido de bem material e serviços no sentido de bem imaterial. 
Mas não é prestação. Eu não vou tributar a prestação, por exemplo, de 
um engenheiro na França, eu vou tributar o quê? O valor do projeto que 
é entregue a alguém aqui no Brasil, princípio destino, que falou muito 
bem. Então eu acho que dentro de uma certa coerência, nós podemos 
solucionar problema de forma bem diferente, se nós encararmos dessa 
forma. Essa é a minha opinião, eu gostaria muito de ouvir a opinião dos 
colegas aqui. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu vou pedir, o Fernando 
tinha pedido a palavra antes. O Fernando e depois a-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só dois pontos aqui. Essa regressão 
histórica do professor Gerd é válida para a gente entender por que o ISS 
foi alterado. Então, o sistema da época tributava mal, tributava muito 
mal, tinha muita corrupção na arrecadação, então você não conseguia 
captar essa riqueza. Houve uma preocupação da Federação das 
Indústrias que tinha no seu corpo jurídico grandes professores, 
inclusive deste instituto, em perda de receita, porque crescia a receita, o 
tributo sobre indústria, claro que a indústria pujante, e as vendas e 
consignações tinham problemas, não tanto de riqueza tributável, mas 
de arrecadação. A fiscalização era ruim e a forma de arrecadação era 
péssima. E aí o que aconteceu com o Estado? Ele percebeu que havia 
uma proposta do IVA municipal, então, ele era originalmente municipal, 
quando veio com um professor americano que colocou isso na cabeça 



dos mesmos juristas, “Por que não tem IVA, se tem tantos problemas de 
imposto sobre consumo? Vamos fazer o IVA, vamos fazer o IVA 
municipal. Opa, agora nós vamos perder”. Então, tomaram o caneco 
dos municípios e colocaram o IVA, ou ICMS estadual. A reação foi: 
“Deixa-me com um pouco”. E aí veio o ISS. Então, o ISS, discutia-se 
muito pouco a questão de competências, competência federal, estadual, 
municipal, agora, competência exclusiva, residual, falando um 
pouquinho do IOF e ICMS, então, você não tinha essa discussão tão 
nítida como a gente tem hoje no campo de competências e da estrutura 
do sistema tributário na Constituição. Foi um acerto meio de chegada, 
pelo menos pelo que a gente lê-- 

Orador Não Identificado: Político. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, mas político institucional. Então, e o 
Direito Tributário é político, é essencialmente política. Então você 
trouxe esta solução e criou um problema para as novas gerações, e aí as 
novas gerações que se virassem a entender o que é serviço. Veio o 
positivismo clássico-- 

Orador Não Identificado: Bianco em pessoa. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. Não eu não diria que o Bianco-- 

Orador Não Identificado: Ele que disse. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu acho que ele é muito mais moderno 
do que ele fala que é. E distorceu mais ainda por interesses, que a gente 
falou com o Siqueira, e ele mesmo denunciou, interesses de advogados. 
Interesses de advogado. Ainda bem que foi ele falou, porque se eu fosse 
falar: “Não, mas está aqui o professor acadêmico”. Foi ele que falou. 
Interesses de advogado, e distorceu mais ainda em cima dessa tese, 
porque isto é tese, isto não tem nada de direito privado, gente, e nem de 
positivismo clássico. Clássico é o Dr. Bianco. Consistente. Não é desse 
cara que faz, “Oh! Obrigação dar, obrigação de fazer”, e foi, foi, foi, até 
chegar no Supremo. Tanto que no Supremo mesmo ele teve uma 
posição errante porque não é convincente. A evolução veio, e a questão 
do conteúdo semântico mínimo não é para dar insegurança, é para dar 
segurança, mas exige uma evolução também dos tribunais, e esse 
problema do IOF e ISS é também de uma distribuição de competências 
e, de fato, a operação financeira é de competência exclusiva da União. E 
aí volta a questão, o que é operação financeira e para que serve o IOF? 
O IOF serve para extrafiscalidade, ele serve justamente para regular, ele 
está bem explorado na tese do Dr. Schoueri, ele é a manifestação da 
tributação indutora. Então, se você fala, quer falar sobre a tributação 
indutora, pensa no IOF, porque ele regula entrada e saída de capitais, 
ele regula o próprio mercado financeiro para evitar condutas ou 
estimular condutas, mas ele não é para tributar riquezas manifestadas 
pela prestação de serviço, não é função do IOF. Assim como não é 
função do IOF resolver o comércio eletrônico que não é tributado, então, 



o que eu faço? Tributo no cartão de crédito. Ponho 6% e resolvi a vida, 
de quem? Claro, da União, que passa a usar um imposto regulatório 
para atingir manifestações de riqueza que estão pingando na área, vem 
a União e chuta para o gol. Não é besta, está lá a bola pingando, fica o 
estado de um lado e o município do outro batendo cabeça, vem a União, 
e pá! No gol. Só que ao fazer isso, ela usurpa não só a competência, 
porque a competência não é para essa função, mas ela afeta o próprio, a 
própria essência do tributo, que é regulatória e é, ele é regulatório para 
aqui e agora, ele não é para atividade constante. Ao fazer isso, ela 
distorce o sistema, se ela fica presente, ela só, ela tem que entrar, 
regular e sair, ajustar o fato, então, eu pego tributo entrada de capitais 
a 25% para evitar a especulação, o tributo contratos de empréstimo em 
curto prazo para evitar entrada e saída de capitais para justamente 
explorar o mercado financeiro a 11% de juros, eu faço isso, eu aumento, 
mas se eu deixar muito tempo essa alíquota, o que acontece? Ela passa 
a virar custo, e aí distorce o sistema de novo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Valdirene, por favor. 

Sra. Valdirene: Bom dia, Valdirene. Não, só completando, acho que na 
linha do professor Gerd e o que o Luiz Carlos colocou da nova tese, o 
Zilveti também deu uma antecipada. Se a gente admitir que dá para 
acomodar essa evolução do Supremo, se a gente admitir que a base de 
cálculo, uma vez financiamento ‘leasing’, independente das posições, se 
fechar esse entendimento, como ficaria a base? E se nó nós temos um 
IOF, como muito bem colocou o professor Gerd, o IOF ele tributa a 
operação financeira, aí fica aquela discussão. A base é uma, enquanto 
que o ISS é o serviço propriamente dito, então é o preço do serviço. Qual 
seria o preço do serviço, não o financiamento? O banco ou entidade 
financeira teria que destacar uma taxa, teria que destacar um valor, 
não poderia ser operação em si. E ainda, perseguindo essa nova tese, 
qual seria essa base se ela não pode ser o valor da operação, não é isso? 
Então ainda que a gente possa, eventualmente, questionar essa tese 
que o Supremo meio que abriu, ela também não pode se confundir com 
a base do IOF. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Pessoal, diretamente, qual seria o serviço do 
banco? Examinar o cadastro. Isso aí é o serviço do banco. Que ela 
inclusive cobra, esses trabalhos, tem todas essas taxas administrativas, 
etc. e tal. Isso naturalmente-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa, o preço é, o serviço do banco é 
o spreading então, isso é discutido em-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que eu cobro? Serviço. Quais serviços? 
Então, o que eu cobro? Então, o que eu cobro? Não é assim, que é uma 
receita, claro, se eu falar, assim, qual é a receita do advogado? 
Honorários. Então, se for por aí, então tá bom, então, não tem serviços. 
Então, você vai dizer que banco não é serviço, é serviço. Desculpe, é 
serviço. Justamente o que ele cobra, ele cobra o spread. Certo? Aí se vai 



estar bem definido ou não vai estar definido, a conversa é outra, mas 
que o empréstimo é um serviço, eu cobro por isso. Quer me emprestar 
dinheiro? Quanto você vai me cobrar? Vai me cobrar quanto? A senhora 
não vai cobrar nada? Então se vai cobrar os juros, que é justamente a 
diferença entre o que você tem e o que você vai ganhar me 
emprestando. 

Orador Não Identificado: Não, mas o leasing não é isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, devagar. Aí o que acontece? Você 
está cobrando por um serviço. Certo? Se você chegar na questão do 
‘leasing’, qual é o, o que ele faz, ele é locadora de veículo? Isso está 
discutido no Supremo, não ganha locando veículos, aliás, não está nem 
aí se você vai devolver, se você não vai devolver, se vai dar para o 
vizinho o carro. Ele não está nem aí. Ele quer saber o quê? Qual é a 
preponderância, e a preponderância é uma atividade financeira, qual é 
a atividade financeira no ‘leasing’? O que ele ganha com isso, com o 
‘leasing’? Ele ganha uma rentabilidade sobre o contrato. Então esta 
rentabilidade sobre o contrato, que é o ganho dele, é a receita, e aí, 
claro, você vai falar, não, é uma receita? É justamente essa riqueza que 
é tributada fora, então não é uma coisa que a gente inventando, o Brasil 
está criando jabuticaba, o plexo de criação, que a gente tem, não existe. 
Não estou criando nada. No mundo inteiro, cobra-se IVA sobre operação 
de ‘leasing’. Mas por quê? Porque existe uma riqueza a ser tributada. 
Ele não tem essas questões, sabe, ancestrais, um pouco da gente tratar 
em analista, ai, mas de onde eu vim? Minha mãe não gostava de mim, 
esses existencialistas, para onde eu vou? Existe uma riqueza a ser 
tributada. Ela é, é necessário, qual é a riqueza no contrato de ‘leasing’? 
É o que o banco ganha, e é assim cobrado, só que aqui não é, porque 
ficamos discutindo o ó do Borogodó. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu vou passar a palavra ao 
colega. Qual é o seu nome? 

Orador Não Identificado: Thiago. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Thiago, por favor. 

Sr. Thiago de Matos Marques: Thiago de Matos Marques. Essa 
colocação é bem na linha que eu ia talvez provocar aqui. A gente fica 
preocupado, a gente pensa muito na questão da manifestação de 
riqueza sem ser alcançada pela tributação. Então, você tributa com ISS 
ou ICMS? Só que isso, a meu ver, você acaba causando uma 
interpretação de chegada, você reconhece que há uma manifestação de 
riqueza, você assume que essa manifestação de riqueza tem que ser 
tributada especificamente pelo ISS ou pelo ICMS, ou um ou outro, e aí 
parte-se para uma interpretação tentando buscar uma norma, formas 
de encaixar aqui, ao invés de reconhecer: “olha, a norma não..., é ruim, 
vamos mudar. Enquanto a norma não muda, a gente não pode 
tributar”. E isso me incomoda um pouco, talvez eu esteja na linha 
positivista radical, mas isso me incomoda bastante, porque você tem 
um reconhecimento que a norma não é boa, ainda não está boa, a 



gente, professor Gerd trouxe uma evolução muito, um quadro evolutivo 
muito interessante e que nos prova que ela é muito recente, é uma 
evolução que está começando, a gente precisa ainda caminhar muito 
nisso. De repente a gente assume que a norma possa, ao invés de estar 
no seu auge da evolução, por isso você teria que encaixar ali, naquela 
manifestação de riqueza o ISS ou ICMS, quando, a meu ver, o problema 
é de norma, realmente é o acordo normativo, essa riqueza não foi 
alcançada ainda pela norma imposta hoje. Concordo, é uma 
manifestação de riqueza que não pode ficar alheia, enfim, por questão 
de capacidade, etc. e tal, mas então vamos mudar a norma, a meu ver, 
essa seria uma postura mais adequada. E enfim, o que por questões de 
segurança jurídica, um fato que não ocorreu durante a vigência da 
norma, que será posta ainda, não faz sentido ser tributado, isso me 
remete também, vamos dizer ao colega, às decisões, mas remete 
também aos argumentos utilizados na decisão do ‘leasing’. Eu lembro, 
se não me engano, enfim, corrijam-me, se eu estiver errado, o Dias 
Toffoli falando que nunca tinha lido nada do Banco Central 
desautorizando a cobrança do ISS sobre o ‘leasing’. Chegou a esse 
ponto de refinamento a fundamentação da decisão. Claro que Dias 
Toffoli não é referência, mas enfim, a coisa, ela caminhou muito para 
esse sentido, vamos dar um jeito de interpretar para conseguir tributar 
essa riqueza. Isso, pessoalmente, incomoda-me bastante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não tiro a sua razão, você tem razão, 
vamos dizer assim, pela visão do contribuinte, eu tenho uma 
insegurança, porque eu não sei se o que eu pratico é tributado por este 
ou por aquele imposto, eu prefiro que não seja tributado por nenhum. E 
quando você tem, como você já disse, você tem uma riqueza que não é, 
assim, visivelmente não é alcançada pela lei por um ou por outro 
tributo, você preferiria que se fizesse uma lei para então atender essa 
nova riqueza. E aí, esse artigo que eu lembrei o nome da fera, que 
chama Cyrille David, é um jurista francês que escreveu esse artigo num 
livro em homenagem ao Klaus Tipke [Le Principe de proportionnalité em 
Droit Fiscal Communautaire et Français in Joachin Lang (org.). Die 
Steuerrechtsordnung in der Diskussion : Festschrift für Klaus 
Tipke zum 70. Geburtstag, Köln : O. Schmidt, 1995, p. 511 e ss), 
sobre a ordem jurídica tributária, que ele escreveu em três volumes, já 
está na segunda edição. Esse é um livro enorme, só sobre o livro, e ele 
apontou este problema que você está exaltando. Só o quê que ele disse? 
A França, o pessoal gosta de França, o Roberto Ferraz fez uma alusão 
aqui à França que é uma maravilha, [a França] em termo político-fiscal 
é um atraso. Comer ‘croissant’ e tomar vinho é fantástico, trabalhar 
com a tributação é um mapa do atraso. Assim, não tem nada mais 
atrasado na Europa do que a França em matéria tributária. Isso dito 
por um francês. E o que ele diz? A França insiste em não se adequar às 
normas europeias do IVA. Insiste. Por quê? Porque custa. Não tem 
unidade parlamentar, vai perder receita, o estado é gigante. Então, qual 
é a posição da França? Faz cara de paisagem, aliás, o francês é mestre 
em fazer cara de paisagem, fica lá fazendo pose, não resolve a situação. 
É um desafio inclusive do BEPS. Porque ele gera um problema para a 



comunidade econômica europeia. Então, o que ele diz, corre o risco de 
advogado virar parlamentar, porque a gente fica falando, olha, não, 
então muda a lei. Eu já vi isso até de amigo meu, Eurico Santi querido, 
cara fera. Não, nós temos que ir para a assembleia, nós temos que 
forçar a mudar a lei. Então, está bom, muda a OAB, agora eu não sou 
mais advogado, inclusive fica reclamando, “não, que o advogado não 
deve propor teses, ele tem que ir para a lei”. Então, está bom, vamos lá 
ficar assessor parlamentar, então vamos lá para assembleia. Não é 
função do advogado, desculpem-me a franqueza, mas é assim, a função 
do advogado é dizer “falta lei”. Então, eu vou realmente propor a tese de 
que não tem lei, e aí, o que acontece? Eu tenho que esperar que o 
judiciário resolva. Só que se o Congresso não resolve, porque o 
judiciário não pode resolver? Quem disse que o judiciário não pode 
resolver? De onde apareceu essa ideia? Não, mas tem a separação dos 
poderes. Fraude! Não tem nada a ver com a separação dos poderes. 
Porque aí fica um ativismo judiciário. Não, outra fraude! Não é ativismo. 
O fato é que você tem duas competências, você tem lei para os dois, 
então se eu optar por qualquer outra coisa, concordo, mas você tem, se 
eu optar por uma, eu forço uma atividade parlamentar, porque ao dizer 
que não é nenhuma, que foi o caso do PIS/COFINS faturamento, outro 
movimento de advogado, de grandes planos de advogado, ganharam 
muito dinheiro com isso, não, que não é legal. O que foi feito? 
Ganharam a tese, no dia seguinte, mudou-se a Constituição. 

Orador Não Identificado: Mas não com efeito retroativo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, aí provoca outro tipo de reação 
que também gera insegurança jurídica, porque você vai ter tudo 
constitucionalizado, e o que não está constitucionalizado não serve, e 
que se cria a falsa ideia de que tudo tem que estar na Constituição, e aí 
vamos ter o conceito constitucional de tributo. Fim da feira do caqui. A 
Constituição tem que dar conceito de tributo, se a Constituição não der, 
estamos lascados, e aí cria-se o constitucionalismo tributante, não o 
constitucionalismo tributário, ele é tributante, tudo vai virar emenda. 
Então, isso é um problema para a segurança jurídica também. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, eu acho que esse 
assunto está bem discutido, a gente tem outros assuntos na pauta, mas 
o professor Gerd quer fazer um comentário final aí. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É para encerrar, inclusive eu gostei muito 
da sua colocação, porque, no fundo, é tudo uma legislação mal feita, os 
legisladores têm outras atividades e interesses. Mas essa questão, eu já 
falei várias vezes aqui, eu não encontrei nem na Bíblia, nem no Alcorão, 
algum dispositivo, alguma regra que diga: “Todo sinal de riqueza tem 
que ser tributado”. Não existe. O que é tributado é aquilo que, um 
exemplo dos nossos países chamados democráticos, o que uma 
Constituição estabelece. E eu tenho, dentro da regra de interpretação, 
que fazer uma interpretação sistemática, quer dizer, todos os recursos 
de interpretação, senão acontece aquilo, não é, que o Zilveti estuda 
muito, a história da tributação, ele faz direito comparado, eu lembro o 



seguinte, de uma forma, aliás, é um pouco humor negro, de uma forma 
jocosa, na época do nazismo, diziam que havia um projeto de lei para 
reduzir o Direito Penal a um diploma de dois artigos. Artigo nº 1: Quem 
não se comportar de acordo será devidamente punido. Art.2º: Revogam-
se as disposições em contrário. Isso no Direito Tributário. Então, seria 
como: Quem demonstrar algum sinal de riqueza será devidamente 
tributado. Revogam-se as disposições em contrário. Espero que nós não 
cheguemos a esse ponto. 

Orador Não Identificado: Faltou um negócio, dirija-se ao guichê de 
pagamento.  

[risos] 

[falas sobrepostas] 

Dr. Fernando Aurélio Zilveti: Só uma ressalva. O senhor disse no 
começo da nossa conversa aqui, sobre a sua preocupação com a 
questão de tributação internacional e o senhor está convidado, o 
professor Gerd está convidado a uma série de painéis na Alemanha 
sobre BEPS, só que o que nós estamos falando, e cuidado com essa 
questão de dizer, não há problema de riqueza não ser tributada, porque, 
dependendo da riqueza, é justamente o que nós estamos estudando no 
BEPS. Isso chama ‘Base Erosion’, ou seja, para você ter distorções 
grandes, inclusive provocadas, que é a preocupação no comércio 
eletrônico, que gera uma grande riqueza, é a dinâmica da sociedade 
econômica, tecnologia gerando uma nova riqueza, o ‘leasing’ é dinâmica 
socioeconômica, novas formas contratuais gerando grande riqueza. Não 
tem problema não tributar tudo, a ideia não é tributar tudo, mas 
grandes riquezas não sendo tributadas gera erosão de base, porque 
você passa a ter uma base menor, que é a grande preocupação dos 
Estados Unidos, justamente porque grandes corporações através dos 
seus grandes advogados e grandes economistas estruturam negócios 
jurídicos cada vez mais dinâmicos, inclusive evadindo base tributária, 
‘shifting’, ou seja, levando para outras jurisdições e com isso o Estado 
fica sem base tributária. É o que está acontecendo com os municípios, 
falando do nosso angu aqui, é que os municípios não tem base 
tributária nenhuma, não tem base tributária alguma. E o que é isso? 
Isto chama-se ‘Base Erosion and Shifting Profits’ tupiniquim. 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Professor, desculpe, mas não dá. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Diretamente, eu só posso erodir a base de 
algo definido em lei, porque se não está definido em lei, não posso 
erodir nada, aí é uma nova tributação que precisa ter legislação. E 
finalmente, quanto a tributação, direito comparado é sempre meio 
perigoso. Por exemplo, na Alemanha, no IVA federal, pelo menos a 
legislação federal, a arrecadação não, mas o que tributa? Mercadoria, 
serviço e até a transmissão de bens imóveis, porque eu posso colocar na 
minha legislação todas essas hipóteses. A lei-- 



Orador Não Identificado: A lei que define. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente esse é o ponto. Então, no 
momento que a lei define, incide sobre o bem imóvel, não tem 
discussão, assim, metafísica ou qualquer coisa desse tipo. Então, na 
verdade, o grande problema é a legislação muito mal feita, que é a 
felicidade dos advogados. 

Orador Não Identificado: Sim, e o Fernando fica criticando, a gente 
não tem culpa. 

Orador Não Identificado: Exatamente. 

[risos] 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, senhores, eu acho que o 
assunto está bem discutido, não é? Vamos passar para o novo assunto. 
Alexandre, você colocou aqui um caso de repercussão geral no 
Supremo, sobre crédito de PIS e COFINS na atividade comercial e/ou 
industrial. Então, você quer falar, por favor? 

Sr. Alexandre: Primeiramente, eu queria, estou falando aqui em baixo 
do nosso emblema, pró-ensino e justiça da tributação. E nessa questão 
do PIS/COFINS, agora o Supremo vai decidir, tem uma guerra entre os 
positivistas, que nem são tão defendidos na doutrina, porque a própria 
Receita Federal faz, às vezes, ao disciplinar os créditos de PIS/COFINS 
como se regula e tal. E tem, não sei como se diria, os que defendem os 
princípios da Constituição, né? Então seria uma corrente, mais assim, 
de justiça fiscal, ou como o Dr. Fernando, como a gente escutou agora a 
pouco, quando se depara com distorções, a defesa do que é justo, e para 
isso, fazemos uma interpretação sistemática para não se cair em 
absurdos. Coisas como, o Dr. Schoueri defendeu aqui, a ilogicidade do 
PIS/COFINS. Que resultaria na inconstitucionalidade total da norma, 
que, pragmaticamente, eu sou um pragmático, não sou nem positivista, 
pragmaticamente atentaria contra a própria república, então não teria 
muito sentido o supremo dizer “ninguém paga PIS/COFINS, porque a lei 
é ilógica”, então é uma questão base. Por isso é que nós, contribuintes, 
dentro de uma postura da justiça fiscal, temos esse caso agora no 
Supremo Tribunal. Vou ler a ementa, para ficar gravado, né? Recurso 
Extraordinário com Agravo. Tributário. Princípio da não 
cumulatividade. Art. 195, § 12, Constituição Federal de 88. PIS. 
COFINS. Artigo 3º, notadamente inciso II e §§ 1º e 2º, das leis n.º 
10.833/2003, 10.637/2002. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/2004. 
Relevância da matéria e transcendência de interesses. Repercussão 
geral reconhecida (Repercussão geral no Recurso Extraordinário com 
Agravo n.º 790.928/ Pernambuco). Então a discussão é que o 
PIS/COFINS foi alçado a um princípio constitucional pela não 
cumulatividade, só que a norma que rege a matéria traz essa distorção. 
Principalmente, o primeiro ponto que eu colocaria é o seguinte: o 
comércio, que temos prestação de serviço, comércio e indústria, e ainda 
a agroindústria é o setor primário da economia, setor secundário que 
está a indústria, e o setor terciário que está o comércio. Os economistas 



‘lato sensu’, entende-se que o comércio, o setor de serviços, o comércio 
é um serviço ‘lato sensu’, então, primeiro ponto é esse. Como o Dr. Gerd 
bem colocou, o setor terciário, então, quando a gente coloca, via norma, 
principalmente, o § 2º, vou ler de uma delas, repete-se nas 10833/2003 
e na 10.637/2002. Dois: bens, aí falando dos créditos, do caput do 
art.3º, do valor apurado na forma do Art.2º, a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação à: II: Bens, primeiro que diz o 
caput pessoa jurídica ‘lato sensu’. Bens e serviços utilizados como 
insumo na prestação de serviço na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, 
exceto em relação ao pagamento, que trata o Art. 2º, da lei 10485 de 03 
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou portador, ao concessionário, 
pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 
87.03 e 87.04 da TIPI; redação dada pela lei 10865/2004. Esse artigo é 
bem ilógico, né? O agente, ele é bem distorcido, o legislador aqui pecou, 
né? Primeiro, bens e serviços, coloca na fabricação que aí se diz 
industrial, tem direito aos créditos. Aí diz: Prestação de serviço, ou seja, 
excluir-se-ia os comerciantes ‘stricto sensu’, né? Só que o sistema 
tributário, a indústria faz créditos de, por exemplo, de prestação de 
serviço, toma crédito de telecomunicações, é tomado créditos, de 
energia, são serviços, né? São bens imateriais, fretes, etc., o 
comerciante também toma esses créditos, porque a Receita Federal 
permite. Ela também toma créditos de fretes, toma crédito de energia, e 
de telefonia também, alguns casos. Primeira distorção do sistema. 
Depois o sistema que a própria norma diz que traz aqui a relação de 
concessionários, faz uma exclusão, mas diz, olha, então quer dizer que 
a venda dá crédito. O próprio sistema, eu compro isso no industrial, 
compro insumos, fabrico produto e os vendo, tomo o crédito, o tomador 
vai ter um valor agregado, vai pagar PIS/COFINS sobre essa receita 
agregada e o comerciante vai receber esse produto, vai fazer o crédito, 
vai vender e vai fazer o que? Vai também agregar o valor e vai pagar o 
PIS/COFINS sobre o valor agregado. Ou seja, o princípio da não 
cumulatividade está preservado. É esse que é o sentido da norma. Só 
que o grande embate que o comércio tem hoje, por isso que eu trago 
essa questão, o que são os insumos, porque o insumo não é só energia, 
não é só compra e venda de bens. Como a própria indústria tem várias 
questões, discutindo os uniformes, etc., os produtos, então, essa 
discussão também que, hoje, existe entre o PIS/COFINS, há o que acha 
que o crédito é físico, só o que se usa no produto agregado, todo o resto 
não dá crédito, só o que a ficção legal permitir, o princípio da não 
cumulatividade volta a ser como se fosse o ICM, o que o legislador der é 
um favor legal, não é um direito. Que a gente viu essa distorção, que até 
hoje temos a Lei Complementar 87, quanto ao ICMS do princípio do 
crédito financeiro postergado, ou seja, o princípio existe, mas não é 
aplicado por questões de caixa de governo. Nesse caso aqui, o Supremo 
vai se deparar com essa questão. E eu defendo essa questão dos 
insumos essenciais aplicados na atividade, então, tem vários artigos 
defendendo, muitos artigos, que estão sendo escritos, defendendo que 
os insumos em geral, chegam até ao radicalismo, que qualquer despesa 



daria crédito, ou num granulado, fazendo assim, uma interpretação 
assim, mais granulada, como se diz, ‘cum grano salis’, né, seria o que? 
Aqueles produtos essenciais. O que é essencial? O imposto de renda diz 
o que eu posso tomar como despesa, aí também tem umas que não, 
mas não pode usar imposto de renda. Mas são indícios que a gente 
pode seguir. Mas espera aí, o imposto de renda permite que eu deduza 
isso como despesa operacional, se isso é uma despesa operacional está 
ligada à minha atividade, logo, por que não dar crédito ao PIS/COFINS? 
Se a lei diz que tudo que eu posso tomar, que seja custo meu, daria 
crédito no sentido lato. E a grande discussão que eu trago, que eu 
defendo, é se o cartão, se os pagamentos feitos pelas empresas 
comerciantes para as operadoras de cartões dá crédito ou não, se isso é 
um insumo essencial ou não, se alguma varejista hoje pode prescindir 
da maquininha de uma operadora de crédito à sua disposição, se isso 
no mundo moderno é essencial ou não. Essa é a discussão que eu 
defendo, seria uma das distorções, essa isonomia tem que haver entre o 
industrial e o comerciante. Entre o prestador de serviço, claro, mão de 
obra, entende-se que mão de obra, a própria mão de obra não gera 
crédito, aí se eu terceirizar talvez gere ou não, tem essa discussão nos 
tribunais que tem ido para o STJ, ter ido para uma linha mais 
fiscalista, ou seja, já vi acórdão, o crédito é físico, se eu não aplicar na 
minha atividade aquilo, não tiver, se aquela porca, eu não comprar e 
não usar aquela porquinha na máquina que eu fiz, não vai dar crédito, 
não é Brandão, começa a chegar a essas distorções. Essa é a defesa que 
se tem que fazer no Supremo, e o aí o Dr. Fernando até disse, defendeu 
certo ativismo, eu não sei se seria um ativismo, mas se fizesse uma 
interpretação, agora o Supremo tem a oportunidade de afastar as 
distorções. Falar, “olha, o princípio da cumulatividade deve ser 
prestigiado, a lei prevê, inclusive o § 3º, o direito ao crédito aplica-se a 
exclusiva ação em relação à”. Que nem aqui, inciso III: Aos bens e 
serviços adquiridos e aos custos e despesa incorridos a partir do mês 
em que se iniciar a aplicação dos dispostos nessa lei. Quer dizer, o que 
é bem, serviço? Não é, a operadora do cartão de crédito presta-me um 
serviço se colocar a máquina à minha disposição e cobra-me por isso. E 
cobra-me. E ela vai pagar sobre essa receita PIS/COFINS. Então, o 
princípio da não cumulatividade está preservado. Então, pretende-se a 
coerência do sistema, viu, doutor? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Obrigado, Alexandre. Eu vou 
passar a palavra para o Thiago, depois para o Luiz Carlos, e depois eu 
tenho certeza que o Brandão vai querer fazer um comentário. 

Sr. Thiago de Matos Marques: Alexandre, eu só queria, na verdade, 
esse é um tema sobre o qual eu penso bastante, até os vários trabalhos 
sobre essa questão, eu acho que, algumas premissas, a gente tem que 
fixar, talvez a primeira delas seja a questão da, vamos dizer, da 
existência de um conceito constitucional de não cumulatividade para 
fins de PIS/COFINS, isso eu confesso que, pessoalmente, eu não 
consigo enxergar na indicação constitucional da não cumulatividade 
PIS/COFINS, contornos sequer parecidos com o que existe para ICMS, 



até mesmo para IPI. Dito isso, a meu ver, sequer precisaria existir 
aquela previsão constitucional de que a lei definirá, eu acho, que a 
forma como o imposto será calculado ou não, é basicamente questão de 
lei ordinária e a 10833, assim como todas as outras, 10.637 e as 
demais normas ligadas ao assunto, fizeram isso, se fizeram bem ou mal, 
é uma discussão, acho que, enfim, a questão está posta. Agora, olhando 
para a norma, se você olhar para o Inciso I, para o art.3º você vê ali que 
a aquisição de bens para revenda dá direito a crédito, olhando para o 
Inciso II, insumos utilizados na produção e na prestação de serviço, ou 
seja, além que se questione a correção da adoção dos conceitos, me 
parece que fica claro uma interpretação desses dois Incisos quando 
colocados um em seguida do outro, parece-me que fica claro que você 
tem ali uma visão do legislador naquele momento de separar o comércio 
que foi contemplado pelo Inciso I, a indústria e o serviço que foram, 
então, contemplados pelo Inciso II. Então, essa é a minha leitura. Mais 
do que isso, se a gente voltar para exposição de motivos da MP 66 que, 
então, instituiu o PIS não cumulativo, lá diz que a intenção do 
legislador era aperfeiçoar a tributação pelo PIS/COFINS, mantendo a 
carga tributária, isso é importante, a ideia ali não era uma desoneração 
ou uma sobrecarga do PIS/COFINS, era uma manutenção do 
PIS/COFINS. Dito isso, eu fiz um exercício econômico, e aí, 
simplesmente para fins de debate aqui, eu acho que nem vem muito ao 
caso. Quem trabalha com setor varejista sabe das margens que são 
extremamente reduzidas, ou seja, se você pega um, adquire um produto 
da indústria por 100, você dificilmente vai conseguir vender aquilo na 
sua prateleira por 200, você geralmente tem uma margem muito, muito 
enxuta, você tem a diferença que você paga na indústria, ou seja, o que 
dá direito ao crédito pelo Inciso I e você vende para te gerar a receita, 
geralmente está abaixo. E se você fizer uma simulação, qualquer coisa 
até 40% de diferença, você está recolhendo menos do que você recolhia 
na sistemática cumulativa, ou seja, já não caberia falar em 
manutenção, você já tem uma desoneração sobre a perspectiva daquele 
contribuinte específico ainda que, sistematicamente, você tenha 
eventualmente uma majoração da arrecadação. Além disso, além dessa 
possibilidade que já, vamos dizer assim, garantiria a manutenção da 
carga para todo aquele comerciante que põe a venda seus produtos por 
um valor até 40% maior do que os adquiriu, você ainda tem outros 
créditos que são notadamente conferidos ao setor de comércio, como 
energia elétrica, aluguel de prédio, frete e armazenagem, que são 
despesas significativas para o setor, e outros, bens adquiridos, enfim, 
outras questões, outros créditos que também vão garantir no final uma 
carga significativamente menor do que aquela que talvez a empresa 
tivesse antes. E aí eu sempre gosto de lembrar algumas decisões muito 
interessantes do [Leandro] Paulsen, lá no TRF-4, justamente, sobre 
isso, a primeira, se não me engano, foi em 2007, antes até de ele ir para 
o STF, quando ele voltou, ele manteve essa linha, e outros 
desembargadores do TRF-4 também tem decidido nesse sentido, que 
quando o contribuinte consegue demonstrar que a carga tributária dele 
de PIS/COFINS, especificamente, teve uma majoração abrupta, 



significativa, o TRF-4 tem entendido que esse contribuinte, ele tem o 
direito, então, de manter o seu recolhimento pelo regime cumulativo, 
isso foi deferido em algumas empresas do setor de serviços, quando aí 
sim, você tem um custo muito elevado, uma mão de obra e não em 
bens, aquisição de bens ou de insumos, que também são tributados 
pelo PIS/COFINS, e, por isso, gera um direito ao crédito, mas a mão de 
obra, você não tem direito nenhum, então, essas decisões do Paulsen, lá 
do TRF-4, são bastante interessantes nesse ponto, quando o 
contribuinte consegue demonstrar que teve uma majoração muito 
significativa, aí sim, eu vejo um argumento. Agora, eu tenho dúvidas se 
o setor de comércio conseguiria fazer essa prova. Então assim, isso me 
incomoda um pouco, porque eu acho que você não tem talvez, vamos 
dizer, uma majoração tão abrupta da tributação pelo PIS/COFINS a 
justificar talvez essa postulação, e buscar na interpretação de insumos, 
também para o setor de comércio, eu não sei se há uma saída coerente, 
enfim, eu estou só, confesso que ainda estou no processo de 
ponderação, estou pensando muito sobre isso, mas é um ponto que eu 
não consigo, eu sinceramente, eu não vejo como aplicar o Inciso II para 
atividade de comércio, pelo menos até hoje, até onde eu cheguei, eu não 
consegui enxergar isso. Mas eram só outros elementos que eu queria 
trazer para a discussão que, não simplesmente, aplica-se ou não se 
aplica no Inciso II para o setor de comércio. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos: Obrigado. Eu acho que muito do que eu ia falar já foi 
dito pelo colega em relação a essa questão da existência ou não de 
princípio de não cumulatividade em relação ao PIS/COFINS. Mas o 
ponto que eu queria até completar, é que existe uma não 
cumulatividade ideal, que é um plano financeiro, e essa não 
cumulatividade ideal, é claro que se alinha com o que se convencionou 
chamar de crédito financeiro, nos termos crédito financeiro e crédito 
físico, eles são imprecisos, mas eles trazem uma noção que todo mundo 
conhece, só que a não cumulatividade positivada ela está muito aquém 
da não cumulatividade ideal, e isso inclusive para o ICMS, o ICMS 
existe, a não cumulatividade constitucional e existem construções 
doutrinárias muito sólidas defendendo que o princípio da não 
cumulatividade para o ICMS deveria ser regido pelo crédito financeiro, 
só que mesmo para o ICMS, onde existe essa base, a jurisprudência, ela 
toda tem sido muito restritiva, e tem alguns exemplos, por exemplo, as 
restrições, houve a Lei Complementar 87, foi um avanço em relação ao 
crédito, mas houve depois um retrocesso pela Lei Complementar 102, e 
praticamente todas as restrições ao crédito introduzidas pela Lei 
Complementar 102 foram validadas pelo Supremo. Outro exemplo em 
relação ao ICMS, que nos deixa bastante pessimistas com esse 
julgamento do STF, perdão, eu acho que não é nem do STF, mas é uma 
questão, se não me engano do STJ, foi uma diferenciação sobre crédito 
de energia elétrica, porque o crédito de energia elétrica, ele é permitido 
pela indústria e não para comércio, e o setor varejista pleiteou e obteve 
decisões favoráveis num primeiro momento, no sentido de que existem 



atividades, em supermercados, em varejos, que seriam análogas a 
industrialização. Então, por exemplo, frigorífico, setor de corte, em 
varejo de panificação, varejo de material de construção, mistura de 
tintas, então, se existir, até fazer um rateio entre o consumo dessa 
energia e o consumo, dessa energia e o consumo das outras atividades. 
Depois, a jurisprudência reverteu-se e negou-se o crédito sobre essas 
atividades, ainda que a ideia fosse industrial. E outras tantas, descendo 
para o nível dos estados, outras tantas decisões claramente em relação 
ao ICMS são orientadas pelo crédito físico, então, se isso existe em 
relação a um tributo cuja não cumulatividade é constitucional, o que 
dizer em relação ao PIS/COFINS. Então, eu acho que a tendência de se 
apreciar isso por uma concepção muito restritiva é enorme. Tanto que o 
que se discute no setor industrial do direito ao crédito, extensão de 
direito ao crédito do PIS/COFINS, está muito ligado ao conceito de 
insumo, ou seja, existe um termo na lei que é impreciso e o que se 
discute é a amplitude desse termo, se tais aquisições da indústria são 
insumos ou não. E aí, se tem a opção do imposto de renda, do IPI, varia 
no caso a caso, mas estender essa não cumulatividade mais ampla de 
PIS/COFINS para o comércio, eu confesso que eu torço muito, mas é 
torcida. Agora, se fizer uma análise histórica e tudo, eu acho que as 
perspectivas são muito pessimistas. 

Sr. João Francisco Bianco: A Valdirene também vai falar. 

Sra. Valdirene: A questão aqui é só para dividir as discussões, não é, 
porque foram colocados muitos temas, é a questão de competência. O 
Supremo, o que ele vai analisar é a questão do § 12 do art. 195, a 
questão da recepção ou não das normas. Porque quando foram criadas 
a 10637, a 10833, a 10865 não havia o § 12 na Constituição, e aí, o que 
se defende, até tem um artigo na dialética sobre isso, é a recepção ou 
não, porque o termo não cumulatividade foi introduzido na 
Constituição, se até então o legislador tinha liberdade para dar ou tirar 
crédito, como ao criar base de cálculo, a partir do momento que o termo 
não cumulatividade entrou no texto constitucional, se isso mudou 
alguma coisa, se essas normas foram não recepcionadas, isso é objeto 
dessa repercussão geral citada, paralelamente, inclusive ontem estava 
previsto, que foi adiado o julgamento, existe outro recurso no STJ, em 
sede de repetitivo, que vai analisar o conceito de insumos. E aí é uma 
discussão no âmbito legal, porque a 10637, a 10833 elas trazem o 
conceito de insumo, mas veio na IN, salvo engano, 404, definir o 
conceito de insumo, se o conceito de insumo é legal, embora esbarre 
também, são duas discussões, então, eu também num primeiro 
momento, tecnicamente falando, existe a discussão no âmbito 
constitucional, questão da recepção, e a ponderação, se a gente analisar 
o despacho que recebeu esse recurso, que o colega citou, colocou na 
pauta, eu até anotei, um dos desafios do julgamento do Supremo é 
analisar o núcleo, até foi colocado hoje o núcleo, o núcleo fundamental 
do princípio da não cumulatividade quanto à tributação sobre a receita. 
Por certo que quando o Supremo analisou a não cumulatividade de IPI, 
ICMS, infelizmente com muitas restrições, estava ali se analisando o 



produto em si, a mercadoria a ser produzida, a ser industrializada, aqui 
a base de cálculo, ela é mais ampla, a base de cálculo trazida por essas 
leis é, até agora mudou pela 12.973, mas que também é a mesma coisa, 
até um pouco mais esclarecida, mas é totalidade das receitas feitas 
independentemente da classificação contábil utilizada. Dentro desse 
contexto, o que é não cumulativo? Se lá ele analisou olhando o produto 
e a mercadoria, porque lá na panificação, quantos por cento da energia 
elétrica? Tem até o parecer do CAT lá, para saber quanto vai para a 
produção, quanto vai para a administração, aqui o âmbito é muito 
maior. É um tiro na culatra, né, porque se o legislador deu uma base 
tão ampla, por certo uma não cumulatividade teria que corresponder. É 
o que está proposto na repercussão geral. Vamos assistir para ver. E 
talvez o STJ também, tem sido, não sei como é que vai ficar isso, mas 
que tem dois pontos separados, com o objetivo separado, uma coisa é a 
lei, outra coisa é a Constituição. 

  

Sr. João Francisco Bianco: Alguém quer falar? Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O Alexandre tem razão, mas realmente 
está, pelo o que a gente vê, talvez o Supremo Tribunal Federal nem 
passe da fase de verificar a questão constitucional, não é? Bom, se ele 
passar, e for analisado, nós temos toda essa história que, claro, 
precisaria ser colocada sobre enfoque diferente. A Valdirene lembrou 
bem, nós não estamos numa incidência de imposto de renda, nós 
estamos com uma incidência sobre receita e sobre receita, é claro, nós 
temos algumas receitas que são excluídas, mas isso implica em você 
fazer o crédito permitido ou não, conforme a natureza da receita. Por 
exemplo, nós temos assim, por que existe a isenção sobre bens de ativo 
fixo? Porque se você vendeu o bem de ativo fixo, ele faz parte da sua 
receita, mas nós temos uma norma de isenção ou de não incidência 
sobre o ativo fixo e, claro, a despesa relacionada a essa operação não 
gera direito a crédito. Nós temos outra receita que em muitos casos são 
relevantes, que são as receitas financeiras, que hoje está sobre alíquota 
zero, mas tem uma regra expressa não permitindo crédito das despesas 
financeiras e vou dizer mais, do local ou de tudo mais que você tenha 
gasto em relação à..., para auferir essa receita financeira. É claro que 
numa empresa normal isso ocupa uma mesa, nós temos umas 
empresas grandes que ocupam um edifício inteiro, que têm um trabalho 
imenso, inclusive, o caso de uma grande empresa aí que está dando 
uma desvalorização, que todo um prédio é voltado a essa atividade de 
mobilizar bens da empresa. E nem por isso ela perde o direito de fazer o 
crédito do aluguel, porque, segundo a lei, tudo que está no Inciso I, 
Inciso II está ok, é destinado ao comércio e à indústria, os demais 
servem para as demais atividades, como depreciação, como aluguel, 
como energia. A energia elétrica, por exemplo, a gente fez, olha, se você 
tem um prédio lá na Berrini, no escritório e tem a fábrica em Taubaté, 
você pode fazer o prédio da Berrini, porque você tem indústria, está 
permitido, a própria Receita permite isso. Permite o crédito do IPI não 
recuperado, quer dizer, você calcula PIS e COFINS como crédito sobre o 



valor que não houve pagamento de PIS e COFINS, mas está na 
instrução normativa 404. Então, ele é um negócio assim, muito misto. 
Agora, o importante da definição é o conceito de insumos, porque o 
insumo é uma “iguaria” espanhola, né, que significa o ‘input’ que dá o 
‘output’, então tudo aquilo que entra, inclusive mão de obra, ele faz 
parte do conceito de insumos, no Brasil, nós não temos esse conceito 
definido, mas na Inglaterra que é o ‘input’ e na Espanha que é o 
insumo, e o insumo é tudo aquilo que compõem o ‘output’, e isso daria, 
mas isso também já foi usado, esse argumento, para o ICMS, porque a 
gente fala assim, bom, ninguém se estabelece numa indústria e compra 
um pires e não coloca isso aqui no custo, porque se a empresa é 
lucrativa, é claro que o custo disso aqui fez parte do preço de venda, 
então por que quando eu faço crédito desse pires? Não, não faz porque 
o Supremo já disse que é pires, só faz aquilo que integra o produto ou 
que se consome no seu processo de industrialização. Eu vejo assim, 
uma contradição, tem vários locais aí que fala, nós vamos fazer o 
crédito de PIS e COFINS sobre o material consumido na manutenção da 
fábrica. Mas vem cá, o que você tem de amparo legal? Tem essa 
consulta e tal, mas ela fala que você tem que obedecer a 404, onde é 
que está a permissão? Não tem permissão, você tem que ir para o 
judiciário, ou vai sofrer um auto de infração. Quer dizer, realmente a 
questão do insumo vai ser, tem que ser diferente do ICMS e do IPI, tem 
que ser mais amplo, não vai ser total, mas teria que ser mais amplo 
pela amplitude da altitude. Aquilo que ele levantou com referência à 
carga tributária, é óbvio que ninguém, quando eles fizeram, falaram que 
era para manter, mas evidentemente que houve um acréscimo brutal na 
carga tributária, no aumento da referência. 

Orador Não Identificado: Ele acreditou. 

Sr. Salvador Candido Brandão: E principalmente na indústria, na 
indústria o custo é mão de obra, matéria-prima é 30%, o resto é mão de 
obra, lucro, tal. Então, de sair de 3,65% para 9,2% sobre o total do 
faturamento é um negócio muito sério, e o serviço é pior ainda, tem 
escritórios que não podem optar pelo lucro presumido ou tem atividades 
que não podem, que não tem nada de serviço. Não tem nada, é só mão 
de obra, é só, então, realmente, parece-me que antes do julgamento do 
supremo, vai haver mudança no PIS/COFINS, né? 

Orador Não Identificado: Para pior. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Com certeza. Quer dizer, as mudanças 
que a gente nunca acha que vai ser para melhor. Eu realmente não 
coloco muita fé na decisão do Supremo Tribunal Federal pelos 
precedentes que nós temos lá do ICMS, do próprio PIS/COFINS no STJ, 
tal. Tivemos agora julgamento de uma empresa de comércio varejista 
grande no CARF, né, perdeu. A questão do, eu não, concordo com você, 
poxa vida, ninguém vive hoje sem cartão de crédito. Se põe isso no 
preço, o preço que você cobra, o preço, ou se não cobra, você está 
cobrando o seu preço, e se você paga insumo, hoje é essencial para a 
venda. Quer dizer, se você fala assim, “Ah, é necessário?”. Não é 



necessário, é essencial, sem cartão de crédito hoje praticamente a venda 
fica... Eu só conheço um lugar que não aceita cartão de crédito-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Candido Brandão: Alguém conhece aquele restaurante...? 
Está escrito lá: Não aceita cartão de crédito, nem débito. Porque tem o 
RedeCard, aqui a operação que o ICMS faz, ele pede para as empresas 
informar quanto tem de cartão de crédito e quanto a empresa informou. 
É só fazer o auto de infração. 

Sr. João Francisco Bianco: Bem, nós estamos nos aproximando do 
final, mas o professor Gerd tem algumas palavras finais. 

Sr. Professor Gerd Willi Rothmann: Só algumas palavras talvez um 
pouco chocantes. Em primeiro lugar, não existe princípio da não 
cumulatividade. Não existe. Por quê? Porque na verdade a não 
cumulatividade é uma técnica que visa garantir o princípio da igualdade 
e da não concorrência. Então, é simplesmente uma técnica. Técnica 
essa que na Constituição está reservada aos impostos e não às 
contribuições. Com outras palavras, o que entra, o que não entra, não 
se aplica àquilo que na Constituição é definido com clareza na própria 
sistemática, o que é não cumulatividade no ICMS e no IPI, isso está 
regulado, isso está colocado, exatamente o modelo. Para outros 
impostos não existe, e muito menos para contribuições. Portanto, o 
legislador, que muitas vezes estabelece esses critérios em contribuições, 
quer camuflar, aliás, impostos camuflados de contribuições, que na 
verdade, inclusive como é possível uma contribuição sobre uma 
contribuição para a seguridade social que grava a importação de bens e 
serviços? Isso não é contribuição social. A lei, a medida provisória diz 
claramente, essa incidência introduzida para fins extrafiscais, para 
equiparar o nacional ao estrangeiro. Quer dizer, é simplesmente, nós 
estamos num caos constitucional, e aí o advogado tenta pegar aquelas 
coisas completamente contraditórias e tentar fazer o sistema, inclusive 
em relação aos insumos, pega emprestado IPI, pega emprestado ICMS, 
nada disso funciona. A legislação poderia perfeitamente, tendo a 
natureza da contribuição, estabelecer a não cumulatividade que bem 
entender. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, nós já passamos dois minutos do 
nosso prazo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los 
para participar da próxima Mesa, na próxima quinta-feira. Vamos 
controlar a ressaca e nos encontramos aqui na próxima quinta. 

 

 

 


