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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito bom dia. Vamos dar início a 
essa Mesa de debates do IBDT, o Prof. Ricardo Mariz de Oliveira se encontra 
em viagem e pediu que eu o substituísse nessa sessão. Começamos com o 
Pequeno Expediente eu indago se alguém tem alguma comunicação.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, no Pequeno Expediente, eu tenho a 
satisfação de apresentar uma grande obra. Pode olhar para outro lado. Saiu o 
livro Direito Tributário do nosso vice-presidente, Schoueri, e realmente, pelo 
volume, vocês podem imaginar que eu ainda não li, mas eu já examinei. E, 
realmente, pela própria estrutura, pela matéria, pela inclusão, inclusive, de 
matéria de Direito Financeiro, chegando exatamente também ao substrato 
econômico, que é muito importante, porque todo mundo diz: “É econômico, 
não. Isso é interpretação econômica. O Brasil não tem; é proibido”. Quer dizer, 
não tem nada a ver. Realmente tem que colocar as coisas nos seus exatos 
termos. E pelo que eu vi, pela estrutura, inclusive com índices da legislação, é 
muito bom. Então, realmente é uma obra primorosa, que eu tenho certeza que 
todos nós vamos aproveitar muito desse livro. É realmente uma grande 
contribuição e, naturalmente, como ele é muito magnânimo, ele doou esse 
livro para a nossa biblioteca, de modo que desde já está á disposição. 
Parabéns.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Obrigado. Ainda no Pequeno 
Expediente... Então, vamos entrar na pauta. João Bianco ainda.  

Sr. João Francisco Bianco: Ainda no Pequeno Expediente, eu queria só 
registrar rapidamente... Foi objeto da nossa discussão da semana passada 
aquela decisão do Plenário do Supremo sobre a apuração da base de cálculo 
da venda de mercadorias, junto com a prestação de serviços, no caso dos 
telefones celulares. Que a base de cálculo do ICMS é bastante reduzida, em 
função da venda dos celulares a preço abaixo do custo, e, por outro lado, é 
aumentada a base de cálculo do imposto, que incide sobre a prestação de 
serviços, serviços de comunicações. Eu ouvi um comentário... Eu vou fazer 
uma fofoca aqui, mas eu ouvi um comentário que essa foi uma decisão que, 



mais ou menos, passou despercebida no Supremo. Os ministros do Supremo 
não se deram conta, mais ou menos, da importância do assunto que estava 
sendo julgado ali e da extensão da aplicação daquela decisão, porque ela 
extrapolou os limites da aplicação de julgar o caso e também vai atingir 
vendas de supermercados.  

Quer dizer, houve uma extensão enorme... As consequências da decisão do 
Supremo são muito graves. E eles, aparentemente... A fofoca que eu ouvi. Eu 
estou cometendo uma indiscrição aqui, mas o fato é que eles não se deram 
muito conta da gravidade, da importância daquela decisão. Então, parece que 
está havendo um forte movimento junto aos ministros, via embargos de 
declaração, para tentar uma mudança ou, pelo menos, uma revisão da decisão 
à luz da gravidade, da importância do assunto. Então, a fofoca é no sentido de 
que, talvez, aquela decisão seja efetivamente alterada. Então, talvez, a gente 
não deva tomá-la como uma decisão definitiva nesses termos.  

Sr. Salvador Brandão: Aqui nós a enterramos, não é? Então vamos... 
Obviamente ela está sob embargos de declaração e essa é uma oportunidade 
de... Agora, sim, os ministros que não se manifestaram... Acho que nenhum 
deles se manifestou... deve fazê-lo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Bom, na pauta, hoje, nós 
temos como assunto inscrito do Dr. Hiromi Higuchi, que não está presente. 
Então, eu indago aos membros da Mesa se querem falar sobre o tema ou se 
preferem esperar que o Hiromi venha discuti-lo. Então vamos... Se todos 
estiverem de acordo, nós deixamos esse assunto para outra semana, quando o 
Dr. Hiromi vier, ou, se ele vier mais tarde, entramos no tema.  

Sr. Salvador Brandão: Ainda no Pequeno Expediente, Dr. Schoueri, só para 
lembrar o pessoal que nós temos duas importantes reuniões a seguir... Não 
sei, o pessoal, às vezes, não dá muito ouvidos à pauta. No dia 02 de junho, 
com a presença do Dr. Claudemir, numa continuidade... Aí vai ser diferente da 
anterior. Ele não falará, ele participará de um debate conosco. E no dia 09 a 
presença do Dr. Lacaz, para discutir a questão da incidência sobre 
rendimentos imobiliários. Então nem precisa fazer o convite, mas apenas 
para... Às vezes a pauta... O pessoal não tem muito tempo de olhar a pauta, 
então fica registrado isso aqui.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, ainda na pauta, nós 
encontramos PIS/COFINS, cessão de créditos fiscais, seria o tema da Mesa. 
Quer falar sobre isso, Salvador? Salvador.  

Sr. Salvador Brandão: Dr. Bruno está aí? É. Realmente esse assunto ficou 
pendente da última sessão. Teve um colega, que eu não me recordo o nome, 
que estava sentado lá atrás, e levantou uma questão que ficou pendente. Me 
parece que a posição da Mesa, por maioria, ficou no sentido de que realmente 
a operação de transferência de crédito de ICMS caracterizaria uma cessão de 
crédito; portanto, seria uma receita tributável. Só não é tributável, agora, a 
partir de 2009, em razão, no meu entender, de uma norma didática. Eu digo 
didática no sentido assim: ela é uma regra de não incidência, na minha 
opinião. Quer dizer, não há incidência sobre essa operação. Então, para evitar 
milhares, e realmente existem milhares, de ações, autos de infrações e ações 



judiciais, o Fisco - o Fisco que fez, porque é através de uma Medida Provisória 
- fez uma norma de caráter didático, dizendo: “Olha, fiscal, não autue, porque 
esse caso a gente entende que está isento”. Eles chamam excluir da base de 
cálculo. Na verdade, se trata de uma não incidência.  

É ruim isso, porque dá ensejo aos fiscalistas, no sentido de que o período 
anterior estaria sujeito... Somente o período posterior estaria com a regra da 
não incidência. E pior, ele limita a não incidência a uma parte do problema, 
porque nós temos, no caso do ICMS... Do federal não tem, porque eles não 
permitem, de forma alguma, que haja transferência para terceiros. E no caso 
do ICMS, nós temos uma regra, digamos assim, geral, que independe de lei 
estadual, que são exatamente as exportações. O art. 25, § 1º, diz que, no caso 
independentemente de lei estadual, o contribuinte tem o direito de crédito 
contra o Estado decorrente do acúmulo de crédito de exportações. Já no § 2º, 
ele dá uma faculdade aos estados de criarem uma lei permitindo a 
transferência de crédito de ICMS, nas demais hipóteses de incentivo, tais 
como nós temos aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, redução de máquinas e 
equipamentos industriais, reduções de máquinas agrícolas, diferença de 
alíquota interestadual, diferença de alíquota mesmo nos casos de alíquota 
interna. Então, nesses casos, é necessário uma lei estadual, e a lei estadual 
existe. E existem autorizações para isso, quando o contribuinte demonstra 
esse crédito acumulado. Então fica-se a dúvida, não é? Esses casos estão fora 
daquela regra, porque lá só se refere às exportações. As exportações, no caso 
do crédito de ICMS de exportações, nós estamos com três... Nós podíamos, 
assim, examiná-los sob, pelo menos, três vertentes, assim, em termos de 
argumentação com referência à não incidência.  

A primeira delas, eu acho, seria a que o crédito de ICMS das exportações, eu 
acho que não há nenhuma dúvida de que ela é decorrente de operações de 
exportação. Então, se ela decorre da exportação, ela sempre foi isenta, desde a 
Lei 9718, e depois passou a ser não incidência ou imunidade constitucional, a 
partir da Emenda 43. Então, a forma de contabilizar essa, entre aspas, receita 
não é, assim, nem um pouco preocupante, porque a própria lei diz que não 
importa como você contabiliza. Se você contabiliza como ativo, ou se você já 
deixa no custo, porque há um grande número de empresas que adotam o 
critério, e eu acho que é assim que devia ser. A União dá um crédito e não tem 
a possibilidade de haver o reembolso e, ainda assim, por cima, há uma 
tributação de imposto de renda e contribuição social antecipadamente, porque 
é uma questão só de tempo, mas antecipa uma incidência de imposto de 
renda e contribuição social sobre aquela parcela que deveria constar do custo 
e vai para o ativo, que é o ICMS, que se retira do custo. Há alguma 
jurisprudência no CARF e no STJ, no sentido de que os contribuintes podem 
lançar esse valor como custo, enquanto não ressarcido; após o ressarcimento, 
sim, que se transforma em receita. Que tipo de receita? Receita de exportação, 
porque, se elas fazem um lançamento, acresce uma conta de receita de 
exportação. Essa tese é boa, mas também não me anima tanto, porque 
exatamente não resolve o problema das outras receitas, que não são 
decorrentes das exportações.  



O Dr. Ricardo, naquele livro, que é uma Bíblia, para o conceito de receita, ele 
parece, segundo... Eu não sei, Bruno, se... Ele não está presente, mas a 
interpretação é que ele entende que, quando você faz esse negócio jurídico de 
cessão de crédito, no caso de crédito de PIS/COFINS, realmente você tem um 
negócio novo, então você teria uma receita independentemente do resultado, 
prejuízo ou não... Aliás, só dá prejuízo. Nunca tem... Realmente, quem vem, 
quem cede, nunca aufere resultados. É óbvio que quem vai receber já recebe 
forçadamente. Então, ele entende como receita. É um ponto que eu deixaria 
para depois. No caso, o Dr. Ricardo não está presente, para ele aprofundar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão, você citou uma lei, e, 
enquanto você falava, nós estávamos tentando localizar. Você disse que, a 
partir de 2009, foi regulado o tema, ou seja--  

Sr. Salvador Brandão: Nesse caso, o art. 1º, da Lei 10.833, excluída a base de 
cálculo. Art. 1º, da Lei 10.833, parágrafo... Depois...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: § 3º.  

Sr. Salvador Brandão: Isso. Decorrentes de... Não, “onerosa aos 
contribuintes”... Sexto?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para registrar: art. 1º, parágrafo... 
João?  

Sr. João Francisco Bianco: Sexto.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: § 3º, inciso VI, da Lei 10.833. 
Desculpe, Salvador, só para que possamos ler o texto.  

Sr. Salvador Brandão: Quer que registre o texto? Não?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como queira.  

Sr. Salvador Brandão: Diz o art. 1º, § 3º, inciso VI que: “Exclui-se da base de 
cálculo as operações decorrentes de transferência onerosa a outros 
contribuintes do imposto sob circulação, sob operações relativas à circulação 
de mercadorias e sua prestação de serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal de Comunicação, ICMS, de créditos de ICMS, originados de 
operações de exportação, conforme o disposto no inciso II, do § 1º, do art. 25, 
da Lei Complementar 87/96”. Esse aí, exatamente, é o parágrafo que trata da 
regra geral do crédito de exportações, que independe de lei estadual.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, sua tese... Só para que 
compreendamos, a sua tese é de que esse dispositivo teria um caráter 
declaratório.  

Sr. Salvador Brandão: Isso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E a sua tese é no sentido de que 
mesmo outras transferências de saldo, de crédito acumulado, também não 
estariam sujeitos ao PIS e COFINS? Essa é sua tese?  

Sr. Salvador Brandão: É a minha tese. E continuando.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer que eu te responda?  



Sr. Salvador Brandão: Eu só vou terminar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para ficar claro qual é a tese e 
depois debatemos.  

Sr. Salvador Brandão: Então, eu... No caso, deram uma solução, assim, à 
questão das exportações, e isso resolve, entre aspas, acho que 70% dos 
problemas. Criaram aqueles problemas dos anteriores, mas os problemas vão 
diminuindo, mas continuam com alguns problemas dos demais créditos. Os 
demais créditos a gente poderia colocá-los em duas situações, que é o que está 
caminhando na jurisprudência, que eles são, na verdade, uma forma de 
devolução de imposto, compensação, recuperação, restituição, qualquer que 
seja. Você tem um imposto a recuperar, você pode contabilizar isso no seu 
ativo, você pode contabilizar isso na sua... Aí não pode deduzir despesa, como 
nós já vimos aqui. Quando você faz essa recuperação, a recuperação de 
tributos não está sujeita ao PIS/COFINS; está sujeita ao imposto de renda e 
tal, isso é outra coisa, mas não está sujeita ao PIS/COFINS. Nós temos um 
Ato Declaratório nº 25 de 2003, que ele cuida exatamente da restituição de 
tributos e fala da não incidência do PIS/COFINS. Quer dizer, fala que não há 
incidência de PIS e COFINS. A restituição, hoje, nós sabemos, ela é ampla. Na 
verdade, ela é o gênero da qual a compensação e a própria restituição, a 
recuperação, o ressarcimento, o reembolso, tudo isso é cuidado, na Instrução 
Normativa 900 de 2008, como parte, como espécie do gênero restituição.  

Então, qual é a regra que vigora em termos desse crédito? É a regra do Código 
Tributário Nacional. É que você faz a restituição, é uma recuperação 
tributária, e essa recuperação, segundo o próprio Ato Declaratório Normativo 
25 de 2003, que tem por base legal o art. 53, da Lei 9430/96... Se bem que o 
art. 56, se você lê-lo isoladamente, parece que não daria esse alcance, mas é 
com base nele que eles dizem que toda a recuperação tributária está imune... 
está... Desculpe, não está sujeita à incidência do PIS e da COFINS. Bom, os 
degraus da jurisprudência, aqui, no Tribunal da 3ª Região, você acha muito 
pouca coisa. Mas, felizmente, eu acho que, em Direito Tributário, está se 
tornando um dos melhores tribunais do país, talvez por influência do 
eminente Desembargador Leandro Paulsen, é o Tribunal da 4ª Região. Tem 
acórdãos magníficos lá do Rio Grande do Sul, no sentido de que essa cessão 
de créditos, entre aspas, forçada, porque nós estamos diante de um mesmo 
credor, de um mesmo devedor, cujo acerto poderia ser feito de outra forma, 
que não essa... Mas, de qualquer maneira, civilmente, você só tem esse 
mecanismo de uma empresa para outra, de fazer uma transferência. Não se 
pode usar a figura da subrogação, não se pode usar a figura do pagamento por 
interessado. É o que consta lá que você, realmente, está recebendo algo, mas 
que algo que você está recebendo? Você está recebendo um crédito? Quer 
dizer, tributariamente, é uma outra coisa. Você está recuperando de forma 
indireta, e essa é a tese do Tribunal da 3ª Região, recuperando de forma 
indireta um tributo pago indevidamente. Isso está no STJ... Essa tese ficou 
configurada e está aberto, no Supremo Tribunal Federal, um recurso especial 
de repercussão geral. Se quiser, eu dou o número dele, eu até recuperei 
ontem, é... Exatamente do Rio Grande do Sul mesmo, Recurso Extraordinário 
606107, onde, infelizmente, os argumentos postos aqui não são, assim, 



suficientemente fortes para que a gente esteja convencido. Vamos aguardar 
exatamente quando vier o julgamento, mas o argumento principal do 
recorrido... Bom, o recorrido é a empresa, o recorrente é a União Federal.  

Então, o recorrente diz, no mérito, que as operações decorrentes de crédito de 
ICMS configuram uma espécie de alienação; isto é, uma cessão de crédito, 
cujos resultados, nos termos da legislação em vigor, deve ser incluído na base 
de cálculo das contribuições sociais. E alega uma coisa absurda, dizendo que 
o art. 149, § 2º, que é o caso das receitas de exportações, não se aplica, 
porque esse artigo [ininteligível] não se aplica às contribuições sociais, só às 
contribuições de intervenção no domínio econômico. Um argumento desse, 
não é, absurdo. E já... Isso já está... Se for por causa disso, a União já perdeu, 
não é? O argumento principal do recorrido é que a transferência de crédito do 
ICMS não tem feições mercantis, mas sim de política fiscal, sendo um meio 
para a concretização da regra da não cumulatividade. Dessa maneira, os 
créditos de ICMS, independente da forma de aproveitamento, serão sempre 
instrumentos para a recuperação de tributos recolhidos e inscritos no preço 
dos insumos, e não receitas pelo que não podem integrar a base de cálculo e 
da COFINS. Eu espero que essa tese seja [ininteligível].  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu coloco, então, em debate, agora, a 
questão. Transferências de créditos acumulados de ICMS, sejam de 
exportação... De exportação, já existe a lei. Então, que não sejam os de 
exportação; portanto, não aqueles expressamente incluídos no inciso VI, do § 
3º, do art. 1º, da Lei 10.833, outros créditos acumulados. Tais transferências 
estão sujeitas à COFINS? A palavra está em aberto. Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno. O tema é difícil, de difícil definição. 
Eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre o assunto, embora, 
profissionalmente, defenda a tese em relação ao ICMS. Eu vou colocar, então, 
mais ou menos, os dois argumentos. O Dr. Brandão já colocou, mas eu vou 
colocá-lo, para a gente tentar evoluir o raciocínio, e ver novamente as duas 
linhas de pensamento. Até seria interessante que o Ricardo estivesse aqui, o 
Ricardo Mariz, porque ele tem um artigo publicado sobre isso. Vamos começar 
então pela tese dele e de quem entende que isso seja uma receita. A despeito, 
o que se entende é que este crédito, quando ele passa a ser integral ativo da 
empresa e não mais é utilizado no contexto de aproveitamento para a 
apuração do ICMS, ele passa a ser um direito daquela empresa, tanto que é 
registrado no seu ativo. E que a alienação desse direito, então, deve ter como 
contrapartida uma receita nova. A decorrência prática de você alienar um bem 
que está no seu ativo é obter um ganho favorável, novo, uma receita nova para 
o seu patrimônio. E também foi lembrado aqui, pelo Prof. Schoueri, da última 
vez que a gente discutiu isso, também à luz do que o Prof. Ricardo falou e 
escreveu, o contribuinte que aliena esse crédito, que está no seu ativo, ele vai 
ao mercado, o que faz com que essa receita, embora venha de fora do 
patrimônio, ela decorra de uma prática de mercado do contribuinte. Então, 
para quem entende que é uma receita, a alienação de crédito de ICMS, é como 
se fosse a venda de qualquer outro ativo, que passa a ser um ativo por conta 
do acúmulo, ali, dos créditos de ICMS. Isso pode acontecer tanto no caso de 
uma exportadora como aquela empresa, os especialistas de ICMS podem me 



ajudar, que tem alíquota, adquire a mercadoria com uma alíquota superior e 
vende com alíquota inferior.  

Então, a partir do momento que ele não tem mais como usar esse crédito, ele 
vende como se fosse um direito qualquer, obtendo uma receita. E essa 
conclusão poderia ser espraiada para outros tipos de cessão de crédito, não só 
de crédito de ICMS. Quanto à questão de obter lucro com a operação, a gente 
tem que dizer, para quem entende por essa linha de que isso é receita, a 
receita é um componente positivo que se agrega ao patrimônio, não 
necessariamente ele gera lucro. Eu posso vender com prejuízo e ainda assim 
obter uma receita. É o caso, talvez, da alienação dos aparelhos celulares, lá, 
com desconto, que a gente discutia a semana passada. Então, essa é a linha 
de quem entende que isso seria uma receita.  

Para quem entende que não é uma receita, no caso específico do ICMS, 
sustenta-se que, na verdade, ao alienar, além de tudo aquilo que o Brandão 
falou, ao alienar o bem do ativo, eu estou, na verdade, apenas realizando, de 
outra maneira, aquilo que eu realizaria por meio do aproveitamento do crédito. 
A Lei do ICMS prevê a cessão de crédito, quando autorizada, como uma forma 
de liquidação daquele crédito, como uma forma de aproveitamento, tal como 
seria o aproveitamento do crédito na apuração do imposto normal. Então, no 
caso específico do ICMS, entende-se que é isso que acontece. É como... A 
alienação seria exatamente a mesma coisa do que utilizá-la no abatimento, no 
aproveitamento e apuração do próprio imposto. Então, são essas as duas 
linhas que se colocam. A jurisprudência administrativa, eu queria acrescentar 
ao que o Brandão disse, começou pacificamente entendendo que a cessão de 
crédito de ICMS não seria receita, e os acórdãos divulgados mais recentemente 
são no sentido contrário, provavelmente em razão da edição desta lei. Se 
houve uma nova lei, inovou o ordenamento jurídico; no passado, então, não 
havia previsão para a exclusão da base de cálculo. E quanto a esse aspecto, 
não há mais manifestação da jurisprudência, os julgados estão suspensos, por 
conta do regimento interno do CARF, que não permite o julgamento de 
matérias que estão afetas ao Supremo por repercussão geral. Então o tema 
está suspenso na Jurisprudência Administrativa Federal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Brandão: É, realmente... Você colocou uma coisa que eu havia 
me esquecido, fora tudo que eu já tinha lembrado, que é o seguinte: a questão 
da alienação do ativo. Nós tivemos uma alteração importante na legislação 
societária, que ainda pende de uma alteração na legislação fiscal, mas, do 
ponto de vista da legislação societária, o artigo, esse... Voltando um 
pouquinho acima, o art. 1º. Por favor. Não integra a base de cálculo... O § 2º, 
inciso II. Está para cima, volta. Inciso II. A base de cálculo, § 3º: “Não integram 
a base de cálculo - inciso II - as receitas não operacionais decorrentes de venda 
de ativo permanente”. Essa palavra não existe mais no universo societário. 
Ativo permanente foi excluído, foi extinto. Existe agora o ativo não circulante, 
onde se insere exatamente o crédito do ICMS por determinação legal e por 
determinação até da CGM, no sentido de que aquilo que você não tem tempo 
para recuperar vai para essa conta de ativo não circulante, onde estão os 
antigos componentes do ativo permanente, que não existe mais, ficaram 



imobilizados, o intangível e o investimento. Quer dizer, até sob esse ponto de 
vista de alienação de ativo, nós poderíamos até levantar mais uma tese, no 
sentido de que a venda desses demais créditos se enquadrariam nesse 
dispositivo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eduardo Madeira.  

Sr. Eduardo Madeira: Eduardo. Desculpe-me, Prof. Brandão, mas eu ouso 
discordar, porque ativo permanente, na essência, ele ainda existe. Eu acho 
que é até uma interpretação extremamente literal falar que a venda de ativo 
fixo tem PIS/COFINS, porque a palavra usada aí é permanente. Eu acho que a 
natureza do ativo, ela continua...  

Sr. Salvador Brandão: Não foi isso que eu disse; eu disse o contrário. 
Exatamente que, agora, não existe mais ativo permanente, foi substituída, no 
universo societário, pela expressão ativo não circulante. Então, a não 
incidência, a não incidência abrange todas as alienações dos ativos não 
circulantes. 

Sr. Eduardo Madeira: Perdão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Sobre essa discussão aí, nós temos o RTT. Essas 
novas alterações contábeis não implicam aumento e nem redução de carga 
tributária.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para efeito de imposto de renda.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Não. Para efeito de PIS/COFINS. Está expresso na Lei 
11.941, é PIS/COFINS, RPJ e CSL. Art. 22, eu acho, da Lei 11.941.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Deixa eu perguntar uma coisa para 
vocês que militam no ICMS. A alienação de crédito de ICMS pode se dar por 
vários modos. Eu posso utilizar crédito para empresas, para transferência de 
estabelecimentos, eu posso transferir para empresas ligadas, eu posso utilizar 
para pagamento a fornecedores, e eu pergunto: existe uma hipótese... Porque 
essa pergunta pode ser importante para continuarmos a discussão. Existe a 
hipótese de venda no mercado? Note uma coisa: eu quero saber se eu posso 
distinguir, e talvez isso possa caminhar, o emprego do ativo e a colocação do 
ativo no mercado. Porque eu concordo com o Ricardo que, se eu coloco um 
ativo no mercado, isto é receita. Mas eu também devo concordar que mero 
emprego de um ativo não é necessariamente a sua colocação no mercado; são 
coisas diversas. Então, eu pergunto-lhes, aos que militam mais com ICMS, se 
nós devemos separar a situação de colocação no mercado? Ou seja, vendo a 
quem paga melhor preço, que é uma situação, e outra, em que eu compro, por 
exemplo, compro matéria-prima e utilizo o crédito como instrumento de 
pagamento, porque, talvez, a mera... Porque a mera utilização de um ativo 
como instrumento de pagamento não poderia ser considerada receita, porque, 
se o fosse, toda vez que eu utilizasse um ativo, chamado moeda, como 
instrumento de pagamento, eu teria receita, o que não faz sentido. Então, me 
parece que, talvez, para o deslinde da questão, e por isso eu quis falar antes, 
Prof. Gerd, é saber se eu estou diante de uma colocação de um ativo no 



mercado ou se eu estou diante de um emprego de um ativo como meio de 
pagamento que, quer me parecer, não é caso de receita. Só para provocar isso.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, começando de trás para frente, eu acho que 
essa distinção não favorece a tese da tributação; pelo contrário. Por quê? Se 
eu faço a transferência para o fornecedor, pelo menos, e vocês me corrijam 
pela experiência que vocês têm, nesse caso, não deve ter nenhum abatimento, 
nenhuma redução, porque o fornecedor vai usar isso integralmente, não é? 
Muito bem. Se eu coloco no mercado, eu acho que posso ter o quê? Um 
deságio. Então paga menos do que o meu crédito. Então, nessa hipótese, 
incidiria e, na outra, não incide? Quer dizer, essa distinção eu acho que não 
é... Eu não vejo, mas talvez vocês tenham uma ideia melhor.  

Na verdade, eu queria só colocar a essência da coisa. E o próprio Ricardo 
explica muito bem a diferença entre ingresso e receita. Aquele crédito não é 
receita. O contribuinte é contribuinte só de direito. Ele, na verdade, ele está 
atuando como coletor do imposto. Quem suportou imposto, que eu saiba, é o 
consumidor. Pela sistemática, ele ficou com esse crédito, mas, a rigor, isso não 
é uma receita, isso é simplesmente um valor que ele adiantou e, agora, 
justamente, ele precisa ter o ressarcimento de alguma forma. E esse tipo de 
ingresso, pelo enunciado do próprio § 1º, que fala exatamente: “Não integrem a 
base de cálculo”, significa o quê? Isso simplesmente é a caracterização como 
caso de não incidência. 

Então, não se trata de nem imunidade, não se trata de isenção; se trata de 
simples não incidência. Por quê? Porque tudo isso não é ingresso... Isso não é 
receita, isso é ingresso. E se ele consegue se ressarcir... Aliás, ele deveria 
receber isso de outra forma, mas, pela sistemática, créditos acumulados, etc., 
nesse caso, então, para mim, é claro que isso não é receita tributável. A 
contabilização... Se contabiliza... Isso vai no ativo, não vai no ativo, isso é 
completamente secundário, porque não é a técnica contábil que institui um 
fato gerador. Pelo menos para mim seria novidade. 

Então, simplesmente, tem que ver qual é a natureza desse crédito e quem 
pode falar melhor sobre isso é o meu colega Paulo, porque isso é um crédito, 
aspas, sui generis, é completamente diferente de outros créditos, e tem que ser 
examinado e tratado dessa forma. De modo que esse § 3º, o inciso VI, para 
mim, é meramente didático, ele simplesmente explica aquilo que é da natureza 
das coisas. Essa... Eu acho que são os aspectos que eu gostaria que levassem 
em consideração.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu ouvi com atenção o relato do Bruno sobre o artigo 
do Ricardo, que eu conheço. Gostei de ver que o Bruno faz um relato fiel do 
pensamento do Ricardo, fez um extrato muito bem-feito... Aquele abstrato que 
a gente faz, às vezes, num artigo para a revista do IBDT, estaria perfeito, 
muito bem-relatado. A visão do Ricardo é bastante lúcida, e é difícil você 
discordar do argumento, tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de 
vista jurídico, do conceito de receita. Ou seja, se aliena direito, você aufere 
receita. Dentro dessa lógica da base de cálculo PIS e COFINS, estaria aí 
configurada uma receita. 



Por outro lado, o que eu achei interessante foi a visão do Supremo Tribunal 
Federal de considerar dois conceitos: receita, de um lado, e não 
cumulatividade, do outro. E aí, verificando que se trata de um conceito 
constitucional de não cumulatividade, e está se tratando de ICMS, entender 
que a alienação desses créditos é a concretização da não cumulatividade. Eu 
estou concretizando a não cumulatividade. E como a concretização – aí a 
gente tem Humberto Ávila, que fala muito bem sobre esse assunto – é uma 
ponderação de valores, o Supremo escolhe um deles. Entre a receita e a não 
cumulatividade, em se tratando de ICMS, eu considero que a não 
cumulatividade, para ser concretizada, ela deixa um pouco menos importante, 
nessa concretização, o conceito de receita, para dizer: “Interessa para o ICMS 
a concretização da não cumulatividade”, e alienação é uma concretização de 
não cumulatividade; logo não é receita para fins de PIS e COFINS. Eu não 
acho que, aqui, o Supremo está contrariando a visão acertada do Ricardo, mas 
ele está ponderando sobre um caso concreto, que veio à análise dele, nesse 
Recurso 606107.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara e Bruno.  

Sra. Mara Caramico: Eu acho que, na verdade, nessa situação, se usa a 
cessão de crédito como um meio de realização, justamente, da não 
cumulatividade, porque não existe só o caso da exportação, de recuperação do 
imposto da exportação. Existem vários casos em que o contribuinte não 
consegue, fica com acúmulo de crédito, inclusive porque vende para a Zona 
Franca de Manaus, vende com alíquota interestadual. Então, são diversas 
situações. Então, pra ele não pedir a restituição ao Estado, que é quem 
recebeu esse imposto a maior, ele tem hipóteses legais, onde ele pode ver essa 
não cumulatividade realizada. Então, a cessão de crédito é um mero 
instrumento que ele tem, jurídico, para formalizar essa atividade. 

Então, como existe, vamos dizer assim, para efeito de PIS e COFINS, você pode 
recuperar, você pode compensar, você pode fazer uma outra série de coisas 
com os impostos, inclusive compensando com outro impostos, no ICMS, não 
existe essa regra, mas existe uma regra clara de como você pode recuperar 
esse seu imposto pago a maior. Porque, se não, efetivamente, o imposto se 
tornaria cumulativo, que não é o caso. Quer dizer, ele é constitucionalmente 
garantido como sendo um imposto não cumulativo. Então, como regra, você 
tem as hipóteses legais, onde você pode recuperar esse imposto. 

Então, não acho que seria o fato de estar sendo realizada uma cessão de 
crédito para recuperar esse imposto o instrumento que caracteriza a coisa em 
si. Eu acho que a gente tem que ver de onde veio esse bem, entre aspas, que 
está sendo recuperado. É um imposto, é um tributo, que tem sua 
característica. Então, eu acho que, quando você, inclusive, troca por bens, 
você está simplesmente recuperando esse tributo de uma outra forma. Você 
está usando ele como moeda, mas é uma moeda permissível, legal. Quer dizer, 
é uma hipótese legal, onde você recupera. Então, não acho que deveria, 
realmente, ter incidência em qualquer desses casos, porque, se não, você 
estaria, efetivamente, tornando o imposto, que é o que todo mundo reclama, 
porque, se você for ao Estado, você nunca vai conseguir recuperar cumulativo.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: A Mara falou várias vezes a palavra recuperar, aqui, e 
isso chama bastante a atenção, porque me sensibiliza o termo recuperar, 
porque é praticamente pacífico que recuperação de custo não é receita. Isso 
até o Ricardo concorda. Recuperação de custo não é receita. E o Brandão 
lembrou que tem um ato declaratório normativo da receita, aí, para a 
restituição de tributo pago indevidamente. Lá é o caso. E ele fez um paralelo. 
Quer dizer, nós não estamos de tributo pago indevidamente, é um saldo 
credor. Mas a Receita entende que, quando eu faço uma restituição de um 
tributo pago indevidamente, eu tenho uma recuperação de custo e isso não 
integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Então, até seria interessante que o Ricardo tivesse aqui para ponderar. Com 
certeza ele pensou nisso, ao emitir a opinião: como ponderar esse ingresso 
novo com a recuperação de custo. Porque, de fato, eu não produzi aquele 
imposto. Ele não é... Eu não fabriquei o imposto e vendi. Eu estou 
recuperando uma despesa que eu tive por conta de um regime da não 
cumulatividade.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: Curioso que, ouvindo os debates, eu fico mais 
convencido do que lendo o acórdão. Porque o acórdão não trata com essa 
fineza de conceitos que eu tenho ouvido dos colegas do IBDT. Ele até dá uma 
certa derrapada, quando ele vai para argumentos econômicos, que não são 
muito próprios de um debate constitucional, enquanto que esse argumento 
que eu ouvi, agora, de recuperação, talvez fosse melhor. Você ler num 
acórdão, numa Corte Constitucional, que o ICMS tem esse instrumento de 
recuperação é interessante, só que o argumento não é interessante. Então, 
fala em recuperação... Desculpa, ele cita o argumento recorrente, mas ele é... 
Ele está apoiando essa posição do recorrente, mas ele não está dizendo por 
que da recuperação. 

Então, ele chega a tocar nesse assunto da recuperação, como argumento do 
recorrente, mas ele não explora por que, então, por ser recuperação, não 
integraria o conceito de receita. Mas, enfim, acho que a tendência é essa, e 
como o Brandão disse do Tribunal da 4ª Região, o Leandro Paulsen, ele tem 
uma visão bastante interessante sobre essa polêmica de ICMS, em outros 
julgados, também um pouco polêmicos, quando se trata de ICMS para a 
exportação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo Bonilha e João Bianco.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu só queria lembrar aos prezados 
associados que, a meu ver, na raiz dessa discussão nossa, tem uma questão 
que é ainda está em aberto, a meu ver, no Direito brasileiro, que é a aquisição 
do direito do contribuinte ao crédito. Notem que o contribuinte recebe 
produtos e, entre aspas, credita-se do imposto. Então, ele vai fazer uma, em 
geral, uma contabilidade mensal, e ele pode, desde logo que entrou um 
produto, utilizar o crédito. Mas qual é o momento em que ele, efetivamente, 
adquire o direito? Ele só vai adquirir o direito ao crédito quando esse produto 



for objeto de uma alteração subsequente, em que ele vende o produto. Por isso 
mesmo, a lei do ICMS, a Lei Complementar prevê que, se a mercadoria se 
perder ou se destruir dentro do seu estabelecimento, ele perde o crédito, ele é 
obrigado a anular o crédito. E aí entram esses critérios ou métodos de 
regularização, que essa discussão toda gira em torno disso, para que momento 
eu tenho o direito de dizer: “O crédito é um direito meu”. Até então, é um 
processo de regularização do ICMS devido pelo estabelecimento. A partir de 
um determinado momento, eu tenho direito àquele crédito. Então, crédito 
acumulado prevê ou supõe um crédito que ele já tem o direito de utilizar. 
Como as mercadorias saíram em operações não tributadas, e ele tem o direito 
de creditar, o caso da exportação, a lei autoriza a manutenção do crédito e 
criou um direito sobre esse crédito. Então, notem que esse aspecto da 
aquisição do direito ao crédito está na raiz disso tudo e ainda não ficou muito 
claro no Direito brasileiro, a meu ver. 

Então, nós temos esses dois momentos, que é a persecução da não 
cumulatividade, a aplicação dos critérios de regularização previstos. E, muitas 
vezes, a lei é um pouco obscura nisso. Então, crédito acumulado, aí vem a lei 
e dá um... Você pode pagar os seus fornecedores com esse crédito. Então, 
virou dinheiro. Aí é como se fosse dinheiro. Então, notem que fica uma coisa, 
assim, ainda um pouco complicada e obscura no primeiro contato. Aí, se eu 
faço, então, confronto com repercussões de outros impostos, como é o caso, é 
receita, incide o imposto de renda, não incide, ou PIS/COFINS, etc., a coisa 
fica complicada e difícil. Mas eu acho que, na raiz disso, o ponto inicial de um 
raciocínio é quando foi adquirido o direito, em que momento ele adquiriu. 
Porque o contribuinte é levado, por esse sistema, a admitir: “Quando entra o 
crédito, eu já tenho o crédito, tenho direito, direito de crédito”. Esse direito, 
por enquanto, ainda está entres aspas, é um processo escrituração, tanto que 
tem a anulação do crédito de produtos que se perdem. Por quê? Tem que 
haver uma saída subsequente para fazer nascer o direito de crédito.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu concordo, mas, antes de concordar, eu queria 
fazer alguns comentários. Primeiro que o Schoueri fez uma pergunta, alguns 
minutos atrás, e eu não me lembro de ter sido respondida. Quer dizer, esse 
direito de crédito, ele é negociado no mercado? Sim ou não? Porque... Eu vou 
falar como contador. Quer dizer, eu não sou contador, mas, do ponto de vista 
contábil--  

Sr. Salvador Brandão: Você não gosta?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, não, eu gosto de contador. Não tenho nada 
contra contador, pelo contrário, mas eu não sou contador. Mas, do ponto de 
vista contábil, eu tenho um crédito lá, se eu realizo esse crédito, eu 
simplesmente troco aquela conta de ativo por dinheiro. Quer dizer, sai do 
ativo, ICMS a recuperar, e vai para o caixa. Então, realização de crédito nem 
transita por conta de receita. 

Agora, se eu considero esse crédito como se fosse uma mercadoria que eu vou 
ao mercado transacionar com essa mercadoria, então eu vou baixar esse 
crédito para custo e vou apurar uma receita de alienação, receita de cessão de 



crédito, e aí vai para resultado. Agora, por isso a importância da gente 
determinar a natureza desse negócio, dessa ideia de ir ao mercado. Aí você 
tem uma alienação de um bem como se fosse uma mercadoria, aí o 
procedimento contábil aí seria diferente. Acho que é esse o critério-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você permite um aparte? Só 
complementar, mas me permite completar. Mesmo que eu tivesse moeda, se 
eu tivesse moeda e fosse ao mercado para trocá-la por outra moeda, eu teria 
receita na troca de moeda por moeda, qualquer que fosse o ativo, a ida ao 
mercado caracterizaria a receita. Já a realização, o emprego da moeda, não. Só 
continuando.  

Sr. João Francisco Bianco: E eu acho que esse raciocínio é o raciocínio que o 
Ricardo tem empregado quando ele escreveu esse artigo, e ele sustenta que 
essa ideia de que é receita a cessão de crédito do ICMS. Agora, eu acho que o 
Prof. Paulo tem toda a razão, a gente tem que discutir um pouco a natureza 
desse crédito. Será que a gente tem... Será que o contribuinte tem crédito, 
efetivamente, ou isso aí, na verdade, é um custo, é um custo de aquisição da 
mercadoria? É simplesmente um custo. Quando eu vendo a mercadoria, isso 
aí integra o custo. Eu teria que ir para resultado. E aí quando, eventualmente, 
eu tenho lá uma recuperação de uma parte do custo, eu estou recuperando 
custo. E aí não tem uma receita. Me parece que esse raciocínio faz mais 
sentido. Quer dizer, na verdade, esse crédito... Não sei se é um crédito, 
realmente, um crédito com ‘C’ maiúsculo.  

Orador Não Identificado [0:50:31]: É um meio crédito.  

Sr. João Francisco Bianco: É um meio crédito. A gente pode usar, em 
algumas situações, não pode usar em outras. Na verdade, ele é mais... É um 
custo, é um custo de aquisição da mercadoria. Quando eu vendo a 
mercadoria, eu baixo, o crédito vai junto. Depois, eu tenho o direito de 
recuperar uma parte desse crédito? Isso é recuperação de custo. Me parece 
que isso faz mais sentido de que, eventualmente, a gente lançar mão da 
discussão da não cumulatividade, etc. Mas veja, ainda, também, não tenho 
uma posição fechada sobre esse assunto, eu ainda estou meditando sobre ele.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, o João fez viravolta e, no fim, acabou 
na conclusão que seria aquela primeira hipótese, que está prevista no Ato 
Declaratório 25, de que é uma não receita, mas operação de custo. Mas, de 
qualquer maneira, assim, por esse ângulo, eu aceito o seu argumento e, claro, 
foi uma das teses que eu defendi. 

Agora, o que você disse, na verdade no sentido da pergunta do Schoueri, não 
há um mercado. Eu não vou ao mercado, eu sou empurrado para o mercado 
pelo Fisco, que me diz: “Olha, você tem um fornecedor que lhe forneceu 
mercadoria, você pode pagá-lo com meu crédito.” Então, na verdade, eu vou 
quitar uma dívida ali, e a diferença que eu perco vai para uma despesa 
financeira ou despesa qualquer, mas eu estou quitando uma dívida, eu não 
estou indo ao mercado. Aliás, eu só posso fazer isso quando o estado me 
autoriza, fala: “Olha, para aquele fornecedor você pode transferir”, e desde que 



ele tenha, realmente, fornecido para você essa mercadoria. Então, não há uma 
bolsa de valores de compra e venda de crédito, não há. O estado deveria--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta que foi feita, Salvador, e, 
por favor, responda-nos isso: eu posso alienar o crédito, no mercado, a quem 
eu quiser? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou eu posso apenas empregá-lo para 
pagamento a fornecedor? Porque... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a lei proíbe isso.  

Sra. Mara Caramico: É ato discricionário. Se ele não quiser, ele não dá.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tem.  

Sra. Mara Caramico: Quer dizer, o que o acontece, hoje, com as exportadoras, 
é justamente isso, elas têm milhões de crédito acumulado e o estado põe 
numa pilha e vai, conforme o fluxo de caixa, vai devolvendo, vai permitindo 
que ele ceda em um milhão de parcelas etc., ele vai receber isso, 
indiretamente, em dinheiro, porque ele não vai desembolsar, vamos dizer 
assim, na hora que ele for pagar o seu crédito, aliás, o seu débito mensal do 
ICMS, ele vai descontar essa parcela, mas...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é outra questão. A pergunta foi 
a seguinte: existem situações em que eu utilizo, que eu emprego o crédito para 
pagar fornecedores? 

Sra. Mara Caramico: Existe, existe.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Me parece ser automática. E existem 
situações excepcionais em que eu posso utilizar o crédito levando-o ao 
mercado e recebendo moeda.  

Sra. Mara Caramico: Exato.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, a proposta que eu tinha feito, 
só para esclarecer, é que tratássemos uma e outra como diferentes, porque eu 
acredito que mesmo o Ricardo sustentaria ser receita se eu fosse ao mercado. 
Eu acho que esse é o ponto que foi tratado aqui.  

Mas, Salvador, desculpa, eu roubei a palavra só para perguntar a questão 
dessa possibilidade. Por favor, a palavra estava com a Salvador, eu quero 
devolver para ele.  

Sra. Mara Caramico: Sem problema.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu... Realmente, não se vai ao mercado, 
ou se pede uma devolução para alguém e esse alguém diz: “Olha, 
excepcionalmente, eu te autorizo a ceder esse crédito, porque você não tem 
matéria-prima, você não tem nada mais para fazer no mundo. Então, eu 
autorizo. Se você encontrar um devedor que deve, inclusive auto de infração, 
excepcionalmente, eu te autorizo”. Então, não há um mercado formal, não há 



um mercado existente. Então, a resposta é: Não vou ao mercado, não tem 
mercado. 

A questão que o senhor colocou, professor, o senhor disse assim... Tudo isso 
que o senhor falou, no comecinho: “Ah, o crédito ainda vai ser apurado”. Bom 
nós já estamos na fase que nós já apuramos. Porque se entrou a mercadoria 
que estava destinada à exportação, e ela se perdeu, se deteriorou, não tem 
crédito morreu, não vai ser exportado. Então já... E a própria Súmula do... 
Existe uma Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que agora eu me enganei 
com o número, eu acho que é 306 ou algo assim, que diz que o direito de 
crédito... O direito de crédito, que é agora, a partir da Lei Complementar 8796, 
realmente um direito de crédito contra o estado, nasce na exportação. Então, 
não é na entrada da mercadoria, claro, não é isso que nós estamos fazendo. 
Nós adquirimos o crédito no momento que a mercadoria embarca. Nesse 
momento, o meu direito diante do estado nasce. Então, não tem mais 
discussão quanto a isso. Só não me recordo o número da Súmula, existe uma 
Súmula sobre o assunto.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu vou insistir que... Contrariando o Schoueri e o 
Bianco, que é irrelevante ir ao mercado. Não está em discussão se vai ao 
mercado ou não vai a mercado. A questão é não cumulatividade, como você 
concretiza a não cumulatividade. Respondendo a questão do Prof. Paulo, o 
direito do contribuinte nasce do fato gerador, ele tem um direito a não 
cumulatividade, esse direito está previsto na Constituição. Os mais pró-
contribuintes, como o Hugo de Brito Machado, entendem que o legislador 
infraconstitucional nem teria disposição sobre este direito. 

O que eu acho, sob a ótica do Prof. Hugo de Brito Machado, que defende essa 
estruturação condicional defensável, mas eu prefiro dizer o seguinte: o direito 
a não cumulatividade nasce, para o contribuinte, como fato gerador. Se este 
direito na aferição da obrigação tributária e da extinção da obrigação 
tributária, tanto no lançamento quanto na extinção, precisa ser completado 
pela Administração Tributária para aí, ou configurar obrigação tributária, ou 
configurar e extinguir a obrigação tributária é outra conversa, mas o direito 
dele nasceu como fato gerador, ele é ajustado pelo lançamento. Então, aí, se 
ele não reúne condições, se ele tem... vende um celular a R$ 1,00, é outra 
conversa diferente, mas o direito a não cumulatividade está aí. 

Aí há uma constrição a esse direito pela legislação que não... Vamos dizer, 
pela praticabilidade fiscal que estabelece critérios genéricos, no sentido do 
princípio da igualdade, para facilitar a arrecadação. Só que essa 
praticabilidade tem um limite, que é o que o Leandro Paulsen defende com 
base aí nos alemães. Qual é o limite? O limite da capacidade contributiva. Se 
essa praticabilidade não se ajusta, ou seja, de fato não há como a não 
cumulatividade por um problema da regra prática, eu deixo a regra prática e 
fico com a não cumulatividade. Eu estou entendendo, pelo que eu li 
rapidamente, nós estamos nesta esfera. Nós não estamos discutindo o que o 
Bianco trouxe, e que sustento, não faria aí nada, não traria nada de relevância 
para a discussão da concretização da não cumulatividade.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  



Sr. João Francisco Bianco: Eu pedi a palavra... Eu acho que a discussão da 
não cumulatividade está contaminando um pouco o assunto. Então, eu queria 
retomar um pouquinho, apesar de o Ricardo não estar aqui, mas eu queria 
retomar um pouquinho o pensamento dele. E, salvo melhor juízo, o 
pensamento do Ricardo é no sentido de que existe uma diferença entre a 
realização do crédito e a alienação do crédito a terceiro. Eu acho que esse que 
é o ponto que a gente precisaria focar. E eu vou dar dois exemplos aqui que, 
novamente, salvo melhor juízo, são os exemplos que o Ricardo usa, ou pelo 
menos são os exemplos que eu me lembro de ter discutido com ele. Primeiro, a 
questão do mútuo. Eu sou credor de um terceiro por força de um contrato de 
mútuo. Se eu, ao final do contrato de mútuo, recebo o pagamento do devedor, 
eu estou simplesmente realizando o meu crédito. Isso não é receita. Mas se, no 
curso do contrato de mútuo, eu alienar e ceder esse crédito a um terceiro, eu 
não estou realizando aquele crédito, eu estou alienando a um terceiro, eu 
estou indo a um mercado, como diz o Schoueri, para um terceiro. Nesse caso, 
eu tenho uma receita. Eu vou dar outro exemplo: eu vou ao banco e compro 
um CDB, eu faço uma aplicação financeira e compro um CDB. Esse CDB é de 
30 dias. Se eu, ao final do 30º dia, recebo o produto da aplicação financeira do 
banco que me resgata o CDB, nesse caso eu não tenho receita porque eu estou 
simplesmente realizando um crédito. Mas se eu, no 15º dia, vou ao mercado e 
alieno esse CDB a um terceiro, nesse caso eu tenho receita. Então, eu acho 
que se a gente fugir um pouquinho da questão do ICMS que está envolvendo a 
discussão da não cumulatividade e voltar para a questão original, que esse é o 
raciocínio do Ricardo, é isso que ele sustentou no artigo dele, eu acho que a 
gente pode encaminhar melhor a discussão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu queria, acrescentando à discussão, também, para 
reflexão, eu fiz um paralelo, aqui, à venda de sucata. A sucata, vamos dizer, 
numa produção, são as sobras que um determinado produtor tem lá na sua 
produção. Ele vai ao mercado e vende essa sucata, negocia com quem ele 
quiser; ele vende essa sucata. Há quem sustente, e até os contadores, que isso 
é uma recuperação de custo. Eu tenho um custo de produção, eu vendendo a 
sucata, eu só diminuo aquele meu custo. Então, fazendo um paralelo com a 
sucata, o crédito de ICMS poderia ser a sucata dos créditos da apuração de 
ICMS. Sobrou aquilo lá. Eu tinha lá a apuração e sobrou. Então, o que eu 
estou fazendo é vendendo aquela minha sucata de crédito de ICMS. Então, 
isso reforça a tese de que poderia ser sustentada uma recuperação de custo 
ou despesa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu acho que a gente, por força de estar discutindo o 
ICMS, está tendo que fazer essa duplicidade de caminhos aqui. Ninguém 
discute os exemplos que você deu. Efetivamente, eles são... Realmente é 
receita, é novo ingresso, tudo isso. Agora, não podemos esquecer que a gente 
está tratando... Se é para tratar do caso do ICMS, eu acho que a gente tem 
que tratar o ICMS, esta hipótese legal. Por quê? Porque o ICMS é um imposto 
não cumulativo, é do imposto. As hipóteses em que se vai ao mercado são 
hipóteses legais que o contribuinte não tem outra possibilidade, não é um 



ativo que ele consiga negociar em bolsa, não é um CDB. Na verdade, aquilo 
como ativo... Nem vejo como sendo um ativo. Aquilo... Ele é um ativo porque 
ele tem que recuperar de alguma forma, alguma coisa que ele pagou a maior, é 
um imposto a ser restituído. Por quê? Porque ele tem, pela técnica da 
apuração do imposto, porque é meramente uma técnica, o fato de crédito, 
débito... Eu não tenho nem crédito e nem débito. Eu acho, na minha opinião, 
que a gente tem um sistema de apuração onde se chega a um resultado para 
aplicar um princípio da não cumulatividade, ou seja, para conseguir se apurar 
esse imposto, se a lei dá faculdade de crédito, manutenção de crédito, isso é 
tudo da técnica de apuração do imposto, no meu modo de ver. 

Agora, o caso do ICMS é um pouco diferente, porque a origem do ICMS é 
imposto, é algo que você paga no custo da mercadoria. Você tem esse custo, 
ou você transfere o custo, ou ele fica com você. No caso da exportação, ele 
ficou com você. Você não transferiu para o consumidor final, você ficou com 
aquilo. Então, você tem direito de se recuperar daquilo para cumprir o 
princípio. Então, eu acho que são diferentes situações, você pode ir a 
mercado, vamos dizer assim, para recuperar este crédito, mas é uma hipótese 
legal, você não... Você tem que fazer toda uma sistemática de tirar este teu 
crédito do teu livro fiscal e apurar esse crédito de uma outra forma, ele é 
homologado, ele vira um direito de crédito certificado, vamos dizer assim, que 
você pode negociar, mas ainda assim sob a batuta do estado. Quer dizer é o 
estado que te dá esse direito. Ele pode não dar.  

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara, com todo o respeito, me 
comove o argumento da recuperação de sucata, mas me comove, mas eu devo 
dizer que eu não consigo concordar que não seja receita. Se eu pego a sucata 
que seja, o ativo que seja e vou ao mercado e alieno, isto é receita. Se você me 
disser: “Não gosto de tributo sobre receita”, estamos juntos, mas dizer que não 
é receita oferecer um item no mercado, dizer que é mera recuperação de custo 
não me comove.  

Segunda questão. Acho muito interessante - e por isso que eu quis falar antes, 
Fernando, porque eu sei que você vai sustentar a questão da cumulatividade - 
acho muito interessante o argumento de que a não cumulatividade é um 
direito constitucional, que está assegurado e é cumprido na medida em que eu 
tenho direito ao crédito, e aqui termina. Porque também é direito 
constitucional a propriedade. Eu tenho uma propriedade, ou seja, eu tenho 
muitos direitos constitucionais. E o fato de que eu tenho a propriedade não 
impede que quando eu pego um item meu da propriedade e alieno, ou seja, é 
tributado. Ou seja, uma coisa é: eu tenho o direito ao crédito. Tenho, está 
assegurado. Outra coisa é: eu pego esse meu crédito e, em vez de realizá-lo, 
porque eu quero realizar mais rápido, porque eu tomo outra decisão em outra 
operação, que é uma ida ao mercado, esta outra operação é que é tributada, 
esta outra operação não é necessária para a não cumulatividade. Para a não 
cumulatividade basta que eu tenha o crédito e o princípio está reconhecido. O 
passo seguinte, essa outra operação, que é uma decisão sábia, empresarial, 
boa, é sujeita a uma tributação que eu não gosto. Eu não gosto de tributo 
sobre receita, mas é uma operação diversa. Fernando.  



Sr. Fernando Zilveti: Eu queria comentar essa posição do Bianco, de novo 
não discordando do Bianco naquilo que ele relata do Ricardo, do artigo do 
Ricardo, que deve estar contente que a gente dá volta, dá volta e volta no 
Ricardo, porque o Ricardo tem essa habilidade, ele traz qualquer tema para o 
campo que ele domina com maestria, que é o direito privado e a contabilidade, 
e constrói seu raciocínio. Você vai lutar judô com faixa preta, ele fica só 
esperando você entrar no tatame, porque na hora que ele grudou no seu 
quimono é ippon, você não nem a cor da pancada. Essa é a dificuldade de você 
esgrimir ou lutar com um cara da estatura do Ricardo Mariz de Oliveira.  

Porém, esse argumento que o Bianco trouxe, muito bem relatado, da posição 
do... Eu não sei se está bem no artigo, mas da posição do Ricardo, não estão 
em dúvida, só que não se aplicam, e nós estamos analisando, me perdoem, o 
ICMS e se a não cumulatividade, se o crédito integra ou não integra a base de 
cálculo do PIS/COFINS. Este crédito, Schoueri, está na não cumulatividade 
constitucional, que é um direito constitucional, assim como a propriedade e 
outros tantos direitos dos duzentos e tantos artigos da Constituição, só que a 
não cumulatividade constitucional não precisaria estar na Constituição 
expressa, mas considerando esse um princípio aí reconhecido como princípio e 
não como técnica, ele está sujeito a alguns testes. E tem um artigo brilhante 
do Prof. Tipik(F) - pena que não está traduzido -, que ele faz testes para aferir 
se, efetivamente, o imposto sobre consumo, o imposto indireto está adequado 
ao sistema. E um dos testes que ele faz é se há a apropriação da riqueza de 
forma adequada. Se você preserva, através da não cumulatividade, a 
tributação somente sobre a parcela de riquezas geradas em cada operação, 
estamos em um sistema constitucional justo.  

Eu acho que nesse sentido que estamos a tratar. Se você vai a mercado ou não 
vai a mercado é irrelevante. Você pode ir a mercado, você pode alienar? Pode, 
desde que alguém pague, inclusive para não usar. Certo? Eu posso ter o 
direito que alguém falar: “Olha, eu vou pagar, mesmo que eu não use. Eu vou 
guardar aqui na minha gaveta”. Não importa. A questão é: a cumulatividade, a 
não cumulatividade está preservada, está realizada? E esta realização da 
cumulatividade não é receita? Não é receita.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Prof. Gerd tem outro assunto.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a rigor, eu continuaria nessa linha, porque, 
de qualquer maneira, eu acho, só para futura meditação, talvez, eu acho que 
está simplesmente tudo errado, comparando alhos com bugalhos e abacaxi 
com banana. Quer dizer, é uma salada de frutas, porque é completamente 
diferente. O que é não cumulatividade? É uma técnica. Qual o princípio? Não 
existe princípio da não cumulatividade. O que existe é o princípio da igualdade 
e o princípio da livre concorrência. Por quê? Aquele contribuinte de direito que 
é um simples instrumento da arrecadação do Fisco, ele, nesse caso, 
justamente, ele não pode, pela cumulatividade, na incidência plurifásica, se 
há uma incidência plurifásica, ele perde em competitividade em relação àquele 
que faz tudo no seu estabelecimento integrado. Então, a técnica não 
cumulativa não tem nada a ver com o consumidor final ou o patrimônio 
daquele contribuinte de direito; é simplesmente uma questão do princípio da 



competitividade e da livre concorrência, porque retomamos o sistema de 
concentração, etc., etc.  

Então, o que acontece? O ICMS não é o imposto sobre o valor agregado, é um 
imposto de consumo e ele se justifica no momento em que eu entrego esse 
produto para o consumidor final. Se no ciclo de comercialização acontecer 
alguma coisa que impede que esse produto vá para o consumidor final, ou 
seja, que o ciclo de industrialização e comercialização não chega a ser 
concluído, não há ICMS. Portanto, eu também não concordo quando alguém 
rouba esse produto do meu estoque, que eu não possa ficar com o imposto 
pago, com o crédito. Por quê? Quer dizer, o consumidor final é o larápio, é o 
ladrão, é o assaltante? Não é. Simplesmente, o ciclo de comercialização não se 
realizou. Portanto, o que foi pago antecipadamente ao Fisco, pela técnica não 
cumulativa, é indevido. Então, são coisas que eu acho que deveria refletir um 
pouco mais, porque, sob esse aspecto, o próprio estorno, nesse caso, não tem 
sentido.  

Orador Não Identificado [1:13:30]: O seguro paga. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem, se o felizardo está assegurado, se tiver 
seguro, ótimo. Mas, realmente, também, em relação às comparações sucata e 
mútuo e etc., eu acho que é completamente diferente, porque o próprio estado, 
então, ele pode criar fatos geradores, porque a disponibilidade é dele. Ele que 
determina se vai haver receita ou não e como vai ter. Quer dizer, isso não tem 
sentido. Então, eu faria uma analogia, não de sucata, mas eu faria uma 
analogia no sentido de uma desapropriação. Então, eu tenho um crédito 
contra o estado, se eu conseguir receber de qualquer forma, isto é receita? 
Bom, fecha parênteses.  

Outro assunto... Um assunto que me preocupa bastante é essa questão da 
chamada modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 
porque os casos que tenho visto, entre eles até aquele da alíquota zero do IPI, 
são todos casos modulados a favor do Fisco, inclusive em hipóteses terríveis, 
como esse da alíquota zero, onde o próprio Supremo mudou. Quer dizer, o 
contribuinte, justamente, procedeu aos créditos com base na jurisprudência 
do próprio Supremo. Então, agora fazem modulação dos efeitos, 
evidentemente, sempre. Em vez de fazer a modulação, nesse caso, a favor do 
contribuinte, não aplica. Em outros casos, aí, justamente, muda de posição. 
Então, isso eu acho que, realmente, é preocupante e eu gostaria de saber se 
alguém tem uma colocação e poderia fazer um comentário sobre esses casos 
concretos para justamente examinar melhor essa questão.  

Inclusive, a questão... A grande preocupação que eu tenho é com a segurança 
jurídico-tributária, porque, para mim, a modulação dos efeitos da declaração 
de inconstitucionalidade, o incentivo judiciário à edição de medidas 
provisórias sabidamente inconstitucionais. E quanto mais inconstitucional e 
quanto maior a carga fiscal inconstitucional e quanto mais tempo o Supremo 
leva para decidir isso, aí chegando o imposto que deveria ser como efeito ex 
tunc, que deveria ser devolvido é simplesmente astronômico, são bilhões e 
trilhões, sei lá, então: “Ah, então, claro, não pode”. Ou seja, quanto maior e 
mais inconstitucional a carga, mais a chance exatamente. “Ah, vamos 



modular, é só ex nunc, quem pagou, pagou imposto que os alemães chamam 
imposto dos tolos, aqueles que não entraram logo com um mandado de 
segurança para refutar uma exigência inconstitucional.  

Então, isso me preocupa muito, porque eu vejo um verdadeiro incentivo 
judiciário para continuar editando medidas provisórias sabidamente 
inconstitucionais. E quanto ao Poder Legislativo, que transforma essas 
medidas provisórias em leis, bom, eles estão mais ou menos na mesma 
posição que o Supremo naquele caso que, simplesmente, não examinam, não 
sabemos como é feita a conversão em lei. Isso não é debatido, isso não é 
discutido, isso é, simplesmente, voto de liderança em um intervalo, em um 
cafezinho: “Olha, tem aqui um negócio para você assinar”. Quer dizer, 
ninguém, absolutamente, examina nada.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Zilveti: A questão dos efeitos ex tunc ou ex nunc das decisões de 
uma Corte Constitucional são tratados no Direito Constitucional e no Direito 
Constitucional Tributário como uma característica do controle concentrado de 
constitucionalidade. Não há aí, pelo que eu pude ver no estudo do controle de 
constitucionalidade concentrado ou, pelo menos, no direito comparado, uma 
discussão muito grande sobre a politização das Cortes Constitucionais, porque 
a natureza da Corte Constitucional é naturalmente política. E nesta questão 
de modulação, tem um trabalho interessante de um conterrâneo do Prof. 
Gerd, chamado [ininteligível], que, nessa modulação, ele realiza a Justiça 
Tributária, ou a Justiça, e ele realiza a segurança jurídica. Ele pode modular 
um efeito ex tunc e ex nunc em uma mesma decisão, de acordo com o que ele 
entende que seja necessário preservar, que é o estado. Ele está preservando o 
estado. Uma das funções da Corte Constitucional é preservar o estado. Eu não 
estou defendendo caso concreto, porque aí, quando a gente entra no caso 
concreto, pode ser que resvale em uma questão, como foi analisada na Corte 
Constitucional alemã, de não restituir o imposto inconstitucional porque isto 
afetaria as finanças da Alemanha. Fica difícil defender uma decisão como 
essa, mas, sob a ótica da modulação, é uma modulação que a Corte 
Constitucional entendeu apropriada para uma circunstância específica.  

E esse risco, que o Prof. Gerd bem apontou, existe, de estímulo ao Fisco - que 
foi uma das críticas feitas com relação a essa decisão da Corte Constitucional 
Alemã -, de o Fisco ter uma carta branca para fazer outras leis igualmente 
inconstitucionais, sabedor que, até a declaração de inconstitucionalidade e 
com a modulação de efeitos ex nunc, ele tem uma arrecadação garantida. E 
isto, de certa forma, vem sendo questionado pelos constitucionalistas, e tem 
até um trabalho interessante sobre esse assunto publicado em um estudo 
coletivo da Associação de Constitucionalistas Pimenta Bueno, que, realmente, 
analisou esse problema da modulação, um trabalho do Prof. Ellis Katz.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria mencionar, Fernando. 
Essa semana está acontecendo uma livre docência na Faculdade de Direito, e, 
com exceção das minhas arguições, as demais estão sendo muito boas, onde 
eu aprendi muito. Aprendi ontem, com o Prof. Nelson Nery Junior, titular da 
Pontifícia Universidade Católica, uma questão que eu não conhecia e que pode 



ser interessante. Ele defendeu, na sua arguição, que a importação de 
doutrinas estrangeiras exige sempre um filtro. Neste caso, o que ele 
questionou é que nós não temos, no Brasil, uma Corte Constitucional. Ou 
seja, a Corte Constitucional europeia, segundo a lição desse processualista 
que eu aprendi ontem, não integra o Poder Judiciário, é algo à parte, é algo 
que está acima dos poderes, é outra Corte Constitucional que é invocada, até 
para o equilíbrio entre os poderes.  

Então, ele dizia: “Neste caso, por uma decisão do constituinte que criou uma 
Corte Constitucional, eu posso ter um tipo de situação como a modulação dos 
efeitos”. E o que ele defendeu ali na sua arguição, e que me pareceu um 
argumento muito importante, é que, no caso brasileiro, nós não temos Corte 
Constitucional, quem faz as vezes é o Supremo Tribunal Federal, ao qual não 
é dado, opinião dele, ao qual não é dada a possibilidade de tomar decisões 
políticas, porque não é uma corte política, é um órgão do Poder Judiciário cuja 
única função é prestar jurisdição. O Judiciário tem a sua função 
constitucional de aplicar o direito.  

Esta tese, esta visão do Professor Nelson Nery Junior me parece, seja pela sua 
origem, seja pelas razões materiais do argumento, eu penso que nós devemos 
pensar um pouco mais quando continuarmos a importar modelos. O Horácio 
Villen pediu a palavra, então, primeiro para o Horácio Villen e depois pediram 
já o Fernando e o Prof. Gerd, do novo.  

Sr. Horácio Villen: Bom dia, Horácio. Eu trabalho bastante, há bastante 
tempo, com o contencioso e especialmente com o judicial e está cada vez mais 
complicado. Eu não sei se eu estou muito com o pé atrás com o Judiciário, 
especialmente com o STF, mas, infelizmente, essa questão da modulação, eu 
não consigo ver nenhum argumento jurídico para a modulação, nenhum 
fundamento para que eu consiga entender como que eles modulam, o porquê 
que eles modulam. Eu só consigo ver... Não sei se é uma visão muito crítica, 
mas o que eu consigo ver é única e exclusivamente político e para preservar as 
finanças do estado.  

Então, eu, hoje, eu não consigo ver... Eu não consigo aconselhar um cliente 
única e exclusivamente do ponto de vista jurídico. O que eu falo nesses casos, 
quando se tem uma tese. Eu falo: “Olha, você precisa ajuizar a ação antes do 
Supremo julgar”. E quando me perguntam o porquê, eu fico sem saber a 
resposta. Eu falo: “Porque eles modulam e, enfim, quem entrou, entrou, e 
quem não entrou, não entrou”. Eu não consigo entender os fundamentos que 
eles utilizam. Eu não sei se os senhores puderem me ajudar, mas, enfim... 
Muito obrigado. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que é exatamente esse ponto e 
essas... O que vocês todos agora falaram sobre o assunto, eu acho que é muito 
pertinente, e também a opinião do Nery. É claro, nós não podemos, 
simplesmente, importar soluções de sistemas que são completamente 
diferentes, mas não são tão completamente diferentes. O caso, justamente... 
No caso da Corte Constitucional da Alemanha, realmente, ela não é uma 
terceira ou quarta instância, ela, realmente, é separada e só atua nessas 



questões também fiscais quando envolve uma questão constitucional. E eles 
já... Como?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sem dúvida, mas não é uma instância recursal, 
não é. Que eu saiba, não é.  

Orador Não Identificado [1:26:05]: Não é um quarto poder. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente, não é um quarto poder, mas não é 
uma quarta instância, eu digo, não é uma simples instância a mais, é só 
excepcionalmente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, pelo seu conhecimento de 
direito alemão, é um quarto poder?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Seria um poder à parte ou é parte do 
Judiciário?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Claro que não é. É do Judiciário, é evidente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está bom, era só para esclarecer.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: A questão é a seguinte. Eles já enfrentaram esse 
problema da modulação dos efeitos exatamente quando transformaram o 
imposto de vendas deles em imposto não cumulativo. Aí falaram: “É. 
Realmente, a cumulatividade é inconstitucional, porque fere o princípio da 
livre concorrência, portanto é inconstitucional”. E o que aconteceu? Nada. 
Inclusive, porque se fosse para restituir os últimos anos, o estado quebrava. A 
mesma decisão, a mesma atitude quando eles admitiram que o casal, ambos 
tendo renda, podem, finalmente, declarar em separado, porque era obrigado 
eles a fazerem declaração em conjunto, e lá a proteção é até 45%. Portanto, ia 
fazer uma bela diferença se eles podem... Mas você leva em relação aos cinco 
anos passados? Não. Por quê? Porque o estado quebra. Ou seja, aí quando a 
própria existência do estado é afetada, aí, realmente, a coisa muda. O 
interesse individual de restituição tem que dar lugar ao interesse da 
subsistência do estado, não tem nem dúvida.  

Outro aspecto. Também não pode comparar simplesmente, porque eles 
criaram uma modalidade que não é bem inconstitucionalidade, é uma 
modalidade que eles chamam de inconformidade com a Constituição. Quer 
dizer, não é conforme, mas não muda nada. Aí, o que acontece? Lá, o sistema 
é diferente. Lá, o legislador, ele... Justamente, os deputados são eleitos de 
uma forma diferente, não é nenhum palhaço ostensivo que entra.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, mas não é ostensivo. [risos] A questão, eu 
digo... Ostensivo. A questão é a seguinte: pelo voto distrital, lá cada um 
conhece o deputado que ele elegeu. E se a Corte Constitucional diz: “Isto é 
inconstitucional, tem que alterar a legislação”, ai daquele deputado, meu 
deputado, se ele não comece a trabalhar nesse sentido. A imprensa e todos 



caem em cima dele. E se ele não fizer nada, simplesmente ele não vai nem ser 
eleito para síndico do prédio.  

Muito bem, essas são as pequenas diferenças. A questão, na minha opinião, é 
a seguinte. No momento em que afeta... Outra questão que eu acho muito 
interessante nesse mesmo sentido, a Corte Europeia de Justiça ela disse: 
“Bom, é um incentivo para os estados-membros da União Europeia, o Fisco 
editar leis inconstitucionais, mas mesmo que a importância seja muito 
elevada, isso não dá direito à modulação, a não restituição”. E argumentam 
com a má-fé, porque dizem: “Isso são assuntos que são discutidos já por todos 
os meios durante anos. Por que o Fisco - e principalmente em um país onde se 
tem uma medida provisória - não toma as medidas para eliminar a 
inconstitucionalidade? Se ele, simplesmente, fica quietinho esperando que o 
problema fique cada vez maior, que a carga fiscal aumente em um ponto que, 
simplesmente, não é mais restituível, entre aspas, então isto é má-fé”. Isto é a 
Corte Europeia.  

Aqui, então, qual é a situação? Eu acho que, já que existe a modulação, essa 
modulação poderia ser utilizada de uma forma a não estimular o Fisco a essa 
prática. Como poderia ser? O volume, justamente, com a eficácia ex tunc da 
declaração de inconstitucionalidade, ele não pode, evidentemente, conforme o 
volume, devolver isso tudo de uma vez. Aí, na minha opinião, o Supremo 
poderia, perfeitamente, dizer: “A regra ex tunc, neste caso, excepcionalmente - 
e a lei que trata exatamente da modulação usa essa qualificação, casos 
excepcionais, então excepcionalmente - não vai ser ex tunc, normal, ou seja, 
devolução de uma vez dessa importância, mas aí eu vou modular no tempo”. E 
como eu não sou legislador positivo, eu utilizo a legislação existente e faço, 
simplesmente, uma modulação no seguinte sentido: “Vamos aplicar, 
analogicamente, a compensação dos prejuízos. Vamos usar 30%”. Eu tenho 
um estoque, do imposto inconstitucional pago, de 100. Cada vez que eu tenho 
que pagar outro imposto, eu posso abater seja 30%, para ficar nessa analogia. 
Com isso, eu teria ainda 70% para o Fisco, portanto ele poderia... Inclusive, 
seria até um incentivo para gastar um pouco melhor a receita pública, a 
despesa ser um pouco mais utilizada, e poderia, perfeitamente, dessa maneira 
distribuir.  

Caso contrário, eu tenho uma injustiça muito grande, porque quem tem um 
bom advogado como o nosso colega aqui, já, desde o início, mandado de 
segurança. Quer dizer, o próprio Poder Judiciário vem com uma avalanche de 
casos que não está nem conseguindo dar conta, por isso que demora dez, 15 
anos.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. E esse vai receber. A grande massa, 
que nem sabia da inconstitucionalidade, aquele dos bobos, que chamam os 
alemães, quem paga imposto é bobo, que não sabe dos seus direitos, esses 
não recebem nada. Isso, para mim, é uma injustiça tremenda. Então, eu acho 
que esta questão deveria ser um pouquinho melhor examinada.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  



Sr. Fernando Zilveti: Rapidamente, só para dizer o seguinte. Essa questão de 
importação de institutos precisa ser revista, porque existem muitas críticas 
infundadas a respeito das importações de institutos. E nós trouxemos, de fato, 
o controle concentrado de constitucionalidade, por influência do Gilmar 
Mendes, que, sem dúvida nenhuma, é o grande constitucionalista no 
Supremo, e esse assunto está resolvido. É uma Corte Constitucional e é parte 
do Poder Judiciário, goste o Prof. Nery ou não goste o Prof. Nery, assim como é 
Corte Constitucional a Suprema Corte Americana. E, lá, o pragmatismo 
americano não fica com essas dúvidas: é ou não é Corte Constitucional; é um 
quarto poder? Essa discussão se é quarto poder ou um poder moderador é 
matéria de doutrina vasta no Direito Constitucional superado. Certo? Não se 
discute mais.  

Quanto à modulação, Prof. Gerd, tanto aqui quanto na Alemanha existem 
palhaços, existem sapateiros. Um livro fantástico do Eric Hobsbawm retrata a 
formação do parlamento alemão, inclusive com os nomes. Todos os... O que 
nós vivemos, hoje, no Brasil, se viveu na Alemanha. É uma evolução natural 
da democracia. O que não tira a inconstitucionalidade das normas europeias, 
alemãs ou brasileiras nem a voracidade do Fisco. É igual. E a complicação do 
Fisco, que o senhor tanto retrata da Alemanha, vai ser igual que aqui.  

O que é importante é o seguinte, a modulação é um instrumento na mão da 
Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal. Está na mão dele, 
legítima e constitucional. Como ele vai modular, é natural que ele tenha uma 
razão para modular. Não é uma razão de proteção ao Fisco, discordo. É uma 
relação de segurança jurídica, e ele não está a serviço do Fisco, como já 
demonstrou, diversas vezes, nos julgados, inclusive na modulação. Como a 
modulação no Brasil é um instituo novo, haverá uma evolução, o que não deve 
desestimular o contribuinte de recorrer à Corte Constitucional. Porém, ao 
contrário de recorrer a esmo, de recorrer inchando a máquina do Judiciário, é 
natural que, com a modulação, ele tenha bons advogados que aconselhem: 
“Aguarde, porque, se tiver um controle concentrado, você não vai perder 
tempo e, por outro lado, você pode ter uma modulação”. É isto que deve ser 
aconselhado. Mas aí a desqualificar o controle concentrado e desqualificar a 
modulação tem uma distância muito grande, que eu acho perigosa se nós 
estamos tratando de Direito Constitucional.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, chegamos ao final da nossa 
reunião de hoje. Eu agradeço a todos pela sua participação ativa e convido-os, 
já, para a semana próxima, para a nossa Mesa de Debate de Direito 
Tributário.  

Muito obrigado. 

 

 

 

 

 



FIM 

Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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