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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Estamos 
sem a presença do professor Schoueri, que está fora de São Paulo. 
Temos a presença hoje aqui do professor Roberto Ferraz, nosso 
conselheiro e editor-chefe da revista. Nós vamos para o nº 33 e o prazo 
oficial termina amanhã, para quem quiser ainda encaminhar 
inquirições. Já temos material suficiente para o nº 33. Quer dizer, 
temos material suficiente para encaminhar para os avaliadores, mas a 
perspectiva muito positiva. Estamos também... Heloisa, já chegaram as 
quatro doutrinas tributária? Não chegou. O editor está nos 
comunicando que entregará nesta, fim de mês aqui, começo do mês que 
vem, quatro volumes que estão para ser divulgados para a nossa série 
de doutrina tributária que são 14, não, desculpa, o 15, Planejamento 
Tributário e Autonomia Privada do Fábio Piovesan Bozza, o 16, Controle 
da Extrafiscalidade, da Martha Toribio Leão, o 17, Parcelamento 
Tributário: Entre Vontade e Ilegalidade, da Vanessa Grazziotin 
Dexheimer, e o 18, Transação em Matéria Tributária do Phelippe Toledo 
Pires de Oliveira. Mais uma notícia auspiciosa para nós. Estamos 
também hoje fazendo contato inicial para que nós estreitemos 
futuramente com o nosso colega de Recife, o Eric Castro e Silva. Eric, 
bom dia, seja bem-vindo. Esperamos que você consiga realmente 



estabelecer no futuro a participação ativa do seu grupo no Recife 
conosco aqui. 

Sr. Eric Castro e Silva: Muito obrigado, Dr. Mariz. Bom dia a todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia, então. O professor 
Roberto Ferraz está se prontificando também a estabelecer contatos 
estreitos com Curitiba, no mesmo sentido, que já fizemos no passado 
várias vezes com o IED de Porto Alegre, né? E no pequeno expediente, 
mais alguma comunicação? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, é só para informar, o pessoal todo 
já deve estar sabendo, mas o Supremo Tribunal Federal pegou a 
primeira súmula-- 

Orador não identificado: Já sei o que você vai falar. 

[risos] 

Sr. Salvador Candido Brandão: --sobre a chamada guerra fiscal, e que 
novamente vem a história da modulação, que nesse caso, apesar de eu 
ser contrário a essa ideia da modulação, para os contribuintes do 
Paraná ficou assim, a partir da decisão, que foi quarta-feira passada, 
ficou modulado que não há cobrança, porque o Ministério Público de 
Brasília, a ausência dessa modulação estava obrigando os contribuintes 
de lá, que não é nem guerra fiscal, lá foi fraude fiscal mesmo, mas de 
qualquer maneira foi dentro da lei de Brasília, a pagar o tributo 
independentemente das consequências que tiveram para outros 
estados, é o caso do Paraná agora também que teve uma lei de 2006 
que foi julgada inconstitucional, mas que produziu efeito aqui em São 
Paulo, inclusive, os contribuintes em São Paulo estão sendo autuados e 
aquela questão, mas pelo menos para os contribuintes do Paraná a 
modulação foi no sentido que a cobrança dos períodos anteriores estava 
superada. E a outra decisão interessante que também não envolve-- 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Oi? Só comunicado. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ah é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, ponderando essa colocação do 
Brandão, eu entendo que ele não esteja muito de acordo com a decisão 
do Supremo. Que eu reputo acertadíssimo, porque após a decisão do 
Supremo, a lei do Paraná é inconstitucional, até lá, até a declaração de 
inconstitucionalidade, ela produz efeitos e com base nessa lei são feitos 
convênios e as empresas estão agindo de acordo com a lei local. Elas 
não podem sofrer a insegurança jurídica de uma disputa entre estados 
que não é guerra fiscal, que não é fraude e não é ilegalidade, a não ser 
após a declaração de inconstitucionalidade do Supremo. Em razão 
disto, o ministro disse que as empresas devem saber que a lei é ilegal. 
Um voto do ministro Marco Aurélio é que é estranho do ponto de vista 



de direito constitucional, ele que conhece o direito constitucional, é 
estranho. Mas o contribuinte deve saber que a lei é ilegal? Então para 
que serve o Supremo? O Supremo deve declarar a inconstitucionalidade 
após o que realmente nem o contribuinte pode mais ignorar porque tem 
efeito erga omnes. Exatamente. Valdirene acertou mais uma vez. Até lá 
não tem ilegalidade. E querer que ele pague por passado é outra 
violência com o contribuinte e tem pareceres de excelentes juristas 
nessa causa que são no mesmo sentido de poupar o contribuinte dessa 
questão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mesmo com dois microfones, a opinião não 
vai pesar mais. Bom, eu acho que essa questão da modulação muito 
importante mesmo e fico muito contente que nesse caso ela foi sendo 
aplicada a favor do contribuinte e, principalmente... 

Sra. Valdirene: Primeira vez. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como? 

Sra. Valdirene: Primeira vez. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. E principalmente porque na 
verdade todo esse complexo, guerra fiscal é com base, pela Lei 
Complementar 24, porque é de uma época muito democrática, 75. E o 
art. 8º, em minha opinião, é completamente inconstitucional, porque 
atribuiu uma sanção ao contribuinte que não tem nada a ver como 
desrespeito dos governadores, que não respeitam a Constituição. Então, 
eu acho um absurdo o contribuinte ser atingido, o contribuinte sofrer 
justamente o cancelamento parcial ou total do benefício e outras 
sanções desse tipo. Eu acho que isso é completamente inconstitucional. 
Inclusive por quê? Porque a constituição tem o artigo que eu não me 
lembro que a pena não deve passar da pessoa do agente, o contribuinte 
de boa-fé, de boa-fé, nós sabemos que existe casos só de trânsito de 
notas fiscais, aquelas todas, mas no caso do contribuinte de boa-fé, ele 
não pode ser incluindo exatamente nas sanções. 

Sr. João Francisco Bianco: Até aí, tudo bem, inclusive nós já tivemos 
até um aprofundamento dessa questão da modulação aqui, porque as 
modulações eram sempre feitas, eram feitas contra o contribuinte, 
porque não era julgado o assunto e modulava só as utilizações 
propostas até aquela data, né? Mas aqui no caso é o seguinte, mas 
realmente o ministro Marco Aurélio num ponto ele pode ter razão, eu e 
não vou mudar a minha opinião assim, por quê? Porque você se 
incentiva cada estado a fazer uma lei inconstitucional, até chegar no 
Supremo, dez anos depois, maravilha, aí depois modula daí para frente 
e todo mundo. Agora, quem sofreu aqui como nós tivemos várias 
empresas autuadas, porque compra do Paraná, por enquanto ainda não 
estamos com esse problema resolvido, porque o Supremo disse que lá 
está tudo bem, mas e aqui? Então essa modulação ainda mais essa 
outra que está pendente, já faz dois anos que o julgamento foi feito, 
quando modular vai ser da data da decisão, esses dois vão poder ser 



cobrado? Quer dizer, o negócio vai ser. Provavelmente vai ser da data da 
modulação. Tudo bem. O segundo comunicado... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é incentivo. 

Sr. João Francisco Bianco: Como não é incentivo? Reduz alíquota para 
o Paraná, vende para São Paulo... 

Dr. Salvador Candido Brandão: É incentivo. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas é o seguinte, você incentiva a 
agente público a criar uma norma inconstitucional. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é, não há incentivo, Brandão, isso 
não é jurídico, desculpe-me. Não é incentivo. Falar que incentivo é 
ilegalidade, é outro problema, é um erro de comunicação do ministro 
Marco Aurélio. Que insistentemente, como ministro do Supremo põe-se 
numa condição contrária à própria instituição, porque dizer que existe 
um incentivo à ilegalidade num ambiente inconstitucional em que você 
tem três poderes, você tem Estado, você tem uma federação, você tem 
concorrência entre estados, competição entre estados, certo, é um 
problema de justiça, então a justiça deve atender com mais celeridade, 
deve buscar modulação, deve buscar instrumento jurídicos mais 
alinhados com a modernidade, mas não há incentivo, é preciso ter isso, 
isso gera um problema institucional. Só pode haver incentivo se não 
houver justiça. Então você ter uma lei que demora dez anos para ser 
declarada inconstitucional é um problema de justiça, não que demore 
menos, que demore 30 dias, que demore um ano, mas enquanto 
demorar devido o processo legal, nós temos que tomar cuidado, porque 
nós estamos dentro do estado de direito, nós temos devido processo 
legal, nós temos ampla defesa, temos contraditório, então se demorar 
um ano ou demorar dez anos é o tempo que a justiça precisa para dar a 
provisão jurisdicional, não podemos falar que isso incentiva, ninguém 
não incentiva nada, porque do mesmo modo pode incentivar o crime, a 
desordem e nós criamos um problema institucional. 

Dr. Salvador Candido Brandão: Desculpe interromper, professor, só 
aviso, só vai receber esse livro, os associados, viu? Esse livro é um livro 
presença da assembleia e é com letra legível, nome legível, assinatura e 
RG. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu posso fazer uma observação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre o mesmo assunto 
ainda? O Brandão tem mais outra comunicação? Pode fazer, por favor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É sobre a questão do incentivo. Nós temos o 
Humberto Ávila na sua tese titular sobre a segurança jurídica, ele tem 
um capítulo muito interessante sobre essa questão da modulação e ele 
justamente chama a modulação como incentivo à edição de medidas 
provisórias manifestamente inconstitucionais e quando mais demorar o 
Supremo para decidir melhor, porque aí o volume da declaração 



inconstitucional praticamente fica impossibilitada a cobrança. Então, 
realmente, há um incentivo na modulação na minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o Humberto Ávila esteve 
aqui, falou sobre isso entre outras coisas muito interessante realmente 
a gente chega à conclusão que é um mal necessário, não é? É um mau 
que decorre do problema finalmente a fonte de tudo. É o atraso do 
provimento jurisdicional. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, está certo?   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não estou dizendo 
que é certo ou é errado, também é uma coisa que... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É você falou, é o remédio, é o remédio 
necessário. Então olha, é o Humberto, queridíssimo, um grande jurista, 
mas pisou no tomate. A modulação não é um incentivo, a modulação 
pode gerar distorções, então a propriedade técnica, como qualquer 
instrumento, pode gerar distorções. Não que gera. Então, você tem a 
modulação tanto aqui quanto em outras jurisdições é um remédio de 
direito constitucional, uma técnica que as cortes constitucionais 
encontraram para atender a dinâmica socioeconômica, a dinâmica, a 
justiça está julgando aqui e agora, então para ela não ter aquele 
engessamento, para ela não ter uma pretensão de fazer ativismo 
judicial, que é outra crítica que o Humberto faz, ela de algum modo 
precisa ser ativista, não tem como não ser, mas isso é uma opinião. 
Agora do ponto de vista de modulação não conheço doutrina que não 
encontre da modulação o que o Ricardo disse de extrema propriedade, o 
mal necessário, precisa da modulação para justamente adequar as 
circunstâncias aquilo que está sendo decidido para que você não gere 
tanta insegurança para os jurisdicionados. Ponto. Agora, incentivo não 
me parece adequado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você usou uma palavra 
extremamente apropriada. Remédio. O remédio vem quando alguma 
coisa está errada, né? Eu ainda continuo acho que o erro, a origem do 
mal é o atraso no problema jurisdicional. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu, infelizmente eu não conheço os 
detalhes dessa decisão, mas eu estou imaginando aqui a seguinte 
situação, parece-me que foi a primeira vez o que Supremo decidiu que 
aquelas normas de benefícios fiscais criados pelos estados seriam 
inconstitucionais, mas então ele modulou os efeitos, dali para frente o 
benefício não tem mais, não pode ser usufruído, mas o passado 
também fica do jeito que está e quem ganhou, ganhou, quem não 
ganhou, não ganha mais. Agora eu me pergunto o seguinte, se vier uma 
nova lei hoje, criando benefício hoje, veja, até a decisão do Supremo, o 
Supremo ainda não tinha se manifestado, havia uma certa dúvida, pode 
ou não pode, é constitucional, não é constitucional. Agora vem uma lei 
hoje, não há mais dúvida, jurisprudência do plenário do Supremo é 
inconstitucional, não pode ser usufruído o benefício. Mas o estado ele 



quer criar o benefício, ele cria uma lei hoje, o que o Supremo vai dizer 
daqui a dez anos, vai modular os efeitos de novo? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vai. Porque ele está usando, Bianco, 
uma prerrogativa da Suprema Corte de analisar constitucionalidade da 
lei e não é de todas as leis, nós estamos analisando a 
constitucionalidade, constitucionalidade da lei e é só daquela lei, não 
pode ser de todas as leis porque é uma ação direta de 
inconstitucionalidade em que a única prerrogativa do Supremo é 
analisar aquela lei, ela não pode dar efeitos a outras leis, não pode, 
olha, todas as leis que forem publicadas, forem editadas serão 
inconstitucionais no mesmo sentido, porque seria um absurdo, a corte 
constitucional fazer uma decisão sobre todas as leis que sequer foram 
pensadas, então, esse é nosso sistema de análise constitucional e leis. 
Então, tem o difuso e o concentrado, o difuso pode até fazer uma 
jurisprudência sobre a matéria, mas quando nós estamos analisando a 
lei é aquela lei também. Então lamento, mas é assim que funciona o 
nosso sistema. E não poderia ser diferente, e não é diferente em 
nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo fala: olha, todas 
as leis que forem objeto de apreciação serão inconstitucionais. A 
Suprema Corte Americana debateu isso com bastante vigor na questão 
do comércio elétrico, eles quantas leis que tivermos que analisar nós 
teremos que analisar aquela lei. Agora, lamento. Lamento é assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De incentivo passa ao 
abuso, não é? Você já sabe que é inconstitucional e faz lei. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora é uma questão, é outra etapa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, outra 
comunicação. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu só queria contar uma historinha, a 
pessoa ainda está viva o Francisco Dornelles, ele era ministro da 
fazenda em 1980. O presidente Figueiredo falou pra ele: eu preciso de 
300 milhões de cruzeiro na época. Eu arranjo fácil. Criou o Isof(F). Mas 
isso é inconstitucional. Ele falou tudo bem, muitos não vão pagar, não 
vão cobrar, muitos vão entrar na justiça e eu tenho empresa que está 
recebendo autuações ainda hoje com diferença de serem cobrados, são 
35 anos só. Essa é só história de leis inconstitucionais é realmente um 
problema de justiça. Agora, a segunda foi a decisão da 2ª Turma do 
Supremo Tribunal Federal que... Bom, vamos ver se a questão seletiva, 
porque o ICMS ele passou a ser seletivo, agora, realmente o que foi 
analisado é o cara da energia elétrica e das comunicações que tem 
estudo. Sabe o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro cobra 37% de ICMS, o 
Estado de São Paulo 25% dos particulares da conta de energia e 25% 
nas contas de comunicações, né. Então ele analisou a questão da 
seletividade, disse que não pode ser a energia elétrica e as 
comunicações ter uma alíquota superior à alíquota normal. Isso vai ser 
um bem, vai ser um mal? A ficou uma decisão por unanimidade da 2ª 
Turma, que é a Turma Ardente, da Lava Jato. 



Orador não identificado: Como é que é, Câmara o quê? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ardente. A lava jato vai está lá, né? 
Mas de qualquer maneira foi interessante, porque à luz da Constituição 
se pode fazer, agora, realmente o critério, analisando o critério subjetivo 
do que é essencial, a energia elétrica, o particular é essencial? É 
essencial. O Estado de São Paulo esse ano ou os outros estados estão 
reclamando inclusive que não estão dando reajuste para as ONGs, etc., 
mas vai ter o excesso de arrecadação extraordinário exatamente para a 
conta de energia subiu barbaramente e o ICMS é cobrado em cima 
desse valor. Então a discussão, eu não tenho detalhe porque só esse 
julgamento... 

Orador não identificado: Você não viu o julgamento? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, da 2ª Turma não é divulgado. 
Então, for por unanimidade dizendo que a alíquota de 25% ou 37% para 
ICMS comunicações é exagerada, ela deve se manter num nível da 
alíquota normal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, encerramos o 
pequeno expediente, vamos à pauta. Alexandre. Não está preparado. 
Maicon, você está, não é? Nós temos 15 minutos para a Assembleia, nós 
vamos começar com esse tema do REsp n.º 1.235.979 do Rio Grande do 
Sul, é uma decisão da 1ª sessão, foi dividida. Existem vários aspectos 
abordados aqui, a essência é a questão do insumo, mas existem vários 
aspectos abordados nesse acórdão, existem na síntese da controvérsia 
de acordo com o relator Herman Benjamim, existem 17 pontos, não é? 
Dezessete pontos de controvérsia. Não, aqui é um acórdão importante. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A 18? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dezessete. Eu estou 
procurando o 18. Ah, o 18. É, o 18 é o art. 111, está escondidinho aqui. 
Maicon vamos, você expõe tudo, a gente conforme a sua exposição nós 
debateremos. Provavelmente interromperemos por assembleia. 

Sr. Maicon Galafassi: Eu vou primeiro expor as razões, na verdade 
tiveram dois votos basicamente, ao todo quatro votos, mas dois 
principais, do Herman Benjamim, de forma desfavorável ao contribuinte 
e do Mauro Campbell Marques que foi favorável, e que foi o voto 
vencedor favorável aos contribuintes. O caso em si, houve um acórdão 
no TRF 4ª Região que foi desfavorável aos contribuintes em que o 
contribuinte, ele pedia que os gastos na aquisição de combustíveis 
lubrificantes e peças de reposição utilizadas em veículos próprios para 
fazer entregas de mercadorias que ele comercializa, ele solicitou que 
isso desse crédito para fins das contribuições ao PIS e da COFINS. E o 
TRF 4ª Região entendeu que não era em princípio atividade da empresa, 
a empresa é uma, ela faz atividades de comercialização numa 
distribuidora de alimentos e um fato importante que tem no objeto 
social que vai ser abordado pelos julgadores é o fato que a empresa ela 
tem no seu objeto social o transporte rodoviário de cargas em geral. O 



relator, o Herman Benjamim, ele negou o pedido, o recurso especial do 
contribuinte, entre outros motivos, eu vou pontuar aqueles que eu 
ressalvei como os mais importantes e condensando alguns dos diversos 
itens que ele faz em menos itens porque estão relacionados. Então, ele 
começa a dizendo que a não cumulatividade do IPI e do ICMS é 
diferente de PIS e COFINS, enquanto do IPI e do ICMS há uma norma 
constitucional determinando a não cumulatividade, a do PIS e COFINS 
autorizou o legislador ordinário a estabelecer a sua estrutura e com isso 
ele encaminha o seu voto no sentido de que o legislador 
infraconstitucional ele pode limitar a apuração de crédito no regime não 
cumulativo para o PIS e da COFINS. Segue mencionando a 
jurisprudência do STF dizendo que essa restrição não ofende a isonomia 
num julgado de 2014, e menciona também acórdãos do STJ que 
determina que essa previsão é totalmente constitucional e que por ser 
um benefício fiscal, uma autorização do legislador ordinário, ela deve 
ser interpretada de forma restritiva conforme o art. 111 do CTN. Ele 
continua nessa linha afirmando que o próprio art. 150, § 6º da 
Constituição determina o princípio da estrita legalidade em matéria de 
exoneração fiscal e ele tem uma frase até curiosa ao longo do voto dele 
dizendo: “A rigor, portanto, não há verdadeira cumulatividade a ser 
evitada na tributação da receita”. Então ele alega que a estrutura do PIS 
e a COFINS diferentemente do ICMS e do IPI ele não é uma 
cumulatividade própria, uma vez que o tributo incide sobre a receita e 
não sobre, sobre a operação, então na lógica dele não haveria uma 
cumulatividade a ser evitada. Ele continua no seu voto afirmando que 
no caso em específico não há que se aplicar o conceito do que é insumo, 
não há que se abordar o conceito de insumo, porque trata de uma 
empresa comercializadora, uma mera revendedora, portanto, ela não 
estaria inserida no inciso II, porque o inciso II seria a própria das 
prestadoras de serviços e das fabricadoras, das industrializadoras. 
Então, dessa forma o conceito de insumo não seria aplicável para este 
contribuinte. Além disso, outro ministro levanta então a questão de 
constar no objeto social a prestação de serviço ou serviço de transporte 
rodoviário de cargas, e o ministro-relator, ele afirma que isso, primeiro 
que esse fato seria extra petita, se ele fosse analisar esse fato, porque 
não tinha sido levantado até então nos autos e que a despesa com 
transporte faz parte da atividade da comercialização, conforme o art. 
490 do Código Civil, que determina que as despesas fiquem com o 
vendedor, então na, compra e venda, as despesas como devem ser 
arcadas pelo vendedor, então consequentemente aí seria uma espécie 
de um obrigação acessória da atividade principal da empresa e, 
portanto, por ser um obrigação acessória à essa atividade principal, ela 
não teria um caráter autônomo dentro das atividades, nem das 
atividades dessa empresa. O contribuinte no seu recurso apresentou 
precedentes do CARF em que ele defendia um conceito mais amplo do 
conceito de insumo diferente daquele do IPI, e o relator ele rebate esse 
argumento falando: olha, os precedentes do CARF na verdade estão 
indo de forma igual ao entendimento dele uma vez que os acórdãos 
precedentes do CARF eram específicos de industrializadoras, portanto, 



ele tinha, ele estava numa premissa diferente da do contribuinte. E por 
fim, ele apresentou um último argumento dizendo que a situação é 
diferente caso o contribuinte tivesse contratado uma empresa terceira 
para fazer a prestação de serviço da mercadoria por ele vendida. Então, 
como eu estou inserindo um terceiro na cadeia, naturalmente a cadeia 
seria, a cadeia produtiva econômica seria mais onerada, por isso faria 
sentido que o terceiro tomasse crédito de PIS e COFINS e ele não porque 
a cadeia dele seria mais curta e então estaria dentro da lógica do 
sistema. O ministro Cezar Asfor Rocha na verdade, ele que levantou a 
questão do objeto social, então na visão dele estando prestação de 
serviço, logo, se aplicaria o inciso II, consequentemente a empresa 
poderia tomar crédito. Ele é bem sucinto. Quem abriu a divergência, o 
Mauro Campbell Marques, ele pediu vista, então ele abriu de forma 
mais detalhado os argumentos rebatendo o relator. Segundo o Mauro 
Campbell Marques, esse precedente é diferente daquele que foi afetado 
em recurso repetitivo, então eles poderiam julgar, então ele não teria 
que sobrestar o julgado, porque esse caso é específico de uma 
revendedora, ao contrário do repetitivo que ele aborda aí outras 
empresas produtoras. Ele desenvolve o raciocínio dele dizendo que o 
art. 3º abrange todas as empresas da cadeia produtiva, seja pelo inciso 
I, pelo inciso II, então, revendedoras, comercializadoras estariam no 
inciso I, enquanto prestadoras de serviço e industrializadoras estariam 
no inciso II, então a ideia da norma é baixar todos os entes do processo 
produtivo, que caracterizaria aí a necessidade da não cumulatividade, 
se não haveria uma cumulatividade na cadeia produtiva. Ele entende 
que ele pode analisar a questão do objeto social, o fato de constar no 
objeto social o serviço de transporte, e consequentemente, ele entende 
que por constar no objeto social e por o valor do transporte estar 
embutido no preço, logo, esses dois fatores seriam determinantes para 
que afetasse o faturamento e consequentemente devesse ser aplicar a 
não cumulatividade. Então, ele diz que está caracterizada a prestação 
de serviço, ainda que apenas em relação às vendas próprias e não, e a 
empresa não efetuar essa mesma de prestação de serviço para terceiro. 
Então ele diz que é irrelevante se ele presta para terceiros esse serviço 
ou se é só para as operações dela. Então, e aí ele alega, tem o 
argumento interessante que ele traz que ele diz o seguinte: “Se a 
vedação, se fosse aplicar a vedação desses créditos, isso poderia gerar 
duas consequências: primeira, ou a empresa iria empurrar o custo para 
o vendedor; ou a empresa iria fazer um planejamento tributário criando 
uma empresa dentro do grupo econômico que iria só prestar serviços 
para essa empresa poder tomar crédito, o que não faria sentido na 
prática”. Então dessa forma ele deu provimento ao recurso especial. Por 
fim, Humberto Martins, outro ministro, acompanhou a divergência, 
para ele, para o Humberto Martins, especificamente ele achava que 
deveria sobrestar para estar dentro do recurso repetitivo, mas como ele 
ficou vencido nessa parte, ele acompanhou o relator, mas ele traz um 
argumento que é exatamente o oposto que traz o Herman Benjamim, ele 
diz que o creditamento, se impediu o creditamento isso geraria uma 
anti-isonomia da cadeia, ele faz exatamente o mesmo argumento que o 



Herman Benjamim fez para negar provimento ao recurso, ele faz para 
dar provimento ao recurso. Então ele diz que: “Não é razoável que a não 
cumulatividade do PIS e da COFINS somente seja utilizada em situação 
em que a empresa contrate serviço de transporte de terceiro, sob pena 
de violação do art. 150, inciso II da Constituição, que é o princípio da 
isonomia”. Então, a princípio eu selecionei dois pontos para debate, o 
primeiro, essa questão de justamente o mesmo argumento da isonomia 
ter sido utilizado de forma favorável e contrário na mesma decisão com 
os mesmos fatos, então eu queria um pouco a opinião sobre isso. E o 
segundo ponto que eu trouxe, é o argumento do relator em que 
analisando transporte de mercadorias como atividade acessória 
atividade principal, segundo o Código Civil e, portanto, aí levando esse 
debate entre obrigação acessória e atividade em prestação de serviço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Acho que está 
bem apresentado. Nós vamos suspender pela Assembleia, mas eu 
queria colocar aqui para encaminhar o debate a seguir, duas visões que 
se tem sobre os créditos de PIS e COFINS. Há uma visão que eu vou 
chamar aqui de mais técnica, rigorosa e conservadora, que entende que 
a lista de crédito do art. 3º é uma lista taxativa, exaustiva e que claro 
você pode fazer uma interpretação tal como a lista do ISS, uma 
interpretação compreensiva, não apenas literal, mas de qualquer forma 
seria uma lista que esgotaria as hipóteses. Nesta interpretação não se 
cogita de aspectos constitucionais e evidentemente vai se chegar a um 
resultado menos abrangente, porque vários gastos que a pessoa jurídica 
possa ter forem onerados pelo PIS e pela COFINS, não geram crédito. A 
outra interpretação é uma interpretação que vai ao sentido mais do 
aspecto constitucional, independentemente de saber se a Constituição 
criou ou não criou a cumulatividade ou não cumulatividade outorgou a 
possibilidade da estabelecer não cumulatividade ao legislador ordinário, 
mas nesta, em qualquer das hipóteses, nessa segunda corrente o 
legislador uma vez adotada a não cumulatividade ele não poderia 
restringi-la e nesse sentido, portanto, a vista do art. 3º não seria 
taxativa, teria uma interpretação muito mais abrangente, portanto a 
quantidade de crédito seria muito maior. Não sei, depois o Maicon pode 
confirmar se esse posicionamento para um lado ou para o outro 
influenciou no julgamento. Eu acho que é um ponto relevante. Vamos 
dar início à Assembleia. 

Orador não identificado: Oi na linha. 

Sr. Maicon Galafassi: A respeito do que você disse nas duas linhas que 
existem dentro do STJ, né, quer dizer, dentro da doutrina de uma 
maneira geral, na verdade eu analisei os julgados mais recentes do STJ, 
e o STJ já caminhou nos dois sentidos, tanto dando uma interpretação 
restritiva, segundo aplicando bem o art. 111 do CTN, quanto dando um 
conceito um pouco mais amplo no sentido de insumo abarcando as 
despesas diretas e indiretas, mas sempre despesas relacionadas à 
atividade da empresa. Nesse julgado em si, ninguém chegou a abordar 
um conceito mais amplo para o conceito de insumo, na verdade o voto 
do ministro relator justamente foge para não aplicar o conceito de 



insumo, e o voto vencedor aplica o inciso II de insumo, porque que ele 
entendeu que houve uma prestação de serviço, então, de alguma 
maneira ele também não ampliou o conceito de insumo, mas ele 
ampliou o inciso II para abarcar a empresa em análise, em outras 
palavras a obrigação assessória da empresa que ele considerou também 
como sendo uma atividade principal por constar no objeto social e 
consequentemente pela própria literalidade do inciso II acabou 
estendendo a possibilidade da creditamento para essa empresa. Então, 
nesse acórdão em si não adotado de forma muito clara o conceito mais 
amplo da palavra insumo, mas pelo voto vencido foi abordado uma 
interpretação mais restritiva ao conceito de insumo, apesar dele falar 
que não se aplicasse inciso II. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minuto. Eu acho 
interessante a colocação, não é? Aí tem outra questão, o insumo é só 
exatamente da prestação de serviço e na industrialização ou no 
comércio também? Porque é uma empresa comercial pelo o que você 
relatou, as grandes cadeias de supermercado, por exemplo, ou Casas 
Bahia, no sentido de comércio, elas pleiteiam créditos de verdadeiros 
insumos sobre o ponto de vista econômico, mas elas não são 
industrializadoras, nem prestadoras de serviço, essa questão está 
latente aqui também. No caso não foi objeto da decisão porque a 
concorrente vencedora entendeu que era prestação de serviço e 
prestação de serviço de insumo. Fernando, depois Valdirene. 

Sr. João Francisco Bianco: Só esclarecer uma dúvida. Desculpe, sou 
uma dúvida, mas pelo o que eu entendi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você é dúvida também, 
Valdirene? O seu é dúvida ou... 

Sra. Valdirene: O meu? É um comentário também. 

Sr. João Francisco Bianco: Queria ia esclarecer uma dúvida. Pelo o 
que eu entendi da exposição, ainda que os votos tenham sido 
divergentes, houve um consenso no sentido que de que somente se pode 
tomar créditos as empresas industriais e de serviço e as empresas 
comerciais não podem tomar crédito. Eu entendi que houve um 
consenso nesse sentido. Depois houve uma divergência com relação à 
situação de fato, mas pelos comentários, é possível depreender que 
houve um consenso que somente as empresas industriais e prestação 
de serviço podem tomar crédito sobre os seus insumos, as empresas 
comerciais não podem tomar crédito sobre os seus insumos? 

Sr. Maicon Galafassi: Maicon. Só esclarecendo esse fato, o voto vencido 
ele é claríssimo nesse sentido de as comerciais, elas estariam apenas no 
inciso I, portanto não aplicaria o conceito de insumo para as empresa 
comerciais e o voto vencedor ele não chega a abordar essa questão, 
porque ele reputa o argumento do relator dizendo: olha, aqui nós 
estamos diante uma empresa também prestadora de serviço, então, em 
outras palavras, ele não precisou estender o inciso II para as empresa 
comercializadora, as comerciais, as revendedoras. Ele apenas disse que 



aquela empresa ele teria aí uma dupla atividade, tanto como 
revendedora, quanto prestadora de serviço. Então ele não abordou essa 
questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, voltando a colocação do problema 
pelo Ricardo que pôs em discussão aqui dois aspectos, duas visões 
sobre essa questão dos créditos e PIS/COFINS, insumos conforme foi 
relatado nesse acórdão aqui do STJ. Nós temos então a primeira visão 
que eu entendi, Ricardo, da taxatividade da lista, é isso? E a segunda 
visão, que a não cumulatividade constitucional não admitiria uma 
restrição pelo legislador infraconstitucional ao que vem expressa como 
não cumulatividade. Eu estava revisando um texto que é muito 
elucidativo aqui em que... Deixa vir se eu acho aqui. Está aqui. Então, 
por que ele é elucidativo? É um texto de um professor do Rio de 
Janeiro, João Troncoso e Troncoso, sobre não cumulatividade do ICMS. 
Publicada na lista de Direito Tributário, inclusive citando elogiosamente 
o querido professor Bonilha que está aqui na Mesa conosco. Nesse 
artigo ele aborda justamente a questão da Constituição e da 
determinação da Constituição para que se respeite ou não a 
cumulatividade. Ao que ele concluiu, depois de analisar detalhadamente 
o problema da reserva de lei, da estrita legalidade, que a pouco a gente 
estava abordando aqui, e conclui que a não cumulatividade não admite 
restrição do legislador infraconstitucional, mas o que ele diz quando ele 
trabalha com o tema da reserva de lei e do problema da estrita 
legalidade é justamente que o legislador complementar no caso de ICM, 
ele fala do ICM, mas vale para o PIS/COFINS, o legislador 
complementar tem uma função de determinar aquilo que está no 
âmbito da competência dos estados ou da União, no caso de 
PIS/COFINS. Então, a Constituição dá competência para o ente 
federado, para instituir o tributo, e em seguida o legislador 
complementar deve entrar em ação para determinar os limites desta 
competência para não haver invasão de competência entre entes 
tributantes e para que os limites do tributo em questão sejam 
adequados ao que a Constituição quis, que é justamente criar um 
imposto não cumulativo. Então, quando ele trata da reserva de lei ele 
está dizendo: então existe um legislador complementar, ou um 
legislador ordinário que vai ter, no caso da PIS/COFINS, que vai ter esta 
função de delimitação correta da incidência tributária. Mas esta reserva 
de lei não diz em momento algum que devem ser taxativas e que só 
dentro do limite da taxatividade, ou seja, aquelas hipóteses 
estabelecidas na lei o contribuinte deveria se pautar na questão da não 
cumulatividade. Mas naturalmente, quando o legislador não é claro na 
expressão daquilo que ele quis integrar como não cumulatividade, há 
necessidade de interpretação, para isso serve o judiciário. Ele tem um 
artigo muito bom, os nossos amigos de Pernambuco, que aqui estão nos 
ouvindo e participando, Souto Maior Borges, em que ele esclarece muito 
bem essa questão da taxatividade, mas nesse caso do ISS, é um artigo 
brilhante sobre esse assunto do ISS, e a taxatividade da lista do ISS, 



para que não haja confusão, porque toda vez que você vai para a 
taxatividade você, aí sim, falando dos efeitos distorcivos de alguns 
instrumentos legislativos você leva uma distorção sem fim, porque você 
vai trabalhar com a taxatividade, então tudo vai ter que ser 
determinado pela taxatividade e que você não consegue alcançar o 
objetivo que não é legal, não é da legalidade nem do positivismo, mas é 
confundido pelo positivismo estrito, então a não cumulatividade não 
permite isso. A não cumulatividade constitucional não dá esta 
determinação ao legislador complementar e nem o legislador ordinário. 
Esse é um destempero do nosso sistema tributário, de modo que 
respondendo a essa indagação do Ricardo eu ficaria com a segunda 
visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu queria 
complementar esta discussão. Bom, lembrando que para dentro dela foi 
trazido um dado que me parece absolutamente estranho, que é se tratar 
ou não se tratar de benefício, é você ter crédito que é forma de 
composição do montante da obrigação tributária, certo? Não é bem isso. 
E aí você parte para o imposto, porque se uma corrente diz que você 
tem que interpretar de uma maneira muito abrangente, exatamente, 
porque o legislador ordinário, tendo recebido a competência para 
instituir ou não, pela Constituição, né, competência de instituir ou não 
o regime não cumulatividade, mas quando ele usa dessa competência 
ele fica limitado à razoabilidade, o limite do poder de tributar tem que 
ser respeitado, ele não pode escolher, eu não dou crédito por isso, não 
dou para aquilo, ele tem que ser coerente? No fundo, no fundo é essa a 
síntese dessa corrente. Aí nós temos de outro lado alguém dizendo, não, 
mas isso não é incentivo fiscal e tem que ser interpretado literalmente 
de acordo com o art. 111 do CTN. Então, essa é uma visão 
completamente distorcida das duas correntes que doutrinariamente tem 
lá suas razões, não são correntes que propuseram ideias sem nenhuma 
base, pelo menos tem uma consistência científica, lógica, jurídica. Agora 
realmente parece um ministro e diz: não, mas isso aí é um benefício por 
tratar do 111. Isso que é coisa terrível no julgamento de grandes litígios 
tributários brasileiros. Valdirene, Roberto pediu. 

Sra. Valdirene: Olá. Na verdade é só complementar que não é 
exatamente o acórdão, o ministro aqui do voto vencedor, o Campbell, ele 
coloca uma ressalva que depois... Eu estou confundindo aqui, o 
Humberto, né? Ele coloca uma ressalva de que nesse caso, porque há, 
existe pendente de julgamento até estava previsto para fevereiro agora e 
mudou, não é. O ‘leading case’, repetitivo, sobre o conceito de insumo. 
Então, ele disse: “Inicialmente faço o registro que o presente recurso 
especial não aborda o mesmo caso do recurso representativo da 
controvérsia”. Resp nº 1.221.170 que é justamente por causa do 
conceito de insumo e também cita outro caso, que deve ser da mesma, 
onde há discussão sobre creditamento sobre insumo indústrias que 
fabricam alimentos e não empresa comerciante. E aí depois, também só 
um complemento, porque é como se ele tivesse fatiado a discussão. 
Porque aqui e o que venceu aqui é a questão foi integrar fato da 



empresa, prestar o transporte, porque o objeto social dela não é o 
comercial, não é o objeto principal, mas ela também comercializa, ela 
mesma faz as entregas, então a coloca num outro mundo, então ela é 
uma prestadora de serviço. Ora, então ela está na norma. E a solução 
que ele deu e que venceu é integrar a norma, então é prestador e como 
prestador deve ter crédito. E o voto do, já o voto do Humberto, embora 
ele acompanhe a divergência, ele fala: não, não tem por que distinguir, 
por que distinguir? Ele até pede para esperar o julgamento do insumo, 
né, então fica nessa, né. Precisa haver esse insumo, precisa haver se é 
importante para a cumulatividade? Quando eu falo de não 
cumulatividade eu tenho que analisar, não é benefício é o que compõem 
é o que corrobora as despesas que corroboram as receitas daquela 
atividade. O Humberto quis levar para essa linha disse: não, eu 
mantenho a minha posição que sim. Eu acho que não tem por que 
tratar diferente. Por outro lado, o Humberto, ele, eu achei interessante 
apesar de não é exatamente a isonomia, porque quando os 
comerciantes, salvo engano, peço que me corrijam. Quando os 
comerciantes pedem aí os mesmos créditos que tem em tese objeto 
principal, porque hoje em dia objeto principal é uma das grandes 
discussões futuras aí, né, objeto da atividade. Embora a princípio a lei 
em tese favoreça apenas o prestador de serviço e o industrial, deixando 
o comerciante meio de que lado, o Humberto ele fez aqui uma análise 
isonômica, é óbvio que dentro do contexto, dizendo que não faria 
sentido, é óbvio que ele não chegou nesse, mas eu quero crer que se ele 
for julgado pelos comerciantes pode dar favorável. Mas não faz sentido 
eu dar o crédito para aquele que terceiriza naquele que faz ali mesmo, 
sob pena de criar um discrímen. Então, ele também levou em conta 
princípios constitucionais para integrar a norma e de certa forma dar o 
direito ao crédito ao contribuinte. É só um comentário em relação às 
discussões que estão pendentes no STJ. E lembrando também que a 
além do STJ já existe uma repercussão geral no Supremo sobre a 
mesma matéria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Humberto. 

Sr. Humberto: O Dr. Ricardo a pouco falou de um termo assim que eu 
acho que é a chave para tentar fazer com que o STJ adote uma linha 
mais clara e mais adequada, é coerência. Dr. Ricardo bem que você 
falou, acho que nem precisa, acho que é um problema realmente de 
coerência e nisso também lembra o artigo do Humberto Ávila que fala 
do tal do princípio do legislador coerente. A ideia é que ao interpretar a 
legislação eu preciso fazê-lo de maneira que eu atribua ao legislador o 
mínimo de coerência, não posso fazer uma interpretação que termine 
por alcançar resultados que indicariam a existência de um legislador 
totalmente incoerente, que cada vez faz a coisa de um jeito. Essa nossa 
discussão está dentro de um contexto em que nós temos a convivência 
com COFINS e PIS cumulativos convivendo com COFINS e PIS não 
cumulativos. Dois regimes diferentes para um universo grande de 
atividade de empresas e com alíquotas diferentes e muito diferentes 
somadas às contribuições cumulativas ela dão 3,65% e, somadas ou 



não, não cumulativa dão 9,25%, é uma diferença brutal e isto tem que 
levar à uma conclusão coerente de que a não cumulatividade ao crédito 
em que não é crédito, ao mesmo tempo tem os acréscimos, mas é 
dedução de base de cálculo, no sistema de não cumulatividade é da 
essência da mudança do próprio tributo. Então quando eu estou 
falando de dedução de insumos, eu não estou falando de benefício 
algum, vamos dizer o Dr. Ricardo, eu estou falando da essência daquela 
sistemática de cobrança do tributo, e, portanto, eu não posso negar o 
direito à dedução de insumos necessários ao desenvolvimento daquela 
atividade sob pena de criar um sistema absurdamente incoerente e 
absurdamente desigual, para voltar ao tema que o Maicon pedia que 
fosse tratado. Ele seria absurdamente desigual pela profunda 
incoerência. Se eu estivesse falando apenas de deduções possíveis 
dentro de um regime único de cumulatividade, vamos imaginar que 
todo mundo tivesse cumulativo com 3,65% e a legislação dissesse: ah, 
mas tais e tais coisas, tais e tais elementos poderão ser deduzidos, daí 
sim eu estaria diante de uma coisa do gênero isenção ou coisa parecida 
faria uma interpretação restritiva, típica para a isenção. Mas quando eu 
estou diante de um regime de não cumulatividade que vai para a uma 
alíquota de 9,25% convivendo com de cumulatividade de 3,65% é claro 
que existe uma presunção do legislador, a continha que alguém fez de 
que vai haver certa equivalência entre um regime e outro, vai haver 
certo volume de insumos que deve alcançar nesta conta algum acima de 
5%. E isso é claro, vai alcançar por quê? Porque eu vou ter insumos 
necessários que serão deduzidos por cálculo, da base de cálculo desse 
tributo. Então eu acho que a questão aqui é de coerência e esta 
interpretação, que salvo engano, nasce do próprio Tribunal Regional da 
4ª Região de que a gente estaria aí tratando de benefícios e que teria 
que ter uma interpretação restritiva, etc., ela parte com uma base muito 
inconsistente que é ainda uma primeira discussão que eles, quando 
olhar os acórdãos da 4ª Região, ainda hoje praticamente todos têm um 
refrãozinho que é o seguinte, assim, a não cumulatividade da COFINS e 
PIS não tem que necessariamente ser consciente com a não 
cumulatividade do IPI e do ICM. A não cumulatividade do IPI e do ICM é 
constitucional, e a não cumulativo da COFINS e do PIS é legal, 
portanto, ela pode ser diferente, portanto, ela não teria que respeitar 
essencialidade, insumos necessários e, portanto ela poderia ser 
extremamente restritiva, como é a interpretação que eles vêm dando. 
Essa interpretação que nasce ali no regional da 4ª ela é inconsistente, 
por quê? Porque não é verdadeiro esse argumento, que são não 
cumulatividades totalmente diferente porque um tem origem 
constitucional, outro tem origem legal. A não cumulatividade da 
COFINS e PIS também tem uma base constitucional que é o artigo que 
diz que ela poderá ser não cumulativa, e daí volta para o artigo do 
Humberto que diz: ora, dito isso na Constituição, no momento em que a 
legislação adota a não cumulatividade, é uma faculdade, pode ser 
cumulativo ou não cumulativo, mas no momento em que se adotou a 
forma e a sistemática não cumulativa, daí tem que adotar mesmo, não 
pode ser de faz de conta, não pode ser uma coisa do gênero, olha, você 



está agora no regime não cumulativo e pode se creditar no custo do ar 
que você respira. 

Sra. Valdirene: Faz sentido. 

Sr. Humberto: Não faz nenhum sentido isso daí, não é não 
cumulatividade. Então, se é para ser não cumulatividade, vai ser que 
com crédito de tudo aquilo que é essencial. Eu escrevi um artiguinho 
sobre isso também, em alguns simpósios da dialética e eu já fui assim 
meio radical, coloquei lá que ia sustentar que toda e qualquer despesa 
tida por dedutível na legislação do imposto de renda haveria de dar 
dedução de COFINS e PIS também. Se alguém quiser fazer, eu 
agradeço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só não concordo com o 
artiguinho, viu. Mas é como se fosse uma síntese da posição de uma 
das correntes, que não tem nada a ver com interpretação literal, com 
benefício, nem nada. Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu também concordo, não classifico como 
artiguinho, da mesma forma que não foi uma exposiçãozinha. Tanto 
assim, que até esvaziou a metade da minha exposição, não é? Porque 
exatamente-- 

Sr. Humberto: Tive em bom professor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Foi compartilhado. Bom, realmente, eu acho 
que a questão da coerência naturalmente da maior importância, mas o 
que eu gostei é justamente a questão de colocar aqui a importância 
aplicação ou não do art. 111, nós estamos falando de interpretação, 
esse artigo está completamente maior citado fora do contexto. 
Exatamente. Por quê? Porque não se trata de uma isenção, o art. 111 
fala de isenção da interpretação da isenção, e aí vem o grande equívoco, 
no 111 interpreta-se literalmente não significa à referência ao método 
de interpretação literal. Esse que é o grande equívoco. Interpreta-se 
literalmente, esse literalmente se aplica ao resultado de todos os 
métodos de interpretação, portanto, racional, teológica, teleológica, eu 
também inventei a teológica, mas isso é outra coisa e a histórica, quer 
dizer, todos os métodos. Agora o resultado em se tratando de isenção e 
aqui não é, por incrível que pareça. O resultado tem que ser estrito, ou 
seja, nem ampliando, nem restringindo. Inclusive é interessante, eu 
consulto muito por motivos óbvios, o pai dos burros, normalmente o 
Aurélio, e o Aurélio em “literal” dá também como sinônimo estrito. Isso 
está literalmente errado. É lógico que não fala do método literal. Literal 
aqui é estrito. Então eu acho que a interpretação do art. 111 
normalmente é equivocado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria aproveitar a 
oportunidade, eu queria aproveitar já que estamos tendo que voltar ao 
art. 111, porque esse equívoco é um equívoco cometido a toda hora é 
assustador, né? Lembrar e recomendar a leitura de um pequeno 
trabalho, pequeno no tamanho, da Dra. Luciana Ibiapina Lira Aguiar, 



nessa nossa última revista de Direito Tributário Atual, página 245. Por 
quê? Esse trabalho, além dela ter resumidamente tudo que foi dito pelo 
professor Gerd, ela faz uma análise histórica da evolução das 
discussões do CTN, do projeto do CTN no Congresso e é muito 
interessante, porque vem confirmar exatamente tudo isso que foi dito 
aqui. E eu sempre gosto de dar um testemunho pessoal, não sei se 
outras pessoas que estavam presentes, evidentemente tinha muita 
gente presente, mas eu dou o testemunho meu, porque outros eu nunca 
vi ninguém dar igual. Eu ouvi o professor Gilberto Ulhôa Canto, lá no 
salão nobre da faculdade numa das aulas do nosso curso de 
atualização, vai lá para os anos 70, 80, não sei, ele dizia, a redação, as 
palavras do Gilberto Ulhôa Canto: a redação do art. 111 traiu a nossa 
intenção. Ele usou essa expressão. Traiu a nossa intenção. Nós não 
queríamos, porque seria um absurdo, colocar em lei uma forma de 
interpretação que engessasse o intérprete em muito, obrigá-lo a uma 
interpretação gramatical, literal. Então nós nos equivocamos, e ele é um 
dos autores do CTN. Nós equivocamos na redação. E esse trabalho da 
Luciana mostra claramente que isso que o Gilberto falou de público teve 
a coragem de falar no nosso curso de atualização, à época tinha 400 
alunos, por isso era feito lá no salão nobre, falou em público que eles 
tinham se enganado. Esse artigo da Luciana vale a pena, viu? 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Antes de falar do Bianco, eu vou falar do 
Gilberto. Essa posição do Gilberto está na revista de Direito Tributário 
que nós acabamos de receber em doação do Salvador Brandão. Então 
ele escreveu sobre isso, ele escreveu sobre isso na revista de Direito 
Tributário sobre o resultado do Código Tributário Nacional não ser 
exatamente aquele que ele tinha trabalhado para que fosse, porque ele 
trabalhou, não só o Rubens, ele participou da redação não só da 
Emenda Constitucional 18, mas tudo que foi feito junto, e ele escreveu 
sobre esse sentimento de traição daquilo que realmente acabou 
ficando... Mas eu ia falar do Bianco, porque e dessas nossas conversas 
sobre coerência. Outro dia eu estava carpindo, né, e como diz o mineiro, 
carpindo, e eu encontrei um jurista que eu respeito muito chamado 
João Francisco Bianco, escrevendo sobre a estrutura do sistema 
tributário na revista do Direito Tributário atual, nº 15, por aí, ele pode 
não lembrar, mas eu vi, e ele fala de coerência do sistema. Fiquei 
contente mesmo, adorei quando eu vi aquilo lá. Claro, dentro do viés 
positivista clássico do João, mas nesse ambiente da necessidade de que 
o Roberto mencionou, de que as normas do nosso sistema tributário 
guardem uma relação entre elas para conferir segurança jurídica no 
estado, e essa questão da não cumulatividade é um exemplo. Tem uma 
diretriz constitucional da não cumulatividade que é seguida pelo 
legislador complementar, o legislador ordinário que só pode entender 
como não cumulatividade aquilo que está definido como não 
cumulatividade ou que é possível entender como não cumulatividade 
dentro da lógica sistêmica do imposto não cumulativo, que é a 
possibilidade de utilização de créditos de insumos. Só assim, e essa 



lógica recomenda a leitura desse artigo, brilhante artigo do João 
Francisco Bianco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está pedindo a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Em primeiro lugar, eu gostaria de 
agradecer a palavras elogiosas do Fernando, que são tão raras, 
normalmente ele tem me criticado bastante aqui no meu positivismo 
clássico. Mas sem esquecer aquilo que eu escrevi, mas por outro lado, 
fazendo uma provocação aqui para o Fernando e para o Roberto, eu 
diria o seguinte, mas será que esta, mesmo sem ser incoerente o 
legislador tem que aplicar a técnica da não cumulatividade sem 
qualquer tipo de limite? Será que o legislador não pode dosar essa não 
cumulatividade? Será que ele é tolhido na sua liberdade de considerar 
algumas coisas como gerando crédito? Considerar outras coisas que 
não geram crédito? Eu faço um paralelo aqui com a legislação do 
imposto de renda, logicamente o imposto de renda incide sobre a renda 
e as despesas necessárias são dedutíveis para que se chegue à base de 
cálculo para que se chegue ao montante tributário que não fique 
distante do conceito de renda, mas o legislador tem certa liberdade aí, 
algumas despesas são dedutíveis, outras despesas não são dedutíveis, é 
para quem tem um princípio de política tributária. Será que o princípio 
da não cumulatividade ou a técnica da não cumulatividade ela tem que 
ser aplicada de uma forma tão ampla assim que nós vamos restringir 
completamente a liberdade do legislador ordinário de considerar 
algumas coisas como gerando créditos e outras coisas como não 
gerando crédito? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu precisaria, o professor 
Paulo está pedindo a palavra, mas como fomos provocados... Dr. Paulo, 
por favor, depois a gente responde. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus prezados companheiros do 
IBDT, eu acho que essa questão merece mesmo, o João tem toda a 
razão, merece uma reflexão mais demorada. Por quê? Cumulação de 
impostos é um fenômeno nitidamente econômico, não tem nada que ver 
com a lei, e é um fenômeno que se torna muitas vezes ruim para a 
economia, negativo e que, portanto, deva ser neutralizado. Então, vejam 
bem a Constituição fala em impostos não cumulativos, dois, e a 
doutrina vem e fala no princípio da não cumulatividade. Isso não é um 
princípio, é o quê? É um limite objetivo. Como diz Paulo Barros 
Carvalho, há vários chamados princípios que na verdade são limites. 
Por exemplo, o princípio da anterioridade é uma questão de um limite 
objetivo, a lei tem que entrar em vigor no ano seguinte. Constituição 
usa e todos são chamados de princípios. Começa por isso. Agora, não 
cumulatividade é restritivo. Por quê? No Brasil, no Brasil não 
esqueçamos que ela é bem mais ampla na União Europeia. Porque ela 
ficou restritiva a dois impostos, dos mais importantes da circulação 
econômica ICMS e IPI. E aí, ela diante à Constituição fala, se houver 
impostos residuais eles serão não cumulativos. Vejam que ela fechou de 
forma restrita o campo da não cumulatividade. Ela não diz, ela 



restringiu, se houver imposto residual, ele será não cumulativo. É uma 
restrição, não é uma ampliação. Então, eu faço minhas as palavras do 
João com certa preocupação que foi esse sentido que foi a glorificação 
do direito do crédito, não é um direito do contribuinte. Vejam bem, o 
direito de crédito é constitucional, se ele tem crédito e há uma saída 
tributável, aí ele pode usar o crédito, não? Então ela é condicionada. Ela 
não é um direito assim que caiba na Constituição como uma benção, 
não é. É uma aplicação restritiva, portanto eu ponho aqui minhas 
modestas alegações com o objetivo de lembrar que os 
constitucionalistas lá para trás, como José Afonso da Silva que a meu 
ver, foi o primeiro, ele fez uma classificação, eu não gosto muito de 
classificação, mas a dele eu vou lembrar, porque calha neste momento. 
Ele faz classificação dos princípios constitucionais gerais e específicos. 
E está lá no princípio da não cumulatividade, específico, e tem uma 
aplicação restrita. Os gerais nós sabemos, justiça, igualdade, etc., são 
gerais, não é? Então, por favor, não nos esqueçamos desta lição dos 
professores que me parece importante. Eu sei, o contribuinte merece 
todo o cuidado, a Legislação às vezes é extremamente favorável, neste 
caso, vejam bem, a firula, né? Eu tenho três impostos sobre a 
circulação econômica e excluo o ISS, o ISS não tem cumulação, não tem 
não cumulatividade. Se tem algo que a lei abriu assim, foi considerado 
construção civil no passado e continua agora, construções, por 
exemplo, uma empreitada, quantos produtos são comprados para fazer 
o prédio? Não dá, o crédito ficou assim, escandaloso, não é, então tem o 
direito de dar o crédito. Então, é assim, é a lei, a lei ordinária que está 
resolvendo essas questões marginais e que chamam muito atenção. 
Obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu que agradeço. E em 
função até da sua apresentação, da manifestação do Bianco, de todos 
os companheiros aqui, eu estou colocando na pauta na próxima, 
subsequente sessão nossa aqui, a análise dos limites do legislador 
ordinário com relação aos regimes não cumulativos, em geral. Você 
lembrou muito bem agora dos impostos do campo residual, que a gente 
geralmente não pensa neles. Então, o Fernando Zilveti inclusive se 
dispõe a encaminhar esse assunto, nós vamos esquecer as questões 
específica desse REsp, vamos esquecer das questões que tem insumo e 
vamos analisar essa posição sobre o lado constitucional, evidentemente, 
que polariza todo e qualquer regime não cumulativo, ou a legislação de 
todo e qualquer tributo não cumulativo. O Brandão contou uma 
historinha a pouco, eu tenho uma historinha também sobre regime não 
cumulativo da PIS/COFINS antes da Medida Provisória 66. O secretário 
da Receita Federal tratando de outro assunto, ele me falou assim, a 
Fiesp está pedindo regime não cumulativo? Ela vai ver o que nós vamos 
dar para ela. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o equilíbrio entre o 
cumulativo, que é três ponto alguma coisinha e o não cumulativo que é 



nove, deveria realmente haver um neutralidade, não é? Mas não foi bem 
assim. 

Sr. Salvador Candido Brandão: E o ministro agora falou de novo, né? 
Que ele vai dar mais crédito, mas vai aumentar a alíquota. 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então dar por 
encerrada a nossa reunião de hoje. Eu agradeço a presença e na 
próxima semana nós nos encontramos.  

______________________________________________________________________
Fim. 

Revisado por MPV. 

 


