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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia, bom dia. Vamos dar 
início à nossa Mesa de Debates. Pergunto, no pequeno expediente, se há 
algum comunicado. Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. Salvador. Ontem foi 
um dia cheio no Supremo, não é? E, para variar, o ministro Marco 
Aurélio é o [ininteligível]. E foram discutidas muitas teses referente a 
PIS, Cofins, principalmente no sistema financeiro, e todas foram 
julgadas, nove votos a favor, contra os bancos. Todas as teses que o 
banco, exceto a da receita financeira, faturamento não, parece que essa 
ainda não estava ainda em jogo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esse é o tema mais 
importante, saber dos bancos se eles recolhem Cofins sobre a receita 
financeira. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, mas essa não foi colocada em 
pauta, não. O que foi colocada em pauta foi o aumento da alíquota, de 
3% para 4%, a incidência de 2,5% de adicional sobre a folha de 
pagamento e um terceiro ponto que realmente eu não me lembro. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A mais relevante, hoje em dia, 
é a questão da receita financeira se estaria ou não estaria na base de 
cálculo da Cofins.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Base de cálculo? Ah, sim, sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Qual seria a base de cálculo da 
Cofins sobre o caso dos bancos.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que a partir da 12.973 não teria uma 
dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se eles têm uma prestação de 
serviços ou venda de mercadorias quando eles têm o chamado spread 
bancário, ou seja, se isso seria receita de prestação de serviço, se seria 
faturamento. Esse é um ponto bastante interessante que eu cheguei a 
estudar. Nós aprendemos e repetimos que a Lei Complementar 70 de 
1991 é materialmente lei ordinária. Afinal de contas, ela institui um 
tributo. Repetimos tanto que sequer cogitamos a possibilidade de a Lei 
Complementar 70/91 ser uma lei complementar. Afinal de contas, cabe 
à lei complementar definir a base de cálculo, fato gerador, e os 
contribuintes dos impostos, diz o art. 146, III, ‘a’. Agora, o art. 149 
remete para as contribuições, faz uma remissão expressa ao 146, III, 
portanto, quero crer que, também para as contribuições, cabe à lei 
complementar definir fato gerador, base de cálculo e contribuintes. O 
Supremo examinou essa questão uma vez com relação à CSL quando 
disse, não é necessária a lei complementar, afinal de contas, já sabemos 
que é sobre o lucro. Mas um desafio que nós não vimos o Supremo 
enfrentar é, uma coisa é não ser necessária e outra coisa é ser 
descabida. Ou seja, havendo uma manifestação no Congresso em lei 
complementar definindo a base de cálculo de uma contribuição, 
podemos nós desprezar isso e dizer isso não é lei complementar? Se o 
constituinte deu este papel? Eu estou convencido de que a Lei 
Complementar 70/91 é lei complementar. E que mesmo a Lei 12.973 
deve dobrar-se à Lei Complementar 70/91, no que se refere a definição 
do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes da Cofins. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, o Supremo já disse que o que foi 
instituído pela Lei Complementar 70 poderia ser revogado por uma lei 
ordinária, como foi o caso dos advogados. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, só para esclarecer. 
Obrigado, Salvador. Só para esclarecer. A 70/91 ela cumpre duas 
funções. Ela é lei complementar quando define fato gerador, base de 
cálculo e contribuinte.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ela é lei material. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela é lei complementar 
material e formalmente. Ela é materialmente ordinária ao instituir o 
próprio tributo, inclusive as isenções.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Formalmente não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que o Supremo teve que 
examinar foi um caso de uma revogação de uma isenção. Isso não é 
matéria de lei complementar. Ou seja, neste aspecto, quando a Lei 
Complementar 70/91 trouxe isenções, ela foi materialmente lei 
ordinária. Então, para que fique bem clara a minha opinião, naquilo 
que é materialmente competência de lei complementar, leia-se definição 
de fato gerador, base de cálculo e contribuinte, a Lei Complementar 
70/91 permitam-me a redundância, é lei complementar. E nesse 
sentido, a lei ordinária dobra-se à lei complementar, não pode 
ultrapassar a lei complementar somente nesse aspecto. Então, o 
Supremo nunca se manifestou sobre esse aspecto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E não está se manifestando ainda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, e talvez venha a se 
manifestar, Fernando, quando o Supremo tiver que examinar agora a 
Cofins dos bancos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque ali será a oportunidade 
de dizer que a definição do fato gerador, base de cálculo e contribuinte 
foi dado pela lei complementar e ela deve ser observada. E o Supremo 
deve dar um passo adiante para saber o que é prestação de serviços. 
Isto, o Supremo não se manifestou, que seria uma pergunta diversa. 
Uma coisa que eu afirmo, tranquilamente, leia-se, na minha opinião, é 
que a Lei Complementar 70/91, naquilo que cumpre as funções 
previstas pelo 146, III, ‘a’, combinado com o 149, na definição da base 
de cálculo, o fato gerador e o contribuinte das contribuições, ela é lei 
complementar. Passo seguinte, na medida que a lei complementar 
define como base de cálculo a receita, o faturamento, assim entendido, 
a prestação de serviços e venda de mercadorias, é saber se os bancos 
têm receita de prestação de serviços no chamado spread bancário. 
Penso que não. Penso que o spread bancário não é receita de prestação 
de serviços. Portanto, na minha opinião, o Supremo acertará se disser 
que os bancos não estão sujeitos a Cofins no chamado spread. Pede a 
palavra, pela ordem, pediram aqui... Então, Salvador termina, depois 
João e depois Fernando Zilveti. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu... vejo com pragmatismo essa sua 
opinião, Schoueri, por uma razão. Ontem eu assisti o julgamento, e não 
se fala em outra coisa, que os bancos têm uma capacidade contributiva 
muito grande, devem contribuir, contribuir... eles são mesmo... Então, a 



ideia que se tem lá é de que os bancos são uma categoria diferenciada. 
Até teve um advogado uma outra vez, fez uma sustentação oral, ele 
estava meio assim, grogue, até o ministro falou assim: o senhor está 
bem? Porque ele falava assim: não, mas os bancos são... o senhor não 
tem dinheiro aplicado no banco, Sr. Ministro? A outra coisa que foi 
julgada ontem é a alegação de que a Lei n. 10.833 era inconstitucional 
quando aumentou a alíquota de 3% para 7,6%. Essa aí não tinha muito 
futuro, mas o argumento é que me pareceu... quer dizer, tudo bem, teve 
vários argumentos, mas um deles foi do procurador dizendo que a 
opção pelo não cumulativo é a critério do contribuinte. Isso não existe 
na lei. Ou a pessoa está no lucro real, fora aquelas exceções, ele é 
obrigado a ficar no lucro não-cumulativo. Bom, isso que foi julgado 
ontem. Só uma curiosidade, saiu, agora passou um boi, passa uma 
boiada, não é? O tribunal da 4ª Região decidiu que empresa do lucro 
presumido pode excluir da base de cálculo do Imposto de Renda da 
contribuição social o ICMS exclusivo na base de cálculo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos continuar na questão 
da Cofins que o Bianco e o Zilveti pediram a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Com relação à essa questão da capacidade 
econômica dos bancos, eu tenho dito aqui que eu não consigo entender 
esse raciocínio, porque é um raciocínio, que até do ponto de vista 
econômico, ele é errado. Eu não estou nem falando do ponto de vista 
jurídico. Porque eu não consigo entender como é que uma pequena 
corretora pode ter maior capacidade contributiva que um grande 
supermercado. E as pequenas corretoras são equiparadas a instituições 
financeiras a estão submetidas a esse regime. Então, para mim, esse 
raciocínio aí é completamente furado. Segundo lugar, com relação à 
prestação de serviço dos bancos, eu diria que depende do que a gente 
entende por prestação de serviço. Se a gente entender que prestação de 
serviço se restringe aquelas operações envolvendo uma obrigação de 
fazer, então, necessariamente, a gente vai dizer que os bancos não têm, 
não prestam serviços. Agora, se a gente vai buscar na contabilidade, 
nas ciências econômicas, nas outras ciências, o conceito de prestação 
de serviço, então nós vamos ter que entender que o serviço, que os 
bancos prestam algum serviço de intermediação financeira. Agora, com 
relação à questão da lei complementar, eu confesso que eu tenho..., eu 
gosto muito da linha de raciocínio defendida pelo Schoueri aqui, ele já 
defendeu várias vezes aqui e eu acho que, apesar de ainda não estar 
completamente convencido, me agrada a linha de raciocínio 
desenvolvida. Porque veja, o que o Supremo disse na CSL é que não há 
necessidade de ser editado uma lei complementar. A lei ordinária pode 
instituir a contribuição social mesmo sem a lei complementar. Agora, se 
existe a lei complementar algum motivo ela tem. Então, se o Congresso 
optou, se o legislador optou por editar uma lei complementar, por que 
uma lei ordinária poderia alterá-la? O simples fato dela estar na lei 
complementar, já torna uma lei complementar, e uma lei ordinária 
poderia alterá-la? Mesmo não havendo necessidade de aquele conteúdo 



estar na lei complementar? E eu fico pensando aqui, será que na nossa 
Constituição todos os seus dispositivos têm necessidade de constar na 
Constituição? Será que precisa estar na Constituição que a zona franca 
de Manaus tem benefício fiscal por 20 anos. Agora, o fato de estar na 
Constituição quer dizer que poderia uma lei ordinária alterar? Parece 
que não. Então, me parece que faz sentido a linha de raciocínio 
desenvolvida aqui pelo Schoueri. Apesar de eu ainda não estar 
completamente convencido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Zilveti. Só esclarecer um 
ponto. Até o Zilveti pode se manifestar sobre isso. Uma coisa é o que é 
serviço, outra coisa é o que é prestação de serviço. Ou seja, quando eu 
falei que o spread bancário não seria receita de prestação de serviço foi 
porque eu enxerguei uma contrapartida por conta da prestação, haver 
um, existir um fazer. Ou seja, não é serviço, é prestação de serviço. 
Então me pareceu que foi tirado, sim, do direito privado. Ou seja, não é 
qualquer serviço, é pela prestação do serviço, eu pago, algo que eu pago 
em troca de algo que foi prestado, um serviço que foi prestado, por isso, 
sim, João, que eu vi uma diferença em relação ao termo serviço do ISS e 
quetais. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, em relação a esse tema da análise 
dos recursos extraordinários, nós temos três recursos que foram 
analisados e depois, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de 
vista do Marco Aurélio. E nesse primeiro recurso, que é o 656.089, teve, 
sim, a análise da capacidade contributiva das instituições financeiras, 
em que, nesse recurso, se discutiu o aumento de três para quatro na 
Cofins, que o Bianco está ressaltando. E aí, o ministro Dias Toffoli 
entendeu que não há uma violação por conta da isonomia nem de 
capacidade contributiva na fixação de alíquotas maiores para 
determinados contribuintes. Esse é o voto que foi... feito com base, 
praticamente, na doutrina do Humberto Ávila sobre isonomia, sobre 
que ele entende discrímen do contribuinte. Depois, enfim, isso está 
levando em conta o contribuinte como uma entidade com condições de 
ter uma tributação maior. Mas eu acho que não é que ele tenha 
capacidade contributiva maior, pelo o que eu entendi da análise do Dias 
Toffoli, não sei se é esse o entendimento dos outros. Mas era isso que 
eu queria só esclarecer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Provável. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer só um comentário. Bruno 
Fajersztajn. Bom dia. Pela minha memória aqui, essa questão da lei 
complementar, ela é relevante principalmente agora na Lei n. 12.973. 
Porque antes da Lei n. 12.973, a Lei n. 9.918 que regula a base de 
cálculo do PIS/Cofins para os bancos repetia a lei complementar. Ela 
entendia que o faturamento era o produto da prestação de serviços e 
venda de mercadorias, tal como, inclusive, julgada pelo Supremo em 
2005. Então essa questão da lei complementar me parece mais 



relevante agora, com a 12.973, que a pretexto de eliminar essa 
controvérsia, incluiu, expressamente, as demais atividades do objetivo 
principal e, aí, o spread entraria, com certeza. Então só esse comentário 
que eu queria fazer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É outro recurso, não é? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu acho que nem esse ainda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu acho que tem. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem, já? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o 5. Pelo o que eu entendi, tem o 
recurso 578.846 em que se discute a constitucionalidade das 
modificações efetuadas na base de cálculo e na alíquota. E, justamente, 
dizendo que se incluiu na base de cálculo. Eu acho que, esse é o objeto 
desse recurso extraordinário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com relação às alíquotas 
diferenciadas por setor econômico, é bom lembrar que houve uma 
Emenda Constitucional que introduziu o § 12 no art. 195 da 
Constituição para autorizar um tratamento diferenciado por setor. 
Inclusive a discussão é se isso significaria qualquer [ininteligível] 
diferenciado ou se deveria haver alguma justificativa. A justificativa na 
questão [ininteligível] custo de mão de obra e existem alguns critérios, 
inclusive, que são [ininteligível] para isso. O que me incomodada, 
naturalmente, é quando se pretende dar um efeito positivo à capacidade 
contributiva que é, possivelmente, o que o Salvador nos relata que 
durante as discussões deve ter surgido ali. Isso é algo que deve ser 
rechaçado enquanto tal, ou seja, afinal de contas os bancos têm muito 
dinheiro, este tipo de preconceito, ele tem que ser evitado. Agora, se 
você entrar no mérito sobre uso maior ou menor de mão de obra, se 
deve contribuir mais ou menos para a securidade social conforme uso 
de mão de obra, você encontra critérios legítimos, ou seja, uma coisa é 
você admitir um tratamento diferenciado, outra coisa é admitir que o 
tratamento diferenciado seja arbitrário. Então, a pergunta, o problema 
não é diferenciar, o problema é diferenciar sem uma fundamentação, 
também ela, baseada na ordem econômica constitucional. Então, a 
pergunta que existirá e que nós vamos ter que estudar essa decisão 
para apoiá-la ou criticá-la, é indagar se os ministros, quando admitem a 
diferenciação, investigam se essa diferenciação é conforme a ordem 
constitucional ou não. Ou seja, segundo os princípios da ordem 
constitucional e eu diria, principalmente, da ordem econômica, se eu 
encontro uma fundamentação para a diferenciação. Encontrada essa 
fundamentação, eu não veria problema. Se, como diz o Salvador que ele 
nos narra, nós não lemos, nem ele leu, mas se a fundamentação foi 
apenas maior capacidade contributiva, devemos dizer: a fundamentação 
é fraude, não é algo a ser aplaudido. Se é fundamentação, insisto, for 



baseada na ordem econômica, se se encontra algum princípio da ordem 
econômica que justifica um tratamento diferenciado, porque as 
situações seriam diferentes, o § 12 explicita algo que a gente sequer 
seria necessário explicitar, ou seja, que eu posso diferenciar do lucro, 
contribuintes com igual capacidade contributiva a partir de outro 
critério da ordem econômica. A norma indutora faz exatamente isso. 
Terminamos o pequeno expediente? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, 
João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Queria registrar aqui umas decisões 
monocráticas proferidas pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto 
Barroso, que estão estendendo os efeitos da sistemática de repercussão 
geral que foi aplicado no caso da exclusão do ICMS na base de cálculo 
de PIS e Cofins para os casos de cálculo da receita bruta da 
contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Quer dizer, o 
Supremo decidiu que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do 
PIS e Cofins nas vendas de mercadoria. Ponto. E decidiu isso em nível 
de sistema de repercussão geral. Os ministros Dias Toffoli e Luiz 
Roberto Barroso estão aplicando a repercussão geral, também no caso 
da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária 
sobre a receita bruta, CPRB. Quer dizer, embora os temas não sejam 
idênticos, eles estão muito semelhantes, e os dois ministros têm 
decisões monocráticas, estão estendendo os efeitos da repercussão geral 
para casos semelhantes e não para casos idênticos. Eu queria fazer esse 
registro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Me parece muito consistente 
no erro. Eu acho que quando a pessoa erra pelo menos não é tão 
consistente. Isso parece insegurança jurídica. Ou seja, é de se aplaudir, 
ou seja, mesmo errado, uma vez havendo um erro, eu penso que o que 
se espera de um tribunal é que o erro seja mantido porque isso se 
incorpora no direito. Está certo. Só quero alertar, porque eu acho que é 
uma coisa que sempre, quando se fala dessa decisão, lembrar que a 
decisão primeira não foi publicada e seus efeitos tão pouco. Existe uma 
discussão que nós alguma vez já ventilamos aqui, mas é sempre bom 
lembrar até porque começa a se alardear, tranquilo, existe uma grande 
discussão que tem que ser enfrentada e que talvez venha ser enfrentada 
nesse julgamento ainda, com relação aos créditos. É bom lembrar esse 
ponto tem que ficar muito claro. Se fosse verdadeira a premissa do 
Supremo de que a empresa é o mero [ininteligível], ou seja, que o ICMS 
não é receita, tão pouco haveria crédito, afinal de contas de um lado ou 
de outro haveria uma conta direta entre fisco e o contribuinte final. 
Então, nesse sentido, aquelas empresas que pretendem excluir todo o 
ICMS da base de cálculo deverão considerar também que, nas suas 
compras, todo o ICMS que haveria nas suas compras também não 
dariam crédito. Então, o ganho da empresa é muito menor do que 
aquele que se alardeia. É só... isso, insisto, vai ser discutido, espero que 



seja discutido, só que é sempre bom lembrar porque se festeja tanto etc. 
e é bom... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aqui em nome da repercussão, que 
nesse caso é... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Repercussão é outro tema, art. 
166. Eu estou alertando esse ponto porque, se é verdade que na minha 
venda eu não faturei o ICMS, na minha compra eu não comprei com 
ICMS tão pouco. Então, nesse sentido, eu também não tenho crédito 
entrada. Então, na hora de eu tomar o crédito da Cofins seria somente 
sobre aquilo que eu efetivamente comprei. E o ICMS, nesse raciocínio 
que eu não concordo, mas o raciocínio que foi, de algum modo, 
incorporado pelo Supremo, está de um lado ou do outro. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: O objetivo de eu fazer esse comentário aqui 
não foi voltar a discussão sobre o mérito da exclusão do ICMS da base 
de cálculo PIS e Cofins. O que eu queria chamar a atenção aqui é só a 
extensão dos efeitos da repercussão geral. Então o Supremo, ele está 
aplicando os efeitos da repercussão geral aos casos semelhantes, e não 
somente aos casos idênticos. Então, esse que é, o que me parece, essa é 
a novidade da notícia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E como disse, parece-me 
completamente correto. Uma vez errado, mantenha-se no erro que é 
isso que eu quero ter no meu Tribunal. Eu quero no meu Tribunal 
segurança jurídica mesmo no erro. Esse erro se incorpora ao direito de 
um algum modo e cabe ao direito de resolvê-lo, mas não cabe, o que 
não se pode admitir é aquela banana boat de cada vez a decisão num 
sentido. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas o Tribunal pode ser coerente e para 
cada caso ele vai submeter o assunto ao plenário para dar os efeitos da 
repercussão geral e ele será coerente da mesma forma. O que eu estou 
chamando atenção é que ele está pulando um degrau, ele está deixando 
de submeter um novo tema, o tema semelhante à decisão com efeito de 
repercussão geral. Esse que é o aspecto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, 
o Salvador pede que eu informe, eu faço isso com grande regozijo, que 
foram encerradas as inscrições prévias do nosso congresso. Tivemos 
229 inscritos pagantes. Isso sem contar os alunos dos cursos de 
atualização, especialização e quetais, ou seja, uma expectativa que nós 
temos o salão nobre cheio, com coisa de 400 participantes. Aqueles que 
não se inscreveram, haverá inscrições na data, apenas não haverá mais 
inscrições aqui na secretaria, aqui estão encerradas, mas na segunda-
feira é bom, é bom que venhamos porque teremos um grande 
congresso, uma grande participação, uma grande festa do IBDT, 
portanto, segunda, terça e quarta na faculdade de direito. Se você não 



se inscreveu, pode se inscrever no dia, é bem-vindo e, por favor, venha, 
participe. Bom, terminado o pequeno expediente?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho três decisões administrativas 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Bruno ainda tem, ainda no 
pequeno expediente, três temas. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não vamos discutir, eu só quero comunicar 
aqui três decisões. Tem uma que é um pouco mais antiga, eu não vim 
na Mesa passada, eu peço perdão se já foi comunicado. Mas pela 
primeira vez, a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do 
CARF julgou o ganho de capital na incorporação de ações. Foi o caso 
BRF, que entendeu que havia ganho de capital e aplicou o artigo do 
nosso professor Schoueri, a linha que se seguiu foi que se tinha lá um 
ganho, uma realização, porque o valor das ações recebidas era maior do 
que o valor das ações detidas. Então, a comunicação aí, a primeira vez 
que a Câmara Superior se manifesta sobre esse assunto. Depois, mais 
recentemente, a 2ª Turma da Câmara Superior julgou, pela primeira vez 
também, o Imposto de Renda na fonte nos stock options e entendeu que, 
manteve o auto de infração que cobrava o stock options sobre o valor do 
desconto do preço de exercício no momento da compra das ações. E o 
interessante que na linha de fundamentação, nós estamos falando de 
Imposto de Renda na fonte, pelo o que foi comunicado, não estava 
presente, é a mesma da contribuição previdenciária, no sentido de que 
seria remuneração pelo trabalho. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Talvez você possa me informar, 
porque uma curiosidade, não sei se você sabe dizer, eu recebi o stock 
options hoje, eu exerci dali a dois anos, qual foi o momento do fato 
gerador e qual foi a base de cálculo? Porque quando falou preço do 
exercício, em dois anos eu não tenho... como é que isso funcionou? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não tenho detalhes desse caso, pode ver, 
precisava pegar, a decisão ainda vai ser formalizada e a gente retorna, 
mas, geralmente, tem uma divergência. O fisco, às vezes, cobra durante 
o vesting, ele já cobra, porque tem a contabilização e, às vezes, ele cobra 
no momento do exercício e, aí, compara o valor de mercado com o valor 
pago. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como você disse que é no valor 
do exercício, eu posso saber no momento do exercício, deu dois anos. 
Então, esse é o ponto curioso para nós estudarmos, conhecermos essa 
decisão, porque fica, é assim, se eu sou a fonte pagadora, eu vou ter 
que adivinhar qual é o valor do exercício ou eu vou ter que perseguir o 
meu beneficiário por mais dois anos, embora já não seja mais nem meu 
empregado ou que seja, eu vou ter que persegui-lo para que algum dia 
eu recolha. Fica uma situação muito...Desculpe-me, assim, eu estou 
curioso, estou curioso com relação à essa decisão. Stock options eu 



sempre digo, não há uma solução, cada caso é um, cada situação é uma 
e ainda que encontremos uma decisão da Câmara Superior sobre stock 
options será sobre aquele stock options, daquela situação naquela data e 
com aqueles dados. Jamais se pode estender isso a outra. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sem dúvida. Agora, foi dito que a vantagem 
percebida, não sabemos como foi capturada e tributada, em que 
momento, mas a vantagem percebida é remuneração para o trabalho. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o ponto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Parece que houve também, nos relatos, houve 
uma divergência entre conselheiros que entendiam que devia se 
mantido o auto, porque alguns entendiam que, no caso, não havia risco 
e etc. e, por isso, era remuneração. Mas o voto vencedor, pelo o que foi 
relatado, é no sentido de que é remuneração e pronto. Decorre do 
trabalho. E uma outra decisão muito interessante, essa de Turma 
Baixa, de um tema bastante preocupante, do CARF também, afastou a 
responsabilidade solidária do assessor no auto de infração que envolvia 
lá, um planejamento tributário. E se reconheceu que o assessor não 
tem interesse comum no fato gerador, ainda que receba remuneração 
com base na economia. Essa é uma decisão importante, foi proferida 
por unanimidade, já um pouco mais antiga, tem umas duas semanas, 
mas não sei se já foi comentada aqui, um caso importante, pode até ser 
incluída na pauta, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, ainda no pequeno 
expediente, Cristiane. 

Sra. Cristiane Pires: Só noticiar uma decisão da Sessão Judiciária do 
Distrito Federal sobre aquela questão das liminares sobre os bônus de 
eficiência e produtividade que os auditores fiscais recebem. Durante um 
tempo, ficou se discutindo sobre a possibilidade do TRF 1 instaurar um 
Incidente de Demandas Repetitivas sobre o assunto, depois as liminares 
foram sendo derrubadas e, durante um tempo, esse assunto ficou meio 
silente. E agora, dia 19 de maio de 2017, a juíza federal substituta da 
5ª Vara trouxe uma decisão bem diferente. Ela entendeu que as multas 
moratórias e punitivas pagas espontaneamente pelos contribuintes 
deveriam entrar na base de cálculo do bônus, mas aquelas multas 
decorrentes de fiscalização, elas deveriam ser excluídas. Então, invés do 
contribuinte pediu para retirar de pauta vários processos que ele tinha 
no CARF e em vez de retirar esses processos de pauta a juíza decidiu, 
incidentalmente, pela inconstitucionalidade do bônus. E disse que se 
houver multas, ele não vai entrar na base de cálculo do bônus.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ultra petita, então? 

Sra. Cristiane Pires: Então, é uma decisão diferente, não sei até que 
ponto ela poderia ter decidido nesse ponto, não é? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pelo que eu vejo de processo, 
decisão ultra petita não pode, não é? Ainda que se aplauda com relação 
ao mérito... 

Orador Não Identificado: É liminar ou sentença?  

Sra. Cristiane Pires: É liminar 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas precisa saber se foi ultra 
petita. Às vezes, o contribuinte pediu também isso, subsidiariamente. 

Sra. Cristiane Pires: É, eu acho difícil ele ter pedido pela..., mas pode 
ser. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Terminamos o pequeno 
expediente. Entramos na ordem do dia. O primeiro inscrito, Leonardo, 
pediu que o tema fosse adiado para a próxima semana que ele não 
estaria presente, então chegamos à Fabiana Carsoni da Silva que nos 
traz o tema incidência de PIS/Cofins sobre operação back to back que 
fala se a decisão do TRF 3 na operação Civil 0017351-14/2011. 

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana Carsoni. Bom dia. A gente já começou a 
discutir esse tema, se não me engano, há duas semanas. Você vai sair, 
Schoueri daqui a pouco?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Daqui há bem pouco. 

Sra. Fabiana Carsoni: Bom, vou tentar ser bem breve no relato. Esse 
julgado do TRF da 3ª Região, ele trata da imunidade do PIS e da Cofins 
sobre receitas decorrentes de exportação. O contribuinte pedia para que 
as operações dele fossem classificadas como operações que geram 
receitas decorrentes de exportação. Quais são essas operações? 
Operações back to back. O que são as operações back to back? Existe 
uma venda de mercadoria que ocorre no exterior, mas não há trânsito 
físico da mercadoria do Brasil para o exterior. Na verdade, a empresa 
sediada no Brasil, ela compra mercadoria de uma empresa que está 
localizada no exterior e vende depois essa mercadoria para uma outra 
pessoa jurídica, também sediada no exterior. Então, tanto a compra 
como a revenda, elas ocorrem no exterior sem nenhuma movimentação 
física do Brasil para o exterior. O contribuinte pleiteava nessa ação 
judicial, o reconhecimento de que as receitas oriundas dessa revenda de 
mercadoria, nessas operações back to back, elas constituem receita 
decorrente de exportação. E a decisão foi no sentido contrário, dizendo 
que não. E por que não? Porque não há uma verdadeira exportação no 
sentido semântico, léxico do termo. A decisão, ela chega a ter, a meu 
ver, cometer um equívoco, porque ela chega a dizer que essa operação é 
uma operação de intermediação, mas se, na verdade, se fosse 
intermediação, eu até poderia cogitar da aplicação da norma de 
imunidade constitucional, porque é receita decorrente de exportação de 



mercadorias ou serviços, segundo a Constituição. E, na verdade, não é 
uma mera intermediação, é uma compra e uma posterior venda da 
mercadoria. Ainda sobre as operações back to back, o fisco tem se 
pronunciado no mesmo sentido em relação à imunidade do PIS e da 
Cofins afastando a imunidade, mas para efeito de preço de 
transferência, a COSIT já se pronunciou, pelo menos em duas ocasiões, 
eu trago aqui uma solução de consulta, que é a Solução de Consulta 
COSIT n. 9 de 2012, dizendo o seguinte, que nas operações back to 
back, o contribuinte deve, sim, observar as norma de preço de 
transferência, embora a Lei n. 9.430, ela diga: importação no art. 18 e 
exportação no art. 19. Então, embora a lei empregue esses termos, o 
contribuinte deve, sim, observar as normas de preço de transferência, já 
que a finalidade dessas normas é controlar operações, sejam elas quais 
forem, praticadas entre partes vinculadas ou praticadas com pessoas 
situadas em paraíso fiscal. Quando esse assunto foi discutido na Mesa 
anterior, eu me manifestei no sentido de que, eu achava que essa 
decisão do TRF me parecia correta, porque, a todo rigor, não há uma 
verdadeira exportação, porque a exportação, num sentido semântico do 
termo, ela exige esse movimento de dentro para fora e então, eu acho 
que a decisão está correta. E mesmo sendo essa norma de imunidade 
uma norma, eu diria, até elástica, porque ela não simplesmente fala de 
receita de exportação, ela fala receita decorrente de exportação e o STF 
já disse que esse “decorrente de” não foi empregado à toa, mas foi 
empregado, sim, no sentido de mostrar que o constituinte quis dar a 
maior amplitude possível para essa norma. Eu acho que ainda assim, 
eu não consigo aplicar essa norma para as operações back to back por 
não haver uma receita decorrente de exportação. Não há uma 
exportação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E na importação, incide? 

Sra. Fabiana Carsoni: Não incide, não tem importação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, só para falar, do que eu 
ia dizer.... no meu ponto de vista, tanto na importação deveria incidir 
quanto na exportação também, porque eu não vejo importação e 
exportação no seu sentido físico. Fosse importação e exportação 
entendidos no sentido físico, então, toda vez que um avião se dirigisse à 
Bolívia e passasse pelo território nacional eu teria uma série de tributos 
incidindo. Digo isso como exagero, obviamente, mas para que a gente 
pense que importação não pode ser entendida como entrada no 
território. Importação é uma incorporação à economia nacional e 
exportação é quando o produto deixa a economia nacional. A pergunta é 
se esse produto chegou a incorporar a economia nacional e depois não? 
Ora, houve uma agregação de valor ao produto. Sim, porque agregação 
de valor não é necessariamente apenas a industrialização. Eu agrego 
valor quando eu tenho uma cadeia de distribuição, quando eu tenho 
um bom marketing, o que seja, eu posso agregar valor. Houve agregação 
de valor no país. O que me parecer que implica ter havido uma 



importação e uma exportação. Primeiro argumento. Segundo 
argumento, me parece mais importante, principalmente, para que 
considere, que a norma constitucional apenas confirma o regime de 
destino, ou seja, que o Brasil opta por não tributar produtos que não 
sejam consumidos no seu território. E ao contrário, por tributar sempre 
os que sejam consumidos. Essa imunidade não veio sozinha na 
Constituição, veio junto com a tributação da importação. Ou seja, o 
Brasil diz, eu tributo as importações e imunizo as exportações. Mesma 
coisa que vale para o ICMS, mesma coisa que vale para o IPI. Ou seja, é 
o constituinte, naquilo que eu chamo uma imunidade técnica. 
Imunidade técnica porque ela não está aqui trazendo um grande valor. 
Apenas considerando que eu tenho 5.500 poderes tributantes, era 
necessário que o constituinte, que pretendia desenhar um único 
sistema tributário nacional com 5.500 entes tributantes, que ele mesmo 
disciplinasse e dissesse, olha, para todos os tributos sobre o consumo 
haverá sempre a disciplina, a tributação se dá com o segundo regime do 
destino. E a partir desse pressuposto meu, eu não posso admitir que eu 
tenha uma tributação sobre o consumo, no caso de um consumo não 
ocorrer no território. Então, como eu, sim, eu adotei por premissa e PIS 
e Cofins são tributos sobre o consumo, e essa premissa não é minha, 
essa premissa é do constituinte quando ele imuniza, quando ele tributa 
as importações e imuniza as exportações, eu tenho que, por 
consistência, dizer que eu não vejo como tributar essa exportação. Mas 
insisto, tributaria importação nesse caso. 

Sra. Fabiana Carsoni: Posso só... é porque, pelo menos para 
PIS/Cofins, importação e eu acho que até que são duas contribuições 
distintas de PIS/Cofins internos, mas, apesar do nome semelhante, não 
teria, porque o fato gerador requer o desembaraço aduaneiro, assim 
como outros tributos incidentes na importação. Então, o que vai 
acontecer é que eu não vou ter a incidência tributária na importação, 
porque na importação eu preciso desse movimento físico que é o 
desembaraço aduaneiro, mas eu vou ter a imunidade na exportação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se não tivesse na importação, 
se eu tivesse na importação também tomaria o crédito de qualquer 
modo, então daria seis por meia dúzia, ou seja... oi? Na exportação não 
teria crédito? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, no imposto de importação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não. A Cofins de 
importação, se eu exportar o produto eu não tenho crédito?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tenho crédito. Então, o que eu 
digo é o seguinte, o efeito é o mesmo. Ou seja, se tiver importação ou na 
exportação, o efeito é o mesmo. O que eu insisto, a minha tese aqui, 



contrapondo a você, é no sentido de que o princípio do destino, que não 
é um valor, é simplesmente uma decisão do constituinte sábia, o 
princípio do destino implica que não haja a exportação do tributo 
brasileiro. Com isso eu passo a presidência, então, dos trabalhos ao 
Fernando Zilveti. 

[troca de presidência] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E eu peço a palavra. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tchau, Schoueri. Ser 
presidente complica. Bom, eu estou ouvindo aqui o Brandão 
insistentemente querendo a palavra. Eu não vi que se alguém mais 
tinha pedido antes a palavra, eu ia pedir, mas já que eu já sou 
presidente, eu primeiro vou ser... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bem, sempre, esse assunto que nós 
discutimos muito lá em 2009, quando saiu aquela primeira COSIT, não 
é, e depois a posição da Mesa foi, exatamente, no sentido da incidência 
contra a minha posição na época. Aí saiu também uma instrução 
normativa, não é, acho que a 1.312, dizendo que, enfim, tinha que 
apurar o preço de transferência na importação e exportação, fora essa... 
Mas ainda não me convenci, porque se você olhar a base da decisão do 
TRF do fato, você parte da premissa errada, a conclusão errada, não é? 
Qual foi a premissa? Olha, o Decreto-Lei n. 1.578/97 que criou a 
incidência do imposto de exportação, que é um imposto puramente 
residual, ele, inclusive, teoricamente, ele ofende essa tese do Schoueri, 
porque se é padrão exportar tributo, qualquer produto, revólver, cigarro, 
não importa, porque, qual é a diferença? Se é para tirar o tributos que 
vão para o exterior, não deveria haver o imposto de exportação, que não 
é...,o imposto de exportação de revólver, por exemplo, chega a ser 150% 
para os países da América Latina. Então, é pesado. Aí tem, como fato 
gerador, a saída do território nacional, o art.1º. Essa foi a premissa da 
conclusão da 4ª Turma. Mas nós não estamos falando de impostos de 
exportação? Qual é o fato gerador da exportação? É, realmente, a saída 
da mercadoria, a regra geral, para o estrangeiro. Mas é só isso? Não. No 
caso da questão de exportação nos tributos indiretos, especificamente 
PIS/Cofins, ICMS, IPI, a regra é outra. Essa é a regra geral, mas tem as 
particularidades. Então, nós temos vários casos de saída ficta. Por 
exemplo, um grande industrial francês está construindo um avião aqui 
e ele precisa de uma..., ele está exportando de lá para cá, ele está 
criando aqui, e ele precisa de uma turbina, e quem fabrica a turbina é 
aqui, São José dos Campos. Essa mercadoria, ele produz, põe lá no 
depósito alfandegário e vai para o produtor. Porque a lei fala que 
quando, é para integrar produto que vai ficar no país, a considerado de 
saída ficta. Onde está a saída física que tem que sair? Não tem, não vai 
existir. Mas preenche todos os requisitos que é necessário à importação. 
No caso... esse é o inverso. Do back to back, vamos supor, vamos ficar 
no exemplo mais clássico. Esse aí é, o cidadão vai, faz uma compra e 



não põe nada [ininteligível], mas tem casos, aqui, por exemplo, nós 
temos empresas que são construtoras de fábricas, elas são fábricas de 
fábricas. E lá em Serra Leoa, foi um exemplo que eu tenho, ela foi 
contratada para construir uma fábrica, ela fez aqui o modelo, preparou 
a fábrica, todo o material praticamente que ela tinha, foi embarque em 
peças para lá, e ela começou a comprar peças importantes nos Estados 
Unidos, que era mais perto, comprou lá na França, isso daí para ela é 
back to back? Não, é uma matéria-prima que está integrando um 
produto que ela estava exportando, e ela está faturando isso como 
exportação. Então, veja aqui, então, casos, não é o só o caso de ser 
produzido aqui e sair que vai ser considerado exportação. Desses casos 
típicos, tanto na ida quanto na volta. E tem casos de equiparação e 
exportação. É equiparada a exportação, por exemplo, fornecimento de 
mercadoria para um navio que estaciona três dias aqui no Brasil ou 
uma semana, esse valor é considerado uma exportação ficta. Está 
sendo consumida aqui, enquanto o pessoal está aqui. Mas o mais 
importante que isso, então, não é aquele 1.578 que deve definir o que é 
exportação para efeito dos tributos que incidam diretamente sobre a 
exportação. Pode ser exportação, é um tributo residual, é um tributo 
que tem aquele efeito... apenas, regulatório, não é? Você põe para, até 
para impedir uma exportação para o Paraguai que essas questões todas 
que estão... Bom! Aí, em cima do art. 1º do Decreto 1.578, a 
jurisprudência do tribunal começa a seguir a regra de que, ah, se não 
houve saída do país, então não tem, não houve saída e vai por aí afora. 
E cita um acórdão da ministra Rosa Weber. Olha, se você for olhar o 
acórdão da ministra Rosa Weber, ela, realmente, foi aquela questão do 
“decorrente de exportação”, ela dá uma amplitude maior do que aquilo 
que a gente tinha como preocupação do que seria, porque ela dá até 
para as variações cambiais decorrentes do contrato de câmbio de 
exportação, não é? E nesse pragmatismo você vai encontrar no acórdão 
da ministra que foi de repercussão geral, várias passagens que nos dão 
essa ideia de que o back to back na exportação, a venda é uma 
exportação, porque a interpretação do Supremo Tribunal Federal na 
exportação, já está definido que ela é no... ela pode ser no sentido 
restrito, mas, nesse caso, a imunidade foi interpretada em sentido 
amplo. E uma das principais passagens ela diz assim: “exportação, por 
sua vez, é operação de envio ou prestação de bens de serviço para o 
exterior”. Não. “Receita de exportação pois é o ingresso proveniente de 
uma exportação de bens e serviço. Sua natureza de receita como ingresso 
de que se incorpora ao patrimônio justifica o tratamento”. Ora, há uma 
incorporação de divisas do patrimônio da exportadora, ela é 
considerada como...., tem que passar por todos os mecanismos de 
controle do Banco Central como exportação. E não é exportação? Vai 
fazer, inclusive, vai ter o preço de transferência, não é exportação? O 
valor da troca de moeda subentendida na operação de exportação, 
“nessa espécie de negócio, o valor da exportação é arcado pelo 
adquirente da mercadoria que paga com moeda estrangeira, a qual é 
convertida em moeda nacional por instituição financeira autorizada. Está 
se portando de receita de exportação nos termos da Constituição 



Federal”. E tem várias outras passagens que, talvez, ela não estava 
pensando no back to back, porque ela dá muita importância sobre o 
contrato de câmbio. Na ementa mesmo: “O contrato de câmbio constitui 
negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios 
realizados em moeda estrangeira consubstancia a etapa inafastável do 
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com 
residente no exterior, pressupõe efetivação de uma operação cambial 
consistente numa troca de moedas”. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni: Sobre esse acórdão, eu também recordo, tem 
uma passagem do voto da ministra Rosa Weber em que ela, ela tenta 
extrair da norma constitucional a finalidade dela. E para isso, ela 
considera as normas, as imunidades constitucionais existentes sobre, 
nas situações de exportação em geral, não só de PIS/Cofins também, 
ICMS, por exemplo. E pelo o que eu me recordo, ela fala que a 
finalidade, ela pode ser extraída do art. 3º da Constituição, que é 
privilegiar o desenvolvimento nacional. Então, eu acho que esse é um 
ponto importante e, aí, tentando juntar essa parte do acórdão com a 
parte em que ela fala que exportação é o envio de mercadoria. Envio, eu 
vejo o movimento de dentro para fora, que é o sentido semântico do 
termo. Como é que eu estou fazendo o desenvolvimento nacional ou da 
indústria nacional se nada acontece no Brasil? Tem ingresso de divisa? 
Tem, tem ingresso de divisa, provavelmente tem ingresso, partindo do 
pressuposto de que o dinheiro não fica lá fora, que pode ser que o 
recebimento do preço fique lá fora, mas assumindo que haja ingresso de 
divisas, tem desenvolvimento do mercado nacional? Bom, tem ingresso 
de divisas. Isso é o desenvolvimento do mercado nacional que o art. 3º 
da Constituição trata? Isso eu tenho dúvida. Que é desenvolvimento da 
economia, não tenho nenhuma dúvida, mas não é desenvolvimento da 
produção nacional, porque está tudo acontecendo lá fora. Então, 
novamente, eu tenho dúvidas se isso pode ser considerada uma 
verdadeira exportação. E, aí, se eu não conseguir enxergar uma 
exportação, eu acho que o “decorrente de” não me ajuda na 
interpretação, porque ser decorrente de, pressupõe que haja uma 
exportação, se não houver exportação não adianta nem eu querer fazer 
uma interpretação ampliativa como admite o Supremo e admitiu 
especificamente nessa norma, porque a premissa primeira e 
fundamental não vai estar presente, que é a exportação. E considerando 
que a exportação exige esse movimento, quer dizer, me parece que 
exige, pelo conteúdo semântico do termo, pelo conceito, eu tenho um 
pouco de dificuldade de enxergar essas operações como exportações. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Aproveitando aqui. Eu queria 
dizer que a posição da Fabiana me parece a mais lógica. Me parece a 
mais lógica, ela está identificada com o conceito de imposto de 
consumo, então, a origem do imposto de consumo se deu pela ideia de 
tributar o deslocamento físico de mercadorias. A lógica do imposto de 



consumo se dá também numa visão de mercado, então, é uma proteção 
de mercado, mesmo o imposto de consumo mais antigo da Alemanha, 
você, ao você entrar num mercado, você tem que sofrer uma tributação, 
ao você sair daquele mercado você não sofre tributação, então a lógica 
do imposto de consumo primeiro é deslocamento físico, ela sempre foi 
deslocamento físico, e o tratamento, esse que o Schoueri disse, de você 
premiar o destino, pressupõe deslocamento.  

Sra. Fabiana Carsoni: Exato. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isto sempre foi a orientação 
de imposto de consumo, desde os ingleses. Lembrando que os ingleses 
criaram o imposto de consumo de uma forma mais moderna lá no 
século XVII. Eles organizaram o imposto de consumo e depois foi um 
tema de grande desenvolvimento e estudo para você entender qual é a 
lógica do imposto de consumo. Então, ela, realmente, é para premiar 
mercados e, atualmente, o imposto de consumo é visto como o imposto 
de mercado. Tanto que se desenvolve, os estudos que se desenvolvem 
sobre o IVA na Europa é sempre o imposto de mercado, a lógica é 
exatamente isso que a Fabiana disse. Se eu tenho uma lógica de 
deslocamento, eu tenho que também acompanhar a evolução negocial 
que, quem inventou imposto de consumo desta configuração, 
lembrando dos ingleses, novamente, o fez porque, para socorrer o fisco 
que sofria com a evolução comercial. Lembra que a Inglaterra já era 
imperialista naquela época, imperialista no seu senso não político, 
vamos dizer assim, não é...  

Orador Não Identificado: Econômico. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Econômico, e sofria com 
perda de arrecadação, porque como ela tinha atividades fora do seu 
mercado, ela tinha uma evasão de receitas. Então, eles criaram a ideia 
do imposto de consumo justamente para evitar a evasão nas atividades 
mercantis desenvolvidas por ele. Então, quando você tem uma nova..., 
ou a modernização da atividade mercantil, como é o instituto do back to 
back, você tem que olhar primeiro a lógica do tributo, depois você olha o 
mecanismo negocial, que, realmente, é um mecanismo que permite que 
a mercadoria, que a transação comercial, na verdade, se faça alhures, 
você não tem nenhum deslocamento físico, você tem operações 
simbólicas e quando você tem operações simbólicas, você tem que olhar 
se efetivamente a lógica do tributo está, de alguma forma, premiada ou 
não. E se a lógica é deslocamento físico e eu não tenho deslocamento 
físico, eu não vejo como você garantir esta imunidade constitucional. 
Não faz o menor sentido sobre nenhum aspecto do imposto de 
consumo. Então, eu não tenho como discordar da posição da Fabiana. 
E aqui tem dois caros querendo opinar.  

Sra. Fabiana Carsoni: Querendo discordar. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Primeiro não queria, agora 
quer. Mas tudo bem, vamos lá. Precisamos ouvir a opinião. Brandão, 
você quer falar primeiro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu falo rápido. Não, porque ela foi 
infeliz, ela queria aumentar. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ela quem? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A ministra Rosa Weber. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ah, desculpa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é a Fabiana, não. Ela quis dar 
ênfase à aquela questão do que é a exportação. Mas isso, não 
necessariamente ocorre. Muita gente compra e deixa até a mercadoria 
no porto, só paga os direitos e já exporta. O quê que ela fez no mercado 
nacional, movimentou lá a armazenagem? Nada, não é? Quer dizer, 
uma coisa que, essa questão do deslocamento físico, quando começou 
em 68, 67, a questão do ICMS, essa história toda, era, realmente, um 
negócio muito físico, mas verificou-se que, em muitas situações, não dá 
para fazer isso. Se eu faço uma venda para Belém do Pará, chega lá a 
mercadoria de avião, ‘ah, eu não quero a mercadoria’. ‘Ah, tem que 
voltar para São Paulo para ser vendida novamente lá para a cidade de 
Marabá, que é no Pará também’. Pô, vamos resolver isso. Como é que 
resolve? Resolve através qualquer de documentações que a legislação 
evoluindo, de tal sorte que não precisou voltar a mercadoria para São 
Paulo para fazer uma nova venda no local do destino. Bom, tem a 
questão da venda ordem que faz a saída do consumo hoje, que precisa 
resolver essa situação logística, não é? Hoje a logística é muito rápida, 
não é como no século XVII que era uma carruagem, não é? Agora, no 
caso aqui do § 3º. Ah não, vamos supor, se fosse uma grande peça que 
valesse a pena e você pode conseguir o Ex do imposto de exportação, 
que é o único acréscimo que tem que não é recuperável pela empresa 
que importa, não é? O importo de exportação não dá crédito, mas você 
pode conseguir um Ex em função, até do produto que você está 
comprando. O avião pousa em Recife com destino a outro país, mas é 
só, exatamente nessa operação, paga todos os direitos lá e em 15 
minutos está liberado, vai embora. Aí tem direito como se fosse 
exportação? ‘Ah é, agora tem’. E que acréscimo tem uma riqueza 
nacional nesse momento? Nenhum. Não tem nada. Então, é a mesma 
coisa. Quer dizer, nós estamos diante do mesmo fato, visto sobre esse 
ângulo de que precisa pôr o pé na água territorial brasileira. Então, isso 
aí é coisa mesmo, realmente, do século XVI, não é? Aliás, não precisava 
nem de imposto, bastava um corsário que ele resolvia todos os 
problemas. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Claro, desculpa. Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu tinha dito que eu não queria falar, 
porque eu achei que existiu um certo consenso aqui na Mesa, no 
sentido de que a decisão do TRF estava errada. Mas como o Fernando 
se manifestou no sentido favorável à punição do TRF, então, estou me 
sentindo na obrigação também, de dar minha opinião aqui. E eu estou 
concordando com a linha do Schoueri e a linha do Brandão. Aliás, o 
Brandão tirou as palavras da minha boca. Eu queria dizer que nós não 
estamos mais no século XVII, nós... esse deslocamento físico de 
mercadoria, hoje em dia, não faz mais sentido. Nós estamos na época 
do streaming, como tem sido dito aqui na Mesa, estamos na mesa do 
download, nós estamos na época da economia digital, não tem sentido a 
gente entender que a incidência tributária se resume aquelas situações 
em que há deslocamento físico. Nem se sabe mais o quê que é 
mercadoria, o quê que é serviço. Então, eu acho que está correto esse 
entendimento do Supremo, que procura alargar os... aquelas normas de 
imunidade previstas na Constituição e aqui, me parece que é 
perfeitamente o caso. Não há sentido exigir que numa situação como 
essa, que o sujeito compra uma mercadoria na França e vende para um 
cliente na Alemanha, que ele tenha que pagar o frete da mercadoria 
para vir ao Brasil e depois ele tem que pagar um outro frete da 
mercadoria para ele ir para a Alemanha. Qual é a diferença das duas 
situações? Nenhuma. Ele comprou na França, ele vendeu na Alemanha, 
ele importou a mercadoria e exportou mercadoria do ponto de vista 
jurídico. Ainda que não haja o deslocamento físico até o Brasil. Então, 
me parece corretíssimo que seja aplicado o regime da exportação numa 
situação como essa. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O resultado da sua... sua 
posição, caro Bianco, é a aproximação do imposto sobre consumo do 
Imposto de Renda. E há também um risco muito grande, que eu não 
estou aqui contra a modernidade das relações comerciais, aliás, eu sou 
a favor, mas a gente tem que olhar um pouco o sentido. E o que eu quis 
acompanhar o raciocínio da Fabiana, e não me arrependo, é que ela tem 
uma lógica, ao meu ver, perfeita. Ela falou: se a lógica é dar imunidade 
às receitas oriundas da exportação e isto tem uma lógica por trás para o 
imposto de consumo, que tem como pressuposto o deslocamento físico, 
não faz sentido que numa operação back to back, você não tenha a 
tributação. Mas veja, se você vai ampliar para esses conceitos novos, 
para novas transações, que são disruptivas, que é a lógica e tributo que 
está sendo discutida no âmbito da OCDE, o caráter disruptivo dos 
negócios atuais, inclusive, eletrônicos. Então, se ele é disruptivo, ele 
quebra todo o pressuposto dos impostos de consumo. Então, assim, eu 
vejo isto de uma forma preocupante, porque você ao assumir isto, ao 
ampliar a ideia de imunidade, mesmo que não tenha deslocamento, 
você está contribuindo para a erosão das bases tributárias. Então isto, 
depois você não reclama, você vai ficar sem receita. Que é o que as 
jurisdições estão se preocupando com isso, por quê que elas estão 
revendo esta ideia, inclusive, do destino, essa ideia que o Schoueri 
disse. Porque essa ideia do Schoueri não é errada, não é equivocada, ela 



é correta, só que as jurisdições estão se forçando, estão sendo forçadas 
a reverem este conceito, inclusive, o conceito de jurisdição, porque 
embora eu ache curiosa a brincadeira sobre as carruagens do meu 
querido aqui, o conceito de jurisdição também foi desenvolvido pelos 
ingleses no século XVII e aperfeiçoado no século XVIII com carruagem 
ou não carruagem, porque eles tinham interesse nos negócios que eles 
desenvolviam fora do, fora do país. E eles criaram o conceito, que você 
conhece melhor do que eu, de estabelecimento permanente. Veja, ele 
cria conceitos para segurar a erosão. Então, a erosão de base tributária 
não é uma coisa nova, ela já aconteceu faz tempo. Agora, as jurisdições 
imperialistas ou não, elas se defendem, e o que eu acho que a gente 
também tem que pensar é o seguinte, ok, então vamos continuar nessa 
brincadeira de ampliação de imunidade mesmo que não haja 
deslocamento físico, a receita vai desaparecer, é simples assim. Essa é a 
minha preocupação. Você não tem almoço de graça, não é? No bom 
português. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas pelo menos veja, eu, 
sinceramente, eu não consigo ver essa preocupação, sabe. Porque, veja, 
a empresa brasileira comprou uma mercadoria que está lá, que está na 
França. A mercadoria não é ingressa no Brasil, mas ela foi comprada. A 
titularidade dela é da empresa brasileira, foi feita uma remessa para 
pagamento dessa mercadoria, essa mercadoria foi registrada no estoque 
da empresa brasileira. Logicamente, que ela ingressou na economia 
brasileira, ela ingressou do ponto de vista rumo ao Brasil, do ponto de 
vista jurídico, ela ingressou no Brasil. Três meses depois essa 
mercadoria é vendida para o cliente na Alemanha. É dado baixa no 
estoque, é reconhecida uma receita de venda, normalmente, como 
qualquer tipo de compra e venda de mercadoria. Do ponto de vista 
econômico, essa mercadoria ingressou na economia brasileira, está 
corretíssimo o raciocínio do Schoueri aqui. Simplesmente existe um 
detalhe, é um detalhe, que não afeta a natureza jurídica dessa 
transação, esse detalhe é: essa mercadoria não precisou se deslocar 
fisicamente até aqui, mas juridicamente ela se deslocou, se deslocou, 
ingressou na economia brasileira e está saindo da economia brasileira. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas é que o jurídico 
ao pressupor isso, e a gente conversou isso na semana passada, você 
tem, hoje, transações que você pode fazer com o cidadão francês, pode 
fazer um consumo eletrônico que, cuja base está na Bulgária e o efeito 
está na Itália, então, quem fica com o imposto? Então esse é, mas esse 
é disrupção, esse é o efeito disruptivo. O que você disse é também 
correto, eu compro a mercadoria, é uma transação mercantil que ela 
pode demorar dois meses e pode ser imediata. Ela pode ser feita aqui, 
instantaneamente, eu compro e revendo uma mercadoria, só que esta 
mercadoria, o que acontece, ela é uma transação financeira, ela não 
tem, ela é comercial? Obviamente. Mas ela é uma negociação 
essencialmente financeira. O que eu quero com isso? Eu quero ganhar o 
spread, eu quero ganhar um plus, um “plus a mais”, como se diz. Mas 



veja, esta, esta transação, não me consta que não seja uma compra e 
venda, você tem toda a razão, é uma compra e venda, ninguém está 
negando isso. Mas como, pela disrupção, eu não preciso... e vamos ter 
mais uma perda aqui, melhor que a gente vai ficando mais, com menos 
forças contrárias. 

[risos] 

Sra. Fabiana Carsoni: Ótimo. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Vai, vai lá, Bianco, pode ir, 
Bianco. Boa palestra. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpem, pessoal. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tchau, querido. Mas eu acho 
que do ponto de vista de consequência, eu me preocupo, de fato eu me 
preocupo, e não tem lógica nenhuma. Então a gente tem que mudar a 
Constituição. E a discussão que está tendo em outras jurisdições, veja, 
inclusive, a recomendação da OCDE em termos de BEPS é revisão de 
conceito de jurisdição. Não só para Imposto de Renda, para fins de IVA 
também. Então, isto é um movimento, de novo, imperialista, como 
critica aí o Bresser Pereira, capitalista e imperialista, mas ok, ele tem 
que ver um movimento de contenção, porque senão, as jurisdições não 
hegemônicas vão ficar sem receita. Simples assim. Enfim. Por favor, a 
palavra para... só diga seu nome para registro. Ciro. 

Sr. Ciro: Isso, Ciro. Eu acho que o professor Zilveti acabou, ao final, 
abordando, a minha opinião é na mesma linha do Dr. Brandão e na do 
Bianco. Mas eu acho que a sua proposição, eu enxergo como proposição 
lege ferenda, digamos assim, o senhor, ao final, acabou abordando isso, 
que a Constituição talvez tivesse que ser modificada. Mas para fins das 
regras atuais em tramitação em aplicação do Direito, eu tenho alguma 
resistência em transportar as ideias do imposto sobre o consumo para 
PIS e Cofins, porque eu não sei se essa jabuticaba brasileira, 
PIS/Cofins, é de fato informado ou não por um imposto sobre o 
consumo ou se tem suas regras próprias, que é uma discussão que se 
teve bastante quando para fins de crédito também de imposto não 
cumulativo, não é? Foi uma pretensão imperfeita e com a incidência do 
fisco do valor adicionado, mas não se consegue, mas me parece que 
existia uma transposição para efeito de imposto sobre consumo, 
tributação sobre consumo para PIS e Cofins. E eu vejo com 
[ininteligível] existia em contrato de compra e venda e eu vejo isso no 
back to back e para fins, digamos assim, regulatório, o contrato de 
câmbio é um contrato de compra e venda de importação e exportação 
também, ou seja, do ponto de vista operacional o trânsito, de fato, não... 
não existe o trânsito físico, mas para fins de Banco Central e comércio 
exterior, os instrumentos são de importação e exportação. Então, para 



fins de exportação, ainda permanece essa ideia de que não há 
incidência do imposto por conta disso. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Mais alguma 
colocação?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer um comentário? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sem inovar muito no debate, só colocar alguma 
ideia aqui que está subentendida no que já foi debatido. O termo que a 
Constituição usou foi exportação. Antes mesmo, se não me engano, a 
Constituição imunizou isso numa Emenda Constitucional em 2001, 
certo? Antes da Emenda Constitucional de 2001 era a lei ordinária que 
previa a isenção. De cabeça, eu me recordo da MP 2.158, que é de 2001, 
mas é produto de várias edições de medidas provisórias, então, o final 
dos anos 90, eu acho que já tinha essa isenção, antes isenção e agora 
imunidade. Estou colocando isenção e imunidade pelo seguinte, o termo 
utilizado na Constituição e era utilizado já na lei ordinária é exportação. 
Então, os valores que informam as consequências de tributar no 
destino, de onerar a riqueza nacional, de permitir uma maior 
competitividade das empresas brasileiras no exterior, que permitiria 
qualificação disso como exportação, são valores que podem ser usados 
na interpretação. Mas a expressão utilizada na Constituição é 
exportação e essa é definida, tecnicamente, como saída física de 
mercadoria no território nacional. O fato de, aí coloco uma questão, o 
fato disso estar, ter sido alçado à Constituição, permitiria, então, uma 
interpretação mais elástica do termo “exportação”? Esquecendo do 
“decorrentes”, do próprio termo exportação para atingir negócios 
realizados no exterior independente da saída física? Em que medida, o 
fato de ser lei ordinária antes, impedia de fazer esse uso, porque aí eu 
tinha que fazer o termo, o conceito técnico jurídico de exportação e 
depois que isso foi alçado à imunidade, se eu não poderia dar uma 
interpretação mais elástica para permitir, e não vejo, necessariamente, 
que a Constituição, a interpretação tem que estar presa ao art. 3º de 
produção nacional. Pode ser a riqueza nacional e a competitividade da 
empresa nacional no mercado de destino. Então se, e a consequência é, 
se houver tributação vai haver incidência de PIS/Cofins e o produto... e 
a empresa brasileira que vende no exterior vai estar exportando esse 
tributo e vai perder competitividade. Em se tratando de uma norma 
constitucional, e se esse é o objetivo, é claro que a legislação isenta toda 
a exportação, tem, então, uma opção legislativa pelo mercado de 
destino, o fato de ser uma norma constitucional me permitiria dar uma 
interpretação mais abrangente do que antes, que era lei ordinária que 
se falava só de exportação. Então, eu tendo a concordar que não há 
tributação pelo fato disso estar previsto na Constituição e a 
Constituição, tratando-se de imunidade, eu posso fazer uma 



interpretação mais elástica para atingir o objetivo, que é não exportar 
tributo brasileiros no exterior. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o Bruno não tem, não 
tem nenhuma palestra aí para, hoje de manhã, não é? Nenhuma 
congregação? 

[risos] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas enfim. Eu estive 
pensando nisso, Bruno, é engraçado você ter falado sobre a questão 
constitucional. Até nesses dias, eu estava lendo uns textos sobre 
Constituição, porque a gente falou na semana passada desta doutrina 
que entende que a constitucionalização de conceitos congela os 
conceitos daquele, naquele momento em que a Constituição é redigida, 
ou emendada. Então, ela pega aqueles conceitos que estão ali. Então, 
nós temos que conviver com esses conceitos até uma Emenda 
Constitucional. Essa é uma doutrina respeitada, eu não adoto essa 
doutrina, mas eu respeito muito diante da força argumentativa que ela 
tem no nosso país. Eu sou mais da doutrina que a Constituição, ao 
tratar de determinados conceitos, ao tratar de estruturas e do próprio 
sistema tributário, ela segue a dinâmica dos... da evolução 
socioeconômica. Mas isto não quer dizer que você tenha ao 
constitucionalizar o termo, o conceito, e até você trazer para o campo da 
imunidade algo que estava no campo da isenção, você vai ser mais 
flexível na interpretação, porque você tem uma lógica sistêmica. Isso 
que eu estava lendo, até casualmente, eu estava lendo isto ontem e eu 
entendi assim, que você tem uma lógica sistêmica, que aí que vem a 
ideia da combinação do art. 3º com outros artigos da Constituição, 
porque você procurou premiar a produção nacional. Se você vai ampliar 
o que é produção nacional e essa produção vai virar competitividade, eu 
não me oponho a isso, mas precisa ver se esse efeito não vai ser inverso, 
porque é o que eu me preocupo em termos de erosão de bases 
tributárias. Porque você pode estar, num primeiro momento, achando 
que você vai ter uma competitividade maior de empresas nacionais 
quando, no segundo momento, você vai ter uma perda de base 
tributária e você vai, e você vai prejudicar a tua própria economia. 
Então, se a lógica é você privilegiar a economia, isso que está sendo 
discutido em termo de OCDE, você está querendo, você está querendo 
salvar as economias que estão sofrendo com a erosão de bases, e 
quando você está discutindo isso e esse é o resultado dos estudos sobre 
o BEPS, é você olhar, olha, realmente, tem uma grande modernização 
de negócios, muitos negócios estão sendo, revolucionando a economia, e 
as jurisdições estão sofrendo. Então, você deve também pensar se essa 
interpretação não, ao contrário de ser elástica, ela pode ser mais 
restritiva. Eu entendi que nessa decisão, por isso eu opinei favorável à 
posição da Fabiana, nesse caso, eu acho que, eu não vi nada de tão 
dramático você adotar uma posição restritiva nesse artigo, nos artigos 



sobre a imunidade e sobre a lógica da imunidade. Enfim. Mas algum, 
temos tempo de...Fabiana? 

Sra. Fabiana Carsoni: Um minutinho. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Pois não. 

Sra. Fabiana Carsoni: Sobre essa questão da interpretação das 
imunidades, o que o STF tem dito é que a interpretação, ela não é 
elástica ou restritiva, ela é teleológica e da teleologia eu posso ampliar 
ou restringir. Então, a ampliação, ela nem sempre acontece, ela pode 
acontecer, mas, por exemplo, numa situação como a que a gente está 
discutindo, lógico, há posições para os dois lados, mas a depender da 
teleologia que se extraia dessa norma, a conclusão vai ser pela restrição 
e não pela ampliação. Então, penso que não, não é automática a 
ampliação da norma constitucional. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Que é uma tendência. 
Inclusive, a tendência internacional é você eliminar imunidades quando 
elas não têm um propósito efetivo de proteção de mercado. Você 
eliminar isenção, porque senão você abriu demais e agora você não tem 
como fechar, você perdeu base tributária. 

Sra. Fabiana Carsoni: E a verdade é que o grande fomento aqui, por 
mais que haja um fomento ao mercado, ou melhor, à economia de uma 
forma nacional, mas me parece que o grande fomento é internacional 
aqui, o benefício ele se estende para quem produziu mercadoria lá fora. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ele fica fora da jurisdição. 

Sra. Fabiana Carsoni: É, parece que esse é o maior benefício, do ponto 
de vista econômico já que a gente está discutindo muito aqui o que 
acontece economicamente nessa operação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E a contribuição social sobre o lucro 
fica aqui? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Há tempo de, Ana Carolina 
está por aqui? Está ótimo. Então, Ana Carolina, chegou seu tema. 

Sra. Ana Carolina: Bom, eu trouxe esse tema porque eu não tenho 
visto muito comentário a respeito. Que depois da Emenda 
Constitucional 87/2015 alguns estados, eles têm alterado a base de 
cálculo do ICMS quando é feito uma venda de bens destinados a uso, 
consumo, artigo fixo para contribuintes do ICMS. Primeiramente, 
identifiquei algumas alterações no estado de Goiás, Sergipe, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e depois veio o Convênio 52 de 2017. Ontem, 
no final do dia, eu tomei conhecimento que daria também estar com 
base de cálculo diferentes nessas operações. Me parece que parecido, da 



mesma forma como o Convênio 52 e como estado de Sergipe. O que 
chama a atenção é que os estados estão estabelecendo base de cálculo, 
até o momento identifiquei três formas diferentes. Goiás ele pede para 
que sobre o valor da operação seja acrescida alíquota interna do estado 
de Goiás e, aí, a base legal foi alteração do art. 65, inciso III do próprio 
regulamento do estado. Sergipe, sobre o valor da operação é acrescida 
alíquota referente ao diferencial de alíquota e a base legal é o art. 11, 
inciso IX da Lei 3.796 de 96, que também foi alterado no ano de 2016 e 
a Portaria Sefaz 367/2016. Já Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e 
Paraná, eles estabelecem: sobre o valor da operação, deve ser retirado o 
valor do imposto devido ao estado de origem e ser incluído no cálculo 
alíquota interna do estado. E depois veio, bom, para Minas Gerais, a 
base legal foi alteração do art. 43, § 8º do regulamento do ICMS. Do Rio 
Grande do Sul foi o art. 18, também do regulamento do ICMS, a 
Instrução Normativa 39 de 2016. E do Paraná foi o art. 6A e 6B da Lei 
nº 11.580 de 1996 que foi a alteração e foi incluído pelo Decreto 5.603. 
E também alteração do § 12 do art. 6º. E no convênio 52 de 2017, na 
cláusula 12ª que fala que na operação interestadual com bens e 
mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária 
destinados a contribuintes consumidor final, a base de cálculo do 
imposto devido será o valor da operação interestadual adicionado do 
imposto correspondente à diferença da alíquota interna e estabelecida 
ao estado de destino. Trouxe esse assunto para a Mesa de Debates 
porque, primeiramente, gerou uma estranheza, porque não era essa a 
prática comum no mercado, não era dessa forma que sempre, nunca foi 
feito dessa forma e, inicialmente, começou uma discussão, poxa, isso 
não é legal, traz o diferencial de alíquota é um diferencial de imposto 
único e no meio do caminho ele altera a base de cálculo, mas 
posteriormente, depois conversando com o Dr. Brandão tem a decisão 
do Supremo de que o ICMS faz parte da base de cálculo dele mesmo, 
cálculo deve ser por dentro, mas de qualquer forma entendo que alguns 
estados estão fazendo de uma forma abusiva, como é o Goiás, que 
incluiu alíquotas interna sobre uma base de cálculo onde já consta 
alíquota do estado de origem. É isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão, pelo jeito você quer 
falar, não é? Vai lá, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu tomei a liberdade de perguntar 
para ela, porque, realmente, o produto que a empresa dela produz 
pneumáticos, não é? É uma coisa que já tinha que ter resolvido há 
muito tempo, desde 88, que o pneumático, na verdade, não seria 
material de consumo para a empresa que compra e que usa no processo 
comercial, seria o produto consumido, como Minas Gerais admite, 
crédito pneus. Então, da saída de São Paulo para Minas Gerais não tem 
esse problema porque Minas Gerais dá crédito e é considerado como 
material intermediário. Agora, os outros estados não, não dão crédito, é 
material de consumo. Bom, a questão fica assim, então aqueles estados 
que têm essa... só a partir de 2020, mas eu acredito que em 2020 vai 



ser prorrogado para 2030... Então, a questão é, desde então, desde lá 
de comecinho até passou pela Constituição de 88, sempre se entendeu 
e o grande ‘icmialista’, vamos dizer assim, é o Dr. Alberto Siqueira 
Campos, e ele sempre escreveu e assim que era feito. Você vendia com a 
base de cálculo mil, pagava 7 aqui e lá, embora sejam dois fatos 
geradores, um é a saída do estado e a outra é a entrada no 
estabelecimento para uso ou consumo. E se aplicava sobre a mesma, o 
mesmo valor à alíquota, a diferença da alíquota interna, certo? Aplicava 
o lucro interno daquela fábrica, ok, fechado. Bom, sempre foi assim. 
Agora, essa interpretação de que deve ser colocado o ICMS na base é 
inconstitucional? Não, não é. Porque a própria Constituição fala isso da 
lei complementar a condição de disciplinar essa questão da inclusão na 
base de cálculo. A Lei Complementar fez isso por último. E agora os 
estados fizeram e tem agora o convênio que, no caso, da substituição 
tributária não se trata de uma substituição tributária essa cláusula 12ª 
típica, ela é uma subssão tributária do diferencial da alíquota, onde 
obrigaria o estado de São Paulo a fazer recolhimento para Sergipe. Mas 
não é o caso. O estado de Sergipe é que impõe a base de cálculo e lá ele 
faz o cálculo. Mas agora, com base no que diz o Convênio 52/2017, vai 
se disseminar isso. Claro, não é? Então eles têm essa fórmula de 
encontrar. E qual é a lógica? A lógica é a seguinte, se você, aqui em São 
Paulo, faz uma operação com R$ 1 mil de mercadoria você tem que tirar 
o ICMS. Você põe o ICMS no desconto para R$ 820, você divide o 18 por 
R$ 820 no cálculo para R$ 21,95. Esta é a alíquota efetiva do imposto 
sobre essa operação. Isso já teve discussões enormes na doutrina e tal, 
mas o que ficou? Qual é a alíquota efetiva do ICMS numa operação 
onde a alíquota é 18%? É R$ 21,95. É isso que o estado, o convênio 
prevê e que os estados querem. Então, descendo aqui abaixo, um 
pouquinho essa fórmula, veja, que quando você coloca a diferença de 
11% na fórmula, você pode até clicar aqui no R$ 134, aqui, vai aparecer 
a fórmula. Olha lá a fórmula, exatamente como está previsto no 
convênio. Resulta em R$ 134,14 de ICMS. Você divide o 11 pelo R$ 1 
mil, vai dar R$ 1.219,45, que multiplicado por onze, resulta os R$ 
134,14. Ela não está preocupada com a diferença do estado de São 
Paulo. Por que? São Paulo já se diz satisfeito com R$ 70, mas ela quer 
os R$ 134. Na verdade, o valor seria R$ 219,50, mas ela não pode 
cobrar isso, porque ela só pode cobrar a diferença, os 7% é do estado de 
São Paulo. Que dividiu o tal setezinho. O teste está quando a alíquota é, 
tem diferença de 6%, de 12 para 18, dá o mesmo resultado, R$ 219,51. 
Descendo mais um pouquinho, você faz o teste final, porque nós temos 
um caso, nós temos casos em que não há diferença, o caso das 
máquinas e equipamentos, a alíquota é a mesma para o Brasil inteiro, 
certo? Tem a redução da base de cálculo, mas vamos dizer que a 
alíquota interna fosse igual à interestadual, no 18%, o estado de 
destino, colocando a mesma fórmula, dá zero. Por que? Já está os 18% 
feito o cálculo... 

Orador Não Identificado: Se a alíquota for igual eles não podem fazer 
isso? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não faz. Não tem. Dá zero. 

Orador Não Identificado: Não pode? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, dá zero. Se você colocar a fórmula 
dá zero. O raciocínio matemático está correto de acordo com a regra. O 
que não está é com a tradição. A tradição que vinha de lá de trás e 
sempre foi, era sempre aplicar a diferença sobre o valor da operação. 

Orador Não Identificado: Matematicamente está certo.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Luiz Carlos lá atrás, depois o 
Silvio. 

Sr. Luiz Carlos: Bom dia. Acho que o raciocínio matemático está 
correto, mas o ponto aqui, e a gente está falando de diferencial de 
alíquotas, é que existe um buraco na legislação. Por que isso? 
Diferencial de alíquota está na Constituição, sempre esteve, primeiro 
para os bens de uso de consumo e depois para o material de ativo 
permanente. E com a Emenda Constitucional se estendeu diferencial de 
alíquota também para as operações com consumidor final é o 
contribuinte. O Difal tradicional e esse novo Difal. Acontece o seguinte, 
o Difal, ele não está previsto na Lei Complementar 87. Se nós virmos a 
lei complementar você vê que não tem uma... um tratamento de que 
norma geral sobre o Difal. E isso gera, quer dizer, primeiramente, uma 
discussão até se os estados podem exigir o Difal. Existe uma decisão 
exarada do STF que fala que o Difal não poderia ser exigido por falta de 
previsão de lei complementar. Mas vamos avançar um pouco a questão, 
o problema da falta da previsão do Difal na lei complementar é que você 
cria esses conflitos entre os estados e você cria uma perplexidade 
porque, o que acontece no diferencial de alíquota? Você tem uma 
obrigação, uma operação que é a operação interestadual, e dessa 
operação surgem duas obrigações, uma para o estado de origem e a 
outra para o estado de destino. A obrigação tributária por estado de 
origem, ela está perfeitamente tratada na Lei 87, na lei complementar. 
O problema é que essa segunda obrigação, obrigação tributária para o 
estado de destino, não está prevista na lei complementar. Então, não 
tem base de cálculo, não se tem os elementos do fato gerador, eles não 
estão ali. E surge essa disputa dos estados, quer dizer, isso que eu falo, 
o termo mais correto era lacuna esse buraco na lei, e que a partir daí, 
os estados eles vão fazer um cabo de guerra. Quer dizer, de fato, o 
raciocínio de você incluir alíquota de se fazer o gross up, ele está 
correto, mas isso teria que estar na lei complementar, essa fórmula. 
Não estando, se cria esse conflito. E um problema principal é que você 
tem, que a base de cálculo é o valor da operação com o imposto 
incluído. Então, a base de cálculo da operação com o imposto incluído 
seria a base de cálculo da operação com o imposto da alíquota 
interestadual, ou antigamente, antes da Emenda Constitucional, a base 
de cálculo 1, a alíquota interna, que era alíquota única. Não se tem, e a 



gente está falando de lacuna mesmo, a possibilidade de se incluir o 
imposto da segunda obrigação. E, aí, se criou, a tradição mandava que 
se incluísse o imposto da alíquota interestadual, então, 4, 7, 12. E 
nunca se incluiu de fato. Agora com essa disseminação do Difal, por 
conta da Emenda Constitucional, os estados, principalmente os estados 
de destino, viram a oportunidade de arrecadar mais, porque é disso que 
se trata economicamente, uma disputa origem e destino. E, aí, se 
fazendo a inclusão da alíquota interestadual na origem e da alíquota 
interna no destino, o quê que acontece? Você infla a base de cálculo no 
destino e você acaba arrecadando mais no destino. Houve uma guerra, 
cabo de guerra entre São Paulo e outros estados quando se teve a 
regulamentação da Emenda Constitucional 87, agora eu não lembro o 
nome do convênio, foi um convênio de final de 2015, e se prevaleceu a 
divisão que se aplicava na base de cálculo, que não havia reajustamento 
de base de cálculo. Então, se pegava aquela base de cálculo e 
aplicavam-se as duas alíquotas sobre a mesma base. Aí vários estados 
passaram ao lado desse convênio de 2015 e, como... 

Sra. Ana Carolina: 93 de 2015. 

Sr. Luiz Carlos: 93 de 2015, isso. Como a Ana Carolina mencionou 
aqui, e agora por conta do convênio 52 parece que os estados de 
destino, os estados predominantemente exportadores, ganharam essa 
disputa. Mas disputa política a parte, eu acho que tem muitos 
argumentos para se sustentar a impossibilidade desse reajustamento de 
base de cálculo do Difal, por conta não da Constituição, não da 
Constituição, não da própria lógica da inclusão da alíquota, mas por 
conta da grande lacuna que se existe na lei complementar. O convênio 
não poderia resolver essa questão, nem o 93 e nem o 122, quem teria 
que resolver essa questão é na lei complementar. E não resolveu. Então, 
por conta disso, você tem uma cláusula de base de cálculo que vai 
contra as disposições de lei complementar sobre base de cálculo. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Luiz Carlos, você 
concluiu? 

Sr. Luiz Carlos: Concluí. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tá. Ana Carolina, eu vou ter 
que propor que você continue na pauta semana que vem, porque tem 
outros candidatos ao debate, talvez o Luiz Carlos também queira voltar 
ao debate, o Brandão também, então, a gente deixa para a próxima 
semana.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Semana que vem não, não é? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, desculpa, semana que 
vem nós temos o congresso segunda, terça... 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah não, desculpa! Dia 1º tem, é 
quinta-feira. Desculpa. Está marcado, é dia 1º. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Nós temos, então, vamos lá, 
de novo. Segunda, terça e quarta. Uma dose cavalar de IBDT. Segunda, 
terça e quadra o Congresso, e quinta a Mesa regularmente, como todas 
as quintas-feiras e a gente retoma a pauta da Ana Carolina. O Leonardo 
não vamos tirar de pauta, a Fabiana esgotou o assunto, podemos tirar 
de pauta, não é Fabiana? E os outros, por favor, inscrevam as suas 
questões para o debate. Um bom dia a todos e uma boa semana. Nos 
veremos na segunda-feira, no Congresso. 
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