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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início a mais 
uma Mesa de Debates de Direito Tributário. Hoje, nós recebemos, aqui, a 
visita de dois professores do Centro-Oeste, que eu gostaria de convidar que 
compusessem a mesa nossa: o professor Leonardo Buissa, da Universidade 
Federal de Goiás, e o professor Lucas Bevilacqua, da Universidade de Brasília. 
Eu acho que vale a pena mencionar o orgulho nosso de convidar o professor 
Lucas, porque, afinal de contas, o professor Lucas, todos se lembram, foi 
pesquisador aqui do Instituto, fez mestrado conosco na Faculdade de Direito, 
hoje professor da Universidade de Brasília, professor de graduação de Direito 
Tributário. Então, para nós, é muito orgulho, agora, tê-lo conosco, aqui, nessa 
Mesa de Debates.  

Bom, o professor Ricardo não vai poder comparecer, hoje; pediu que eu 
iniciasse, então, os trabalhos. Eu indago, no pequeno expediente, se alguém 
gostaria de se manifestar, relatar algum novo projeto ou uma decisão. João 
Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar, aqui, uma decisão 
interessante da Câmara Superior do TIT aqui de São Paulo. É um caso em que 
foi examinada uma decisão de apropriação de crédito extemporâneo referente 
a aquisições de bens do ativo imobilizado. Foram discutidos dois assuntos, 
aqui. O primeiro assunto foi a questão do cálculo dos juros, mas o assunto 
não foi muito bem examinado, aqui, e, realmente, a decisão está um pouco 
confusa com relação a esse assunto.  

Mas eu queria mencionar, aqui, especificamente, o segundo tema em 
discussão, que foi a questão da contagem do prazo de decadência do direito à 



apropriação do crédito extemporâneo. O auto de infração foi lavrado porque a 
fiscalização entendeu que a contagem do prazo de decadência se iniciava com 
a emissão do documento fiscal de aquisição do ativo imobilizado. Acontece, 
que o crédito do ICMS na aquisição do ativo imobilizado, ele é apropriado 
mensalmente, em 24 meses. Então, o contribuinte sustentou que a contagem 
do prazo decadencial tinha que se iniciar mês a mês, para cada um dos 
créditos. A decisão... O interessante, aqui, é que a decisão da Câmara Baixa 
foi no sentido de manter o auto de infração e que a contagem do prazo se 
iniciava com a emissão de documento fiscal de aquisição do bem. E quando foi 
feito o recurso para a Câmara Superior do TIT, inicialmente, a relatora 
entendeu que deveria ser mantida a autuação por falta de paradigma. Agora, 
foi feito um voto vista, que não abordou a questão do paradigma; ele, 
simplesmente, disse o seguinte: “Olha, essa decisão está muito confusa, está 
ininteligível e os fundamentos não estão corretos. Então, eu vou, de ofício, 
anular a decisão e vou mandar que nova decisão seja proferida”. Quer dizer, é 
uma decisão... Ainda que, no mérito, a gente possa concordar, mas quer me 
parecer que é uma decisão um pouco fora dos limites do Regimento da 
Câmara Superior do TIT. Agora, eu, realmente, como eu não conheço, não sou 
especialista nessa área de atuação, talvez outras pessoas, aqui, que conhecem 
o caso, pudessem comentar. Não sei se a Mara conhece esse caso e gostaria de 
comentar. O Sílvio gostaria de comentar? Você conhece bem o caso, Sílvio?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sempre com o nome. 

Sr. João Francisco Bianco: Só para efeito de registro, é o processo DRT 
12.805.78/2010, Recurso Especial, Câmara Superior do TIT.  

Sr. Sílvio: Bom dia, pessoal. Meu nome é Sílvio. Esse caso aí é exatamente 
isso que o João está falando: duas questões que foram analisadas, uma é o 
mérito, o momento inicial da contagem da decadência do crédito para ativo 
imobilizado, se a apropriação é... Se é a nota a fiscal ou se é o momento da 
apropriação, o momento a partir do qual o contribuinte tem direito de se 
apropriar daquela parcela de 1/48 avos.  

Mas a questão da nulidade é justamente fundamentada na falta de 
fundamentação da contagem dos juros para a apropriação do crédito. Os 
juros, lá na legislação do TIT - até a Mara pode me ajudar, se ela lembrar -, 
tem uma contagem diferente do, por exemplo, da falta de pagamento do 
imposto. Ele considera, para o crédito, o período final de apuração, e tem aí 
um lapso, tem alguma especificidade quanto ao termo inicial para a contagem. 
A decisão da Câmara Ordinária, da Câmara recorrida, não abordou isso, e, 
geralmente, as decisões quanto a juros, lá no TIT, elas têm vindo com pouca... 
Não têm vindo muito técnicas. Eles, simplesmente, acabam acatando que 
juros é juros e deve incidir e deve penalizar o contribuinte, mas tem uma série 
de especificidades.  

A Câmara Superior do TIT, quanto à nulidade, tem decretado, sim, de ofício. É 
quase uma questão de ordem, embora não seja suscitada, não tenha sido 
suscitada, não tenha virado uma súmula ou uma questão de ordem 
propriamente dita, mas ela tem sido aplicada, sim, de ofício. E, para quem 
acompanha os julgamentos lá, o próprio presidente, os próprios componentes 



de Mesa Diretora do TIT, quando se deparam com uma situação assim, 
provocam uma vista ou alguma manifestação, no sentido de anular, de ofício, 
decisões nesse sentido, justamente para não ter uma retificação em julgado, 
um desperdício de tempo caso o contribuinte venha a suscitar isso no 
momento posterior.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, essa questão, eu acho que... Não 
sei, paradigmas até tem, não é, porque nós tivemos aí a decisão... Várias 
decisões do Superior Tribunal de Justiça, que o Tribunal, aqui, ainda não 
reeditou aquela resolução, mas no sentido de que crédito efetuado na GIA, se 
conta a partir da GIA. Essa questão, entre aspas, não é um hard case, não é, 
porque nós estamos acostumados com essa questão há muitos anos, no 
imposto de renda, no ICMS.  

Por exemplo, se adquiri um bem para o artigo fixo, é depreciado em 25 anos, 
por exemplo, a regra é que você guarde a nota fiscal por 25 anos, para 
verificar o valor, mas a decadência é lançamento a lançamento. O caso desse 
aqui, típico, comprou uma máquina, vai dar direito a crédito em 48 meses, 
você tem que guardar a nota da máquina até o término da escrituração, cinco 
anos após o último lançamento. Isso pode dar dez anos. Agora, dizer que a 
decadência se dá a partir da aquisição; como, se eu não tenha o direito de 
exercer? O meu direito nasce a cada mês, eu não tenho como antecipar. Se 
vem uma regra e diz que eu tenho direito de antecipar... Em alguns casos até 
tenho, não é, pela legislação. Em uma importação, por exemplo, das empresas 
têxteis, eu tenho o direito de lançar de imediato. Então, é claro, se eu deixar, 
eu tenho cinco anos, só, para fazê-lo. Fora disso, sinceramente, eu acho que o 
relator, nesse caso, aplicou bem a legislação estadual, porque, realmente, 
quando na falta de paradigma, a nulidade é um dos elementos que você pode 
alegar para voltar o assunto, entre aspas. Porque a Fazenda tem um 
mecanismo, não é? A Fazenda, antes - agora está um pouquinho mais rigorosa 
-, ela esperava aparecer um paradigma para, depois, tomar ciência e ir 
adiante. O contribuinte não tinha essa chance, só pela nulidade.  

A questão de juros, que ele falou - não sei se eu posso adiantar -, realmente, 
ainda é uma coisa que me tem causado... Eu ia falar uma palavra, que irrita, 
mas só causa estresse, porque está usando uma má interpretação da 
legislação estadual, no sentido de que a Receita Estadual, a Secretaria da 
Fazenda ou o legislador estadual está entendendo que a atualização da multa, 
considerando 3%, que agora não é mais 3, é 2,70, não é, porque reduziram 
para 0,009, mas é 2,70, não é juros, é atualização de que falava a lei antiga, 
correção monetária. Completo e tremendo absurdo. A nulidade talvez seja um 
caminho apenas para dar tempo de pôr esse assunto em ordem, porque se a 
Câmara reunida decidisse, mantivesse a decisão de primeira instância, é uma 
jurisprudência ruim, não é?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:10:58]: Posso... Não me alongando, essa 
questão de correção monetária, a legislação estadual está revogada, esse 
argumento aí não vale, eu acho que está revogado desde 2000. Desde 2000, o 
estado tirou o dispositivo que autorizava a correção monetária de débitos 
fiscais.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Só completar. É que nessa nova Lei 1358, 
eles introduziram, expressamente, a palavra “atualizado com os juros do art. 
95”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, vamos entrar na ordem do 
dia. O primeiro tema, o Paulo, que assume, não está presente. Eu pergunto se 
alguém gostaria de fazer as vezes do Paulo ou esperamos. Podemos esperar, 
não é? 

O segundo tema da ordem do dia, que eu propus, porque, de fato, nós 
sabemos que a Constituição Federal prevê que resolução do Senado, de 
iniciativa do presidente da República ou um terço dos senadores, aprovada 
pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis 
às operações e prestações interestaduais e de exportação. Essa é a dicção do 
inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.  

Pois bem, e, com base nisso, já em 89, a Resolução nº 22 fixou duas alíquotas 
para as operações interestaduais, uma de 12% como regra e outra de 7%, a 
partir de 90, nas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, 
destinadas às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ao Estado do Espírito 
Santo. A mesma resolução fixou a alíquota de 13% nas operações para o 
exterior, que essa ficou afastada com a imunidade instituída pelo [ininteligível 
-0:12:55] derivado em 2003. A segunda vez que [ininteligível] essa 
contribuição foi já em 96, quando estabeleceu em 4% a alíquota do ICMS para 
a prestação de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala 
postal. Era a Resolução nº 95.  

Bom, com base nesse histórico de que nós já tínhamos alíquotas diferenciadas 
conforme a destinação, que, eu só quero lembrar, não decorria do texto da 
Constituição. A Constituição falava em [ininteligível - 0:13:34], o Senado, já 
em 89, diferenciava [ininteligível] já era o histórico dessas alíquotas 
diferenciadas. Agora, e aí vem o problema, vem a questão, o Senado cogita-se 
a possibilidade de o Senado Federal vir a estabelecer uma outra diferenciação 
de alíquotas, e o novo discrime seria o fato de o bem ou a mercadoria objeto da 
operação interestadual ter sido importada ou ter baixo nível de nacionalização. 
Eu me refiro, agora, ao art. 1º do substitutivo do Projeto de Resolução do 
Senado nº 72, de 2010, que ele escalaria as alíquotas, a partir de 2015, 
deixando, no âmbito nacional, 2% para bens e mercadorias importadas. O 
artigo segundo, por sua vez, equipara bem ou mercadoria importada os bens e 
mercadorias que não atendam a um conteúdo local mínimo. É o tema do 
momento, é aquilo que escutamos a toda hora, é aquilo que vemos algum 
clamor, inclusive, do empresariado, nos deixando [ininteligível -0:14:44] em 
relação ao assunto.  

E eu não pretendo, neste momento, discutir o mérito dessa decisão, se é uma 
boa ou má decisão no sentido político do termo. Eu tenho uma aflição, que eu 
gostaria de dividir com todos, com relação ao art. 152 da Constituição Federal, 
com relação à discriminação com relação à origem. Vamos lembrar. O art. 152 
diz: “É vedado aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de 
sua procedência ou destino”. E, com base nisso, nós sabemos que... Com base 



nisso, nós sabemos que já é doutrina e jurisprudência, no sentido da 
inconstitucionalidade de qualquer diferenciação. Se eu fosse citar alguma, eu 
citaria a ADI nº1655, que considerou inconstitucional o estabelecimento de 
alíquotas diferenciadas do IPVA para veículos importados. E agora vem a 
pergunta: nós estamos ou não diante da mesma situação?  

Devo dizer-lhes que a primeira posição, o primeiro entendimento que eu tive 
era claríssimo, era o mais imediato, era: “Mas isso é óbvio que eu estou diante 
de uma inconstitucionalidade. É óbvio que os estados e o Distrito Federal não 
podem diferenciar produtos conforme a sua origem”. Então, eu já olhei com 
muita tranquilidade para essa resolução, dizendo: “Mais um problema”. Ou 
seja, no lugar de se resolver um problema da guerra fiscal, se cria um outro 
problema, porque alguns contribuintes pagarão os 2% e outros brigarão 
contra essa alíquota, e aquilo que já é difícil, o tema da guerra fiscal, que já é 
difícil, que tendia, ou que tende a ser resolvido, finalmente, pelo Supremo, 
pacificando a jurisprudência, essa resolução viria apenas a trazer mais um nó 
jurídico. E fiquei muito curioso de saber se haveria um outro entendimento, se 
haveria algum argumento para destruir aquilo que, para mim, era óbvio, 
aquilo que chegava ao termo da categoria do ululante, aquilo que você diz: 
“Como se discute uma coisa dessas tendo um dispositivo constitucional, tendo 
jurisprudência pacificada?”. Um caso, para mim, até então, identificado.  

Eu fui atrás da argumentação contrária e me trouxeram e eu... Infelizmente, 
não é público, mas eu tive informações de uma argumentação contrária, que 
eu lhes trago em contra-argumentação sem lhes dar a origem, porque eu não 
tenho autorização para tanto, mas um argumento que me deixou... Pelo 
menos, falei: “Vou levar o tema, enquanto tese jurídica, para ouvir dos 
companheiros da Mesa de Debates se esse contra-argumento: um, gera 
dúvida; dois, talvez até possa nos convencer no sentido contrário àquilo que, 
até então, reconheço, para mim, estava no grau do “ululante”.  

O argumento é o seguinte, mais uma vez tomando o art. 152: “É vedado, aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência e 
destino”. Leitura proposta: este é um mandamento ao estado, ao legislador 
estadual, ao legislador do Distrito Federal e ao legislador municipal. Não é 
uma restrição ao legislador nacional, que seria o Senado, argumento dizendo: 
o legislador nacional pode diferenciar, é incumbência do legislador nacional 
reduzir diferenças entre regiões. Então, se essa decisão não é tomada por um 
estado ou por um Distrito Federal, no âmbito de uma guerra, mas por um 
legislador nacional, esse, sim, pode diferenciar. Eu lhes trago porque eu 
reconheço que eu saí do ululante para a dúvida e eu gostaria de ouvi-los a 
partir desse ponto. A Constituição... Lerei uma vez. Art. 152: “É vedado aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou 
destino”. O tema está em debate. Quer falar? Lucas.  

Sr. Lucas Bevilacqua: Primeiro, bom dia. Lucas Bevilacqua. Pois é, o 
professor Schoueri nos enriqueceu, talvez, com o sobrenome Fleury.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tinha Fleury depois do Bevilacqua? 



Sr. Lucas Bevilacqua: Não. Comum tanto em Goiás quanto em São Paulo, 
não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Lucas Bevilacqua. Desculpe. 

Sr. Lucas Bevilacqua: Imagina, de modo algum. Toda a intimidade já permite 
qualquer equívoco nesse sentido aí, viu? Mas, eu até confessei, assim, quando 
sentado... Logo quando sentado na Mesa, que a indicação do tema pelo 
professor Schoueri não foi despropositada; como tudo que ele faz, tem ali um 
propósito específico.  

Particularmente, assim, com relação até a exposição de motivos da Proposta 
de Resolução do Senado Federal de nº 72, e, ali, o Executivo Federal foi muito 
explícito: pôr um fim na guerra fiscal. E, talvez, a gente pense: “Não, 
exclusivamente, a guerra dos portos, os incentivos portuários”, enquanto que 
não. A bem da verdade, se aprovada a Proposta de Resolução do Senado 
Federal de nº 72, a gente vai ter, vamos dizer assim, uma anulação, mesmo, 
de, praticamente, todos os incentivos fiscais em matéria de ICMS. Daí a 
importância de nós compreendemos o tema, justamente com esse olhar 
panorâmico. E aí suscita-se uma série de questões e óbices trazidos e 
discutidos nas audiências públicas já realizadas. Primeiro, se seria um 
instrumento normativo adequado, resolução do Senado Federal, e, esse, eu 
bem sei o entendimento do professor Schoueri no sentido de que, de fato, para 
a solução deste problema, não seria necessário a questão da edição de uma 
emenda constitucional ou mesmo lei completar, no sentido de que o próprio 
Senado Federal teria competência legislativa para tanto e é, justamente, o 
propósito da... O mister conferido pela Constituição Federal entre as 
atribuições do Senado Federal. E a questão que, antes, coloquei, com relação 
à anulação da eficácia de todos os incentivos fiscais de ICMS, não apenas a 
questão dos incentivos portuários, é que há uma interconexão entre esses 
incentivos de ICMS e importação e o ICMS tradicional, porque, quando da 
concessão dos incentivos pelos estados, ditos, assim, em desenvolvimento 
recente, a exemplo do próprio estado de Goiás, há uma cesta de incentivos 
onde parcela significativa é justamente de ICMS e importação. Então, vejam 
só, muito embora o Estado de Goiás não seja um estado portuário, a 
aprovação da Proposta de Resolução do Senado Federal 72 ocasionará, vamos 
dizer assim, um prejuízo financeiro significativo, vez que as indústrias que lá 
se instalaram, ou com pretensão de se instalar, elas contam com esses 
incentivos de ICMS e importação justamente para a instalação do parque 
fabril, seja por meio da aquisição de máquinas no exterior, bem como o 
produto inicial, ele não é fabricado desde a inauguração da fábrica, há um 
tempo em que se experimenta o produto no mercado. Daí que a fábrica, no 
caso, a exemplo da indústria automotiva, ela, durante algum tempo, ela 
importa aquele produto, experimenta no mercado e tão só depois... Se 
utilizando desses incentivos de ICMS e importação, e tão só depois, ela passa 
a fabricar, de fato, o produto no mercado nacional.  

Então, muito dessa discussão com relação ao ICMS e importação, que é 
próprio liderado da... E liderado pela indústria paulista, no sentido de que 
seriam, exclusivamente, roupas, calçados, produtos de origem chinesa, esse 
não é um argumento, vamos dizer assim, 100% autêntico. A própria 



industrialização nacional e a questão da desconcentração regional está 
vinculada a esses incentivos fiscais de ICMS e importação, dada essa cesta de 
incentivos concedidas pelos estados. E a discussão própria, que o professor 
Schoueri colocou, com relação à eventual violação do princípio da não 
discriminação, o que foi objeto das audiências públicas realizadas, e onde 
tiveram a oportunidade de suscitar decisões, a exemplo dessa que o professor 
Schoueri nos trouxe, de uma alíquota diferenciada de IPVA para veículos 
estrangeiros, manifestado na ADI 1655, citada pelo professor Schoueri, bem 
como no RE 367785, agravo regimental do Rio de Janeiro, relatoria do 
Ministro Eros Grau, restou muito explícito isso, da vedação do 
estabelecimento de um tratamento discriminatório em função da origem. E o 
que nos leva a antever, aí, e compartilhando, aqui, da posição inicialmente 
apresentada pelo professor Schoueri com relação à inconstitucionalidade, 
dada a violação do 152, é justamente quanto ao aspecto extrafiscal que o 
tributo termina por desempenhar. O ICMS se revela manifestamente inapto a 
essa função extrafiscal. Então, com vistas, talvez, a combater uma eventual 
inconstitucionalidade do incentivo fiscal de ICMS unilateral, termina-se por 
empreender uma outra inconstitucionalidade: o uso do ICMS, ou a supressão 
do incentivo de ICMS, com vistas, aí, à anular uma outra finalidade 
extrafiscal. E me vem à mente um ensinamento muito claro, no voto do 
Ministro Sepúlveda Pertence, a propósito, inclusive, da guerra fiscal, que está 
se tornando chavão, que inconstitucionalidades não se compensam. Então, 
com a pretensão, talvez, de consertar eventuais distorções dos incentivos 
fiscais do ICMS, incorre-se aí em uma outra inconstitucionalidade, o que nos 
anuncia, desde já, a necessidade de um debate mais aprofundado e a busca 
de maiores subsídios. Daí a riqueza da proposta trazida em debate pelo 
professor Schoueri.  

Mas, particularmente, antevejo que o nosso Senado Federal está a pretender 
uma compensação de inconstitucionalidades. E tanto isso é verdade que o 
último andamento da Proposta de Resolução 72, inclusive a partir de uma 
sugestão do Estado de Santa Catarina, outro que se prejudicará e muito, é 
que o próprio Governo Federal sinalizou no sentido de que o Governo do 
Estado de Santa Catarina apresente, então, quais os produtos e quais os 
setores em que os incentivos se fazem de fato necessários, e que a sua 
supressão implicará um prejuízo à indústria nacional, e quais aqueles que, de 
fato, em uma expressão do secretário Luiz Carlos Hauly, do Estado do Paraná, 
indicou a questão da ave migratória: realmente, é aquele incentivo, vamos 
dizer assim, nefasto, não é, que é a questão própria do setor têxtil, a 
importação, da China, de roupas, calçados. Aí sim. Mas é importante a gente 
realizar esse discrime; e, realizando esse discrime, a gente vê que essa 
canetada da Resolução 72, de fato, ela implica em uma inconstitucionalidade 
em afetar a indústria nacional.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou insistir. Não se entra agora 
no mérito com relação ao produto ‘x’ ou o produto ‘y’, eu só me lembrei de 
mais um argumento que também é utilizado em defesa da resolução, e que eu 
gostaria de dividir, para comparar a situação do IPVA com a situação da 
resolução interestadual, eles argumentam: o produto não será discriminado.  



O argumento deles é o seguinte: no caso do IPVA, uma diferença de alíquota 
afeta, imediatamente, o preço final, porque incide já no próprio contribuinte, 
na operação final. Argumento deles: “No caso do ICMS, a alíquota 
interestadual somente se aplica em operações entre contribuintes e nunca 
para um consumidor final”. Portanto, aqueles 2% ou 4% ou a alíquota que 
seja, afeta, sim, a relação entre os estados, mas não afeta o produto, esse 
produto não será discriminado, vez que, nas mãos do consumidor, o imposto 
será sempre o mesmo. É um segundo argumento, que eu me lembrei agora, 
que também é adicionado e que, volto a dizer, me tira da posição tranquila da 
inconstitucionalidade ululante. Para dividir, eu estou em dúvida. Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Puxa vida, o Lucas quase que esgota o 
assunto, não é? Mas, de qualquer maneira, sempre resta algo para 
acrescentar.  

Bom, evidentemente que nós vivemos em um país continental e é evidente que 
a gente, embora sejamos paulistas, não é, nascidos aqui, com os filhos aqui, 
com estrutura aqui, a gente deseja que o país seja mais igualitário, seja 
isonômico em todos os seus aspectos. E a gente tem observado isso, até o 
fluxo migratório tem se reduzido exatamente em função da migração das 
indústrias para os outros estados. O que deveria, na verdade, os outros 
estados é apresentar a sua vocação natural daquilo que eles possuem de mais 
importante. Agora, é sabido que, realmente, muitas indústrias migram em 
função dos incentivos fiscais e, basicamente... Porque, para a Federação, para 
o Governo Federal, não tem a menor importância a indústria estar em 
Pernambuco ou em Goiás ou em São Paulo, porque ela arrecada do mesmo 
jeito. E, às vezes, até, a gente tem observado, a matriz, o CNPJ/1 está em São 
Paulo e tem uma fábrica em Pernambuco, o imposto de renda total fica... 
Lógico que tem a questão da Sudam/Sudene, etc... Bom, vamos focar aqui a 
essa questão.  

Curiosamente, professor Schoueri, eu até ia trazer, como eu ia colocar no 
Facebook, porque agora está aberto... Não sei se vocês sabem, o meu filho 
criou uma página no Facebook para os jovens, não é, porque eu não consigo 
nem acessar, porque é muito... Mas os jovens estudantes da USP e do Brasil 
inteiro podem acessar. E, como curiosidade de Direito Tributário, eu li, essa 
semana, uma questão da Vale na Suíça, que o cantão de Vaud, eu acho que é 
o nome, ele concedeu um incentivo para a Vale, mas limitado a 300 milhões 
de francos suíços. E lá é assim: o estado, ele dá o incentivo, mas, depois, ele 
considera isso como receita e tem que repartir isso com os demais estados. E a 
Vale transformou aquela sede dela com 50 pessoas em uma sede mundial e 
transferiu três bilhões de francos suíços de lucro. Então, o estado de Vaud 
não tem dinheiro para repassar aos outros estados, não é? Então, foi... É uma 
curiosidade que...  

Bom, voltando aqui à situação, essa questão do 152, eu, realmente, acho que 
é uma matéria afinada com os estados. O IPVA é típico, foi legislação estadual 
que discriminou, dizendo que o produto importado tinha uma taxação maior 
do que o produto nacional; então, o Supremo disse que não podia haver essa 
distinção. No caso do ICMS, eu sou firme na aplicação do artigo, eu não veria 
assim com tanta obviedade, porque o art. 155, inciso V, ele diz que é facultado 



ao Senado Federal fixar... Estabelecer as alíquotas mínimas, quer dizer, pode 
ser 2%, três, quatro, nas operações internas, mediante resolução de iniciativa 
de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Aqui está 
claro: operações internas são as importações. As operações internas se 
consistem em duas partes: as operações de saída, internas, e as entradas de 
importação. Então, a base constitucional para que o Senado faça isso está 
aqui. Parece-me, assim, muito claro que, realmente, é de competência do 
Senado, pode exercê-la. Se os estados fizessem um convênio reduzindo a 
alíquota para 4%, nós teríamos problema, porque não poderia ser feito, 
exatamente em função do 152. Mas o Senado Federal está competente para 
fazê-lo. E não vejo, até mesmo economicamente, uma justificativa melhor, 
porque, hoje, o que está acontecendo, nós estamos mandando os nossos 
empregos para a China, para a Índia, porque Santa Catarina que alega que a 
arrecadação aumentou, é claro que aumenta. Você reduz a alíquota para 3%, 
na importação, todo mundo está fazendo estrutura de importação por Santa 
Catarina. É uma coisa natural, e aí arrecada mesmo. Mas onde está a 
indústria nacional nisso? Aí, a indústria paulista tem o direito de reclamar, 
porque, realmente, está havendo uma competição absolutamente desleal. Eu 
não digo, assim, discutir com Goiás, quando o produto é produzido lá; agora, 
importar e dizer que está... Aquele Casildo Maldaner, que é o senador de 
Santa Catarina, falou: “Mas é interessante, nós reduzimos a alíquota para 3% 
e a nossa arrecadação aumentou”. É óbvio, ululante, que isso tenha, 
realmente, que ocorrer. Então, assim, como completo de debate, sem fechar a 
posição, eu entendo que, realmente, essa questão da alíquota reforça o 152 e 
cai no art. 155, V, da Constituição.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Somente uma correção, aqui, para 
que não haja confusão. O art. 155, § 2º, inciso IV é o que fala das alíquotas 
interestaduais.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, mas você falou da interestadual, 
que o Senado pode, porque a resolução do Senado, de iniciativa do... O inciso 
V é para alíquota interna, não para interestadual.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, operações internas.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas a interestadual é o inciso 
IV, § 2º, do art. 155.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas, nas operações internas, está 
[ininteligível - 0:35:14] nas importações.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, enfim, eu não vou entrar... 
Paulo Bonilha.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meu caro Presidente e associados. Eu 
gostaria, também, de colocar, aqui, dois argumentos a favor da inexistência de 
inconstitucionalidade nesta proposta, pelo seguinte. As operações 
provenientes de operação já foram objeto, no Supremo Tribunal Federal, de 
uma questão que estabelecia que os estados estavam cobrando sem ter uma 
alíquota definida. Isso há anos atrás. E o Judiciário aceitou o argumento dos 



estados, de que ela, efetivamente, trata-se de uma operação... Para os estados, 
é uma operação interna, ou seja, a tributação só se dá no momento em que a 
mercadoria já está no território do estado e ela está ingressando e, portanto, 
aquela operação, para fins da incidência do estado, é uma operação interna e, 
portanto, a alíquota aplicável é a alíquota da operação interna.  

Esse é primeiro argumento, e o outro seria o seguinte. Os estados... Não, no 
tocante à atribuição da competência ao Senado Federal, não está... Não há 
nenhuma vedação nessa parte das operações de importação expressa nesse 
sentido, portanto, a fixação de uma alíquota desse valor, não tem, por 
exemplo, como acontece nas operações internas, não é, que os estados têm 
um limite expresso na Constituição. Nas operações internas, em que a 
alíquota dos estados, em princípio, é livre ao estado fixar, eles têm um 
mínimo, que é o mínimo equivalente às operações interestaduais, segundo 
está expresso na Constituição. Portanto, não existe uma vedação expressa, na 
Constituição, sobre essa matéria. Então, eu não vejo como aplicar o art. 152, 
que é voltado para os estados, a essa competência do Senado Federal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Leonardo Buissa.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Pois não. Brevemente, eu gostaria de, em 
primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui. Eu e o Lucas, a gente 
estava... A gente veio de avião, hoje. Eu sou de Goiânia, de Goiás, da 
Universidade Federal, a gente saiu cedo de casa, quatro e meia, e, no 
caminho, a gente vinha... No caminho por cima, não é, e gente vinha 
conversando e eu perguntei: “Eu vou poder falar?”. Eu sou novato aqui e já 
estou aqui, como diria... Falei para o professor: “A gente já chega sentando na 
janelinha”. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com 
vocês.  

E a minha posição, apesar de vir de Goiás, ela... Eu até desconfiava da minha 
posição, porque como o senhor viu que era óbvio que era inconstitucional, eu, 
vendo a discussão, eu estava achando que era constitucional, então, eu fiquei 
pensando: “Eu devo estar errado”. Mas a leitura que eu fiz, logo no começo 
desse tema, foi exatamente o que está aqui colocado na Mesa, à exceção do 
colega Lucas, que destoou um pouco, no sentido de que a atribuição do 
Senado Federal, talvez para isso o Senado sirva, não é, como Câmara Alta, 
para dar essa harmonia entre os estados. E por isso que nunca chega na 
resolução, porque, na verdade, pelo art. 155, § 2º, inciso V, que o Salvador leu 
aqui, e o inciso IV, que o professor Schoueri também leu, na verdade, a guerra 
fiscal já acabaria com o Senado, o Senado colocaria a alíquota mínima, a 
alíquota máxima, no 155, § 2º, V-a e V-b e acabaria. Só que teria combinar 
com os senadores, não é? E nós temos lá um senador lá de Goiás, que é o 
senador Cyro Miranda, que é do PSDB, e tem o Demóstenes, que agora está 
famoso, não é, mas tem um outro que é do PSDB, a Lúcia Vânia, também do 
PSDB, eu tenho quase certeza que eles, conversando com o senador do PSDB 
de São Paulo, o Aloysio Nunes, não vão falar a mesma língua. Então, mesmo a 
mesma cor partidária, é lógico que o que é bom para Goiás, para a Bahia, para 
o Mato Grosso, às vezes, não vai ser bom para São Paulo. Então, chegar a essa 
questão política é que vai ser de difícil.  



E eu acredito que, no caso da resolução aqui, é uma atribuição do Senado 
Federal mesmo, até em respeito ao art. 1º da Constituição, que é essa ideia da 
República Federativa ser essa união indissolúvel, quer dizer, essa harmonia 
entre os estados membros. E, fazendo uma leitura do art. 152, uma leitura 
inicial, eu não só entendia que essa regra é para os estados como entendia 
que ela está dentro de um conjunto de normas constitucionais que visam 
tutelar o pacto federativo, essa harmonia entre os estados. Começamos no art. 
150, inciso V, a liberdade de tráfego, não podendo haver a diferença de 
tributos interestaduais, intermunicipais, que atrapalhem o ir e vir das pessoas 
e bens, passando por todo o art. 151, que veda um monte de coisa que a 
União não pode fazer, mas, como bem lembrou o professor Schoueri, a União 
não pode tratar de forma que não seja uniforme os tributos, art. 151, inciso I, 
mas pode desde que seja para a diminuição das desigualdades regionais. 
Então, quer dizer, a regra não é tão peremptória. Passando para os outros, até 
o art. 151, inciso III, a não isenção heterônoma, que não pode, chegando ao 
art. 152, que, na verdade, é o seguinte, a minha leitura. O Estado de Goiás é 
que não pode discriminar um produto vindo de São Paulo, ou São Paulo um 
produto vindo da Bahia. Essa discriminação é que não pode ser feita, mas a 
função do Senado Federal, uma das funções dele é regular essa matéria de 
ICMS por resolução. Então, eu acredito, fazendo a leitura sistemática da 
Constituição, que é essa a atribuição.  

E só partindo para um outro caso, aqui, essa questão política, apesar do 
professor Schoueri não ficar mais na questão jurídica, aqui, mas eu acho que 
a... Como o professor Lucas colocou, na hora que os estados se atentarem 
que, na verdade, o prejudicado não vai ser só Santa Catarina e o Espírito 
Santo, que, hoje, estão importando, os outros estados membros da Federação, 
talvez por uma questão política, essa resolução não saía, porque os senadores 
não vão querer votar contra a sua própria base eleitoral, mesmo porque a 
função dele é representar o estado. Então, eu acho que vai ter sérias 
dificuldades disso acontecer.  

E eu só tenho uma outra colocação a fazer, que a discussão, eu acho 
importante, proteger a indústria nacional, como foi colocado, mas a discussão 
não pode passar, naquelas discussões lá na audiência pública, que nós 
estávamos vendo mais cedo, ela passa por um viés protecionista. Eu acho que 
se a gente começar a fazer essa discussão nesse viés, a gente vai ter um 
retrocesso. Dizer: “Olha, nós vamos proteger a indústria”, mas vai proteger 
para quê? Tem que proteger para que ela tenha concorrência, para que ela 
possa ter competitividade; agora, proteger só para... Isso foi o nosso histórico 
de 500 anos, não é, proteger para que alguns fiquem mais ricos, melhores. 
Então, ela começa... A gente vê aí a discussão, ela começa como uma norma 
de protecionismo. Eu acho que esse viés está, com a devida... Equivocado. É a 
minha manifestação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu confesso que, cada vez mais, eu 
vou concordando que aquilo que era ululante ficou duvidoso, tendendo à 
mudança de opinião mesmo, porque enxergar o Senado como órgão para fixar 
uma política nacional inclusive de incentivos, me parece que... Ou seja, do 
pacto federativo é um argumento muito bom, somado ao fato de que isso não 



afeta o produto importado, não há discriminação no produto e apenas se 
resolve essa questão, são argumentos que me parecem cada vez mais fortes. 
Mas, como da Mesa, o único que se posicionou no sentido contrário 
expressamente foi o professor Lucas, ele pediu a palavra para esclarecer o 
posicionamento dele.  

Sr. Lucas Bevilacqua: Bom, inegavelmente que eu sou voto vencido, até o 
momento, e retomando uma questão colocada no princípio pelo professor 
Schoueri quanto à leitura que nós devemos empreender do art. 152, à medida 
que ele se refere aos estados, Distrito Federal e municípios, ao que, se 
porventura o próprio legislador constituinte originário pretendeu aí retirar o 
Senado Federal dessa vedação, na medida em que outras atribuições legais lhe 
são conferidas pelo art. 155, § 2º, inciso V. A bem da verdade, o que nós 
devemos realizar é este confronto do art. 155, § 2º, inciso V, ao fixar a 
atribuição do Senado Federal do estabelecimento das alíquotas interestaduais, 
com o art. 152, da vedação ao tratamento discriminatório. E, particularmente, 
eu não vejo que os dispositivos se excluem; ao contrário, eles terminam por se 
complementar, ao que eu não nego a competência do Senado Federal para 
regular o bom funcionamento do Sistema Tributário Nacional. Inclusive, na 
dissertação de mestrado, o professor Schoueri enfatizava o que eu concordo, 
continuo concordando, o foro adequado para a discussão dessas matérias é 
justamente o Senado Federal, e também não apresento óbice que seja por via 
de resolução; agora, a minha irresignação, de fato, é com relação ao art. 152, 
ao princípio da não discriminação. O que eu vejo é que a interpretação no 
sentido de que o Senado também estaria incluído nessa vedação do 
tratamento discriminatório não implica na supressão da sua competência 
constitucional do estabelecimento das alíquotas e, nos termos do art. 210 da 
Constituição, estabelecer ou regular funcionamento ou mesmo o 
aprimoramento do Sistema Tributário Nacional.  

A leitura que, particularmente, empreendo com relação ao art. 152 da 
Constituição Federal é que muito além de estabelecer-se ali um princípio 
constitucional tributário com vistas à preservação da Federação, pretende-se 
também preservar a atividade econômica e produtiva, onde, diante dessa 
interconexão de incentivos que eu antes me reportei, eu vejo fundamento para 
o Senado Federal também se incluir nessa limitação constitucional do poder 
de tributar prevista no art.152. Faço a leitura, aqui, que quando o nosso 
constituinte originário se referiu, muito embora especificamente, aos estados e 
Distrito Federal, essa limitação não se dirigia tão apenas ao ente político, a 
pessoa jurídica de direito público dos estados e do Distrito Federal, mas 
refere-se ao Estado na sua tripartição de poderes mesmo, no sentido de 
vincular tanto Executivo, Legislativo e o próprio Poder Judiciário. Então, no 
sentido de que esses estados compreendem também os representantes dos 
estados, no caso, os nossos senadores da República.  

E a interpretação que, antes, eu empreendi, no sentido de que essa limitação 
constitucional, o poder de tributar do art.152, destina-se tanto à preservação 
da Federação, bem como à preservação de atividades econômicas 
desenvolvidas, foi bem explicitada pelo Ministro Joaquim Barbosa, na ADI 
3389, quando julgava caso referente ao próprio 152. Vou me permitir, pedir 



licença aos senhores para a leitura: “A salvaguarda instituída pelo art. 152 da 
constituição não se limita à preservação dos interesses dos entes federados, 
mais que isso, cuida-se de garantia da própria Federação e das atividades 
econômicas e produtivas contra eventuais arroubos protecionistas 
consistentes na tentativa de preservação do mercado interno para produtos 
locais - Ministro Joaquim Barbosa, 6 de setembro de 2007”.  

Portanto, insisto, aqui, que concordo com a exposição da Mesa no sentido da 
defesa das prerrogativas, inclusive constitucionais, do Senado Federal. No 
entanto, diante desse art.152 compreender também o Senado Federal, vejo 
que ele se encontra balizado pelo princípio da não discriminação, em função 
de tal princípio ter por propósito, além da preservação da Federação, 
preservação das próprias atividades econômicas e produtivas.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pede a palavra, o Alexandre.  

Sr. Alexandre: Eu entendo que nós não podemos mais nos dar ao luxo, como 
país, como nação, a transigir com ilegalidades, porque o mundo está muito 
competitivo, e partimos dessa premissa: não se pode mais brincar com uma 
ilegalidade para se proteger alguém que seja incompetente ou mesmo um 
estado pobre. O mundo não permite mais esse tipo de atitude. Então, eu vejo o 
seguinte. O Supremo já disse: “A guerra fiscal é inconstitucional”. Acabou, 
ponto final. Então, não vamos defender a guerra final, porque ela é 
inconstitucional. Segundo, o Supremo, também, por outro lado, defendeu os 
contribuintes ao dizer: “Aos estados que está se definindo, aos estados que se 
resolvam quanto aos problemas financeiros gerados pela guerra fiscal, não se 
anulem os créditos dos contribuintes que acreditaram em uma lei”, que não 
era nem julgada inconstitucional ainda, então, presumia-se constitucional. 
Então, não tem mais muita discussão, no plano interno, desse prejuízo que 
haveria aos contribuintes, que aí seria até imoral jogar a conta aos 
contribuintes.  

Aí, eu percebo que essa questão do ato político do Senado Federal é muito 
salutar, porque se levarmos em conta os princípios da Constituição que vão 
balizar todos esses artigos subsequentes, nós temos lá a segurança jurídica, 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, ou seja, proteger a nação, a 
República do Brasil, em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto, não querendo 
ser protecionista, mas sim defendendo o nosso país, porque nós não vamos 
defender a China, ninguém vai defender a China, aqui, só os chineses; 
ninguém vai defender a Alemanha, só os alemães, ou quem tenha dupla 
nacionalidade ficará em cima do muro: “Eu torço para a Seleção Brasileira ou 
para a Seleção Alemã?”. Então, o direito de manifestar, Dr. Schoueri, apesar 
de o senhor ter dito que a preferência é da Mesa, eu discordo, porque todos 
somos da Mesa, aqui, e membros do IBDT.  

Então, esse é um ponto que eu vejo. O preâmbulo de Constituição vai nortear 
o ato político. Antes de mais nada, essa resolução é um ato político que vai 
gerar o ato jurídico. E eu vejo muito salutar que o Senado, com coragem, com 
sobriedade e seriedade, assuma essa posição e defina e acabe com a guerra 
fiscal. Ponto. Vamos acabar com isso para... “Ah, mas o Estado de Sergipe vai 
se prejudicar porque tem uma indústria lá que tem um benefício e, com isso, 



ela importa, repassa, faz um monte de ilegalidade para defender o Estado de 
Sergipe”. Não, não podemos pensar assim, temos que pensar no país, em 
primeiro lugar, no país. Quem é competente ganha mais dinheiro, isso é uma 
regra de mercado. Cuba está na pindaíba porque se pensou: “Vamos proteger 
todos como iguais”. Não há essa igualdade. A igualdade é dentre os iguais. 
Quem é desigual, não pode ser tratado igualmente. Então, pensando dessa 
forma, eu entendo que é assim, politicamente possível, e devemos defender 
que o Senado faça essa resolução de maneira equitativa e resolva essa 
pendência, e aí cada um vai competir de uma maneira mais saudável. É isso 
que eu penso.  

Sr. Matheus Viana: Bom dia. É Matheus Viana(F). Só queria fazer uma 
provocação para a Mesa em relação à discriminação em função da origem ou 
do destino, que é, justamente, no sentido que nós temos, hoje, as operações 
interestaduais que já são discriminadas em função da origem e do destino, 
não é? Então, independe se é importação ou não, de a gente estar falando de 
guerra fiscal ou não, a questão é: essa discriminação já existe hoje; então, se 
nós formos tratar as alíquotas interestaduais diferenciadas, em razão de 
origem e destino, fixadas pelo Senado Federal, como inconstitucionais, então 
implica em dizer que as alíquotas que temos hoje, de sete ou doze, de acordo 
com a saída de Sudeste ou do Nordeste em direção a Nordeste e Centro-Oeste 
também são inconstitucionais, deixando de lado a questão da importação, já 
que a redução de alíquota é para operação interestadual. Então, é só essa 
provocação que eu queria fazer para a Mesa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A provocação [pronunciamento fora 
do microfone].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Me permite discordar, se você está... Estou 
discordando de você agora, isso é difícil, porque, realmente, você [ininteligível - 
0:55:36]  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:55:38]:  [pronunciamento fora do 
microfone] O problema é o seguinte, você não pode falar em 
inconstitucionalidade de algo que está [ininteligível] na Constituição. Se na 
Constituição diz que a alíquota para os estados será fixada interestadual, pelo 
Senado [ininteligível], isso não é inconstitucional, é uma regra de exceção, 
[ininteligível]. Então, [ininteligível] é inconstitucional. Nós tivemos isso 
[ininteligível].  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pessoal, eu só quero... Deixa eu só 
argumentar. [ininteligível - 0:56:12] uma regra constitucional, o 152, e tem 
uma regra que diz que o Senado Federal [ininteligível] as operações 
interestaduais, [ininteligível].  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri:  Só para esclarecer, uma questão de 
ordem: onde a Constituição diz que o Senado deve diferenciar Norte e Nordeste 
de Sul e Sudeste? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, [ininteligível - 0:56:45] a região. Eu não 
vou... Deixa só eu completar o argumento. A questão da alíquota, havia uma 
[ininteligível] que foi levada a efeito com referência ao crédito do ICMS na 



importação. A partir daí [ininteligível] a alíquota interestadual [ininteligível]. 
Alô? Alô? Agora está. Alô?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:57:45]: Desliga tudo e funciona só um 
microfone.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alô?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: As alíquotas interestaduais, dizendo que essa 
diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual era uma invenção 
parcial e, portanto, dali a tanto tempo, quando dava a isenção na importação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, Salvador. É porque nós 
sabemos da importância de Mesa para todos que leem pela internet, as 
pessoas... Vamos ter um trabalho maior que é usar o microfone, não é, para 
não correr o risco de não gravar.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Onde eu desligo? Ou esse aqui também, não 
é? Vamos ver. Aí. Alô? Ok. Só a questão que ele levantou é assim. Nós temos 
uma regra de exceção... Uma regra geral e uma regra de exceção. É claro que a 
regra de exceção, na Constituição, ela não pode ser ignorada, não é? Então, se 
nós temos que o Senado fixará as alíquotas mínimas nas operações 
interestaduais, eu ainda preciso examinar o que o Schoueri levantou agora em 
uma questão de ordem, é se ele pode fazer a discriminação regional. Então, é 
com calma. Mas que pode fazer a fixação de alíquota das operações 
interestaduais, pode. Então está. Então, não seria inconstitucional ele fixar... 
O que eu poderia reclamar é a questão dos 7% a 12%, que eu ainda vou 
examinar, não é, mas não há nenhuma inconstitucionalidade nisso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Justamente, esse foi o ponto 
levantado pelo Matheus(F) nesse sentido, dizendo que não há dúvida de que o 
Senado pode fixar alíquotas interestaduais, mas o dispositivo que se refere à 
alíquota interestadual não diz: “O Senado pode fixar alíquotas interestaduais 
diferentes conforme a região”. E em uma leitura estreita do 152, você diria: “O 
Estado pode fixar alíquotas interestaduais, mas uniformes, para que não 
discrimine a origem”. E essa leitura estreita desapareceria, pelo menos, pelos 
30 anos que nós já temos uma prática diversa. Portanto, diz o Matheus(F): 
“Nunca foi apontado um conflito entre a possibilidade de o Estado fixar 
alíquotas interestaduais e, ao fazê-lo, discriminar origem ou destino. Então, 
que esse argumento que se traz agora - diz o Matheus(F), permita-me, para eu 
resumir isso -, esse argumento que se traz agora, ou deveria... Se é verdade 
que o Senado não pode discriminar conforme o destino, tampouco pode dizer 
sete ou doze, deveria ser sete para todos, doze para todos. Se o Senado pode 
fixar sete e doze, e isso parece pacificado, então o Senado pode fixar alíquotas 
diferenciadas conforme o destino”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se é isso, então, estamos de acordo. Só para 
complementar, professor Schoueri, com relação a essa questão do art. 152, é 
um contrapontozinho ao que o professor Lucas diz, nós temos uma questão 
que foi... Assim, pareceu ter ficado séria a partir da Constituição de 88 e que 
também afastou a questão da competência estadual para aplicação de uma 
regra nacional. Havia aquela regra que a União poderia, por lei complementar, 



conceder isenção [ininteligível - 1:01:13] para os estados. Ok? Isenção. Na 
Constituição foi colocado que é vedado à União conceder isenção de tributos 
estaduais e municipais. A questão ficou... E quando acontece um tratado 
que... Aliás, nós temos um tratado... Hã? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:01:37]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu falo, assim, em relação à 
competência da Nação em relação aos estados. Os estados não podem 
reclamar de uma isenção concedida por um tratado que é feito pelo governo 
com a aprovação de um decreto legislativo, embora essa discussão, realmente, 
foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu: os estados não têm 
nenhuma interferência nessa questão, quem legisla é a União, como 
representante perante o mundo, não é, vamos dizer assim. Então, não vejo 
como aquela regra do art. 152 de aplicação restrita possa ter essa força.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:02:17]: Só respondendo, aqui, ao 
Matheus(F), eu acredito o seguinte... E complementando o que foi falado. O 
art.155, § 2º, IV, diz que a resolução do Senado, como foi lido aqui, fixará 
alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais. Ele usa o plural, 
não é? E, analisando embaixo, diz assim, o inciso VII: “Em relação à operação 
que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, 
ajustar-se-á a alíquota interestadual”. Quer dizer, quando for de São Paulo 
para Goiás é a interestadual, porque é de um por outro, mas e resolução do 
Senado é no plural, interestaduais, não precisa ser uma só, a meu sentir. Isso, 
em decorrência inclusive do art. 3º, que diz que um dos objetivos da República 
Federativa do Brasil é diminuir as desigualdades regionais. Aliados, esse art. 
3º, que é luz para todo o sistema tributário, ao art. 155, § 2º, inciso IV, que 
acabei de ler, e o art. 152, que aí eu discordo do professor Lucas, que, na 
verdade, aí eu entendo que é para manter o pacto federativo, para evitar o 
seguinte, que em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná façam um 
sistema tributário só deles, aí juntem com o Uruguai e mandem uma banana 
para o resto. Eu acho que a regra do art. 152 é para proteger esse tipo de 
situação e não o consumidor final.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como nós temos mais um tema 
inscrito, o último que pediu a palavra foi o Paulo Victor. Então, Paulo Victor e 
depois terminamos o tema:  

Sr. Paulo Victor(F): Eu queria só trazer alguns argumentos aqui, bem mais 
formal, em relação à interpretação do art. 152, me opondo à posição do Lucas, 
no seguinte sentido. O primeiro ponto é: o artigo se refere, muito nitidamente, 
a meu ver, aos entes políticos. Ele se referindo aos entes político, ele, portanto, 
só pode estar se referindo aos órgãos desses entes políticos, dentre os quais, o 
Senado não está. O Senado não é um órgão de nenhum ente subnacional. 
Então, eu acho que, em alguns pontos, a gente até tem que evitar alguns 
formalismos exacerbados, mas eu acho que quando a gente está tratando de 
regra de competência, e aí, no caso, de uma parte negativa, até, de regras de 
competência, eu acho que esse plano formal, ele é bastante importante. A 
Constituição, ela é muito clara quando ela separa, quando ela trata da União 
ou de entes subnacionais e dos respectivos órgãos. E me parece não haver aí 



muita margem ou muita elasticidade textual para enquadrar estados e Distrito 
Federal, órgãos que não são do estado ou Distrito Federal. O segundo ponto é 
o seguinte: exatamente porque ali eu estou falando de uma regra de 
competência, infelizmente o tema acabou, mas eu fiquei instigado a conhecer e 
debater, o substrato normativo [ininteligível - 1:05:24] mesmo, desse princípio 
de proteção à atividade econômica [ininteligível] que você falou. Porque ainda 
que eu enquadrasse isso na livre iniciativa ou na livre concorrência, a gente 
estaria falando de princípios e que, nesse caso, já teriam sido “ponderados 
pelo constituinte [ininteligível] uma regra de competência”, o que, a meu ver, 
estabelece uma [ininteligível] quase nenhuma margem de ponderação. São os 
dois argumentos que eu queria [ininteligível], mas, infelizmente, encerrou.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós temos... É claro, eu acho que 
todos saímos pensando o tema, como eu disse, do ululante de um lado, e eu, 
pessoalmente, já saio praticamente convicto no sentido inverso ao que eu 
começava o raciocínio, dividindo com vocês, que depois de ler essas razões do 
Estado e agora ouvindo mais e mais, mudei de opinião, eu estou mudando de 
opinião. Vejo, ainda, que, dos integrantes da Mesa, apenas o Lucas se mantém 
com a posição inicial, que talvez também possa mudar.  

Mas nós temos um outro tema que o Ramon Tomazela Santos inscreveu: 
incidência de PIS e Cofins sobre receitas financeiras no regime cumulativo. 
Como o Ramon se encontra presente, é este o tema em debate.  

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom, na verdade, o tema foi sugerido pelo 
Ricardo. Eu não sei se na falta da presença dele, vocês querem continuar na 
discussão ou se preferem discutir hoje.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:07:10]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Pode...?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode continuar.  

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom, o tema proposto está relacionado a um 
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 
Especial 1104184 do Rio Grande do Sul, que tratou, especificamente, da 
incidência do PIS e Cofins sobre receitas recebidas a título de juros sobre o 
capital próprio. Mas a ideia aqui não era discutir propriamente as conclusões 
desse acórdão e nem a incidência do PIS e Cofins sobre essas receitas 
especificamente, mas sim a própria base do PIS e da Cofins no regime 
cumulativo, mas no período posterior às Leis 10637/2002 e 10833/2003.  

Essa questão surgiu por conta de uma passagem desse acórdão mencionado, 
que, por sinal, ela não é muito clara, mas ela daria a entender que no 
período... Que aquele conceito estrito de faturamento decorrente da venda de 
mercadorias e da prestação de serviços só se aplicaria no período entre a Lei 
9718 e as leis 10637/2002 e 10833/2003. Então, após essas duas leis, 
mesmo no regime cumulativo, se aplicaria aquele conceito mais amplo de 
faturamento, que compreenderia a totalidade das receitas da pessoa jurídica, 
independente da classificação contábil.  



Na prática, é comum dizer que o conceito aplicado no regime cumulativo, 
aquele conceito mais restrito de faturamento decorrente da venda de 
mercadorias e da prestação de serviços, mas isso, pesquisando nas instruções 
de preenchimento da Dacon e mesmo no ‘Perguntas e Respostas’ da Receita 
Federal, você vê que a administração tem uma interpretação mais ampla, que 
eles entendem que mesmo... Que após essas duas leis, mesmo no regime 
cumulativo, se aplicariam a totalidade das receitas. Depois, pesquisando a lei, 
analisando, você vê que existe uma certa margem para dúvida, porque a Lei 
9718, no art. 3º, do caput, diz que o faturamento à que se refere o artigo 
anterior, corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. Então, esse artigo, ele 
equipara o faturamento à receita bruta, que, na verdade, é um conceito um 
pouco mais amplo que o faturamento, que, por si só, traz uma dúvida.  

Depois, na Lei Completar 7091, há aquele conceito tradicional mais restrito de 
faturamento, que é decorrente da venda de bens e mercadorias e da prestação 
de serviços, só que costuma-se dizer que essa lei, ela é formalmente 
complementar, mas materialmente ordinária, o que, nesse particular, poderia 
não ser considerado, porque, na verdade, ela traz uma definição de base de 
cálculo, então, poderia se entender que pelo 146, a Constituição,  na verdade, 
ela é... Nesse particular, ela seria materialmente complementar. Então, será 
que seria esse o conceito de faturamento a ser adotado? Mas aí gera uma 
outra dúvida: se esse conceito de faturamento é o correto, como compatibilizar 
o conceito de faturamento que é adotado nos regimes não cumulativos, que é 
mais amplo, que compreende a totalidade das receitas da pessoa jurídica? E 
então, eu poderia dizer que esse conceito de faturamento da lei complementar 
só vale para o signo faturamento utilizado no art. 195 e daí signo receita seria 
aquele conceito de faturamento mais amplo das Leis 10637/2002 e 
10833/2003? E existe, também, o conceito de faturamento na Lei 9715, no 
artigo 3º, que faz referência ao conceito de faturamento assim equiparado à 
receita bruta da legislação do imposto de renda. E existe uma outra posição, 
ainda, que defende que o art. 8º e 10º da Lei 10637 e da Lei 10833, quando 
incorporou, quando menciona o regime aplicável à legislação anterior, se ele 
teria, na verdade, se reportado apenas a vigência da... Da legislação vigente na 
época da Lei 9718, ou se, ao contrário, ele incorporou aqueles dispositivos, 
reproduziu, e que daí a equiparação de faturamento à receita bruta teria que 
ser considerada a receita bruta já definida por essas duas leis. Então, é 
basicamente para trazer isso à discussão, não em relação ali... Apesar de 
constar como receita financeira, não em relação a uma receita específica, mas 
só a definição mesmo da base de cálculo dessas duas contribuições no regime 
cumulativo, mas após essas duas leis.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Saiu uma publicação, eu até comentei aqui 
no pequeno expediente, que deu uma notícia na Gazeta... No Valor Econômico, 
dava a impressão que aquela questão que a gente sempre tem debatido de que 
não haveria incidência de PIS e Cofins sobre juros e capital próprio, que é o 
que vem matando muitas holdings no Brasil, e é uma das exceções que consta 
da [ininteligível - 1:12:31]... Bom, parece que o STJ definiu, definitivamente, 
pelo menos já nesse julgamento, que juros sobre capital próprio não tem 
natureza dividendos, [ininteligível] por esse caminho, mas vai perder mesmo 
na [ininteligível]. O que eu vi de preocupação [ininteligível] é que obiter dictum 



nesse acórdão, eles falam: “Olha, a partir da emenda constitucional 
[ininteligível] a receita pode ser ampliada como base de cálculo com base em 
uma nova lei. E houve duas novas leis: 10637 e a 10833. Então, ele diz: “A 
empresa - aqui, no caso - que estava no regime não cumulativo, a partir 
daquelas datas [ininteligível] a inclusão na base de cálculo das receitas 
financeiras, porque agora pode, com a nova lei, pode”. Aquela lei 9718, ela 
está [ininteligível], foi julgada em [ininteligível]. Apesar disso, a própria 
legislação... Porque a Receita Federal tinha uma posição... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:13:47]: Parou de gravar. 

 Sr. Salvador Cândido Brandão: A Receita Federal dizia que enquanto vigorar 
o § 1º do art. 3º, [ininteligível] regime cumulativo tinha de incluir [ininteligível] 
efeito difuso, não é? É difuso, isso. Então, só [ininteligível], mas houve uma 
renovação plena desse art. 1º, § 3º, e, a partir de maio 2009, [ininteligível] da 
Receita Federal dizem: “[ininteligível] cumulativo sujeitos à Lei 9718 
[ininteligível] não precisam mais incluir as receitas financeiras”. E, inclusive, 
evidentemente, os juros sobre o capital próprio, com base no lucro 
[ininteligível] regime cumulativo.  

Então, me parece que, no plano legislativo, a questão do acórdão, fazer 
referência a isso, ele fez claramente, porque se tratava... É questão de 
examinar [ininteligível] a empresa que está no regime não cumulativo, ela 
mesma argumentou que somente a partir da legislação nova que poderia 
incluir [ininteligível]. E assim foi feito. Não está dizendo que as empresas que 
estão no regime cumulativo deverão incluir todas as receitas, e aí seria grave, 
porque [ininteligível] capital próprio, exceto as outras receitas que estão no 
regime não cumulativo, com alíquota zero. Alíquota zero, [ininteligível] por 
decreto pode ser [ininteligível] a qualquer momento, mas, por enquanto, estão 
no regime de alíquota zero, exceto os juros sobre o capital próprio. Portanto, se 
os juros sobre o capital próprio têm natureza de receita financeira e não de 
dividendo, não vejo que a lei 10637 tenha dado tratamento às empresas de 
regime cumulativo, uma volta à inclusão dessa receita, até porque, realmente, 
não houve uma revogação expressa desse art. 3º, do § 1º, do art. 3º 
[ininteligível]..  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Talvez, eu possa esclarecer a dúvida 
[ininteligível - 1:16:21]. Eu leio o art. 10º, que você citou. O art. 10º diz que as 
diferenças da base não se aplicam no dispositivo do art. 1º a 8º, que seria, 
justamente, a lei que teria introduzido uma tributação sobre receita. Ou seja, 
uma coisa é o STJ dizer: “Nada impede que o legislador introduza”. O 
legislador vem, introduz e diz: “Mas não se aplica... O art. 1º ao 8º, não se 
aplica”. Qual é a construção para que eu consiga aplicar o art. 1º ao 8º, 
contrariando o dispositivo expresso do art. 10º?  

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom, eu concordo com as conclusões primeiras 
do Salvador, mas, na verdade, eu só queria, exatamente, entender, com base 
em uma provocação do Ricardo, qual é o conceito de faturamento que seria 
aplicável, porque ele fala “faturamento equiparado à receita bruta”, então, se 
seria o conceito da Lei 7091, primeiramente; e, segundo, em relação a esse 
dispositivo, ao dez e ao art. 8º, quando esse assunto discutido aqui no IBDT, à 



época de decisão proferida pelo STF que, em [ininteligível - 1:17:35] de 
controle difuso declarou a inconstitucionalidade do § 1º, o Ricardo levantou 
um ponto que tanto o art. 8º da 10637 quanto esse art. 10 da 10833, quando 
ele falava “permanecem sujeitos à legislação vigente anteriormente”, se essa 
remissão teria que ser entendida como consta da jurisprudência do Supremo 
em outros casos, que ele estaria reproduzindo integralmente. Quando você faz 
uma remissão a um outro dispositivo legal, ele estaria reproduzindo 
inteiramente a legislação ali nesse ponto. E como esse § 1º foi declarado 
inconstitucional e, posteriormente, revogado, se quando ele fala “faturamento 
equiparado à receita bruta”, esse conceito de receita bruta teria que ser o 
conceito de receita bruta constante dessas duas leis. Então, foi um raciocínio 
que o Ricardo construiu à época da discussão aqui, mas que, talvez pela 
decisão do STF ser bastante recente, na época, não chegou a... Eu sei que a 
ideia aqui não é chegar a um consenso, mas não chegou a ser tão explorada, 
então, quando discutimos a respeito desse acórdão, ele mencionou esse 
posicionamento.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tema em aberto. Alexandre.  

Sr. Alexandre: Como eu trouxe, na semana passada, quando o Supremo 
julgou a Lei 9.718, o Tribunal Pleno debateu, extensamente, o conceito de 
faturamento e receita bruta e entendeu, claro, como o Dr. Brandão bem 
colocou, dentro da atividade objetivo social da empresa, se não é financeiro, a 
receita financeira não faz parte da atividade, então não estaria no conceito de 
faturamento. Então, o conceito não muda conforme a lei. O conceito é o 
conceito. O CTN é claro em dizer que se o conceito de direito privado é isso, a 
lei não pode alterar o conceito de direito privado, do direito comercial, para 
dizer que, para fins tributários, é diferente. Então, eu acho que o Supremo já 
definiu, debateu extensamente, aquele acórdão é bem extenso, os debates dos 
ministros são bem acalorados... Agora, eu não lembro o número, eu vi semana 
passada, e eu acho que vale a pena sempre revisitar esse acórdão, para a 
gente... Que essa discussão vem desde a CSL, na época, que equiparou a 
receita bruta ao fim social, sempre teve essa discussão do que é receita bruta, 
e do que é faturamento, se se equiparam. Então, o Supremo, ele define... É 99, 
está recente, não é? Assim, já está meio consolidado e eu acho que a gente 
deve revisitá-lo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está em aberto. Rodrigo Petry. 

Sr. Rodrigo Petry: Bom dia a todos. Particularmente, sobre conceito de 
faturamento e receita bruta, a gente percebe que esse conceito de faturamento 
foi consolidado ao longo de uma escalada de 40 anos de legislação, porque 
isso aí vem já desde a década de 70. E o que a gente percebe nessa legislação 
do sistema não cumulativo é de que houve uma ampliação, efetivamente, da 
hipótese de incidência de faturamento para receita, mas, se a gente for 
perceber, eu peço só para a gente ir para o início de lei, ali, por gentileza, 
Bianco, no começo do art. 1º. Art. 1º, note só que interessante: “A 
contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins - com 
incidência não cumulativa - portanto, se está a tratar somente de empresas 
aqui do sistema não cumulativo -, tem como fato gerador o faturamento 
mensal, portanto, o fato gerador é o faturamento”. Só que daí vem a lei dizer 



que: “faturamento deve ser assim entendido o total das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica”, ou seja, a lei é inconstitucional. Esta Lei 10.833 é 
inconstitucional, porque ela deturpa novamente, assim como fez a 9.718, o 
conceito constitucionalizado de faturamento, que surgiu em 1988. Ou seja, 
disse que a hipótese é o faturamento, mas deturpou o conceito, assim como 
tinha feito a Lei 9.718. Quando surgiu essa legislação, foi por Medida 
Provisória 135/2003, não havia sido ainda julgado, pelo Supremo Tribunal 
Federal, a questão do conceito de faturamento diverso de receita bruta para 
efeito de PIS e Cofins, porque foi um julgamento de 2005. Então, naquele 
momento, ainda não estava consolidado, pela jurisprudência, essa diferença 
fundamental entre faturamento e receita, e o legislador, ainda com aquele 
ranço histórico de confundir faturamento com receita, acabou fazendo a 
mesma inconstitucionalidade que fez a 9.718.  

Aí argumenta-se, em 2003 já existia uma emenda, nº 20/98, dizendo que o 
195 poderia compreender tributação sobre o faturamento ou receita, 
faturamento e receita ficaram, dentro da Constituição, como hipótese de 
incidência possíveis, portanto, são coisas diferentes. O próprio constituinte 
reconheceu: faturamento não é a mesma coisa que receita. Ou seja, eu posso 
estabelecer empresas que têm sistema de tributação sobre o faturamento e 
outras empresas que ficam tributadas pela receita, entendida como a receita 
total, até na linguagem constitucional.  

Então, eu acredito, particularmente, que empresas do sistema cumulativo 
permanecem sendo tributadas pelo faturamento, em sentido estrito, e as 
empresas do sistema não cumulativo possuem uma hipótese de incidência 
distinta, com previsão legal distinta, inclusive, que segue a Lei 10833. 
Portanto, não dá para confundir a hipótese de incidência receita total, vamos 
desconsiderar essa questão linguística, é a do não cumulativo, e a sistemática 
cumulativa fica com uma hipótese de incidência absolutamente distinta. Não 
dá para confundir as duas. É uma questão terminológica que a lei não atentou 
porque, em 2003, o Supremo ainda não tinha firmado. Talvez, se essa lei 
tivesse sido criada em 2006, talvez o próprio legislador tivesse atentado para 
isso, para não confundir faturamento com receita. E, para mim, faturamento 
não compreende receita financeira.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo Víctor(F).  

Sr. Paulo Victor: Eu, de certa forma, até concordo com... Chego a mesma 
conclusão, mas eu acho curioso que eu chego a uma conclusão parecida mas 
por um caminho completamente diferente. Eu acho que a 9.718, ela traz, 
como fato gerador, o faturamento, e o faturamento, naquele diploma, está 
definido de uma forma, e é aquele diploma que rege o regime cumulativo. Na 
10.833 e na 10.637, simplesmente, eu acho que por uma confusão 
terminológica, o legislador se expressou mal, ele poderia, simplesmente, ter 
dito “o fato gerador é a receita bruta”, e ele disse “não, é o faturamento”, e 
faturamento, para mim, é outra coisa. Mas isso não quer dizer que ele tenha 
estabelecido duas hipóteses diferentes, ali. Ele não disse “é o faturamento e 
faturamento é outra coisa”. É com se ele tivesse dito “foi receita bruta”, e é 
regido por outra lei. Por isso que eu acho que a Constituição, apesar de 
entender, de dizer, ali, que são coisas diferentes na Lei 10.637 e na Lei 



10.833, eu esqueço... Eu só leio o caput, e é como se ele dissesse “a receita 
bruta”, e ponto.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só, então, uma informação, aqui, um 
desdobramento da questão. Foi dito, aqui, a decisão do Supremo, mas o 
Ramon mencionou algo que, na verdade, eu dei um parecer exatamente nesse 
sentido, Ramon, e eu gostaria de contar para vocês. Existe uma questão no 
Supremo sobre a questão do PIS e da Cofins sobre instituições financeiras, e 
que se pergunta, exatamente, se eu poderia dar um conceito de faturamento, o 
resultado das operações ou algo no sentido caminhando para dizer que para o 
banco, o spread bancário, não era o caso do spread bancário, seria 
faturamento. E, nesse parecer, eu examinei várias questões, etc., mas eu 
gostaria de dividir um que, para mim, é muito forte: qual é o papel da Lei 
Complementar 7/70 e da 70/91? Vamos tomar a 70/91, também, porque, no 
caso, o meu parecer foi da Cofins, vamos pegar a Lei Complementar 70. Eu 
lhes pergunto o seguinte: art. 149 da Constituição Federal, quando se refere 
às contribuições, faz remissão expressa ao art. 146, que fala do papel da lei 
completar. E, ao se referir ao papel da lei completar, quando tem um 
[ininteligível - 1:27:20] dispositivos, cabe à lei complementar estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente [ininteligível] 
definições [ininteligível] espécies, bem como em relação aos impostos 
discriminados na Constituição, respectivos fatos geradores, base de cálculo e 
contribuintes. Essa remissão implica que os impostos ali se [ininteligível] nos 
impostos com destinação específica à contribuição, no caso.  

Veja, uma coisa, e o Supremo já disse, já examinou a questão, é saber se eu 
preciso de lei completar. Foi o caso da Contribuição Social Sobre Lucro, e o 
[ininteligível - 1:28:03] foi: “Não, eu não preciso de lei complementar”. Mas 
essa resposta do Supremo para a Contribuição Social Sobre Lucro, também já 
valeu para impostos. Eu não tenho lei completar versando sobre o IPVA e, no 
entanto, o IPVA existe e é cobrado. Ou seja, se a pergunta é colocada no 
sentido: “É exigida a lei complementar?”, a resposta pode ser: “Não, não é 
exigida a lei complementar se não há conflito de competência”. Agora, existe 
uma outra pergunta: “E se houver uma lei complementar?”. Vamos supor que 
a lei complementar definisse o que é veículo automotor, na atribuição do art. 
146, três, A. Poderia um estado chamar de veículo automotor algo diverso 
daquilo que a lei completar, na atribuição do art. 146, três, A, disse que é 
veículo automotor? Eu penso que não. Veja a diferença. Uma pergunta é 
necessária. Outra é: “Havendo lei completar, ela tem o seu papel 
constitucional?”. Penso que sim.  

Por quê? Porque a mesma pergunta se põe para a contribuição social. Eu não 
preciso de lei complementar se não houver um conflito, mas eu tenho uma 
dicção constitucional expressa, uma remissão ao art. 146, três, então, a 
pergunto é: “Se eu tenho uma lei complementar, a Lei Complementar 70/91, 
que define o que é faturamento, eu posso desprezar?”. Na minha leitura, a Lei 
Complementar 70, ela era ordinária ao instituir a contribuição, portanto nada 
impediria que outra lei ordinária fixasse alíquotas diversas, porque, afinal de 
contas, não é matéria de lei complementar, fixar alíquota, e com relação à 
alíquota, a Lei Complementar 70/91, embora formalmente complementar, é 



materialmente ordinária. Qualquer lei ordinária poderia fixar outra alíquota, 
mas a Lei Complementar 70/91 é complementar quando compre o papel que 
lhe foi dado pelo art. 146, três, da Constituição, combinado com o art. 149. E 
quando ela define o que é faturamento, enquanto lei complementar, deve ser 
observada pela lei ordinária. Isso é para que reflitam. Rodrigo. 

 Sr. Rodrigo Petry: Eu acho interessante o raciocínio do professor Schoueri. 
Eu não chego a acreditar que as contribuições sejam, necessariamente, assim 
como o professor Schoueri, a sua base de cálculo estabelecidas por lei 
complementar, como acontece [ininteligível 1:30:40] está previsto lá no art. 
146. A exigência de lei complementar [ininteligível] é necessária em virtude do 
pacto federativo, para que não exista aí, na verdade, guerra de competência, a 
discriminação de competência. A lei completar serve, justamente, para 
resolver isso: “Vamos definir melhor a base de cálculo dos impostos para 
evitar conflitos de competência”. Isso não acontece em relação às 
contribuições, porque a competência [ininteligível] especiais é exclusiva da 
União e, portanto, a princípio, não deverá existir problemas de discussão de 
competência entre os entes federados, porque a União estabelece a base de 
cálculo e acabou, não há necessidade de discriminar isso em lei completar.  

O CTN não tem nenhuma norma sobre contribuições. O Código Tributário 
Nacional nasceu, na verdade, em 1966, estava em vigor a Constituição de 46, 
com a redação da Emenda 18/65, as contribuições não tinham natureza 
tributária, foram totalmente ignoradas pelo Código Tributário Nacional. O art. 
5º só tratou de três espécies tributárias, e depois perceberam o risco de dizer: 
“Olha, será que as contribuições não são tributos? Não sei, não vamos definir 
nada, mas vamos colocar, no CTN, o art. 217 para dizer que elas continuam 
sendo cobradas, sem defini-las como tributos”, porque elas continuavam em 
paralelo, [ininteligível - 1:31:57] o CTN nunca. E daí, claro, passou-se à 
Constituição de 88, e as contribuições passaram a ter natureza tributária. A 
gente olha para o 146 e diz: “Os impostos têm que ter a sua base de cálculo e 
o contribuinte definidos por lei completar; as contribuições não precisam”.  

Agora, o conceito de faturamento, na verdade, já vem de antes de 1988, já 
estava definido pela legislação comercial. A partir do momento que a legislação 
[ininteligível] estabelece um conceito de faturamento e esse [ininteligível] é 
colocado em uma regra de competência para definir a competência da União, 
ele é albergado, ele é constitucionalizado. Passamos para 88, então, já com um 
conceito de faturamento em sentido estrito: receita bruta da comercialização 
de mercadorias ou da prestação de serviços. Não podemos ampliá-lo mais, já 
está com uma limitação à competência da União, o conceito de faturamento. 
Depois, a Lei Complementar 70/91 vem estabelecer, expressamente, uma 
definição nesse sentido, no sentido declaratório, ou seja, reforçando aquele 
conceito que, no meu entender, já estava construído antes de 88 e trouxe mais 
segurança jurídica aos contribuintes. É nesse sentido que eu gostaria de fazer 
[ininteligível - 1:33:10].  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma ressalva em relação ao 
que o Rodrigo está fazendo, e talvez esse seja o ponto essencial. O Rodrigo diz: 
“Não há problema de conflito de competência no caso de contribuições”. E eu 
não dormiria tranquilo com a possibilidade de imaginar que a frase do Rodrigo 



significa que se, amanhã, a União, percebendo que os estados estão recebendo 
muito com o ICMS, a União resolvesse criar uma contribuição social... Vamos 
dizer o seguinte, invoco o § 4º do 195, uma contribuição social sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias, [ininteligível -1:33:42] 
interestadual, intermunicipal, e aliás, aproveita, de comunicações, porque, 
afinal de contas, dá muito dinheiro. Então, eu vou criar a contribuição social 
sobre comunicações de 20%, e os estados que se virem, afinal de contas, eu 
cobro meus 20%, os estados que se virem. Eu penso que o constituinte seria... 
Seria desprezar o constituinte dizer que ele toma todo um cuidado para evitar 
a sobreposição de impostos para [ininteligível -1:34:10] dessa acumulação 
haja o excesso, dizendo “cada um com o seu pedaço”, e deixa a União à 
vontade, utilizando-se da contribuição social em [ininteligível], ou seja, sugue 
daquela fonte que foi assegurada aos estados e municípios. Então, a sua 
tolerância dizendo que a contribuição social não tem conflito, me parece 
problemática, porque você abriria essa pergunta: se houvesse uma 
contribuição social sobre energia elétrica de 25%, e vamos admitir que 25 está 
muito próximo do confisco, quem estaria inconstitucional no meio? Ou seja, 
como resolver isso? Eu penso que esse problema não surge, porque não é 
possível a cumulação.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO[01:35:00]: É uma problemática que existe, 
claro, eu vou ter que escolher entre o imposto estadual ou a contribuição. 
Quer dizer, necessariamente, se eu crio uma contribuição sobre a mesma base 
de cálculo do imposto estadual, eu vou ter que escolher, eu vou recolher só 
federal ou estadual. Será que, necessariamente, eu vou quebrar a receita 
estadual? É um problema do pacto federativo que pode acontecer em matéria 
de [ininteligível - 1:35:24] intervenção e domínio econômico, que tem uma 
base muito bem definida. A maior parte das contribuições simples, na verdade 
são espécies de adicionais [ininteligível], quer dizer, tem como base de cálculo 
receita, faturamento, valor das operações. Quer dizer, esse problema já existe, 
na verdade. O que a gente pode tentar argumentar pelo pacto federativo, 
[ininteligível] porque eu não vejo essa restrição [ininteligível] se uma 
contribuição ‘x’ sobre uma intervenção do domínio econômico, ou se justifica 
uma nova contribuição para a seguridade social e, a partir disso, buscar uma 
argumentação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, existe uma regra de ouro na 
Mesa que nós temos que manter. São dez horas. Eu agradeço a participação 
de todos e lembro que, semana que vem, nós não teremos Mesa, portanto, 
encontramo-nos daqui a duas semanas, aqui nesse auditório. Muito obrigado 
pela participação de todos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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