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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início à 

nossa Mesa de Debates. Hoje, nós temos a participação online do 
Instituto de Estudos Tributários do Rio Grande do Sul. Gostaria de 
cumprimentá-los então, aos nossos companheiros, dizer que são bem-

vindos à Mesa e que se sintam parte da Mesa e que teremos toda a alegria 
de discutir. Rafael, vejo todos ali. Bom dia. Bom dia, Rafael. 

Sr. Rafael Nichele: Bom dia, Prof. Schoueri. Bom dia aos demais colegas 

de Mesa do IBDT, mais uma vez uma alegria de nós conseguirmos 
retomar aí essa Mesa de Debates conjunto, e estaremos aqui 
acompanhando, junto com outros colegas aqui do IET e é uma alegria 

para a gente conviver com vocês e aprender com vocês como sempre. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alegria novamente, claro, 
também do aprendizado que nós temos em comum. Em Mesa de Debates 

todos saímos aprendendo, que é o lado mais positivo. Bom, entrando no 
Pequeno Expediente, já, porque chamamos o Rafael, eu gostaria de 
informar em primeiro lugar, do Simpósio do Instituto do Estudos 

Tributários que ocorrerá em Porto Alegre. Rafael, talvez, você queira falar 
um pouco do simpósio. Rafael? 



Sr. Rafael Nichele: Ah, sim. Prof. Schoueri, em primeiro lugar, dia 30 e 

31 estaremos aqui aguardando os senhores para esse simpósio. Acho que 
um ponto alto desse simpósio é que nós faremos, mais uma vez, uma 

Mesa de Debates conjuntas do IET e do IBDT, como fizemos o ano 
passado. E vai ser uma tremenda alegria porque homenagearemos o Prof. 
Humberto Ávila e nessa Mesa de Debates discutiremos aquele recurso 

extraordinário em que o senhor, essa foi uma sugestão minha até, o 
senhor apresentou aí no IBDT, eu acompanhei aquela apresentação e 
instiguei o Prof. Humberto Ávila, ao Prof. Pedro Adamy e a Prof. Andrei 

Velloso, junto com o Ricardo Mariz, a debater com o senhor esse tema. 
Então, para nós todos será uma grande alegria estarmos novamente 

juntos e o simpósio do IET, do Instituto de Estudos Tributários, com 
essa... com esse grande ponto alto de discussão, que eu acho que é um 
formato que nós aprendemos com vocês, que o formato de debate é a 

melhor forma de encaminhamento dos eventos jurídicos tributários no 
Brasil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, Rafael, vai ser um 

prazer. É claro que eu vou aprender muito, apanhar muito, mas defender 
o acórdão no ministro Luiz Fux, defender essa visão nova do direito 
tributário, eu farei com muita honra, muita alegria. Apenas para a 

informação também aos associados, o IET abriu duas inscrições 
presenciais e duas inscrições online para os nossos associados, aos que 

participam de Mesa. Então, aqueles que tiverem interesse em participar, 
tenho certeza que vai ser uma grande ocasião, por favor, nos procurem 
que nós vamos ter muita alegria de poder dividir, ter mais associados do 

IBDT presentes no IET. Fernando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Diante do tema, eu já me candidato a estar 
presente nesse maravilhoso debate que está sendo anunciado, para dar 
um suporte, se bem que não necessário, ao que o Schoueri defende. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rafael, ganhamos mais um 
participante do IET nesse momento para a sua informação. 

Sr. Rafael Nichele: Será um prazer, será um prazer, Prof. Fernando. Será 
um prazer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, ainda no Pequeno 

Expediente, eu, se permitir, eu queria dar uma notícia que eu recebi 
ontem, que eu gostaria de dividir com os colegas, que foi julgado ontem 

pelo TRF, o incidente de demandas repetitivas sobre o bônus de 
produtividade pagos os conselheiros do CARF, os fazendários, claro. O 
tribunal afirmou que não havia suspensão e impedimento de auditores 

fiscais por participarem de julgamentos no CARF, recebendo o bônus 
instituído pela Medida Provisória 765 de 2016. Houve informação apenas 
da Fazenda e, em síntese, a Fazenda afirmava que: “1) a medida 
provisória era baseada em algumas variáveis, em especial, em multas 
aplicadas; 2) que que essa forma de remuneração era antes chamada de 



remuneração adicional variável, igual à RAV, que eram parecidas com as 
que estão em vigor no CARF; 3) comentou a conversão da Lei 13.464 de 
22007, onde o legislador delegou ao Poder Executivo a regulamentação do 
bônus e alterou o art. 6º do Decreto-Lei 1.437/75, que dispõe sobre fundo 
de desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades da fiscalização e 
esse fundo custearia, entre outras coisas, o bônus, em atenção à norma 
constitucional de natureza financeira, onde não se pode criar uma despesa 
sem apontar o fonte de recursos; 4) afirmou que a suspeição ou 
impedimento por presunção é instituto desconhecido no ordenamento 
jurídico e que a causa de pedir nos mandados de segurança, partem de 
uma presunção de uma dúvida, de uma suspeita sobre a veracidade do 
julgador junto ao CARF; 5) parte da ideia preconceituosa, segundo a qual 
todos os conselheiros representantes dos contribuintes estariam ali para 
derrubar o auto de infração e da Fazenda, para manter a qualquer custo, 
presunção essa, que não tem razão, até mesmo em razão dos relatórios 
divulgados, 6) fixando a tese de que não existe impedimento ou suspensão 
por mera presunção dos julgadores do CARF representantes da Fazenda, 
em razão do próprio IRDR, colocar um ponto final em controvérsias que se 
multiplicam, a União pede que seja levado em consideração, a conversão 
da medida provisória em lei, com as mudanças efetuadas para que o 
tribunal esclareça se ele alcança os processos administrativos apenas 
julgados sob a vigência da medida provisória ou se a decisão se estende 
a centenas de processos julgados a partir de julho; 7) que seja também 
firmada a intelecção sobre a possibilidade ou não, de que tais questões 
possam ser discutidas no mandado de segurança, que não admite dilação 
probatória. A sessão, por unanimidade, acolheu o incidente de demandas 
repetitivas, firmando a seguinte tese: aplicado a todos os processos 
individuais e coletivos presentes e futuros, inclusive, dos juizados 
especiais federais cíveis, previstos no CPC, art. 985, incisos I e II, durante 
a vigência da MP 765 de 2016, não havia suspeição e impedimento dos 
auditores fiscais participarem de julgamento no CARF, recebendo, os 
auditores, o bônus instituído pela Medida Provisória 765/2016. O relator 
comentou que com a Lei 13.464 de 2017 a discussão ficou prejudicada. 
Disse que quem aplica as multas é o auditor na Receita, na origem, não o 
conselheiro. Para o relator, não se pode presumir a má-fé ou a indignidade 
das pessoas, não seria possível pensar que os conselheiros mantivessem 
as multas no CARF com o único intuito de receber o bônus, que insinuar 
que o conselheiro trabalhasse visando apenas ao bônus seria uma afronta 
à dignidade. Além do quê, não há previsão legal para o impedimento ou 
suspensão dos conselheiros por esse motivo ou dizendo que há conflito de 
interesse no caso do conselheiro participar do julgamento, inclusive, com 
diversos outros conselheiros e receber bônus de eficiência”. Estamos agora 

acompanhando a publicação do acórdão do TRF, mas fica essa notícia, 
então, para todos. Eu pergunto se ainda... alguém quer falar?  

Sra. Cristiane Pires: Só ainda no Pequeno Expediente, não é uma notícia 
tão atual, foi publicado dia 5 de outubro, mas como nós tivemos feriado 

na semana passada... trata-se do convênio ICMS 106 de 2017. Eu fiz um 
comparativo desde o parecer normativo que teve aqui em São Paulo, em 



julho, para tratar dessa questão da tributação sobre software e eu trouxe 

mais essa notícia, porque eu queria ouvir da Mesa ou dos colegas, se 
alguém quiser fazer algum comentário. Em julho, nós tivemos o Parecer 

Normativo nº 1 aqui em São Paulo, falando do software as a service – que 
foi até já comentado aqui na Mesa - falando que o licenciamento ou 

cessão de direito de uso de programas de computação por meio de 
suporte físico ou por transferência eletrônica de dados, ou quando 
instalados em servidor externo, o software as a service, na nuvem, se 

enquadraria no subitem 1.05 da lista de serviços. Então, conforme o 
parecer essa norma estava querendo dar segurança jurídica, que tanto o 

software por encomenda, os padronizados, como aqueles feitos de acordo 
com a especificidade do cliente, sofreriam a incidência do ISS. Mas aí, 
nós tivemos a decisão normativa CAT nº 4, em setembro de 2017, que 

reprisou a decisão do STF, da incidência de ISS e ICMS sobre software 
mas concluiu que mesmo que seja download por streaming, isso não 

descaracteriza a natureza de mercadoria quando ele for padronizado, 
quando o software for padronizado, ainda que sofra adaptações. E aí, fica 

essa questão de limitar o que são essas adaptações.  

Aí agora, finalmente em 5 de outubro, há duas semanas, foi publicado o 
convênio ICMS 106 de 2017 que ratificou essa incidência do ICMS sobre 
softwares padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser 

adaptados, mesmo que eles sejam transferidos pela nuvem. Então, eu 
não sei, vai ficar bem complicado a situação agora para quem trabalha 

com software. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, embora, Pequeno 
Expediente, o assunto é de importância grande e o João Bianco pediu 

que eu convidasse, que eu intimasse o Silvio a se manifestar. Então, 
Silvio, se puder, dada a intimação. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Só por oficial de justiça. Mas bom dia, Silvio 
Gazzaneo. Eu vim também com o objetivo de dar a notícia desse Convênio 

106 de 2017 e dizer que ele traz mais insegurança ainda para esse 
cenário do software, e ele tem, com todo o respeito, é difícil até de 

assimilar tudo o que ele está trazendo, mas ele tem algumas 
inconsistências técnicas e até mesmo interpretá-lo comporta algumas 
dificuldades com a própria natureza do software enquanto propriedade 

intelectual. Ele estabelece, por exemplo, isenção nas operações anteriores 
à destinada ao consumidor final. Parece-me que essa isenção aí, nada 

mais é do que é a própria materialização de uma dificuldade em se fazer 
uma norma sobre um bem intangível e cujas transações são definidas via 
licenciamento. Lembrando que a licença de uso é sempre para o usuário 

final, mas, muitas vezes, a gente tem empresas distribuidoras que 
recebem a licença para comercializar e distribuir o software aqui no 

mercado interno ou de qualquer natureza. 

Então, o convênio, eu acredito que na sua própria concepção normativa, 
ele expõe algumas dificuldades em se tributar pelo ICMS, o software. E, 



além disso, ele traz algumas inconsistências constitucionais também, 

como, por exemplo, ele define local de incidência, ele define contribuinte 
e ele faz uma série de elucubrações aqui, vamos dizer, responsabilidade, 

para tributar o software. Parece... os Estados, infelizmente têm feito isso, 
né? Que é basicamente quando tem um conflito de competência com o 
ISS, eles fazem um movimento via Confaz, aconteceu isso com a 

publicidade também, né, com os outdoors, ele abaixa a alíquota do ICMS, 
ele dá uma redução de base de cálculo para ficar 5% também e, depois, 

ele vê o que acontece. Nesse caso específico aqui do ICMS, basicamente, 
há isenção nas operações anteriores ao consumidor final e depois ele 
define como responsável pelo pagamento do imposto, a empresa que o 

comercializa na internet. E ele estabelece ainda que essa empresa que 
comercializa o software na internet deverá ter um cadastro junto ao 

Estado do consumidor final. Então, ele passará a ser contribuinte do 
ICMS terá que atender às obrigações assessórias e todos os outros 
registros, junto ao Estado de domicílio do usuário final que obtém a 

licença de uso por fim. Então, para quem está vendendo internet, para 
quem está distribuindo o software pela internet, ele está com um possível 

problema de compliance à vista, em pouco tempo aqui. E é interessante 
esse ponto que a prefeitura acabou de soltar o parecer falando, software 

é ISS. A gente teve a Lei Complementar 157 falando, definindo questões 
como streaming, por exemplo, e agora vem o convênio e fala: "olha, o 
streaming também, talvez, esteja na base do ICMS".  

E com relação sobre a experiência sobre esse assunto, após a edição 
dessa decisão normativa, CAT 4/17, que definiu a incidência do ICMS 
sobre softwares, eu tive uma oportunidade de um julgamento lá na 

Câmara Superior do TIT, em que a gente avaliou justamente esse ponto 
da tricotomia, vamos dizer, do software de prateleira, o software feito sob 

encomenda e essa terceira modalidade, que é o padronizável, né? E a 
norma do ICMS está puxando tudo para a incidência do imposto 
estadual, ele falando, se você puder fazer algum tipo de padronização, 

então é ICMS, desde que tenha uma estrutura pré-estabelecida. Só que 
a gente tem uma zona cinzenta gigante entre o que pode ser padronizado 

e o contexto que isso foi oferecido ao cliente, se foi uma cadeia, se é um 
software feito em larga escala, que está disponível no mercado ou se, por 
outro lado, é um software padronizável, mas foi feito sob medida, sob 

encomenda para atender os interesses de determinado cliente. Então, eu 
acho que vale a notícia, o convênio é de difícil assimilação, vamos dizer 

assim, e ele comporta uma nova discussão com relação ao software e a 
tributação entre o ICMS e ISS, tá? E sem contar que, mais uma vez, 
usando o convênio como norma para dirimir conflito de competência 

entre ISS e ICMS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos em Pequeno 
Expediente, mas o assunto é importante. Queria saber e alguém mais 

quer se manifestar. Luiz Carlos? 



Sr. Luiz Carlos: É, o convênio, realmente ele desperta ‘n’ questões, acho 

que eu vou destacar três, uma foi no final da fala do Silvio, isso está 
recorrente mesmo, tem até o assunto da pauta da diferencial de alíquota 

que é exatamente o mesmo problema, que é o convênio Confaz suprir 
lacunas de lei complementar, que foi o que aconteceu nesse caso, o 
Confaz está criando normas gerais de direito tributário. Mais além, 

porque esse convênio, ele institui uma coisa inédita, não inédita, mas 
porque tem algumas previsões constitucionais, mas ele institui a 
tributação do ICMS puramente no destino, o que é contrário à 

Constituição. Você teve, recentemente, uma Emenda Constitucional 87 
que flexibilizou a tributação de origem e destino, justamente para 

permitir a repartição de competências nas vendas para consumidor final. 
O convênio foi muito além e criou a tributação puramente no destino. 
Então, você pode até ir além, olha, não é que ele invadiu a competência 

do legislador complementar, ele entrou em matéria que teria que ser 
deliberada por emenda da Constituição, nesse sentido.  

Então, o segundo... então, esse primeiro ponto é a lacuna, o segundo... o 

segundo ponto, que eu acho que é importante, muito importante, é 
questão de você saber até que ponto essas diferenças entre os conceitos 
e a repartição de competências entre estados e municípios, tendo serviços 

para os municípios e mercadoria para os estados, pode ser aplicada para 
os intangíveis. Você pode evoluir os conceitos de mercadoria e serviços a 

ponto de se criar um novo divisor ou novos critérios que permitam essa 
divisão entre ISS e ICMS? Você tem que fazer muita elucubração para 
chegar nesse ponto. Existe a ADIN 945 que considera o download uma 

operação de circulação mercantil. A cautelar é de 2010, o mérito está 
para ser julgado, mas o streaming cria um problema completamente 

diferente. E entra uma questão que não é uma questão de análise de 
direito positivo, mas é uma questão de política fiscal, legis ferenda, que 
é, até que ponto o intangível teria que ser tratado por uma lei 

complementar no exercício da competência residual. Que seria, inclusive, 
muito mais simples, porque seria um imposto federal, o contribuinte não 

precisaria se inscrever em todos os estados, em todos os municípios, 
acabaria esse conflito de competência. Mas para você chegar nesse ponto, 
você precisa concluir que simplesmente não dá para classificar o 

intangível nessas categorias que vêm desde 1960, não é? Mercadorias e 
serviços. Ainda mais se você tiver uma... se você fizer uma classificação 
nas suas acepções mais restritas, né? Mercadoria, como bem corpóreo, 

de um lado e serviço como... como obrigação de fazer, do outro. Se você 
parte desse pressuposto restrito, esquece. Se você avança e vai para o 

pressuposto mais amplo, dá para discutir, mas a confusão que você cria 
à prática é brutal. E, aí, vem o terceiro ponto, que eu acho que é o mais 
importante. É o que é o streaming? O download você consegue, foi uma 

construção, acho que a construção da Medida Cautelar [ADI] n. 1.945 é 
interessante. Dá para se considerar que um download é uma mercadoria, 

agora, streaming é muito diferente. Se faz um paralelo com locação, mas 
também não é pertinente classificar o streaming como locação. Então, é 

a grande questão aberta. A gente sabe que hoje, todo o setor está 



caminhando para o streaming. O download já está datado, já está 

obsoleto. Então, você tem um ovo aí para ser posto de pé. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, eu posso dizer que o 
seminário do IET acabou de crescer em complexidade, Rafael, porque 

provavelmente vai surgir na Mesa de Debate, também, essa questão e o 
Fernando já deu um sorriso aqui dizendo que ele vai cutucar nisso. 

Sr. Rafael Nichele: Verdade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pergunto aos companheiros do 

IET se querem falar sobre esse assunto do Pequeno Expediente? 

Sr. Rafael Nichele: Eu acho que... estou aqui escutando aqui, a 
prefeitura de Porto Alegre não tem ainda nenhuma definição sobre o 
assunto, essa proliferação de normas do ponto de vista da prefeitura e do 

estado aí do estado de São Paulo. E acho que essa matéria de conflito de 
competência, ela não é nova, ela é antiga e só muda, que a gente está 

mudando só é a roupagem, mas a discussão continua sendo a mesma e 
a proposta de discussão, Schoueri, para o evento de IET vai tocar 
justamente nesse ponto. Acho que estamos em sintonia em relação à 

atualidade do tema e dos debates, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Bom, obrigado. Ainda 
no Pequeno Expediente alguma outra notícia? Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Bianco trouxe uma notícia, me pediu 

para comentar. Mas antes disso, só para... ainda no tema anterior, outra 
notícia que a Rio de Janeiro acaba de aprovar um... acaba de encaminhar 
um Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores sobre o assunto do 

streaming. Então, essa notícia de anteontem, então, só para dar essa 
notícia rápida. Com relação à questão da incidência do ISS, o Bianco me 

trouxe esta notícia, que a 2ª Turma do STJ manteve a decisão do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, que reconheceu a incidência do ISS em 
atividades de prestação bancária de garantia, como aval e fiança. Então, 

para o tribunal paulista, a garantia não constitui operação financeira, 
mas sim, um efetivo serviço sujeito ao tributo. Quem tinha se insurgido 
em relação a esse imposto foi o Banco Alfa, e, segundo, o Banco Alfa, o 

município de São Paulo adotou indevidamente interpretação analógica da 
lista de serviço constante na Lei Complementar 116 de 2003, para exigir 

o tributo. E que ele pede que a gente dê essa notícia. Algum comentário, 
Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: É que, na verdade, essa foi até uma 
provocação que eu fiz ao Fernando, porque nós temos reiteradamente 

aqui discutido os limites dos conceitos, não é? Aliás, é até objeto da Mesa 
de Debates do IET. Então, todas essas questões que foram vistas até 

agora, o que é software, o que é mercadoria, o que é serviço, mercadoria 
é tangível, serviço é obrigação de fazer. Todas essas questões de definição 



de conceitos estão permeando o direito tributário, hoje, é o grande debate 

do momento. Na minha opinião, ao contrário ao que sustenta a Schoueri 
e o Fernando, ou contrariamente ao que sustenta o Fernando e o 

Schoueri e eu estou sendo reiteradamente aqui acusado de positivista 
jurássico, mas, a verdade é que existe o problema, e na minha opinião, 
esse problema tem que ser solucionado pela via legislativa. O que tem 

que haver é uma reforma do sistema e o nosso CTN tem que se adequar 
e o nosso sistema tributário tem que se adequar. E não através de uma 
construção elastecida, digamos assim, dos tribunais, quer dizer, a 

questão necessita, ela exige uma solução legislativa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, apenas para que não diga 
que, o Fernando é um pouco mais, um pouco mais à esquerda que eu, 

talvez, porque só para dizer o seguinte, eu também acredito nos 
conceitos. A divergência que nós temos, apenas, é dizer o seguinte, quem 
faz isso é a lei complementar dada a elasticidade tipológica na 

Constituição, ou seja, cabe à lei complementar e precisamos de uma 
mudança legislativa, sim, mas não constitucional. A pergunta é só... eu 

acho que cabe à lei complementar e é o papel dela, definirem. A 
Constituição usa o termo definir. Definir é puros fins, não é tipo... é 
definir cada um dos fatos geradores. O que eu digo é que isso é 

perfeitamente possível. Ou seja, não existe uma incompatibilidade tão 
grande quanto se imagina em nossas posições. O Fernando é que defende 

uma tipologia até na incidência, e eu diria que aí eu não chego, mas, se 
permitir, Fernando, nós temos dois temas na pauta da hoje. Eu queria 
manter, pelo menos, até porque muitos vieram para ouvir o tema, eu não 

queria discutir uma paralela. Nada impede, Fernando, que você traga 
esse tema, escreva e venha defender sua posição dizendo que é possível 
tipos na própria incidência tributária e, naturalmente, não terá meu 

apoio para isso, por enquanto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ainda no Pequeno Expediente, não vou 
entrar nessa polêmica, até porque não é o caso. Deixa para Porto Alegre, 

a gente vai ter mais tempo para isso, mas o que... eu só queria ressaltar 
é que aqui a discussão trazida pelo Bianco, de forma provocativa, que é 
a ideia sempre da Mesa de Debates, é ver se o STJ fez uma interpretação 

analógica ao confirmar o que o TJ fez. Essa é a acusação do Banco Alfa. 
E nós estamos falando de lei complementar. Então, não me parece, eu 

não conheço a decisão, só para a gente ficar por aqui, não me parece que 
houve uma discussão sobre tipo ou conceito indeterminado, mas sim, 
uma verificação da Lei Complementar 116 e verificar se nesta lei, na lista 

de serviços que é taxativa, ela... não sei se teve uma discussão se ela é 
exaustiva ou não, mas ele tem um ‘e’ sempre, para permitir que a gente 
entenda a extensão, não para que a gente mude o conceito, não é para 

isso que a lei complementar se presta, mas eu vou esperar ler essa 
decisão e ver até que ponto a gente está falando de interpretação 

analógica ou não, que não me pareceu isso que está aqui na leitura do 
texto, mas até para falar sobre isso a gente tem que conhecer a decisão, 
não é? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos, nós estamos em 

Pequeno Expediente, mas eu vou lhe dar a palavra, por favor para 
esclarecer esse ponto. 

Sr. Luiz Carlos: É só um adendo, eu não conheço a decisão também, 

mas até onde eu me lembro, o serviço de garantia está na lista de serviços. 
Então, eu acredito que a discussão não deve ser se a interpretação 
analógica da lista ou não, mas a discussão é se essa atividade é serviço 

ou não. Até onde eu sei, a discussão que envolve é essa, se prestação de 
aval, garantia, é um serviço ou não, mas que está na lista, está? Está na 

116, só não me lembro se isso estava no decreto-lei, só esclarecimento. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, excelente, era exatamente isso que 
precisa ser dito. Mas só para registro, o Recurso Especial é o 1.359.570, 
tá? São os dados que eu tenho aqui, eu não tenho outros, infelizmente 

são esses os dados que a gente tem. Depois a gente entra no tema com 
mais detalhe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Entrando então na 

pauta, a Adriana está presente? Primeiro tema da pauta que o Luiz Carlos 
tinha anunciado que era base de cálculo diferencial da alíquota do ICMS, 
quem escreveu o tema não está presente. Eu pergunto se entre os que 

estão presentes acham importante a discussão e gostariam de mantê-lo 
apesar disso ou não. Querem? Então, como nós temos aqui o Silvio e o 
Luiz Carlos que parece que vieram preparados para esse debate, acho 

que nós podemos manter o debate de todo modo. Então... e a Mara. Eu 
pergunto qual dos três gostaria de ser relator da matéria então, ad hoc. 

A Luiz Carlos está com o microfone na mão, então acaba de ser eleito 
relator, ad hoc da matéria: base de cálculo, diferencial de alíquota do 

ICMS a partir de 2018, face ao Convênio ICMS 52 de 2017. 

Sr. Luiz Carlos: Bem, ver se eu consigo resumir de improviso. O que 
acontece? Esse Convênio 52, ele criou uma nova regra de cálculo de Difal 
que prevê que, numa mesma operação, a base de cálculo seja 

decomposta. Existe uma regra na Constituição e de longa data é sabido 
que o ICMS é calculado por dentro. Então, para obter a base de cálculo 

do imposto você precisa fazer aquela inclusão, todo mundo conhece por 
gross up, da alíquota. E de novo e ponto, existe uma lacuna de lei 
complementar a respeito desse tema e o Difal envolve operações 

interestaduais, logo, conflitos de competência e interesses conflitantes, 
estados disputando a arrecadação. Tradicionalmente o Difal sempre foi 

calculado pelo gross up da alíquota interestadual, por quê? O imposto 
sem regra devido na saída, o contribuinte é aquele que promove a saída, 
o contribuinte, ele vai calcular a alíquota interestadual, que é sempre 

menor que a interna. Então, ele vai fazer o reajustamento da base de 
cálculo pela alíquota interestadual, que, necessariamente, vai ser de 4%, 

7% ou 12% conforme a mercadoria for importada ou não, ou conforme 
origem e destino da operação. Os estados, e isso veio também com a 
Emenda Constitucional 87, e os estados passaram a adotar uma 



interpretação de que no diferencial de alíquota a carga tributária total é 

a carga tributária da alíquota interna no destino, que geralmente é de 
17% ou 18%. E... vai ter que haver o recolhimento na origem da alíquota 

interestadual e no destino da alíquota interna.  

Então, os estados passaram a adotar uma interpretação de que, bem, o 
reajustamento, ele não vai poder ser mais feito pela alíquota 
interestadual, ele vai ter que ser feito pela alíquota interna, o que vai dar 

uma base de cálculo maior. Essa interpretação seria coerente com o fato 
do ICMS ser calculado por dentro, embora não exista a previsão legal 

para isso. Vou além de que não existe previsão legal correta até para o 
diferencial em si. O Convênio 52 criou uma regra mais esdrúxula ainda 
para beneficiar totalmente o estado de destino. Que é que ele 

contemplou? Ele contemplou que haja duas bases de cálculo. Então, o 
imposto... para se calcular o imposto devido na origem, o contribuinte, o 
contribuinte responsável, ele deve fazer o gross up pela alíquota interna 

e calcular a alíquota interna. E para calcular o Difal, ele deve fazer um 
novo gross up, perdão, no primeiro caso, pela alíquota interestadual, e 

calcular a interestadual na origem. E no destino fazer um novo gross up 
pela alíquota interna e calcular o Difal sobre essa base de cálculo.  

Então, em resumo, o quê que vai acontecer? O contribuinte, ele vai ter 

que, para a mesma operação, compor duas bases de cálculo diferentes. 
O que é um problema de parametrização brutal e acaba gerando também 
uma majoração do imposto. O mais, também... não usual dessa situação 

é que existem convênios com normas diferentes de composição de Difal 
para operações interestaduais diferentes. Então, esse Convênio 52, ele é 

para substituição tributária. Então, para mercado... para bens do ativo 
permanente, material de uso e consumo, e em que estivesse sido feito a 
substituição tributária. O Convênio 93 de 2015, que prevê uma única 

base de cálculo, ele é para essa nova... para essa nova modalidade de 
ICMS, sobre as vendas interestaduais para consumidor final não 

contribuinte, pessoa física, e-commerce. A simples existência de duas 
regras de base de cálculo para situações diferentes, já é um casuísmo, 
porque, teoricamente, deveria haver um critério uniforme para cálculo de 

diferencial de alíquota. Ou se houvesse alguma discrepância, isso teria 
que ter... isso teria que estar apoiado também na legislação, não no 

convênio. Então, assim, eu acho que para... depois, se o assunto for 
desenvolver eu falo um pouco mais, mas acho que para encaminhar a 
matéria é isso, seria a possibilidade desse Convênio 52 criar esse critério 

ao arrepio de lei complementar e prevê duas bases de cálculo para uma 
mesma operação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A palavra está em aberto. Silvio. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Só reforçar o ponto aqui do Luiz, o que aconteceu 

agora no Convênio 52 de 2017 foi a tentativa na regulamentação da 
Emenda 87 pelo Convênio 93 de 2015. Quando se estava, o Convênio 93 
de 2015, ele veio com essa base de cálculo dupla, de forma que você 



apurasse uma carga tributária para a origem, uma carga tributária para 

o destino, fazendo um gross up, né, colocando o imposto por dentro a 
depender de quem é o titular daquele imposto. Então, basicamente, você 

sempre tem que chegar no valor da mercadoria sem o ICMS e depois fazer 
os ajustes. E para dar um pouco de contexto, quando estava saindo o 
convênio, quando a gente estava na fase de discussão do convênio, todo 

mundo achava que seria uma base de cálculo única, tá? E seguiria a 
regra que tem agora. E daí, o que aconteceu? Saiu uma nota técnica da 

nota fiscal eletrônica, o COTEPE que dita isso e foi lá na nota técnica do 
COTEPE que saiu uma simulação da base de cálculo dupla, né? Que todo 
mundo começou a discutir: ‘ué, vai ter base dupla? O quê que é isso?’. O 

negócio tomou uma proporção tamanha que os estados tiveram que 
voltar atrás para manter a base de cálculo única porque teria tamanha 
insegurança para os contribuintes, assim como os estados de origem se 

sentiram demasiadamente prejudicados com isso, não é? Porque ele, de 
certa forma, diminui a carga tributária para a origem. E o que a gente vê 

agora é o convênio adotando essa nova base de cálculo dupla.  

E também reforçando aqui o que o Luiz disse, é lamentável que tenhamos 
tantas situações, com tantas bases de cálculos distintas para 
determinadas tipos de operações envolvendo saber se o destinatário é 

contribuinte ou não, e tudo mais. E além disso, essa questão de não estar 
o diferencial de alíquota na Lei Complementar 87/96, isso é um fato, né, 

que está acontecendo desde 96. No Convênio 66/88 existia, e tem todo 
um histórico aí, porque o diferencial de alíquota não está na Lei 
Complementar 87/96. Basicamente o que se diz é que ele não foi... ele 

não foi incluído na lei complementar porque ele seria uma inutilidade, já 
que, em tese, o adquirente teria direito ao crédito sobre o diferencial de 

alíquota. Então, o estado ia acabar recebendo esse valor também. Tem 
toda uma discussão sobre por que o diferencial de alíquota não está na 
lei complementar. Mas fato é, que ele tem sido cobrado desde então. 

Existe uma decisão, acho que é um filho único aí, falando que precisa ter 
lei complementar para o diferencial de alíquota e essa decisão vem no 
esteio aí de toda uma jurisprudência que tem sido formada sobre a fluxo 

de positivação da norma tributária, que é necessário passar pelo crivo da 
lei complementar antes. Mas também, para encaminhamento do assunto, 

acho que esse contexto é importante. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A complementação àquilo que foi... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais perto do microfone. Mais 
perto. Não, é porque deixa eu dizer, na semana eu ouvi no Webinar e eu 
percebi que ele faz muita diferença para quem está fora isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Alô? Não, tudo bem. Então, vou falar 
com minha voz normal. A questão é realmente um pouquinho 
complicada, mas eu até entendo a situação. Eu acho que essa 



justificativa que foi [ininteligível] da legislação, porque nem tudo o bem 

de ativo que se usa, dá direito a crédito. Então, deveria ter uma regra 
específica para isso. Deveria, se for o caso, porque você tem as máquinas 

que dão crédito, mas você tem muita coisa que se vende, estruturas 
metálicas, tem tudo essas coisas, que não dão direito a crédito e cabe o 
diferencial de alíquota. O Difal, o que está falando da substituição 

tributária, não é aquela substituição tributária que você tem um preço 
para aquela determinada mercadoria, é a substituição tributária 
específica para a Difal, que até pouco tempo atrás haviam poucos 

protocolos entre os estados, agora, parece que está havendo uma 
proliferação maior dessa regra do Difal. Realmente, se você olhar na lei 

complementar, deveria estar lá, o fato gerador, a entrada de bens de 
outros estados... seria o fato gerador e qual seriam a base de cálculo? 
Não encontramos isso lá. Há uma pincelada no inciso VI, não é? O art. 

6º, que fala que mesmo, também seria aplicável em posse de substituição 
tributária, mas não específica para entrada. Aqui no estado de São Paulo, 

a lei paulista, ela cria como fato gerador a entrada de bens oriundos de 
outro estado. Podia se alegar que a lei paulista não está de acordo com a 
lei complementar, que ela seria inconstitucional, mas segue-se o seu 

curso.  

Bem, o quê que visa isso, esta questão? É, realmente o estado de origem 
não tem porque reclamar, não é? Porque se ele vende um bem para outro 

estado e a base de cálculo, ele aceitou que será 7, 4 ou 12, esse é o valor 
que ele se satisfaz com essa saída, o estado de destino, em tese, não está 
prejudicando o estado de origem. Agora, o quê que quer o estado de 

destino? Ele quer, exatamente essa recomposição. Porque o Supremo 
Tribunal Federal, apesar da gente não poder, entre aspas, desculpe a 
expressão, confiar naquilo que é decido anteriormente, mas lendo esse 

acórdão do ICMS, da exclusão da base de cálculo do PIS e Cofins, tem a 
referência a dois acórdãos de STF, dizendo que o ICMS faz parte 

integrante da sua própria base de cálculo, não é? O Gilmar Mendes 
explora muito bem isso daí, mas não foi... não é essa questão que foi 
julgada, mas, então, a incidência do ICMS sobre o ICMS é a matéria 

contida na Constituição, quer dizer, é matéria constitucional, está 
previsto, não é inconstitucional você incidir ICMS sobre ICMS. Bem, 
tirando essa questão da falta de uma menção específica de fato gerador, 

o fato é que ela ocorre. E se ela ocorre sem oposição, o valor da base de 
cálculo tem que incluir o ICMS e vai ficar para o estado de destino. O 

estado de origem também você poderia fazer o gross up, mas ele não faz 
o gross up. É o valor da operação é mil... é 7, 4, 12, sobre mil. O estado 

de destino é que vai fazer, exatamente, essa complementação e 
matematicamente dar exatamente a alíquota que seria a final, de 21 e 25, 
caso de 18.  

Então, não há porque... Evidentemente, em fazendo isso, ele vai fazer o 

pagamento, e quem vai fazer o pagamento é aqui por uma guia especial 
do estado de origem e ele vai permitir também, nos casos em que isso é 

permitido, o crédito. Mas o crédito, em geral, é 48 meses, tem que pagar 



à vista. Então, essa justificativa de que o crédito compensa, não é muito 

certo, não é? Porque você compensar em 48 dias uma coisa que se paga 
à vista, dá uma diferença muito grande. Então, eu até fiz o cálculo, o 

imposto pago final de uma operação de mil, será 21 e 25, que é a alíquota 
“grossapada”. Então, eu só estou dando essa contribuição e reconheço 
que, realmente, a discussão estaria mesmo na questão da lei 

complementar de não ter um texto... uma referência expressa a esse tipo 
de fato de gerador que é aceito há 50 anos, né, só que não tem mesmo, 
não consta da Lei Complementar 87 e se a justificativa for essa que o 

Silvio trouxe, ela é fraca, não é? Porque, como disse, o estado de Minas 
Gerais, por exemplo, se você colocar ar-condicionado na fábrica ou um 

computador na fábrica que sirva para controlar os produtos da fábrica, 
hoje tudo é controlado pelos computadores das fábricas, eles não aceitam 
crédito na máquina. Então, não seria essa a justificativa pela ausência 

dessa norma. Obrigado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. Três pedidos eu tive 
aqui, o Luiz Carlos pediu, depois a Silvio aqui. O Luiz Carlos abriu mão, 

então... 

Sr. Silvio Gazzaneo: Eu só queria fazer um ponto com relação à questão 
do crédito. É que na concepção do crédito financeiro daria direito a 
crédito. Depois teve um monte de restrição e a gente ficou com essa 

situação esdrúxula, que você paga, mas depois não credita. 

Sr. Luiz Carlos: Vou até entrar, falar outra coisa. O que acontece é que 
a lei complementar... é que a lei complementar foi, a Lei Complementar 

87 foi totalmente retalhada. Já existia uma concepção em 1996 e essa 
concepção, ela foi esquecida. Dentro... mutilada totalmente. Dentro dessa 
concepção de 1996 não fazia o menor sentido ter o Difal, por quê? Porque 

todo mundo ia poder ter crédito de bem do ativo permanente. Então, a 
diferença, o Difal se justifica para não se ter um tratamento desigual 

entre operação interna e operação interestadual. Só que, partindo do 
pressuposto e esse era o pressuposto à época, que o contribuinte do ICMS 
poderia tomar crédito de qualquer bem do ativo permanente, e crédito 

imediato e não em 48 vezes e crédito amplo, mesmo em estrutura 
metálica, mesmo em computador, mesmo em gôndola de supermercado, 
a questão era o seguinte, olha, eu adquiro internamente, pago um 

imposto maior, com destaque a 18, tomo crédito a 18. Eu adquiro na 
interestadual, tomo com um imposto a menor, a 12, e tomo o destaque a 

12. O que acontece é que de lá para cá tudo isso foi destruído, primeiro 
pelo crédito em 48 vezes, segundo pelos tribunais, pelos estados e depois 
pelos tribunais não acatarem a concepção ampla do crédito. Então, 

limitaram o crédito de estrutura metálica, ar condicionado, pode-se 
entrar no mérito, eu entendo que isso é indevido, mas eles... eu entendo 
que, que é indevida a jurisprudência, certo? Mas, e aí, e for fim, a Emenda 

Constitucional 87 acabou trocando o princípio da origem que existia nas 
operações para consumidor final, pelo princípio misto. Compartilhado. 

Então, o Difal que não fazia o menor sentido em 1996, passa a fazer 



sentido no sistema que nós temos. Só que acontece o seguinte, a lei 

complementar não acompanhou. Então, você tem uma prática, é um 
absurdo isso, você tem uma prática reiterada dos estados sem base no 

diploma apto. Então, por isso que não existe Difal, não deveria existir 
Difal, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No fundo... 

Sr. Luiz Carlos: Eu queria depois voltar para fazer o segundo ponto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ah, tem o segundo ponto? 
Desculpa, Luiz Carlos, eu achei que era só um. Então, desculpa Ana 

Carolina, o Luiz Carlos... 

Sr. Luiz Carlos: Eu posso? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ia voltar, porque cortei a palavra 
dele achando que ele tinha terminado. 

Sr. Luiz Carlos: Não, tudo bem. E eu acho que o segundo ponto e é 

importante aqui para a gente encaminhar as conclusões, é definir o 
seguinte, bem, a regra do Convênio 52 é válida ou não é válida? Eu 

entendo que ela não é válida, eu entendo que ela pode ser questionada. 
Agora, o que eu concordo com o Brandão é que o argumento não é de 
inconstitucionalidade, o argumento é de lacuna, constitucionalidade por 

via reflexa. Mas o ambiente, o argumento é de lacuna de lei 
complementar. Então, você não tem uma lei complementar que preveja 
isso. E indo um pouco além, a duplicidade da base de cálculo também é 

um absurdo nesse caso, porque a lei complementar, ela permite que haja 
duas bases de cálculos para a mesma operação na substituição tributária 

chamada progressiva. Então, é o que acontece, fabricante de veículo, 
quando ele vende para a concessionária, ele vai calcular o imposto por 
conta própria, jogando a base de cálculo vai ser a valor da operação e vai 

calcular o imposto sobre substituição tributária e vai ter uma segunda 
base de cálculo. Então, a duplicidade de base de cálculo numa mesma 

operação, ela não é novidade, o que se faz por conta e ordem, por conta 
de uma operação futura, mas o fato é que você tem o mesmo contribuinte, 
no mesmo momento, calculando o ICMS duas vezes, com duas bases de 

cálculos diferentes.  

O ponto é o seguinte, a lei complementar só prevê isso para a substituição 
tributária para frente. O que existe no Difal é uma modalidade de 
substituição tributária que é concomitante, porque é a mesma operação, 

é o mesmo momento e nascem dois fatos geradores. Então, sendo uma... 
e a lei complementar prevê três modalidades de substituição tributária: 

para atrás, que é muito conhecida como diferimento; para frente, que é 
essa que todo mundo conhece dos veículos, que foi disseminada 
recentemente, os veículos, petróleo, cerveja, todos esses produtos; e essa 

modalidade concomitante que eu vejo duas hipóteses, uma é da Difal e a 



outra é substituição tributária que o contribuinte tem no transporte, que 

ele recolhe o imposto de operação dele e o recolhe o imposto da 
transportadora. Nessa modalidade, está claro na lei complementar que a 

base de cálculo é o valor da operação. O valor da operação, quem 
determina é o vendedor, e o vendedor vai determinar o valor da operação 
pela alíquota que ele pratica, que é a alíquota da venda, que é a alíquota 

interna. Então, o gross up só poderia ser feito pela alíquota interestadual, 
perdão, pela alíquota de origem. A base de cálculo é única, ela não pode 

ser duplicada, não existe... primeiro, não existe previsão nem para o 
Difal, mas avançando nessa questão, abstraindo isso, não existe previsão 
para duplicidade de base de cálculo. Então, você também não pode 

duplicar a base de cálculo. Então, por conta disso, e aí eu acho que a 
conclusão tem que ser encaminhada e uma divergência com o Brandão, 
é que essa regra do Convênio 52 é inválida e plenamente passível de 

questionamento judicial. O que vai dar, não sei, mas acho que tem uma 
boa briga aí pela frente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ana Carolina. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Bom dia. Ana Carolina Zanetti. E eu gostaria 

de incluir três pontos. O primeiro ponto diz respeito justamente à base 
dupla do ICMS, se isso, realmente, não teria uma inconstitucionalidade, 

na medida em que a não cumulatividade do imposto a gente sabe que 
pode ser feita, base vezes base ou imposto pago vezes imposto pago. 
Entendo que o inciso I do § 2º, do art. 155 estabelece a não 

cumulatividade do ICMS compensando o que foi pago na etapa anterior 
com o que será pago na etapa posterior. E o convênio veio estabelecendo 
uma dupla base de cálculo para o ICMS? Esse seria o meu primeiro 

questionamento para a discussão. O segundo ponto, é que o Convênio 
52, a cláusula 12ª, ela tem uma incongruência com a cláusula 14ª, ao 

meu ver, por quê? A cláusula 12ª, ela estabelece a base de cálculo do 
Difal para as operações de bens destinados ao uso e consumo e a 
cláusula 14ª, ela traz a fórmula de cálculo, e essa fórmula de cálculo não 

condiz com a base de cálculo da cláusula 12ª.  

Um terceiro ponto é que a cláusula 13ª, ela tem a seguinte redação: “O 
imposto devido por substituição tributária integra correspondente base de 
cálculo, inclusive, na hipótese de recolhimento do imposto correspondente 
a diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a 
alíquota interestadual”. Essa cláusula 13ª tem sido interpretada por 

alguns colegas do mercado de que ela está trazendo, sim, uma nova regra 
para a substituição tributária nas operações destinadas à revenda 

posterior da mercadoria. Nesse sentido, o que acontece? Todas as 
mercadorias sujeitas a ICMS-ST, elas têm uma fórmula de cálculo 
específica. No ramo de pneumáticos, por exemplo, tem o cálculo 

específico, o convênio que trata das operações normais tem estabelecido 
impostos, mas não tem espaço dentro do cálculo previsto para inclusão 

dessa dupla base de cálculo. Entretanto, esse convênio, especificamente, 
ele está com previsão, já está revogada a partir de novembro, mas tem 



outras operações mais específicas que não teria abertura para essa 

inclusão dessa base de cálculo. Claro que a gente precisa esperar, 
provavelmente virão novos convênios, como tem previsão, mesmo os que 

não estão expressamente com data prevista para revogação, mas... bom, 
mas são esses os pontos. Obrigada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A Ana Carolina trouxe questões 
mais da própria legislação, que eu acho que são importantes, mas então 

só para a gente... talvez possa encerrar a questão da lei complementar, e 
daí entrar nessas questões pontuais, inclusive, que começamos pela 

segunda questão do Luiz Carlos e continuamos com outras. Com relação 
à lei complementar, parece haver um certo... não vi oposição ainda à ideia 
de que é necessária a lei complementar. Como eu gosto de um pouco de 

debate, eu gostaria de perguntar-lhes, apenas, se nós não corremos o 
risco de alguns tribunais, como já fizeram em outras ocasiões, dizerem 
que na ausência de conflito de competência, a lei complementar, embora 

pudesse ser editada, não precisaria ser editada? Nós tivemos vários casos 
como esse, claro, que se referindo sempre ao 146 e agora, nós estamos 

no 155, mas corremos o risco de um tribunal dizer: Olhe, não vejo aqui 
um potencial conflito de competência, e, portanto, não seria uma lei 
complementar? Ou, ao contrário, diríamos: "Desculpe tribunal, neste 

caso é necessária a lei complementar... - estou pensando na discussão - 
porque sem a lei complementar não existe clareza com relação a quem 

pode cobrar o tributo”. Luiz Carlos, como eu vi você acenando esse 
argumento, você quer falar um pouco só sobre isso, só para nós 
encerrarmos, quase dizer o seguinte, vamos matar a questão da lei 

complementar, por favor. 

Sr. Luiz Carlos: Bem, conflito de competência pode ter posto entre estado 
de origem e destino, correto? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Luiz Carlos: Não é só município e estado, entre estado. Então, a lei... 

a questão é praticamente só sobre conflito de competências, porque o que 
está em jogo é o quanto cabe ao estado de destino e o quanto cabe... tem 
três coisas em jogo, mas qual é o ônus final para o contribuinte, o critério 

vai... conforme o critério muda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esse, o tribunal não tem se 
preocupado. 

Sr. Luiz Carlos: É, mas quanto cabe ao estado de origem e quanto cabe 

ao estado de destino. Existem... fiz até depois, se for o caso, se houver 
interesse, pode até projetar, mas eu fiz uma simulação. Existem três 
critérios de cálculo, conforme – possíveis - conforme o critério de cálculo 

adotado, ganha o estado de destino, ganha o estado de origem, perde 
contribuinte, tem para todo lado. Então, a questão é essencialmente 
conflito de competência. Então, assim, quanto a isso eu não tenho 



dúvida, eu acho que qualquer... qualquer demonstração numérica 

simples evidencia isso. Então, acho que dá esse... se isso é uma questão 
de admissibilidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, ainda que os tribunais 

viessem a manter aquele entendimento que eu não sigo, mas no sentido 
de que complementar só seria... a lei complementar seria necessária 
havendo conflito de competência, você diz: Neste caso eu consigo 

evidenciar um conflito. 

Sr. Luiz Carlos: Com certeza. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Silvio. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Um ponto só da lei complementar. Existe uma regra 
na lei complementar falando que o imposto integra a própria base, e eu 

já ouvi representante do estado falando: você está falando que precisa de 
uma lei complementar definindo isso, mas essa norma da própria lei 
complementar seria suficiente para autorizar a base dupla, não é? E o 

outro ponto que o Luiz falou, existem três formas de interpretar, de 
calcular, isso daí gera uma falta de definição muito grande com relação 

ao diferencial de alíquota. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ana Carolina pediu também? 
Ana Carolina. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: É só para deixar registrado que esse conflito 
de competência já está ocorrendo na prática. Tem alguns estados que 

estabelecem esse cálculo de forma diferente do convênio, o que gera 
estranheza, não está tendo autuação, não está tendo mercadoria, como 

a gente vê na prática quando tem alguma incongruência, sendo parada 
nas barreiras, mas a norma existe, não entendo porque não está tendo 
essa cobrança, essa fiscalização de imediato. Talvez seja por conta do 

excesso de discussão que está tendo sobre o Convênio 52, mas esse 
problema de conflito de competência mencionado pelo Luiz Carlos, 

realmente, já está ocorrendo na prática. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, somente, viu Luiz, eu discordo de 
você com referência à questão do conflito de competência. Não há conflito, 
porque o estado de origem se satisfaz com a regra, com o imposto que lhe 

é destinado, o estado de destino está conflitando com quem? Se está 
conflitando, está conflitando com a lei ou com a Constituição. Não é o 

caso de estar brigando com o estado de São Paulo ou não, está brigando... 
o contribuinte de lá é que pode questionar, eventualmente, um aumento 
da base de cálculo dele.  



Uma outra coisa que está presente no caso da Ana Carolina, é que nós 

estamos tratando de bens, tipicamente de bens de ativo, entre aspas, a 
gente entende isso, né? Mas o caso da Ana Carolina é um caso de conceito 

de material de consumo. O produto que ela vende está sujeito à 
substituição tributária, inclusive, interestadual, porque é um produto, é 
uma mercadoria. E tem estado que dá direito a crédito, porque é um 

pneu, que é consumido no transporte ou é consumido pela empresa na 
sua frota, e tem estados que não dão a crédito, ainda em função dessa 
questão de interpretação da Lei Complementar 87, que, teoricamente, vai 

acabar dia 31 de dezembro de 2019. Não vai acabar, porque nós já 
estamos há 24 anos, provavelmente vai haver uma prorrogação. Então, o 

caso da Ana Carolina, por se tratar de produtos que está naquele limbo, 
né, de dar crédito, de não dar crédito, fica essa questão, mas como é um 
material, é considerado, pela maioria dos estados, como material de 

consumo, se enquadra no Difal. Eu só queria ler então, essa lei, porque 
é que diz assim. E é o caso exatamente do estado de São Paulo, que tem 

uma lei, que na lei do estado de São Paulo prevê como fato gerador a 
entrada de mercadorias para consumo ou para ativos de outros estados. 
O art. 6º diz assim: “Lei estadual, poderá atribuir a contribuinte do imposto 
ou a depositário, a qualquer título, a responsabilidade pelo seu pagamento 
em hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. A 
responsabilidade poderá ser atribuída em relação a imposto incidente 
sobre uma ou mais operações ou prestações que sejam antecedentes, 
concomitantes, que é exatamente essa situação, ou subsequentes, 
inclusive, ao valor decorrente da diferença entre alíquotas internas e 
interestadual nas operações de prestação que destinem bens e serviços ao 
consumidor final localizado em outro estado que seja contribuinte do 
imposto”. Pois é, aqui que eu me digo que estaria uma referência à 
questão do Difal, desde que a lei interna do estado, não o convênio, a lei 

interna assim preveja. Então, é concomitante? É. É substituição 
tributária? É substituição tributária concomitante. O estado pode seguir 
só o convênio por decreto? Não, vai ter que ter uma lei. São Paulo tem 

uma lei, então, São Paulo poderá cobrar uma outra base de cálculo e não 
vai prejudicar o estado que forneceu o bem para o estado de São Paulo, 

não tem conflito, né? É isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos: Eu tenho aqui, eu posso encaminhar por e-mail, a gente 
dá uma olhada nas simulações. Porque aí, eu acho que é... porque 
dependendo do critério, muda, inclusive, a tributação do estado de 

origem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estava pensando nisso, mas 
eu queria até ouvi-los, se o estado de origem não poderia arguir que a 

sua base de cálculo deveria, num cálculo por dentro, incluir o total do 
imposto, afinal de contas, o que existiria, ele diria: Olha, uma parte disso 
é minha, outra parte é sua. Então, a base de cálculo tem que ser a 

mesma. Se você usa essa base da cheia, eu quero usar a mesma... ou 



seja, vamos dizer assim, 12% da base de cálculo... eu, estado de origem 

vou dizer o seguinte: olha, não me interessa, 12% do imposto sobre essa 
operação tem que ficar comigo. Ora, se está operação inclui o valor do 

imposto total na sua base de cálculo, é o que você, estado de origem, diz, 
eu concordo, mas 12% do imposto é meu. Se esse argumento estiver 
correto e me parece, pelo menos razoável o argumento do estado de 

origem dizer: eu não quero calcular sobre... eu não quero incluir apenas 
os 12%, eu quero incluir os 18% porque, afinal de contas, incluindo os 
12% eu expando a base de cálculo, claro, eu vou fico só com 12%, mas a 

base de cálculo tem que ser todo o imposto da operação e não apenas o 
meu imposto. Eu vou dizer para vocês, gente, que essa argumentação 

não me parece tola, me parece uma argumentação, no mínimo, 
sustentável. Dizer: Olha, eu quero 12% do imposto do valor total da 
operação e o valor total da operação inclui isso. Claro, isso é discutível, 

claro, você vai dizer que os 6% não são desta operação, que é um valor à 
parte, um fato à parte, existe uma discussão. Eu só quis por isso porque 

me comove, eu tenho uma tendência a concordar com o Luiz Carlos, com 
a argumentação de dizer: "Olha, existe um pano para uma grande 
discussão". E toda vez que aparece um pano para uma grande discussão, 

existe em heroico remédio chamado lei complementar. Então, ou seja, na 
falta de lei complementar essa discussão existiria e poderia se arrastar 
para os tribunais. Então, o conflito de competência horizontal me parece 

potencial, o que me parece suficiente para dizer que a lei complementar, 
nesse caso, é mandatória.  

Só quero lembrá-los que nós já estamos, no caso bem diferente, é o caso 

agora, do imposto sobre heranças e doações, já surge aquela questão de 
bens do exterior e que tais, que nós estamos com um bom caminho para 
dizer: Olha, no potencial conflito de competência, chame-se a lei 

complementar. Ou seja, só é possível dispensar a lei complementar se 
nós não tivermos conflitos de competência. Eu quero insistir que, neste 

caso, mais ainda, porque uma coisa seria a discussão com base só no 
146. Aqui nós temos o 155 a mais a falar sobre essa matéria, a chamar 
a lei complementar. Portanto, ou bem nós seguimos o caminho que o 

Silvio propôs para dizer: já existe lei complementar. O que, Silvio, não me 
pareceu ainda, pelo menos do que você trouxe, não me parece que temos 
lei complementar suficiente para resolver a conflito de competência, ou 

nós vamos ter que seguir o caminho do Luiz Carlos e dizer: Há uma falta 
de lei complementar, existe uma inconstitucionalidade aqui.  

Desculpem-me, só estou dizendo, vou te passar a palavra, Silvio, 

lembrando que nós temos depois que continuar com a discussão 
ultrapassando isso, ou seja, fazendo de conta que não há esse problema, 
entrarmos nas questões pontuais sobre essa dupla bases de cálculo. 

Então, só para dirigir a discussão, eu passo a palavra a quem quiser falar 
somente sobre a falta de lei complementar nesse momento. Silvio. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Não é o Silvio que diz da lei complementar, mas o 

que os estados dizem é que a norma da lei complementar já seria 



suficiente, tá? Essa norma, não só essa norma que o Brandão leu, mas a 

norma que repete a Constituição, e a Constituição tem uma regra geral. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando, pediu? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, essa foi... eu estava fazendo essa 
pergunta fora do microfone porque é uma dúvida que precisa ser 

esclarecida. Eu concordo com a posição do Schoueri, que aparentemente 
existe um conflito de competências horizontal, isso... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Potencialmente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Potencialmente, bem-dito, potencialmente 

existe um conflito de competência horizontal, mas isso não está muito 
claro no meu ponto de vista. E eu também não sei se uma lei 
complementar, uma outra lei complementar resolveria este conflito 

potencial. Eu acho que a lei... a ideia da lei complementar, justamente, é 
resolver conflitos de competência, que me parece que a lei complementar 
já o faz, já procura fazer. E a posição do Brandão me parece muito 

razoável, existem descumprimentos de lei, discussões para não cumprir 
a lei, mas a lei existe. Eu não sei se haveria aí, a efetiva necessidade de 

outra lei complementar. Essa... manifesto minha dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém sobre esta questão, 
então? Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos: Eu acho que essa questão do conflito de competência, 
ela é evidenciada até pela existência de dois convênios dando normas 

diferentes sobre algo que deveria ser único. Você tem três critérios de 
cálculo possíveis para o Difal, e você não tem nenhuma baliza que diga 

qual que é o critério razoável. Você pode aplicar os três, você pode 
escolher os três. O do estado de destino interessa o critério do 52, para o 
estado de origem interessa a situação exemplificada pelo Schoueri, que 

também tem amparo em atos normativos do estado de Minas Gerais. A 
posição ventilada pelo Schoueri é exatamente a posição do estado de 

Minas Gerais. E tem a posição tradicional em que a base de cálculo é 
composta pela alíquota interestadual. Então, para mim, a simples 
existência de três critérios e o três critérios positivados, um no convênio 

52 de 2007, o outro no convênio 93 de 2015 e outro no... agora eu não 
tenho o número, mas nos atos normativos do estado de Minas Gerais, faz 
simplesmente o confronto desses três critérios e está demonstrado ao 

conflito de competência sem maiores dúvidas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, seu nome 

Sr. Gabriel: Gabriel. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gabriel, por favor. 



Sr. Gabriel: Bom dia, pessoal. Só em complemento aqui, além da questão 

do conflito de competências, me parece que também... havendo esses três 
critérios, a própria definição da base de cálculo seja uma matéria 

pertinente para lei complementar. Então, a definição da base de cálculo 
com o viés de resolver o conflito de competências, obviamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: É com essa... Alexandre Dantas. Com essa 
discussão toda, com essa discussão toda, chego à conclusão, concordo 

com o Dr. Schoueri, uma lei complementar de caráter nacional, ela é uma 
questão claro que evidente. Se o artigo que o Brandão leu dissesse: 

‘poderá os estados, através de convênio, regulamentar essa matéria’, 
poderíamos dizer: o convênio basta. E dizer que cada estado pode fazer 
uma lei conflitante com a lei de outro estado, já é uma coisa mesmo 

surreal. Então, nesse caso, o Congresso Nacional poderia fazer o papel 
que ele tem que fazer, leis que façam o país ir para frente, se desenvolver 

e suplantar essas dúvidas. O que está acontecendo é que a gente vê o 
contrário, nós temos legisladores que não fazem nada para o bem do país, 
esse caso é um típico. Bastaria uma pequena lei, um artigo, mas de 

caráter nacional, com um fórum adequado do Congresso que pacificasse 
isso tudo e nós pudéssemos, então, parar de discutir isso. O problema é 

que os contribuintes não levam isso para o Judiciário, mas se levarem, 
eu creio que, fatalmente, poderá criar um grande embaraço, porque não 
tem lei complementar que diga exatamente qual é a base de cálculo 

correta, se é por dentro, no caso se engloba toda a operação ou não. É a 
minha opinião, obrigado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria só uma informação, 
não sei se a Luiz Carlos pode me dar, ou o Silvio? O convênio foi por 

unanimidade? Ou seja, é curioso que estados assinem um convênio 
dizendo uma coisa e a sua legislação diga outra coisa. Eu queria saber 

como isso é tratado, porque eu fiquei curioso com essa questão... oi? Ana 
Carolina tem mais? Ana Carolina. Desculpe, só para saber essa questão. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Eu vou verificar, mas pelo o que eu me 
lembre, sim, Schoueri, porque eu analisei isso quando o convênio 

realmente foi editado e pelo o que eu me lembre, todos os estados, foi 
realmente por unanimidade.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu estou tentando 

claro... fazer um pouquinho da advocacia do diabo, tentando assim, 
detesto esse meu cliente, mas se viesse um tribunal dizendo: ‘olha, cadê 
o conflito se todos os estados concordaram com essa postura?’ Ou seja, 

seria possível a tese, pergunto-lhes, de dizer que quando os estados e por 
unanimidade assinam um convênio e, obviamente, o incorporam, 

obviamente seus legislativos adotam, que eles teriam o potencial conflito 
de competência desapareceria naquele segundo, sendo dispensável a lei 
complementar? Pergunta teórica, portanto. A lei complementar, ela é um 



remédio sempre necessário? Ela é um remédio necessário quando houver 

um potencial conflito de competência? E se esse conflito de competência 
tiver sido resolvido pelas partes seriam necessários, ainda assim, invocar 

a lei complementar? Essa é uma pergunta teórica... eu estou, desculpe, 
eu sei, Ana Carolina, que nós temos questões práticas que nós vamos 
tratar disso. Mas eu queria terminar essa questão para nós enfrentarmos 

o direito tributário até o fim. Fernando Zilveti pediu a palavra aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, o que me parece convincente, o 
argumento do Luiz Carlos, é que os convênios geraram um conflito 

horizontal e mesmo que eles tenham sido assinados pela unanimidade 
dos estados, este fato não resolve o problema constitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, mesmo o convênio não 
cumpriu sua função é isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não cumpriu sua função, porque a ideia 

do convênio é cumprir a lei complementar. Quando o convênio não 
cumpre sequer a ideia que é do próprio ICMS, do próprio imposto de 

consumo no âmbito federal, que é tratar de distribuir as competências e 
que essas competências premiem a federação. Então, a ideia da 
federação, então, a federação está em jogo. Quando a federação está em 

jogo, aí entra a lei complementar. Então, precisa entrar uma lei 
complementar, agora entendendo esse argumento, que aí, mas no seu 
posicionamento, você precisaria ter uma lei complementar para vir e 

pacificar, como o Alexandre tenha dito, pacificar uma questão criada por 
uma, talvez, uma má técnica dos estados conveniados ou uma técnica 

errante ou errática. Que vai para cá e para lá, que gera uma insegurança 
jurídica e gera uma distorção de aplicação do imposto em território 
nacional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, se eu bem entendo seu 

argumento, Fernando, você diz: porque é um mau convênio, não se 
prestou a dirimir o conflito de competência. O que diria, só para 

continuar, desculpa, eu quero manter a questão no direito tributário, 
ainda, sem prejuízo de entrar nas questões concretas. Eu só quero 
manter isso. É dizer, mesmo que fosse por lei complementar, uma lei 

complementar que copiasse esse conflito, ela não cumpriria o seu papel 
de resolver o conflito, porque afinal de contas, se manteriam três bases 
de cálculo. Ou... esse é o meu desafio para perguntar até que ponto que 

vamos. Ou no sentido inverso, tivéssemos nós, diante de uma lei 
complementar precisa, aquela cuja leitura fosse muito fácil, linear, como 

diz o Alexandre, um convênio por unanimidade dispensaria a lei 
complementar? Só para a gente terminar essa questão? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu acredito que não. Acredito não. Porque 
que esse é o ponto, então, se os convênios... Oi? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Estou concordando. Há 

concordância. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Os convênios não suprem a lei 
complementar. Eles podem ir na linha da lei complementar, como se 

espera, mas quando eles fogem desta linha, é preciso vir a lei 
complementar e colocar ordem na casa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, podemos afirmar como 
posicionamento da Mesa, pergunto, que é papel da lei complementar 

dispor sobre conflito de competência e esse papel é indelegável? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, é papel da lei complementar, é papel da 
lei complementar dispor sobre competências. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Certo? Sobre competências. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pergunto se alguém se opõe a 

essa tese? Luiz Carlos, se opõe? Não se opõe. Então, apenas um voto 
apartado. 

Sr. Luiz Carlos: Acho que essa questão talvez a mais interessante que 

surgiu na discussão, me fez pensar alguns desdobramentos. Não, não me 
oponho absoluto. Mas a questão é a seguinte, o fato de existirem três 
critérios distintos, os três critérios positivados, só evidencia a tremenda 

lacuna que existe. Mas se houvesse um convênio que determinasse uma 
base de cálculo e valesse para todas as operações, eu acho, aí vou um 

pouco além, mesmo assim, esse convênio poderia ser questionado, 
porque ele não é o diploma apto, porque o diploma apto é a lei 
complementar. A contrário senso, se existem esses três critérios. Na 

minha opinião, o mais odioso é o critério do 52 com a base de cálculo 
dupla, mas se esse critério fosse o critério adotado pela lei complementar, 
o pior critério, aí nós teríamos que acatá-lo, porque não haveria, acho, 

que nenhuma inconstitucionalidade, o legislador fez uma má escolha. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está é a segunda pergunta. Com 
relação ao primeiro ponto então, da lei complementar, só por uma 

questão formal, não se concordam, até porque eu gostaria muito de ver 
isso votado, eu gostaria de pedir que tivesse algum relator dessa matéria, 
que escrevesse esse tema, para que nós voltássemos a esse tema depois 

de uma semana, porque esse tema é importante, é examinada a 
jurisprudência, verificado como os tribunais se manifestaram sobre a 

papel de lei complementar, quando dispensaram... Eu não lembro agora, 
a contribuição social sobre o lucro, não é necessário. Casos que eram... 
Enfrentar um pouco isso para que nós pudéssemos ter um 

posicionamento sobre isso. Então eu estou procurando alguém que 
queira relatar, Cristiane. Eu não sei... 



[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei. Cristiane, podemos 

deixar esse tema com você inscrita para que para venha, aí sim, nós 
reputamos essa votação com uma tese do IBDT da Mesa de Debates. 

Silvio, fala. Se quiser roubar da Cristiane fica à vontade, hein? A Cristiane 
foi voluntária indicada. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Nunca, posso ter um mal repentino. Essa questão 
da constitucionalidade tem a Adin 5.439, que é da Emenda 87. No STF 

vai analisar justamente se a convênio pode definir base de cálculo, essa 
questão vai ser analisada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, fica com essa questão. O 

Supremo, é claro, terá sua posição, mas o IBDT pode ter a sua também. 
Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos: Acho que um ponto interessante também para avançar 
a questão de lei complementar-convênio, é analisar até quais são as 

funções do convênio, que são, acho que três. A mais conhecida, definir, 
autorizar os estados a concederam incentivos fiscais, essa é a primeira. 

A segunda, atribuir efeito extraterritorial às leis estaduais e municipais. 
E a terceira dispor sobre... a terceira é um desdobramento da segunda, 
mas é dispor sobre substituição tributária interestadual, que nada mais 

é do que atribuir a eficácia territorial à lei estadual ou municipal. Então, 
é o seguinte, um convênio, ele poderia talvez ir além, excepcionar a lei 

complementar se ele tratasse de uma desoneração. Então, se a regra 
prevista do convênio, ela... se resultasse numa carga tributária menor 
para o contribuinte, sim, porque aí os estados estariam mutuamente 

tratando de um benefício fiscal. Agora, no momento que o critério do 
convênio, ele prejudique de alguma forma o contribuinte, o contribuinte 
sempre vai poder acenar para a lei complementar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Bom, a Cristiane vai 

pesquisar isso. Rafael, aí na IET eu espero contar com vocês também 
nessa participação, agora nessa discussão futura. 

Sr. Rafael Nichele: Sem dúvida nenhuma, professor, eu estava 

comentando com o pessoal aqui, vamos fazer esse levantamento aí. 
Podem contar conosco. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Então, seria 
interessante, Cristiane, que a gente combinasse com o IET para 

participar nessa Sessão para continuarmos essa discussão. Agora vamos 
às questões, se concordarem, nós temos tempo para pelo menos uma 

questão concreta. A Cristiane... a Ana Carolina trouxe três, o Luiz Carlos 
tinha a quarta, que era a questão da inconstitucionalidade geral. Não sei 
se ela se confunde ou se pode entrar... se a Ana Carolina gostaria de 



pegar pelo menos uma das três questões e explorar agora. Nós temos 

cinco minutos.  

Sra. Ana Carolina Zanetti: Sim, a questão da inconstitucionalidade, 
como o Luiz Carlos falou, há várias formas de chegar na base de cálculo. 

Uma delas é ele manda excluir o valor do imposto pago, o outro é alíquota 
versus alíquota. Então, até que ponto... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Permita-me só para exercício, 
só para a gente conduzir essa discussão. Agora, vamos fazer de conta que 

esse convênio foi uma lei complementar, portanto, não haverá mais 
discussões formais. Então, agora, vamos lá, é o art. 12 da lei 

complementar imaginária. Por favor. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: A cláusula 14ª, bom, em relação aos meios e 
mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária destinada 
ao uso e consumo ou ativo imobilizado adquirente. O valor do cálculo vai 

ser o valor da operação menos o ICMS de origem, dividido por um, menos 
a alíquota interna, vezes alíquota interna, nem vou terminar, mas no 

momento que ele fala: valor da operação menos ICMS de origem, então, 
seria realmente tirar o imposto pago na operação anterior. Acho que esse 
é o entendimento de vocês. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nesse cálculo, segundo o cálculo que eu 

coloquei na fórmula, dá exatamente o 21, 25. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Sim. E o problema, Brandão, é que na 
prática, como os... bom, sendo esse, não tendo a discussão, ok, o 

problema são as normas dos outros estados que trazem uma forma 
diferente e chega-se a resultados diferentes. Então, na hora que você vai 
ver o imposto que deveria ser pago em sua totalidade, ele acaba 

excedendo, às vezes. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque no outro estado pagaram 
diferente. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Eles estabelecem uma forma de cálculo 

diferenciada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. E você lê a fórmula com 
o valor efetivamente pago no outro estado ou valor que deveria ter sido 
pago? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: O valor que deveria ter sido pago acaba sendo 

menor, acaba se pagando mais imposto. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, na fórmula não se 

considera o valor efetivamente pago, mas o valor que deveria ter sido 
pago, na forma de interpretação que você daria a este convênio, é isso? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Isso. Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, se um estado x, um 

estado da origem não respeitou o convênio e recolheu mais imposto do 
que o convênio exigiria, acabaria dando, por consequência, porque o 
convênio fala: considere o imposto que deveria ter sido recolhido, não o 

que efetivamente foi recolhido, haveria uma diferenciação e eu acabaria 
pagando mais diferencial do que eu deveria, é isso? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Não, o que eu quis dizer é que o que o 

consumidor acaba pagando no final é mais do que deveria pagar com as 
outras fórmulas de cálculo existentes. É esse o ponto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ana Carolina, eu confesso que 

eu acredito por fé, porque eu não fiz o cálculo aqui para poder determinar 
isso. Não sei se alguém que tenha feito o cálculo quer falar. Então... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu fiz o cálculo dentro desse quadro, 
considerando a questão, vamos dizer, uma saída de São Paulo a 12, uma 

Bahia a 18, essa fórmula chega ao resultado de que, multiplicando-se 
18% sobre a base de cálculo que resulta, dá exatamente o imposto, não 

é? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Os 18, sim, do convênio, mas de outros 
estados, por exemplo, ICMS de Minas, Luiz Carlos, você chegou a um 
valor um diferente, um pouco maior, não foi? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se eu pudesse então dizer, aliás, 

vou ter que dizer isso, a assunto é bastante importante. O assunto pode 
ser enfrentado até com cálculos, o Luís Carlos disse que tem esses 

cálculos. Eu preciso de um relator para nós colocarmos, mantermos em 
pauta o tema com o relator que aí, sim, possa mostrar o efeito... desculpe-
me, trazendo... que nós não estávamos preparados para esse detalhe, não 

somos capazes, fora o Salvador, os demais não temos condições de 
debater como merece o tema. Então, eu preciso de um relator, não sei a 
Ana Carolina ou a Luiz Carlos que quisesse fazer uma exposição, mostrar 

o efeito. Luiz Carlos quer fazer? Luiz Carlos. Então, a Luiz Carlos, você, 
por favor, escreva o tema, traga uma apresentação com cálculos, 

demonstrando isso e apresentando as questões que a Ana Carolina 
propôs, e assim, em conjunto resolveremos essa questão. Eu quis 



terminar agora, porque eu queria chamar agora mais uma vez o Rafael... 

o Rafael não, o Rafael saiu, não é isso? O Rafael. 

Sr. Rafael Wagner: Oi, o Rafael Wagner. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ah, então. 

Sr. Rafael Wagner: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, é que ele saiu e o Nichele 
saiu e o Rafael Wagner assumiu, porque ele tinha problema de saúde. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, Rafael, queria agradecer 

sua participação. Já fica convidado para essa Sessão que nós voltar a 
esse tema da constitucionalidade, independentemente de ter participação 

de vocês e do IET, deixa eu ser bem claro, gente, vocês são da casa. Se 
quiserem, não precisa ser uma vez por mês, pode ser quantas vezes 
quiserem, avisa para a gente, a gente organiza. E para nós é uma alegria 

ter a participação de vocês e a contribuição de vocês conosco aqui. O 
IBDT só se alegra com essa parceria. 

Sr. Rafael Wagner: Ok, Prof. Schoueri, nós é que agradecemos pela 

parceria, pela oportunidade. Ficamos muito felizes em poder 
compartilhar com vocês da Mesa de Debates e contem sempre conosco, 
tá? O IET é instituição parceira, é instituição irmã aí do no nosso IBDT e 

esperamos, cada vez mais, estreitar esse relacionamento. Recebam o 
nosso abraço e vamos continuar mantendo aí esse contato aí na nossa 

Mesa de Debate e nos nossos eventos que nós vamos promover aqui, que 
é sempre uma alegria poder contar com a participação de todos vocês. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Muito obrigado, então, 
eu agradeço a participação de todos e até a outra semana. Encerrada a 

Mesa. 

Revisado por C.P. 


