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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Eu queria 

comunicar que nós vamos ter, dias 30 e 31, segunda e terça-feira que 
vem, mais um Simpósio de Direito Tributário do IET lá em Porto Alegre. 
O IBDT, como sabem, tem uma grande parceria com esse instituto. Eu 

vou arriscar dizer que é o 24º Congresso, portanto, é uma entidade 
bastante prestigiada, antiga. E durante esse congresso, nós vamos ter 

uma Mesa de Debates conjunta, IET e IBDT, da qual participarão aqui 
pelo IBDT, pelo menos até agora, confirmados, Schoueri e eu. E além da 
diretoria do IET, o Prof. Humberto Ávila, que é o professor homenageado 

desse congresso. O 21º, mais especificamente, corrigindo, o 21º 
Congresso.  

E o IET nos disponibilizou duas inscrições gratuitas presenciais para 
quem quiser estar presente. Então, elas estão disponíveis ainda, quem 

eventualmente tiver interesse pode falar com a Eloisa. E, de qualquer 
maneira, o congresso será transmitido pelos nossos canais de 

comunicação, ao vivo.  

Também queria lembrar a todos que a secretária aqui de datas, no mês 
que vem nós vamos ter, a pedido do Centro de Extensão Universitária, 



Escola de Direito, nós vamos ter o congresso, mais um congresso, esse 

é o 41º? É o 42º Congresso Nacional de Direito Tributário, cuja a 
coordenação e direção é do Prof. Ives Gandra e com participação de 

muitos dos nossos associados e diretores também, e conselheiros, de 
modo que, mais uma divulgação sobre esse congresso. As inscrições, 
para quem tiver interesse, deve ser feita na secretaria do instituto, do 

instituto do Centro de Extensão Universitária. O tema é um tema 
atualíssimo: Receitas. Brandão, alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente a propósito dessa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É da pauta? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só um comentário. É que está 

para ser resolvido a questão da receita das incorporadoras. E pelo o que 
se vê, o que vem lá da Inglaterra vai levar-nos a um período pré o 
Decreto-Lei 1.598 de 77, que até essa data, num prédio faltava colocar 

uma bacia, a receita estava lá pendente. Só se apropriava a receita 
quando você entregava a chave do prédio todo ou da casa. E como no 

Brasil vigora essa questão do destrato, que é uma coisa que foi oito ou 
oitenta, não é? Num dado momento as construtoras não devolviam 
nada, aí fizeram o código, de tal sorte em que a venda não é venda 

enquanto não concluída a entrega e ver o que os investidores estão 
fazendo, se vão destratar, né? Então, essa questão do destrato ficou 
muito complicada. E... mas parece que o sistema inglês que está sendo 

imposto, está imputando muito obstáculo junto à CVM, logo a CVM, 
que lutou tanto para implantar os AF, ARF aqui no Brasil, está contra 

essa regra que vem de lá, não é? É como se a gente usasse o paralelo de 
que o motorista [ininteligível] do inglês e diz que ele tem que andar 
sempre à esquerda, né? Não aplica-se aqui, é outra coisa, né? Mas está 

para ser regulamentado isso contra a vontade da CVM, código dos 
reguladores, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você fala regulamentado 

pela Receita, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, regulamentado pelos CPCs. A 
receita vai continuar exatamente do jeito que está. Porque não tem 
interferência, agora a contabilidade jogar a receita só para o momento 

da entrega das chaves não é uma coisa adequada para nós aqui. Para 
ninguém, né? Porque tem a questão de emparelhamento e é uma coisa 

de 50 anos atrás, né? Que era, antigamente era assim, não tinha 
aqueles, a questão dos bens de longo prazo ou imóveis, né? Mas os 
imóveis aqui no Brasil têm essa característica do destrato de imóvel na 

planta, que dificulta qualquer empresa de fazer um planejamento. Ela 
vende todo o prédio, no meio do caminho desvaloriza, todo mundo quer 
de volta, né? Se valoriza não. Aí ninguém aceita, né? Ok. Essa é a 

chamada [ininteligível], que coordena essa questão na Inglaterra. Mas, o 
que foi? A polêmica é a seguinte, não, a polêmica é o seguinte, hoje você 



vende um imóvel na planta e vai fazendo, de acordo com o custo orçado, 

vai apropriando a receita e o custo e vai pagando o tributo nesta 
modalidade, na forma ou um bem de construção de longo prazo: um 

navio. Você vai contrata o navio e conforme vai fazendo o orçamento, 
inclusive, tem uma avaliação final do custo orçado e apropria a receita à 
medida que acontece a produção. O que eles estão querendo fazer é que 

a venda só seja reconhecida como receita no final da entrega da chave. 
Contabilmente, sim, mas isso... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu não entendi a questão. Querem 

fazer, mas querem fazer no Brasil?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque é uma posição da Receita? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é uma posiciono do CPCs. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque hoje tem uma posição da 
Receita? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, Receita não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, não mudou a Receita. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não vai mudar a receita, a Receita 

é neutra, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah, bom. Então, não vai ter mudança? 

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

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah, então... Não, eu entendi que você 
estava noticiando que haveria uma mudança na interpretação da 

interpretação da Receita.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na Receita é lei, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, não tem mudança nenhuma. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a mudança contábil, você tem um 
nada contábil e tem um lucro fiscal. É isso o que eu estou querendo 
dizer, certo? Isso está... a própria CVM está, no mesmo sentido. A 

notícia é: a incorporadora só deve registrar receita nas chaves, confirma 
o órgão. Qual órgão? O órgão que cuida dos CPCs do Brasil. Agora, 

apurar Imposto de Renda é outra história, aí é o Decreto-Lei 1.510/98 
que criou a fórmula de fazer o cálculo de acordo com-- 

Orador Não Identificado: Então, só tem reflexo societário? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Muito, muito reflexo.  

Orador Não Identificado: Só societário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só societário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma coisa muito curiosa, 
Brandão. É uma coisa muito curiosa porque, aparentemente, o CPC 
está indo na contramão do dogma contábil da prevalência da essência 

econômica. Só reconstituindo historicamente, até como você 
mencionou, até 1977 só se considerava adquirida a disponibilidade 
jurídica do preço de uma empreitada ou de uma venda de um longo 

prazo, com entrega. Como também na de curto prazo, é com a entrega 
que você adquire o direito. Então, essa era a regra. O 1.598 adotou o 

sistema [ininteligível] em que você vai, é um sistema inglês, acho, se eu 
não me engano, de origem inglesa ou anglo-saxônica, você vai apurando 
o resultado à medida em que você vai avançando na produção da 

encomenda e aí, a lei tem dois critérios para você apurar o resultado. As 
construções imobiliárias também seguem o mesmo modelo, tem um 

critério, terceiro critério específico para construção devidas 
particularidades. Quando surgiu o 1.598 houve muita discussão se 
poderia tributar antes de ter a disponibilidade jurídica do preço, porque 

eu ainda sou devedor da entrega da encomenda, né? Então, houve 
muita discussão, mas isso aí morreu porque se acomodou, isso nunca 
foi discutido em toda a extensão. O que nós temos agora é esta norma, 

que está em vigor até hoje, a norma fiscal, certo? E você está 
anunciando aqui, que a contabilidade vai voltar antes de 77, está certo? 

E na contramão do que se chama a prevalência da essência econômica. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas eles estão dizendo exatamente 
isso, professor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] é porque é o passivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou me opondo ao 

que você falou, eu só estou fazendo esse comentário adicional. A 
contabilidade, realmente, ficou uma complicação. Nós nem sabemos 
muito porque se faz alguma alteração de procedimento contábil em 

algum outro lugar do mundo, mas aqui logo é absorvido pela 
harmonização contábil. Então, nós estamos, realmente, cada vez 
caminhando para uma confusão maior. Eu não estudei a fundo o CPC 

47, que vai entrar em vigor, mas a Receita fez uma consulta pública se 
receitas, né? A Receita Federal fez uma consulta pública, cujo o prazo já 

terminou, mas, provavelmente, nós vamos encontrar ali algumas 
complicações também. Não sei se alguém aqui está a par do assunto. 
Mais alguma comunicação? Bruno? 



Sr. Bruno Fajersztajn: Só para complementar aqui na minha condição 

de secretário de datas, o simpósio do Prof. Ives, é o 42º Simpósio 
Nacional, o tema é tributação sobre receita, a palestra inaugural, como 

todo ano tem sido, do Prof. Humberto Ávila e a data é 17 de novembro 
de 2017, das 8h30 às 17h. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui esse acórdão da 1ª 
Sessão do CARF que versou sobre um assunto que a gente tem 

discutido aqui que é a dedutibilidade, regime tributário dos ilícitos, né, 
dos atos ilícitos. E esse aqui, ele tratou sobre dois temas, primeiro foi a 

dedutibilidade de despesas não necessárias, segundo, a dedutibilidade 
de despesas não comprovadas e terceiro, a exigência de Imposto de 
Renda na fonte sobre operações sem causa, né? Quer dizer, no âmbito, 

é uma construtora que foi autuada, é no âmbito da Operação Lava-Jato. 
O interessante aqui é que com relação à dedutibilidade das despesas, a 
empresa não impugnou. Então, ela acatou a indedutibilidade das 

despesas e o que foi objeto de discussão aqui foi só a incidência do 
Imposto de Renda na fonte. Houve uma discussão sobre decadência, 

porque a empresa sustentava a não existência de fraude e dolo e 
pleiteou a aplicação do art. 150, § 4º, mas isso foi afastado, houve a 
aplicação do 173 e depois se discutiu o Imposto de Renda na fonte e ao 

final, foi mantida a incidência do Imposto de Renda na fonte, como era 
esperado, e o interessante é notar que foi por unanimidade. Então, é o 

acórdão 1201001901. É da 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem é o relator? 

Sr. João Francisco Bianco: Relator é o Roberto Caparroz de Almeida.  

Sr. João Francisco Bianco: É 1201001901. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse não é o único acórdão 
sobre o tema, não tenho número de outros, mas não é o único, sempre 
na mesma linha com relação ao IR fonte. Quando nós discutimos a 

questão do IR fonte aqui, nós reconhecemos na Mesa, que era uma 
matéria somente para Judiciário. Porque afinal de contas, existe uma 

norma de lei ordinária, da Lei 8.383, que prevê a tributação com 
reajuste do rendimento bruto, a tributação vai a mais de 50%, além da 
indedutibilidade, né? Nós discutimos algumas particularidades e nós 

reconhecemos que a matéria para CARF seria muito difícil, não pela 
postura atual do CARF, mas porque, realmente, é uma matéria mais de 

índole constitucional. De qualquer forma é importante essa referência. 
E nós caminhamos no sentido de que esse assunto, provavelmente, vai 
cair no Refis, porque as construtoras não impugnaram o Imposto de 

Renda pessoa jurídica, porque, pelo menos o que eu estou informado, 
isto, de certa forma implicaria em negar os termos de acordo de 
leniência, né? Dos acordos feitos com o governo para evitar outras 

penalidades ou reduzir penalidades. Então, é matéria intocável, é 
matéria indiscutível se aconteceu ou não aconteceu o fato e, 



evidentemente, para discutir, especialmente a dedutibilidade, o fato tem 

que ser incontestado, né? Isso também aparece no Imposto de Renda na 
fonte, mas por algumas circunstâncias que não seriam impeditivas de... 

ou melhor, não iriam encontrar os termos do acordo firmado de 
leniência. Mais alguma comunicação? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sobre a questão aqui do IR fonte, a gente tratou 
aqui na Mesa algumas vezes, um minutinho apenas, estamos no 

Pequeno Expediente, né? Mas, tem um, a gente discutiu aqui uma outra 
tese, vamos dizer, uma outra possibilidade de interpretação para não 

aplicação do IR fonte e pagamento sem causa nessas situações. Quando 
se tem, o Fisco tem a possibilidade de tributar o beneficiário final, 
efetivo do pagamento e que a hipótese do IR fonte 35% reajustado, da 

Lei 8.981, seria para uma situação que o Fisco estaria de mãos atadas. 
E que se ele tem a possibilidade de identificar o beneficiário e tributar o 
beneficiário, ele poderia, não caberia o Imposto de Renda na fonte 

alíquota de 35%. Essa questão não foi tratada, eu não li se no... o 
contribuinte levantou, mas o acórdão não tratou, ele tratou de uma 

questão de confisco, porque realmente o CARF não pode analisar, eles 
citam a súmula, né? E o regimento interno impede análise. E cita uma 
outra tese de impossibilidade de glosa das despesas e cobrança do IR 

fonte em concomitância, porque seria hipóteses que se excluiriam na 
evolução legislativa, lógico. O Diego Miguita, inclusive, trouxe esse 

assunto, essa tese da concomitância. E aqui é uma concomitância de 
glosa de despesa e pagamento de Imposto de Renda na fonte, alíquota 
de 35%, por conta da evolução legislativa. Que a hipótese da glosa da 

despesa já estaria contemplada com multa agravada, já estaria 
contemplada no IR fonte, depois houve uma revogação que, então, que 
não teria mais a possibilidade de cobrança concomitante. E a Câmara 

Superior de recursos fiscais, no passado, tinha esse entendimento e 
depois ele foi superado, não na Lava-Jato, e com base no entendimento 

de que não haveria problema de cobrança concomitante das duas 
hipóteses. Até porque, seriam contribuintes diferentes, né? O IR fonte 
é... o beneficiário, na verdade, que é o contribuinte e a fonte paga como 

responsável tributária exclusiva. Então, seriam rendas diferentes, né? A 
da empresa que deduziu indevidamente e a do beneficiário, todas elas 
recolhidas por responsabilidade pela fonte. Essa questão foi analisada 

no acórdão do Caparroz e foi afasta com um atendimento, assim, de que 
seriam hipóteses diferentes. Então, o alerta que eu ia fazer é que essa 

questão de identificar o beneficiário, que tem um acórdão da primeira, 
1.401, né? Da 1ª Turma da 4ª Câmara, que tangencia a matéria de uma 
forma não muito profunda, mas que é favorável, no sentido de que se 

identifica o beneficiário final e se tributa a ele, não cabe o IR fonte por 
35% ajustado. Essa questão não foi analisada. Então, é um ponto que 

eventualmente caberia até no CARF, que não é uma questão de 
inconstitucionalidade e que não foi analisada. Mas, no geral, a 
perspectiva também não é das mais favoráveis, mas só para alertar que 

tem uma matéria que não foi analisada. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fui solicitado a opinar 

sobre um desses casos aí, e andei analisando algumas impugnações e 
nenhuma delas, das que eu vi, claro, nenhuma delas entrou a fundo 

nessa questão de haver um beneficiário do pagamento identificado, 
porque isso, ou seja, até uma matéria passível de discussão no CARF, 
isso representaria um erro na identificação do sujeito passivo, né? 

Porque a fonte, ela substitui o contribuinte com a obrigação de recolher 
o imposto. Agora, esse artigo se destina às hipóteses que o contribuinte 
não é identificado, não é conhecido, não é? Então, na verdade, a saída 

de caixa da empresa é para a economia invisível dali para frente. 
Quando o beneficiário é identificado, transfere-se a responsabilidade do 

destino do dinheiro na etapa subsequente a ele, não é? Digamos, 
quando bastante claro, uma empreiteira paga uma empresa laranja, 
que por sua vez paga, enfim, aquele que vai receber a propina. O 

problema não está na empreiteira, está neste que jogou o dinheiro na 
economia invisível, né? Isso não tem nada a ver da dedutibilidade da 

despesa, mas tem a ver com essa incidência na fonte. Eu não vi 
nenhuma das impugnações entrar a fundo nessa questão. Então, 
infelizmente, também a matéria talvez chegue deficientemente 

sustentada no CARF. Mas eu acho que é interessante realmente. João 
Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: É só esclarecendo aqui, daquilo que a 

gente consegue apreender do relatório do caso, existem dois tipos de 
glosa de dedutibilidade de despesa aqui, uma são despesas não 
necessárias, em que as empresas beneficiárias do rendimento, elas 

existem, mas não prestaram o serviço. Então, aí, é glosa da despesa. E 
o outro grupo de despesas são aquelas despesas não comprovadas que 
são as chamadas, as beneficiárias do rendimento aqui, são chamadas 

empresas noteiras, são aquelas fantasmas, que não existem, só emitem 
as notas. O Imposto de Renda na fonte, ele incidiu somente sobre essas 

empresas noteiras, ele não incidiu sobre aquelas despesas que foram 
pagas a empresas existentes, mas cujo serviço não foi prestado. Então, 
o que foi, o que a gente consegue depreender aqui do relatório é que a 

incidência do Imposto de Renda na fonte somente foi exigida sobre 
aquelas, os pagamentos às empresas noteiras. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse caso, pelo o que você 

está dizendo, nasceu como orientação do auto de infração não linha que 
eu coloquei aqui, não é? Eu mencionei a que não vinha impugnação em 
casos em que não havia essa distinção. Esse acórdão é interessante 

para orientação de todos nós. Mas alguma coisa? Pois não. 

Sra. Cristiane Pires: Só uma notícia rápida, né? Todos já devem estar 
sabendo, mas ontem foi a conversão da Medida Provisória 783 que 
institui o PERT na Lei 13.496 e alguns dispositivos foram vetados. E um 

deles que mais me chamou atenção, que eu até trouxe aqui para a 
Mesa, se alguém quiser fazer um comentário, é o que veta a 

possibilidade do Simples ser incluído no parcelamento, os débitos 



daqueles que aderiram ao regime do Simples. E a razão desse veto, foi 

que como o Simples é instituído, o regime é instituto por lei 
complementar. Então, o parcelamento também teria que vir por lei 

complementar, e que a competência por incluir débitos estaduais e 
municipais seria do comitê gestor do Simples Nacional. Para tratar de 
lei complementar. E eu levei esse debate para uma Comissão de Direito 

Tributário lá de Jundiaí que eu participo e as opiniões foram bem 
divergentes sobre isso. Então, eu achei interessante trazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto está na pauta, 

colocado pelo Brandão, se eu não estou enganado, não é? E nós vamos 
também, então, quem sabe divergir aqui também. Mas alguma coisa, 
Ana? 

Sra. Cristiane Pires: Só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria te fazer uma 

pergunta, um assunto que foi discutido aqui, eu, como cheguei de 
viagem ontem, eu não li o texto final, como ficou aquele dispositivo que 

vedava a adesão de contribuintes condenados em última instância 
administrativa com multa agravada? Isso foi objeto, nós discutimos 
aqui, porque foi objeto de uma instrução normativa, que dizia que 

bastava o auto de infração com multa agravada, depois alguém 
informou aqui, que a própria Receita, no programa, não manifestava 
essa orientação. Mas como ficou a redação final? Você está com texto 

aí? Ou não sei se deixamos isso para quando o Brandão abordar. Eu 
queria dizer que, ainda no Pequeno Expediente, eu estou colocando em 

pauta um assunto que está causando dúvida, que é a revogação da 
Súmula 47 do CARF. O próprio CARF revogou, o presidente do CARF 
revogou a súmula e, aparentemente, a revogação está em desacordo 

com a orientação jurisprudencial do STJ. Essa súmula trata da 
responsabilidade tributária e sobre as multas do substituído e a 

jurisprudência estava mais ou menos pacificada, tanto é que tinha 
súmula de despesa administrativa, tanto é que tinha súmula e, 
aparentemente o STJ estava indo na linha da súmula. E agora, com a 

revogação, nós devemos investigar melhor o tema e o porquê dessa 
revogação, o que significa isso, realmente, em termos de sinalização 
jurisprudencial administrativa. Quem é o candidato a relatar este 

assunto aqui na próxima semana, a próxima semana é feriado, na 
outra. Pois não. Como é o seu nome completo?  

Orador Não Identificado: [ininteligível] Andrade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está escalado. Obrigado, 

viu? 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, só, a impressão que eu fiquei é 
justamente o contrário, que a orientação da súmula do CARF era mais 
restritiva e a jurisprudência do STJ ampliou, ela foi além, por isso, 



então, que justificou a revogação da súmula, porque ela estaria sendo 

mais benéfica ou mais benéfica ao contribuinte do que o próprio STJ, 
então, a necessidade de revogação. Essa foi a minha impressão, mas o 

assunto fica para ser debatido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, quando você 
abordar o assunto, não somente esse aspecto que o Bianco está 
trazendo, mas, por favor, aborde também duas questões: a competência 

pura e simples do presidente para revogar, ou se isso deveria ser 
submetido com... aí é um problema regimental, certo? Deveria ser 

submetido a Plenário, na verdade, chamado de Conselho Pleno, é isso 
né, Conselho Pleno? Essa é uma questão paralela. A segunda questão 
paralela, se está envolvida aí a submissão do CARF às decisões do STJ 

com efeitos repetitivos, né? Tá? Posso passar para a pauta? Encerrado o 
Pequeno Expediente. Vamos para última vez, por favor, que nós vamos 
discutir essa questão, nós temos hoje presentes: o Silvio, o Luiz Carlos, 

a Adriana não está, a base de cálculo do diferencial de alíquota do ICMS 
a partir da 2018, face ao convênio ICMS 52. Nós já discutimos isto, mas 

o assunto tem permanecido em pauta pela sua relevância. O Luiz 
Carlos vai falar sobre a tema, né? Ou você vai falar? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Bom, foram dois relatórios. Um relatório é 
mais a parte legislativa, que a gente, eu a Cristiane, nós fizemos um 

conjunto e a parte do relatório das alterações dos cálculos dos estados e 
do convênio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uhum. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Bom, porque foi discutido se o convênio 

Confaz poderia realmente alterar essa base de cálculo ou não. Eu iniciei 
a apresentação partindo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você poderia se identificar 
para efeito de registro? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Claro, Ana Carolina Zanetti. Bom, para o 
relatório, eu peguei desde o início das normas da Constituição, onde o 
art. 146 fala da necessidade de lei complementar. E esse art. 146, ele 

veio junto com a Constituição, não foi objeto de Emenda Constitucional, 
mas no art. das disposições constitucionais transitórias, no § 8º do art. 
34 tinha já a previsão para que, enquanto não fosse editada a lei 

complementar, as normas gerais de ICMS fossem tratadas mediante 
convênio, convênio a ser editado conforme as normas da lei 

complementar 24/75. Quando a gente analisa a lei complementar 
24/75, a gente pode verificar que ela foi elaborada para estar regulando 
convênios que concedessem benefícios fiscais de ICMS e não normas 

gerais. Isso, a gente pode identificar pela simples leitura do art. 1º, que 
fala de isenções do imposto sobre operações relativas a ICMS serão 
concedidas ou revogadas nos termos deste convênio. Com relação a 



obrigatoriedade ou não do convênio, tem um artigo, o art. 4º que fala 

que, para ele ser ratificado, para ele ter vigência e exigência obrigatória 
para todos, ele precisa ser ratificado por todos os estados, porém, essa 

ratificação pode ser expressa ou tácita. Expressa se for editado um 
convênio no prazo de 15 dias, após a publicação do convênio pelo 
Confaz ou tácita na ausência de convênio. A revogação precisa ser 

sempre expressa. Quando a gente verifica o art. 8º para verificar qual a 
penalidade em não cumprir com o que estabelece o convênio, a gente vê 
que as penalidades são estipuladas única e exclusivamente para o caso 

de concessão de benefício sem autorização desses convênios do Confaz, 
não tem penalidades para outros tipos de normas.  

Bom, nessa época, é um mês e 11 dias depois de promulgada a 

Constituição, foi editado o convênio 66/88. Esse convênio, que ficou em 
vigor até a edição da Lei Kandir, ele estabelecia qual era a base de 
cálculo, justamente para as situações que são discutidas no convênio. 

Então, ele falava que na entrada, no estabelecimento de contribuinte de 
mercadoria oriunda do outro estado e destinada a consumo ou ativo 

fixo. E ele estabelecia que a base de cálculo para essas operações é o 
valor da operação, assim como também estabelece a Lei Kandir hoje em 
dia. Desde aquela época já tinha a previsão do ICMS na sua própria 

base de cálculo. Então, seja pelo convênio 66/88, seja pela Lei Kandir, 
entendo que já há uma previsão de que nessas operações a base de 

cálculo é o valor da operação e nele deve estar incluso o ICMS. Quando 
a gente analisa o CTN para entender, para... sobre o quê que ele regula 
em termos de convênio, a gente verifica que ele estabelece convênios 

como normas complementares, principalmente, visando obrigações 
acessórias. E analisando também ainda os... Bom, antes disso, eu 
cheguei então às conclusões até a Emenda Constitucional 87/2015, 

que foi o que gerou o Convênio 52, a gente tem então, que a base de 
cálculo do imposto deve ser regulada por lei complementar. Antes da lei 

complementar podia ser convênio. E seja a convênio 66/88, seja a lei 
complementar, sempre foi base de cálculo para essas operações, valor 
da operação incluindo o ICMS na sua própria base.  

Analisando o Confaz, a composição do Confaz não tem nenhum 

membro do Poder Legislativo, seja da União, seja dos estados, a sua 
composição é o ministro da Fazenda, o secretário executivo do 

Ministério da Fazenda, o secretário executivo do Confaz, procurador-
geral da Fazenda Nacional, secretário da Receita Federal, secretário do 
Tesouro Nacional e secretário da Fazenda de todos os estados.  

Quando a gente analisa também o regimento interno do Confaz, para 

ver se ele dispõe algo que extrapole os poderes concedidos pela 
Constituição Federal e pelo CTN, nós não encontramos absolutamente 
nada. Ele, o art. 1º fala que a finalidade é promover ações necessária à 

elaboração de políticas e harmonização de procedimentos e normas 
inerentes ao exercício da competência tributária. Com relação à 

competência é no mesmo sentido que eu acabei de expor, ou seja, 



promover a celebração de convênio visando concessão de benefícios, 

celebração de atos visando exercício das prerrogativas que constam no 
CTN, promover a gestão do sistema nacional integrado, estudos com 

vista ao aperfeiçoamento e colaborar com o Conselho Monetário 
Nacional.  

Com relação a obrigatoriedade, ele fala que as decisões dos conselhos 
serão tomadas por unanimidade dos representantes presentes e em 

caso de revogação de benefícios, vai ser por quatro quintos dos 
representantes presente ou por maioria dos representantes presentes 

nas demais deliberações. Isso está de acordo da Lei Complementar 
24/75, que fala que as reuniões serão realizadas com a presença dos 
representantes da maioria dos estados federados e não com todos. E a 

concessão de benefícios depende sempre de decisão unânime dos 
estados representados. Então, essa interpretação, entendo que está de 
acordo do art. 30 do regimento, que diz: dos presentes na reunião e não 

de todos os estados em si.  

Quando a gente lê também com relação à publicação e ratificação, está 
no mesmo sentido do que foi falado anteriormente, que para ratificado e 

ter, ser obrigatório para os estados, precisa ter ratificação de todos os 
estados e essa ratificação pode ser expressa ou tácita. Verificando se o 
Convênio 52, se ele foi, se teve ato declaratório, conforme exige o art. 37 

que fala: considera-se rejeitado o convênio que não for expresso 
tacitamente ratificado. O Parágrafo Único fala: a secretária executiva 

providenciará expedição e a publicação no Diário da União, de ato 
declaratório da respectiva ratificação ou rejeição até dez dias depois de 
finda o prazo da ratificação dos convênios. Ou seja, os estados têm 15 

dias para ratificar ou rejeitar e depois mais dez dias para o Confaz 
expedir o ato declaratório. Com relação ao Convênio 52, não tem ato 
declaratório ratificando ou não o convênio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E os prazos já foram... 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Já foram.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Decorridos? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Sim. Na quinta-feira, depois da nossa 
reunião, verifiquei que foi publicado o comunicado 23/2017 do estado 
de São Paulo, dizendo que se aplica a cláusula 14ª do Convênio 52, que 

é objeto de discussão aqui, ou seja, para aquisição de... por 
contribuintes, na qualidade de consumidor final, de material destinado 

a ativo ou consumo, ativo fixo ou consumo. Com relação à natureza 
autorizativa dos convênios tem o tema 299 do STF, que é o RE 635.688, 
julgado, então, com repercussão geral, ele tratou, o julgamento se 

refere: se redução da base de cálculo tem natureza de isenção parcial 
ou não. Foi decidido que tem. E foi decidida a natureza autorizativa dos 
convênios. Esse julgamento tratava de um convênio para cesta básica, 



salvo engano, onde previa a redução da base de cálculo e autorizavam 

os estados a não exigir o estorno proporcional em decorrência dessa 
redução da base de cálculo, e, por isso, a discussão, se redução da base 

de cálculo seria considerada isenção ou não. E o STF julgou que os 
convênios têm natureza autorizativa. Então, não obrigava os estados a 
não exigirem o estorno proporcional, se isso não estava internalizado 

mediante lei estadual. Um outro julgamento que entrou um pouco mais 
no mérito sobre a natureza autorizativa ou obrigatória dos convênios é 
RE 630.705. Posso ler essas... bom, ele fala: "o convênio celebrado pelo 
conselho nacional de política de fazendária, Confaz, autorizando a 
implementação pelos estados membros e Distrito Federal, de benefícios 
de não estorno de crédito de ICMS, resultante de entradas com utilização 
de crédito fiscal, cujas saídas ocorram com isenção, têm natureza 
autorizativa e não impositiva. Do voto a gente colhe que, de início, 

observada a definição da natureza jurídica do convênio ICMS 100/97, a 
questão prejudicial é solução deste feito.  

A esse respeito tenho que bem caminhando bem a doutrina e a 

jurisprudência que entendem estar superada a distinção entre 
convênios impositivos e autorizativos. Isso porque todos os convênios, 

após a ratificação nacional, devem ser observados pelos estados. 
Contudo, a diferença de procedimentos está em verdade, no conteúdo 
do que dispõe o convênio. Se o ajuste prescreve o benefício fiscal para 

que o contribuinte possa fruir do valor fiscal, deve o estado internalizar 
em sua legislação a disposição ventilada no convênio. E para, tanto, 
deverá haver participação do Poder Legislativo. No outro giro, tratando-

se de convênio que tratam de aspectos operacionais do imposto, como 
disposições que versem sobre substituição tributária, por exemplo, 

nada impede que o próprio Poder Executivo, por decreto, venha 
internalizar a regra estatuída no convênio. Ao que me parece, a 
doutrina vem caminhando nesse sentido. Vejamos. A grande maioria da 

doutrina, já com base na Constituição Brasileira pretérita e agora, com 
supedâneo na carta política vigente, considera, a despeito de convênios 

do Confaz constituírem requisito para a concessão de benefício fiscais 
do ICMS, do ICM, hoje ICMS, a validade deles no ordenamento interno 
de cada estado celebrante e do Distrito Federal dependeria de chancela 

do Poder Legislativo, através de lei para alguns ou decreto legislativo 
para outros, emanada da respectiva Assembleia Legislativa. Para 
outros, bastando decreto do chefe do Poder Executivo.  

O Prof. Alcides Jorge da Costa, por seu turno, já alertava para o fato de 

que os convênios são uma fase peculiar do processo legislativo em 
matéria de isenção de ICMS, fase que limita a competência das 

Assembleias Legislativas, mas que não pode eliminá-la. Ainda que na 
doutrina alguns sustentem o contrário, com a superveniência do art. 14 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há mais como defender que os 

convênios que instituam benefícios os incentivos fiscais possam ser 
impositivos, como alerta Haroldo Gomes de Matos. Com o advento da 

Lei Complementar 101/2000 que condicionou a concessão de benefícios 



fiscais a previsão orçamentária, a questão mudou radicalmente de 

figura. Todos os convênios hão de ser autorizativos, já que são 
implementáveis se e quando houver disponibilidade orçamentária.  

Bom, aqui eu encerro o meu relatório, segue com o relatório da 

Cristiane. Só queria, então, concluir que por toda, por todas essas 
normas, não há autorização para que convênio Confaz altere base 
cálculo do ICMS desde quando, mesmo quando havia autorização para 

que isso fosse feito, como feio pelo convênio 66/88, a base de cálculo do 
ICMS sempre foi o valor da operação, considerando o ICMS na sua 

própria base. Isso foi ratificado pela lei complementar editada em 96, e 
depois vai passar para o relatório dos cálculos e a gente verifica que 
houve realmente uma alteração com aumento da carga tributária. E 

bom, é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria... pode passar 
para a Cristiane, mas eu queria essa fazer algo que podia ter falado no 
começo, justificar a ausência do Prof. Schoueri, que fatiou, porque o 

termo jurídico hoje é fatiar, né? Fatiou o tema em duas, em dois 
segmentos. Não está presente hoje, porque está em um evento hoje em 

Teresina, no Piauí. 

Sra. Cristiane Pires: É isso o que eu ia falar. Na semana passada, o 
Prof. Schoueri pediu para dividir esse tema quando nós estávamos 
debatendo o Convênio 52 e a primeira discussão que ele pediu para a 

gente levantar é essa questão da possibilidade dessas questões serem 
veiculadas por ou da necessidade de lei complementar. Então, ele 

pediu, ele solicitou que alguém fizesse uma pesquisa sobre como a 
jurisprudência tem tratado, né, notadamente do STF, essa questão da 
necessidade de lei complementar, e eu imediatamente me voluntariei 

para fazer essa pesquisa. E trouxe aqui e foi interessante ver esses 
julgados, poder comparar os elementos, né, os critérios da regra matriz, 

quando que o STF fala que pode ser alterado por lei complementar ou 
não. Então, essa é só uma introdução, né, falando do art. 146 da 
Constituição, que fala de normas gerais, direito tributário e também a 

questão de conflito de competência.  

Mudando de slide, nós temos aqui a previsão específica do 155, § 2º, em 
relação ao ICMS e depois, nós começamos a ver a jurisprudência. A 
primeira que eu coloquei é o famoso ADI 1.600, que trata da 

inconstitucionalidade de ICMS incidente sobre a prestação de serviço de 
transporte aéreo de passageiros, intermunicipal, interestadual, 

internacional e de transporte internacional de cargas. Nesse julgado, o 
ministros entenderam que não poderia ter sido veiculado por lei 
ordinária, porque a lei complementar que trata do ICMS, a Lei Kandir, 

não traria na expressão “por qualquer via”, a possibilidade de tributar 
essa materialidade, porque geraria um conflito de competência. Então, 

teria que ter uma lei complementar dirimindo esse conflito. Esse foi o 
primeiro que eu trouxe. 



O segundo, o Recurso Extraordinário 601.247, que trata do IPVA, que 

fala que na ausência de lei complementar os estados podem exercer a 
competência plena, com base do art. 24, § 3º da Constituição. Já no 

caso do ITCMD, que é o próximo, eu acho que é, ah, não, esse daí 
também é a IPVA, questão de responsabilidade, que os estados também 
podem tratar de responsabilidade, mesmo na ausência de lei 

complementar. O próximo que eu trouxe é do ITCMD. O ITCMD, o STF 
julgou que não poderia, teria que ter lei complementar para tratar de 
bens que estejam fora do país. Bens localizados no exterior, como que 

ficaria essa situação na incidência do imposto? O STF disse que haveria 
conflito de competência, porque um estado escolheu o local do bem, o 

outro ia escolher o local de quem iria receber o bem. Então, teria que ter 
uma lei complementar regulando isso. Então, ele considerou 
inconstitucional a lei do estado, que regulava isso. No caso, há vários 

julgados tratando dessa questão e hoje nós estamos aí com uma 
repercussão geral, que ainda não foi julgada, que é a RE 851.108 sobre 

esse assunto.  

O próximo... a próxima jurisprudência que eu trouxe-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma 
interrupçãozinha? 

Sra. Cristiane Pires: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para clarear aqui ou 

para destacar a atenção de todos, já que está prosseguindo nesses 
precedentes. 

Sra. Cristiane Pires: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos duas questões 
envolvidas no 146, uma é a definição de base de cálculo, 146, III, ‘a’, se 

eu não me engano, e outro é conflito de competência, não é? No caso do 
IR estadual e do ITCMD, há o problema de muito mais de conflito de 

competência? 

Sra. Cristiane Pires: De conflito de competência. Isso. Esse foi os dois 
cortes que eu trouxe. Sobre essa questão da alteração dos critérios e 
também sobre o conflito de competência. No corte eu inclui questões de 

imunidade, necessidade de lei complementar para tratar de imunidade, 
essas questões foram excluídas. O próximo, contribuições sociais, que 
são as mais conhecidas, né, sobre isso. No ADC 01, foi declarado, 

declarou a lei complementar instituidora da Cofins. Era materialmente 
ordinária e formalmente complementar com relação aos dispositivos que 

lhe eram concernentes, por encontrar a previsão no 195. Então, esses 
julgamentos, esse foi um julgado paradigmático, né? E depois, ele é 
citado em vários outros, por isso que eu não me estendi muito, falando 

que na previsão do 195, não é necessário lei complementar para 



instituir a contribuição. Já no caso de novas contribuições, aí, sim, 

seria necessário a lei complementar. Que seriam considerados novas 
fontes de custeio. Então, isso foi julgado no caso do alargamento da 

base de cálculo da Cofins, né, faturamento receita, a 
inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF. E também, tem mais 
um julgado que eu coloquei, aí já é o último, novas fontes de custeio, no 

caso da contribuição previdenciária incidente sobre a valor bruto da 
nota fiscal ou fatura, criada por essas leis que estão no slide, é o 
595.838 e depois eu trago algumas jurisprudências sobre a CIDE, 

falando, quando o STF se debruçou sobre essa questão. Sobre o ponto 
de vista da necessidade de instituição da CIDE, no caso do Sebrae, 

através de lei complementar.  

“Atividade econômica. Desnecessidade.” Ele também considerou que 
seria desnecessário a lei complementar porque na Constituição já 
estaria previsto.  

E, por último, uma questão de responsabilidade dos sócios. Essa, na 

verdade, é do STJ, foi considerado inconstitucional uma lei ordinária, 
que ela ampliava a responsabilidade dos sócios em relação àquelas que 

estão revistas do CTN, né? Então, esses foram os principais julgados 
sobre a necessidade ou desnecessidade de lei complementar para ser 
utilizado como premissa para o debate sobre a possibilidade ou não do 

convênio ter veiculado essas alterações por lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de apagarmos esse 
último slide eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês 

insistiram em todos os slides naquele indivíduo que está baixado lá. É 
um contribuinte com a carga tributária em cima dele? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Me parece que lembra bem. Eu acho que 
essa figura, parece que eu consigo identificar todos os elementos em 

discussão. Aquela senhora me parece o estado colocando a cesta de 
flores que seria algo que seria bonito, como o tributo deveria ter sua 

função social. O cuidado dela me parece representar o trabalho 
elaborado pelo Confaz de que se encaixe muito bem sobre as costas do 
contribuinte, então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe que eu sou um 

crítico de arte, eu interpreto arte, mesmo moderna, não tão bonita 
quanto essa, então, acho que eu acertei, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem está ajudando é o 

substituto tributário. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, coitado. É homem ou 
mulher que está abaixada? 



Sra. Ana Carolina Zanetti: Me parece uma... bom, abaixado é um 

homem, chama o carregador de flores.  

Orador Não Identificado: De quem que é? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: É do Diego Rivera, é um pintor mexicano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Onde a carga tributária 
também é elevada. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: É sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Luiz? Luiz, 

né? Vai falar agora? 

Sr. Luiz Carlos: Deixa eu parabenizar pelo bom gosto e até pela... só 
uma crítica a essa analogia, né? Carregar flores com ICMS é uma 

licença poética e tanto, né? Olha, a minha apresentação está bem mais 
simples e acho que tem alguns pontos complementares interessantes. 
Eu faço uma evolução legislativa e eu acho interessante...  

A gente comparar a Lei Complementar 87 com o Convênio 66, são as 

normas gerais. Eu acho que a grande questão aqui é verificar, primeiro, 
se existe uma lacuna quanto ao fato gerador do diferencial de alíquota. 

Segundo, se essa lacuna pode ser preenchida por convênio. Eu acho 
que a apresentação anterior foi bastante feliz em estabelecer todos os 
limites do convênio. Então, a gente pode analisar isso.  

Acho que a questão da Constituição, a gente pode passar. Na lei 

complementar, eu fiz a transcrição do que se diz sobre o Difal na lei 
complementar. Então, o Difal, ele está nesse parágrafo desse art. 6º. E 

ele está mencionado muito en passant, ele está, simplesmente, tratando 
de uma responsabilidade da substituição tributária e fala: "olha, 
inclusive o substituto, ele responde pelo Difal". Só que ele não define o 

Difal. Não diz o fato gerador, não fala o momento da incidência, não 
trata de base de cálculo, absolutamente nada. Mas, para baixo, no art. 

13º, ele vai, ele detalha um pouco mais, só que em relação ao Difal de 
transporte. Então, é uma modalidade. Agora, o Difal da operação 
mercantil, ele não é tratado da lei complementar, isso existe uma razão 

de ser, que até foi discutida na semana passada e tem a ver com o 
regime pleno de aproveitamento de créditos que tentou ser 
implementado pela Lei Kandir, mas depois, sucessivas alterações na Lei 

Kandir, voltaram atrás. O Difal na ideia, na concepção da lei Kandir, ele 
não teria razão de existir mais, a verdade é essa, porque o Difal é uma 

questão muito de equalização de carga tributária. Então, vamos pensar 
num adquirente de uma máquina, ele comprando no estado, ele vai 
comprar a alíquota interna que é sempre maior. Então, vai ter um 

destaque de ICMS a 18%. Se ele comprasse de um outro estado, ele 
poderia ter à época, um destaque de ICMS a 12% ou a 7%. Agora 



também tem a alíquota de 4%, ou seja, com uma carga tributária muito 

menor. O Difal, ele tinha como objetivo equacionar isso. Então, a 
diferença sobre essa alíquota interestadual menor e a alíquota interna 

maior era complementada pelo adquirente do bem do ativo permanente 
ou do bem de uso de consumo. E, com isso, você tinha um tratamento 
tributário equitativo.  

Como a lei Kandir, aquela época, previa o crédito pleno do bem do ativo 

pertencente, essa questão, ela se resolveria, por quê? Porque a pessoa, 
ela compra uma máquina, ela compra uma máquina com destaque de 

18%, toma a crédito de 18%. Teria questões aí de fluxo de caixa, mas 
aquele imposto,18%, seria plenamente recuperável. Adquirisse a 
máquina à alíquota, com a alíquota de 7%, tomava um crédito menor. 

Então, uma coisa contrabalanceava com a outra e não teria razão de se 
instituir essa diferença na entrada. Então, naquela época simplesmente 
tirou-se o fato gerador do Difal da lei complementar. E isso pode ser 

bastante evidenciado se você comparar com o Convênio 66.  

Porque o Convênio 66, deixa eu ver. Agora eu me perdi... peço 
desculpas por não ter feito Power Point. Seria realmente bem melhor. 

Então, olha a diferença, Convênio 66. “Ocorre um fato gerador, na 
entrada do estabelecimento contribuinte de mercadoria [ininteligível], 
destinada a consumo ativo fixo”.  

Base de cálculo. “A base de cálculo é o valor da operação à prestação 
que foi cobrada o imposto no estado de origem”. E percebam que aqui já 

está bem definido no sentido de que é o valor com o ICMS cobrado na 
origem. Então, o reajustamento de base de cálculo haveria de ser feito 
apenas com ICMS na base da origem. Então, totalmente contrário a que 

existe no Convênio 52. A legislação de São Paulo, ela está de acordo do 
Convênio 66 quando foi editada a Lei Complementar 87, ela não foi 
alterada, ela permaneceu do jeito que estava. Então, isso é um 

questionamento de se essa lei, ela teria perdido a validade ou não, 
porque simplesmente o fato gerador do Difal, ele foi suprimido da lei 

complementar. [Se puder abaixar um pouquinho].  

O decreto, ele introduz uma alteração interessante, porque o Difal, ele, 
originalmente, era previsto só para os bens de uso e consumo e ativos 
permanentes. Com a questão toda do e-commerce, que acho que foi 

discutido bastante aqui há um anos atrás, também foi criado o 
diferencial de alíquota para as operações interestaduais com 

consumidor não contribuinte e foi-se criado, então, por conta disso, foi 
resolvido também um diferencial de alíquota e criou-se dois diferenciais 
de alíquota: o diferencial de alíquota tradicional do ativo permanente, 

uso e consumo e o novo diferencial de alíquota das operações com 
consumidores finais não contribuintes, basicamente pessoas físicas, 

basicamente e-commerce. O que houve depois, só baixar, acho que para 
o art. 49, é que a estado de São Paulo, ele já acabou prevendo no 
regulamento. [Só um pouquinho mais para cima, por favor].  



Esse art. 49, ele já prevê que no diferencial de alíquota para as 

operações interestaduais, você... vai haver o reajuste de cálculo, tanto 
do imposto de origem, quanto do imposto de destino. Então, na hora de 

se reajustar a base de cálculo, você vai reajustar pela alíquota total. 
Origem, né, então, você faz não um reajustamento pela alíquota de 4, 
12 ou 7, mas faz o reajustamento pela alíquota interna do estado, 

geralmente 18. Então, isso já está previsto no regulamento. Convênio 
93/2005 tratou do Difal do consumo final, o Difal de e-commerce e 

acabou prevendo uma regra de que a base de cálculo é única e teve 
uma, tem uma equação aqui, que é uma equação que preserva o cálculo 
tradicional em que você calcula uma base de cálculo, você calcula, 

apura uma base de cálculo e divide-se o imposto com base nessa única 
base de cálculo. O que existe aqui e pode ser considerado uma omissão 
desse convênio é se essa base de cálculo é reajustada apenas pelo 

imposto de origem ou reajustada pelo imposto total. Então, ajustada a 
4, 7 e12 ou reajustada a 18%. Essa norma dá margem a dupla 

interpretação. O estado de São Paulo interpretou que poderia ser feito o 
reajustamento à alíquota total. O estado de Minas também, né Silvio? 
Deu esse mesmo atendimento. Agora, analisando essa norma, a leitura 

fria não permite essa interpretação ou permite uma interpretação 
dúbia, também, no sentido de que o reajustamento é só pela alíquota de 

origem. [E descer que eu acho que agora é a parte mais importante. 
Pode descer].  

Aí é a regra do Convênio 52, que acho que a gente já discutiu, da base 
de cálculo dupla. Mas eu queria, para os cálculos. Então, eu fiz aqui o 

cálculo mais simples possível adotando como premissa um valor de sem 
ICMS de 100 reais e também como premissa, que a alíquota de destino 

vai ser 18%, que é a alíquota base aqui de São Paulo. Não entrei em 
consideração de adicionais de alíquota de fundo de combate à pobreza, 
tem estados que cobram alíquotas finais de até 25%. Mas eu peguei 18, 

que é o que a gente está acostumado. E aí você tem três critérios, o 
primeiro critério, é o critério, digamos assim, mais tradicional, em que a 
reajustamento, ele é feito simplesmente pela alíquota interestadual. 

Então, você tem as três alíquotas possíveis, como ficam as bases de 
cálculo e você faz a repartição do ICMS de origem, ICMS destino, Difal 

destino, simplesmente com essa base de cálculo aqui. Então, você 
acaba com esses valores e verifica-se aqui, que tem uma questão que a 
base de cálculo, ela vai ser influenciada pela alíquota interestadual. 

Apesar de a carga tributária total da operação ser o somatório da 
alíquota interestadual e da alíquota, e do Difal, a base de cálculo, ela 
muda sempre conforme a alíquota de origem. E a carga tributária muda 

também. Então, se a alíquota interestadual aplicável for 4%, carga 
tributária total vai ser 18, nesse exemplo vai ser R$ 18,75. Se a alíquota 

for 12, a carga tributária total na operação será R$ 20,45. O segundo 
critério. [Pode baixar um pouquinho mais, por favor. Acho que está na 
outra página].  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  



Sr. Luiz Carlos: Ah, desculpa. O segundo critério é o critério seguido no 

regulamento do estado de São Paulo e no regulamento do estado de 
Minas, que revê o reajustamento pela carga tributária total. Então, você 

calcula sempre o reajustamento, a carga tributária é 18%, você faz o 
reajustamento sempre em 18%. Percebam que a base de cálculo vai se 
manter estável, vai se manter a mesma, independentemente da alíquota 

interestadual aplicável. E o ICMS, e os dois, bem, os dois impostos 
sobem em relação ao primeiro exemplo. Você tem uma majoração tanto 
em relação ao ICMS de origem, quanto em relação ao Difal destino. E a 

base, mas a base de cálculo, ela continua única, é simplesmente o 
reajustamento que você reajusta sempre pela carga tributária total e 

não pela alíquota interestadual da operação. O terceiro critério é o 
critério do convênio, é o critério mais difícil, que prevê a base de cálculo 
dupla. Então, por esse critério se faz o ajustamento, reajustamento da 

base de cálculo da origem pelo ICMS de origem e do destino pelo total 
da carga tributária. E obtém-se uma, o resultado em termos de carga 

tributária é igual o do segundo, o do segundo critério, você vai ser... 
sempre uma tributação de total de 21,95. Só que você, esse critério, 
você beneficia o estado de destino. O estado de origem, ele fica com a 

mesma carga tributária do primeiro critério, porque a base de cálculo 
dele é reajustada só pela alíquota interestadual. E o estado de destino, 
ele fica não só com a diferença da alíquota, mas ele fica também, com a 

diferença do reajustamento de base de cálculo. Então, para resumir, o 
primeiro critério, é o método tradicional, digamos assim, beneficia o 

contribuinte e tem a base de cálculo única. O segundo critério, ele é 
mais benéfico para o estado de origem, porque o estado de origem, ele, 
de certa forma, ele pega carona no reajustamento da base de cálculo, 

ele vai receber um ICMS de 4, 12 ou 7%, mas a base de cálculo dele vai 
estar reajustada com o ICMS de 18%. Então, ele se beneficia desse 

reajustamento. Então, seria uma questão aí, seria competência para 
receber essa diferença entre o... essa diferença que se verifica entre o 
primeiro e o segundo critério.  

E o terceiro critério, ele beneficia mais o estado de destino e é, de longe, 

o pior cenário para o contribuinte, porque a contribuinte, em relação ao 
primeiro cenário, ele tem um aumento da carga tributária e em relação 
ao segundo, ao segundo critério, ele tem um aumento de complexidade, 

um aumento de controles, porque ele vai ter que desmembrar a 
operação dele e a partir de uma operação que é única, ele vai ter que 

compor duas bases de cálculo. Então, isso, no dia a dia do contribuinte 
é um pesadelo, até porque, aí vamos entrar nos detalhes práticos, não 
existem sistemas que são capazes de fazer isso, não existe campo na 

nota fiscal que permita fazer isso. Então, assim, o grande drama do 
contribuinte não é nem tanto o aumento da carga tributária, o grande 

drama é você compor duas bases de cálculo numa mesma operação. E 
acho que agora, o interessante é eu também eu apontei aqui alguns 
precedentes relevantes, e, por coincidência, acho que são todos 

precedentes são diferentes do que foram mostrados na primeira 
apresentação. Então, acho que é bastante complementar, porque a 



primeira apresentação focou muito na questão da lei complementar, na 

necessidade, da desnecessidade. Eu fui, acho que principalmente, nos 
precedentes de ICMS. O primeiro deles acho que é o mais relevante e 

que demonstra a lacuna que existe é essa decisão do ministro Roberto 
Barroso da 1ª Turma do STF e que reconhece o que eu, algumas vezes 
aqui, chamei de vício de origem. A gente está discutindo a base de 

cálculo do Difal, mas, na verdade, o próprio Difal não deveria existir, 
porque não tem previsão em lei complementar. Então, é esse, e isso tem 
amparo, é um caso isolado, mas é um caso isolado da 1ª Turma do STF. 

Então, o que ele fala? Olha, o Difal tem previsão constitucional, mas ele 
simplesmente não pode ser exigido, em nenhuma hipótese, porque falta 

a lei complementar.  

O segundo precedente é um precedente aí do Tribunal Pleno, do 
ministro Joaquim Barbosa, em que trata das questões decorrentes da 
Emenda Constitucional 33, que alargou a competência do ICMS para 

abarcar principalmente importação de pessoas física, operações com 
bens que não sejam mercadorias e o ministro Joaquim Barbosa, ele 

cunhou um termo que é o fluxo de positivação da regra matriz do ICMS. 
O que ele fala é o seguinte, que... e aí vem totalmente de encontro à 
questão da lei complementar. Que para o ICMS ser instituído, ele 

precisa ter a competência constitucional, ele precisa ter o fato gerador 
delimitado em lei complementar e ele precisa ter a lei ordinária, né, 

instituindo imposto. Então, a lei complementar é um elo necessário a 
esse fluxo de positivação e sem a lei complementar, os estados não 
podem instituir um imposto, ainda que tenha sido, que a competência 

tenha sido outorgada pela Constituição. Na verdade, esse acórdão, ele é 
anterior ao acórdão do ministro Roberto Barroso, e ele, digamos assim, 
ele é a base, porque o ministro Roberto Barroso, aplicando esse conceito 

de fluxo de positivação, a conclusão imediata é que não se pode exigir 
diferencial de alíquota.  

O terceiro... o terceiro precedente que eu destaco é o precedente mais 

antigo, de 93, tem muitas decisões reconhecendo a 
inconstitucionalidade do adicional estadual do Imposto Renda por falta 
da lei complementar. E a questão, e aí, por exemplo, comentando um 

pouco a apresentação anterior, nós vimos precedentes pela necessidade 
de lei complementar e precedentes pela desnecessidade de lei 

complementar. Qual que é o divisor de águas aqui? É a questão do 
conflito de competência. E isso, no inteiro teor dos acórdãos está claro. 
Por exemplo, questão Cofins, ou questão Cide, são tributos federais, 

eles não, o fato de ser lei complementar ou lei ordinária não suscita 
nenhum conflito de competência, porque está totalmente no campo da 
União Federal. Agora, e quando se trata de impostos estaduais com 

potenciais conflitos de competência, aí o que o Supremo define e tem 
uma... bastante coerente nas decisões, que vem desde de 1990, é que 

nesse caso, precisa de lei complementar. O caso do IPVA, pela natureza 
do fato gerador, da propriedade do veículo automotor, eu acho que 
naquele caso, o STF não viu um potencial conflito de competência, que 



pode existir. A gente sabe que vários contribuintes registram carros em 

outros estados, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é um problema fático 
de abuso, outra coisa qualquer, né? 

Sr. Luiz Carlos: Sim. Sim. Sim. Mas assim, naquela época eu falei: não, 

o IPVA não tem conflito de competência, porque você tem que 
determinar o domicílio, o domicílio está naquele estado, o outro estado 
não vai poder reclamar. Agora, o ICMS, o ICMS tem conflito de 

competência evidente. E no Difal, pelos critérios aqui, é só sobre conflito 
de competência, porque você vê, são três critérios, um critério beneficia 

o estado de origem, outro critério beneficia o estado de destino. Então, o 
conflito de competência é muito fácil de demonstrar. E aqui nesse 
precedente do [ininteligível], o que eu destaquei foi um voto, foi um 

trecho do voto do ministro Carlos Veloso e que não é, na verdade, não é 
nem o relator, mas o que ele menciona é o seguinte, que a definição do 
fato gerador, a própria definição do fato gerador resolve o conflito de 

competência, porque muitas vezes, quando você define os critérios e 
principalmente o critério espacial, ao definir o fato gerador, você está 

resolvendo o conflito de competência. Então, ele está tratando de uma 
maneira muito inteligente aquela questão da linha dicotômica e linha 
tricotômica da lei complementar. A maneira de definir, de prevenir 

conflitos de competência é ter uma definição precisa de fato gerador. 
Então, é esse trecho que eu destaquei.  

E o último trecho, e não é do STF, esse é de TJ, mas é bastante 

relevante, que é um precedente deste mês, em que ele, com base no 
segundo, na segunda decisão, aquela decisão do ministro Joaquim 
Barbosa, o STF entende que não pode, o estado de São Paulo não 

poderia exigir ICMS sobre importação de pessoa física, que é uma 
questão, que no plano constitucional teria sido resolvida lá em 2001, 

com a Emenda Constitucional 33, porque o estado de São Paulo não 
cumpriu o tal do fluxo de positivação. O que aconteceu aqui foi o 
seguinte, houve uma lei prevendo a exigência do imposto sobre pessoa 

física, só que essa lei estadual, ela foi editada depois da Emenda 
Constitucional 33, mas antes da Lei Complementar 114. Então, o que 
ele dizia é o seguinte: bem, você exigiu uma lei complementar com base 

na Constituição Federal, mas sem o elo intermediário da lei 
complementar. A lei complementar foi editada posteriormente, só que a 

norma nasceu inconstitucional e não poderia ser constitucionalizada a 
posteriori. Então, o que o STF decidiu, perdão, o TJ decidiu este mês e 

que é bastante relevante, é que a estado de São Paulo simplesmente não 
pode cobrar ICMS sobre importação de pessoa física ou importação de 
não contribuinte, porque ele não cumpriu essas formalidades do fluxo 

de positivação. Então, aplicando isso ao diferencial de alíquota, quer 
dizer, está claro, primeiro, acho que existe o tal do vício de origem. 
Então, em princípio, você não poderia cobrar nenhum diferencial de 

alíquota, o que é algo ousado, até pela relevância desse tributo, né, para 



todos os estados, mas em relação a, em relação a base de cálculo, existe 

uma, existe também uma lacuna, evidentemente, por consequência, 
essa lacuna não poderia ser resolvida pelo convênio e ainda mais, da 

forma como foi feita, que prevendo um desdobramento de base de 
cálculo. Abstraindo os vícios de origem do Difal, se você entender que 
você tem que avançar e tem que tentar adequar a diferença, a base de 

cálculo do ICMS da lei complementar é o valor da operação, não tem a 
menor previsão legal por um desmembramento de base de cálculo 
conforme origem e destino.  

E uma coisa importante também que foi dita na semana passada, mas 
acho que vale a pena repetir, é que o Convênio 52, ele trata da 
substituição tributária. A substituição tributária, na modalidade 

chamada progressiva, para frente, ela prevê, sim, que numa mesma 
operação haja duas bases de cálculo. Existe a base de cálculo da 
operação própria, do substituto, vamos pensar num fabricante de 

veículos. Então, o fabricante de veículos, ele vende o veículo para a 
concessionária, ele vai calcular o ICMS próprio com base no preço do 

veículo e ele vai calcular também o ICMS substituição tributária com 
base no preço presumido de venda. Então, há naquele mesmo evento, 
nascem duas obrigações com duas bases de cálculo. Mas esse caso, isso 

não pode ser feito porque a obrigação de recolher Difal por substituição 
tributária, ela não é substituição tributária progressiva, ela é uma outra 

modalidade de substituição tributária que a é substituição tributária 
concomitante, ou seja, são duas obrigações tributárias que nascem no 
mesmo momento e nesse caso a lei complementar fala que é a valor da 

operação e ponto final, não poderia ser desmembrado. Então, quer 
dizer, com tudo, com a exposição, o que eu queria era reforçar a 
conclusão da semana passada de que essa nova fórmula de cálculo do 

Convênio 52, ela é totalmente inválida, pode ser questionada e que não 
existe a menor previsão para se ter uma duplicação da base de cálculo 

nessas operações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Acho que o 
assunto foi muito bem exposto pelos três, está suficientemente 
esclarecido. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Tem uma 

pergunta... um comentário e uma pergunta do Bruno. Você quer falar 
Silvio? 

Sr. Silvio Gazzaneo: [pronunciamento fora do microfone].  

Sra. Ana Carolina Zanetti: Não, é só uma observação, tem o estado de 

Sergipe. O que ele faz? Ele faz um cálculo bem maio benéfico, ele inclui 
na própria base o diferencial de alíquotas. Então, de todos os cálculos, 
ele fica, não chega a ser como era anteriormente, mas é bem menor do 

que o Convênio 52 e os outros estados que realmente acabam chegando 
na mesma base, no mesmo valor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 



Sr. Bruno Fajersztajn: Luiz, você fez um comentário quanto a adesão 

do Barroso, de vício de origem, né? De que o Difal não teria... ele, em si, 
não seria, não teria fundamento. Aí você comentou que era uma decisão 

do STF isolada, isolada em que sentido? É uma decisão e não há mais 
nenhuma a respeito ou é uma adesão contrária a várias outras em 
sentido oposto? 

Sr. Luiz Carlos: É uma decisão e não há nada mais a respeito até onde 

eu pude pesquisar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Silvio, Silvio Gazzaneo. 

Sr. Silvio Gazzaneo: Silvio. Bom dia. Silvio Gazzaneo. Bruno, esse 
ponto aí, a gente, até quando eu trabalhei com o Luiz em alguns casos 

que a gente sustentava o fluxo de positivação da norma. Aqui no 
Tribunal de Impostos e Taxas eles entendem que não há vício na lei 
estadual por ser anterior à edição da Lei Complementar 114, né? O 

ponto que o Luiz sustenta e que eu entendo correto também, é que a lei 
estadual não se tornaria legítima, seria necessário editar uma nova lei. 

Mas a jurisprudência aqui, pelo menos, no TIT, o que se tem, eu tive 
um julgamento a semana passada sobre isso, é que a partir da edição 
da Lei Complementar 114, então, fatos geradores ocorridos a posteriori, 
a legitimidade estava, a formalidade da legislação estaria cumprida. E a 
gente entende que isso não é correto, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A esse respeito, Silvio, a 

gente podia lembrar o que a Supremo julgou sobre o PIS/Cofins ao 
alargamento da base de cálculo, que foi feito antes da Emenda 
Constitucional, né? 

Sr. Silvio Gazzaneo: É, esse daí, Dr. Ricardo, é um ponto que a gente 

sempre leva em conta, mas eles estão decidindo pelo jeito mais fácil, 
né? E menos legal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos: Só fazer uma ressalva, Silvio, é que nesse caso o TIT, 

ele não pode, né? Ele nem poderia apreciar essa questão. Você tem toda 
a questão da constitucionalidade ou não. É questão para o TJ mesmo, 
né? E eu não esgotei a pesquisa, né, mas até onde eu sei, esse é o 

primeiro precedente. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Precisa para... 

Sr. Gabriel Batisti: Desculpa. Perdão. Pessoal, bom dia, Gabriel Batisti. 
Luiz, eu queria te perguntar só uma coisa, aquele precedente do 

ministro Barroso que você citou, ele parece ser específico por causa do 



contexto que é o Protocolo 21, certo? Que é a decisão do e-commerce ou 

não é desse caso? 

Sr. Luiz Carlos: Não, na verdade, respondendo, é com relação à 
cobrança do ICMS por pessoa física, né? Por ocasião da Emenda 33 de 

2001. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz. O quê que é? Você, 
Luiz. Luiz Carlos não é você? 

Sr. Luiz Carlos: Não, sou eu...  

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

Sr. Luiz Carlos: Não é da emenda 87. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luiz Carlos: Isso, se eu não me engano, esse precedente... é, 

existem dois, assim, existem, a gente sabe que existe o Difal, o Difal 
histórico, o Difal tradicional e o novo Difal. O precedente é do, se eu não 

me engano, se não me falha a memória, o precedente é do Difal 
tradicional. Agora, tudo, ele é inteiramente aplicável ao novo Difal como 
precedente. O que existe, acho que se você, você até falou na semana 

passada, mas existe uma Adin no STF para... sobre o convênio, agora 
me falha... esse próprio Convênio 93, porque esse novo Difal, ele foi 
criado por lei complementar, pela lei complementar... estou viajando, 

pela Emenda Constitucional 87, regulamentado pelo Convênio 93 e 
também, da mesma forma com uma baita de uma lacuna aí, de lei 

complementar. Então, essa questão foi suscitada, já tem uma decisão 
favorável, mas essa decisão favorável do STF, ele afasta o novo Difal só 
para as empresas do Simples. E aí, ele tangencia a questão de mérito da 

falta da lei complementar, mas a ênfase é que esse novo Difal cria um 
nível de complexidade que é totalmente incompatível com os objetivos 

do Simples. E essa questão vai voltar a ser apreciada para todos os 
contribuintes. Então, isso está na pauta do STF, a gente sabe que essas 
questões demoram muito, né, questões de repercussão geral, questão 

de Adin. Mas seria a grande oportunidade para o STF bater o martelo 
no diferencial de alíquota e todas essas questões que são suscitadas 
pela falta da lei complementar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E nesses próximos 20 anos o que a 

gente faz? 

Sr. Luiz Carlos: Consulte seu advogado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria... eu queria 
dizer que dessa discussão toda, que foi muito bem apresentada, muito 

bem exaurida, inclusive, eu fiquei com essa questão que o Brandão 



também despertou, e a segurança jurídica, onde está, né? E o 

[ininteligível] faz o quê? Nós temos lido algumas manifestações 
doutrinárias de uma escola que se auto intitula de pós positivista e pós 

modernista em que... não, o Fernando, não estou me referindo ao 
Fernando, não. Não estou me referindo ao Fernando, não. O Fernando 
tem uma postura bastante clara. Mas essa escola, ela defende, na 

verdade, ela critica toda a doutrina que sustenta o princípio da 
legalidade, a definição por lei, sem chegar aos extremos de tipicidade 
serrada, da legalidade absoluta, sem pôr apelido na legalidade, né? Mas 

ela critica praticamente a doutrina brasileira inteira e defende que a 
segurança jurídica não depende disto, né? Defende interpretações mais 

de acordo com princípios constitucionais, como os da solidariedade, 
como o da... enfim, não era da igualdade, mas também serve da 
igualdade. E eu fico pensando... ah, e a realidade social. É evidente, o 

direito deve acompanhar a realidade social. Eu fico pensando como que 
essa doutrina se encaixa na realidade do dia a dia perante assuntos 

como este, né? A realidade social no direito privado é muito mais lenta 
que a realidade social, as mutações da realidade social são muito mais 
lentas no privado do que o tributário. Essa doutrina, inclusive, nega a 

existência da sociedade no sentido da sociedade regida pelas normas, 
mas defende a sociedade de risco, né? Exatamente. O risco que o 
empreendedorismo assume, exige segurança, porque você, enfim, você 

planeja todas as suas ações, não é só no direito tributário, todas as 
ações prevendo o que pode acontecer no seu futuro. Se você tem uma 

situação como essa, que cada estado faz uma coisa, foram apresentados 
quatro critérios, né? Aparentemente todos ilegais por uma petição de 
princípio, né? E o Supremo levar 20 anos para julgar, onde fica a 

segurança jurídica, né? Então, para mim, tudo isso fica essa questão. 
Que eu não sei se nós não devemos discutir aqui num tema específico 

futuramente. Eu não me referi ao Schoueri, não... ao Zilveti e nem ao 
Schoueri, eu me referi a uma escola muito respeitada, né, mas que 
defende uma ideia que é extremamente perigosa. E hoje, nós tivemos 

uma demonstração evidente do perigo, do ativismo judicial. No fim de 
tudo nós caímos no ativismo judicial. Nós estamos dependendo do juiz 
dizer no futuro se o que você fez estava certo ou estava errado. Não é o 

futuro que é a semana que vem, tudo bem, se for a semana que vem, 
ótimo, mas é um futuro imprevisível. Eu gostaria de continuar a 

discussão, tem muita gente querendo falar. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho, 
pessoal. Fugindo, abrindo uma exceção absoluta, todas as Mesas, 1.502 
Mesas anteriores, eu vou deixar os dois que pediram a palavra falar, na 

verdade, são três. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Rapidinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rapidinho. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Na próxima semana nós não teremos 

Mesa, por isso o assunto já vai estar mais ou menos direcionado. Com 
referência à Medida Provisória 783, aquele art. 12 da original não foi 

mantido. Então, a rigor, as empresas que foram autuadas com multa 
qualificada, em tese, poderão aderir, mas a Receita Federal ainda não 
fez a portaria e existe uma lei maior, né? Que é o Código Tributário 

Nacional que proíbe que você dê anistia de multas e de juros quando 
forem caso de dolo, fraude e simulação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, até a gente podia avançar essa 

discussão, porque eu não fui nem sequer citado nessa doutrina, acho 
até bom, mas, às vezes, até há uma compreensão, porque o que eu vi 
hoje é o que eu defendo, né? Então, é um pouco... a gente precisa 

colocar as coisas no trilho, né? Então, é toda essa discussão científica 
que vocês fizeram hoje, estão de parabéns. É o que eu defendo, ou seja, 
realmente a gente ter uma discussão em cima da lei, então, nada fora 

da lei, porque a gente foge do tributário, né? Mas acho que é 
interessante a gente até avançar um pouco nessa nova escola, o quê 

que é essa escola e a crítica à escola de uma forma bastante respeitosa, 
porque é uma escola, não deixa de ser uma escola. A gente pode não 
concordar com ela, mas a gente tem que ver como ela atrapalha muito a 

segurança jurídica, em que nesse ponto que a gente está todo mundo de 
acordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E vale a pena dizer que um 

dos mais ativos defensores dessa escola e representantes dessa escola 
tem feito publicações sempre ressalvando que não é a palavra final, que 
ele está propondo o debate. Então, nós aprofundarmos o debate aqui é 

uma continuidade dessa proposta. Não é crítica depreciativa nenhuma. 
Para terminar, Luiz. Rapidinho também, por favor. 

Sr. Luiz Carlos: Só um gancho de como essa discussão é relevante. 

Difal, diferença, por menor do cálculo, mas o que, toda essa... tudo o 
que a gente discutiu aqui sobre ponto de vista formal é inteiramente 
aplicável a um ponto muito relevante, que é tributação de software, 

tributação da intangíveis. Há três semanas atrás saiu um convênio 
criando todo o regramento do ICMS sobre a software. Então, essa 
questão da lacuna da lei complementar ser suprida por convênio é 

totalmente aplicável a essa questão e você está, em jogo, toda a 
tributação de streaming, toda a tributação dos aplicativos. Então, tudo 

isso o que foi dito para o Difal a gente pode aplicar quando tiver uma 
discussão para tributação dos impostos de consumo sobre intangíveis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, muito obrigado 
a todos, muito obrigado pela presença e nos reuniremos daqui a duas 

semanas. 
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