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NÃO-CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA 

Apresentação 

O Instituto Cearense de Estudos Tributários ve 
jurídicas no campo de Direito Tributário, com a colabi 
sos do assunto, de todo o País. O resultado dessas p 
em livros que temos publicado, em conjunto com a 
expressivas editoras de obras jurídicas brasileiras. A 
os seguintes livros monográficos, de autoria coletiva 

Repetição do Indébito e Compensação no Dir 
Regime Tributário das Indenizações; 
Lançamento Tributário e Decadência; 
As Contribuições no Sistema Tributário Brasi 
Sanções Administrativas Tributárias; 
Sanções Penais Tributárias; 
Coisa Julgada - Constitucionalidade e Legali 
ria;e 
Certidões Negativas e Direitos Fundamentais 

Agora nossa pesquisa versou a questão da Não-
ma Tributário Brasileiro. Tal como tem ocorrido nas ( 
çnsa foi desenvolvida a partir de questões que forma 
lIdas pelos especialistas na matéria, tendo em vista o 
notes aspectos, todos de inegável interesse prático, da 
iaMdade em nosso sistema tributário. 

Este livro que temos a satisfação de apresentar 
fruto dessa nossa última pesquisa. Contém, portanto, 
ofertadas por ilustres operadores do Direito, às que 
especialmente concernentes à não-cumulatividade dc 

Contamos com a colaboração valiosa de mais de 
iram interessantes textos sobre o assunto. Como 

• anteriores, os autores de textos não tiveram que a 
Ficaram livres para abordar apenas as que conside: 
M~ assim, todos ofereceram valiosa contribuição 
é ~ nenhuma dúvida de grande interesse para os qu 

anoPa& 
Dividimos as questões em partes autônomas, co 
rs e indo até os aspectos específicos dos tributos 
i4a a não-cumulatividade. Assim, formulamos a 

Liwxcdução 
1.1.0 tema escolhido é relevante? 
LI,. No Brasil, a não-cumulatividade tem enseja 

ou redução do ônus representado pelo ml 
AM é Introduzida? 

JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO 
Não-cumulatividade.............................................................................262 

JOSÉ MARIA MARTINS MENDES, DENISE MARIA MOREIRA 
CHAGAS CORRÊA e MÁRCIA MARTINS MENDES DE LUCA 

	

.0 Princípio da Não-cumulatividade no Sistema Tributário Brasileiro 	288 

LEONARDO NUNES MARQUES 
.0 Princípio da Não-cumulatividade....................................................322 

MARCIANO SEABRA DE GODOI 
Não-cumulatividade ............................................................................. . 357 

MÁRCIO SEVERO MARQUES e RONALDO COIMBRA 
Não-cumulatividade do PIS e da Cofins e o artigo 17 da Lei n° 

	

11.033/2004 ......................................................................................... 	392 

PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA 
Não-cumulatividade.............................................................................408 

RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA 
• Visão Geral sobre a Cumulatividade e a Não-cumulatividade (Tributos 

com Incidência Unica ou Múltipla), e a "Não-cumulatividade" da Co- 
fins e da Contribuição ao PIS .............................................................. 423 

SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO 

	

• Não-cumulatividade Tributária ............................................................ 	449 

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 
Não-cumulatividade Tributária............................................................483 

YOSHIAKJ ICHIHARA 
Não-cumulatividade.............................................................................503 
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484 	- 	 NÃO-CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA 

econômicos. Disse, ainda, que o "princípio da neutralidade fiscal" exigia o au-
mento da alíquota na proporção do valor dos créditos recebidos, de forma a 
evitar a queda na arrecadação.' Como se tratava de uma estimativa difícil, afir -
mou que somente depois de implementada a não-cumulatividade seria possí-
vel verificar se houve ou não a quebra desse equilíbrio, o que poderia motivar 
aumento ou diminuição da alíquota inicialmente estabelecida. Para o PIS a alí -
quota passou de 0,65% para 1,65% e a para a Cofins de 3% para 7,6%. 

Com o tempo, aquele vigoroso aumento da alíquota se mostrou bem maior 
que o necessário para a pretendida neutralidade, implicando forte aumento na 
arrecadação desses dois tributos. O governo, contudo, ainda não esboçou o 
menor interesse em diminuir as suas alíquotas. Ao contrário, as mudanças in-
troduzidas na legislação tendem, quase sempre, a limitar o direito ao aprovei-
tamento dos créditos relativos às operações anteriores, o que implica direto e 
automático aumento do valor a pagar. 

Hoje, com poucas exceções, o PIS e a Cofins oneram muito mais a produ-
ção e circulação de mercadorias e prestação de serviços que antes da introdu- 
ção da não-cumulatividade. 

Não temos dúvida em afirmar, portanto, que no Brasil a implantação da 
não-cumulatividade tem ensejado aumento do ônus em relação ao tributo que 
passa a ser calculado mediante a aplicação dessa técnica. 

1.3. A complexidade e o custo inerentes à administração do tributo, tanto por 
parte do Fisco como do contribuinte, são reduzidos ou aumentados, em face 
da implantação da sistemática de que se cuida? 

Sim. Esse ponto está muito bem sintetizado por Fabio Brun Goldschmidt 
quando afirma que 

"a não-cumulatividade não é o éden que vem sendo alardeado no Con-
gresso, na imprensa, ou mesmo por diversos doutrinadores. E inegável 
que ela contribui para o insano aumento da burocracia, pública e priva-
da. Pública porque dificulta, sobremaneira, a fiscalização exigindo a 
contratação de centenas de novos servidores e a criação de complexos 
sistemas de cruzamentos de dados unicamente para que se possa verifi-
car a correta utilização/escrituração dos créditos. Privada porque boa 
parte desse serviço é jogada no colo das empresas, que passam a ser 
obrigadas a elaborar um sem-número de declarações e informações com 
o único escopo de facilitar uma tarefa que - por princípio - caberia ao 
Fisco; e tudo isso exige a contratação de técnicos, contadores, advoga-
dos e consultores, com a oneração direta do custo da produção (custo 
esse multiplicado pelas diversas etapas produtivas, a exigir, cada qual. 
O seu aparato). Da mesma forma, certo é que tais ônus prejudicam a 
competitividade do produto nacional, além de inibir - pela complexida- 

1 V Congresso de Direito Tributário em Questão, promovido pela FESDT, realizado em Gra-
mado-RS em 2006. 

SCHUBERT DE Fni& 

de - o ingresso de novos investiment 
mas não cumulativos, igualmente, 
senvolvimento da chamada economi 
a economia ilegal), além de estimul 
munidos de teses que conduzem à 
flexa, tornam ainda mais sobrecam 

Realmente, não temos qualquer dúvii 
da sistemática da não-cumulatividade impli 
e dos custos inerentes à administração do 
nado um vigoroso aumento da carga tribut 

1.4. A adoção da sistemática é geralmente 
ressalvas que neutralizam, no todo ou em 
Essas exceções e ressalvas se justificam? 
merece reflexão? 

A maior virtude atribuída à não-cumi 
tralidade à incidência do tributo durante o 
saber qual o montante total do imposto qw 
dalidade de incidência, desde a produção 
mente do número de operações intermedi 
tribui esse ônus por todas as operações? 

Tal vantagem, contudo, fica muito pr 
ziada pela adoção de diversas exceções e 
comuns em todos os tributos ditos não cu 

A legislação do ICMS, por exemplo, 
mulatividade, que praticamente estabelece 1 

cada setor da economia. Poucos são os cor 
chamado regime normal de apuração do ir 

Quando refletimos sobre a aplicação 
tos presumidos, das reduções de base de 
mercadorias adotadas como base de cálcul 
cumulatividade, constatamos que na grand 
sua condição de imposto de incidência plui 
identidade. Passa a ser um imposto amorf 
ções de interesse do Fisco, com forte preju 
quinhando a garantia da legalidade tributá 

A legislação que trata do PIS e da Col 
ro de ressalvas e exceções, determinando 
regime cumulativo para as empresas que e 

2  Fabio Brun Goldschmidt, "O Princípio da Não-ci 
Série 10, organizador: Ives Gandra da Silva Mai 
Roberto Ferraz, "Da Ausência dos Pressupostos 
nalidade das Contribuições não Cumulativas 
10.833)", Não-cumulatividade do PIS/Pasep e 
Paulo: 1013 Thomson; Porto Alegre: Instituto de 
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SCHUBERT DE FARIA 

Rompida a lógica da não-cumulatividade, cai por terra a vantagem da neu-
tralidade do ônus tributário. Resta a terrível complexidade burocrática, os ele-
vados custos e a facilidade tanto de proibições de aproveitamento de créditos, 
que muitas vezes implicam aumento do tributo por normas infralegais, como 
de práticas fraudulentas por parte de contribuintes desonestos. 

1.5. Tem sido freqüente, na jurisprudência, o exame dessa matéria? O que 
isso significa? 

A não-cumulatividade tem contribuído para um aumento exponencial na 
tensão que é própria à relação tributária. Não só a maior complexidade na bu-
rocracia fiscal, mas, principalmente, os limites e as proibições no aproveitamen-
to dos créditos aumentam enormemente a área de atrito entre Fisco e contri-
buinte. 

São muitos os conflitos decorrentes dessa situação, ocupando importante 
espaço na jurisprudência administrativa e judicial. Indicaremos, a seguir, algu-
mas das muitas questões julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça, diretamente relacionadas com a não-cumulatividade e 
que envolvem assuntos de interesse de um grande número de contribuintes: (a) 
manutenção e aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de insu-
mos e matéria-prima, mesmo quando tais compras fossem isentas da incidên-
cia do IPI ou sujeitas à alíquota zero. O STF, depois de passar alguns anos de-
cidindo a favor dos contribuintes que aproveitavam esse crédito, alterou o seu 
posicionamento e passou a considerar que nesses casos inexiste crédito a ser 
aproveitado (Ag. Reg. no RE n° 372.005-8-PR, julg. em 20.04.2008); (b) es-
tomo proporcional do crédito relativo às compras de mercadorias cuja saída 
venha a ocorrer com a redução de base de cálculo. Nesses casos o STF também 
vinha decidindo a favor dos contribuintes, entendendo que não poderia ser exi-
gido o estorno de crédito, pois a Constituição Federal vedava o crédito apenas 
nos casos de isenção e não-incidência (art. 155, parágrafo 1°, II, "a" e "b"). 
Depois o Supremo mudou sua orientação, passando a decidir que a Constitui-
ção autoriza a exigência do estorno do crédito, pois a redução de base de cál-
culo apresenta a natureza de isenção parcial (Ag. Reg. no RE n° 466.043-1-MG, 
julg. em 04.03.2008); (e) correção monetária do crédito aproveitado extempo-
raneamente. Nesse caso o STF decidiu negando o pedido do contribuinte, por 
entender que o crédito do ICMS decorrente da não-cumulatividade tem natu-
reza meramente escritural, servindo apenas para a apuração do valor do im-
posto devido em determinado período. Não tem conteúdo patrimonial e não 
está sujeito à correção monetária (Ag. Reg. no RE n° 299.605-0-PR, julg. em 
18.03.2008); (d) o Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem concedido ao 
contribuinte o direito à aplicação da Selic sobre o saldo do crédito aproveitado 
extemporaneamente, sempre que o Fisco tenha oposto óbice ao anterior apro-
veitamento desse crédito (REsp n° 1.034.398-SP, julg. em 08.04.2008); e (e) O 
direito de manter e aproveitar o crédito de IPI relativo às compras de matéria-
prima, insumos e material de embalagem, mesmo quando a saída do produto 
for isenta, foi assegurado ao contribuinte pelo STJ, inclusive para o período 

anterior à vigência do art. 11, da Lei n° 9. 
nal que o direito ao crédito do imposto de 
origem direta na Constituição e que a refe: 
citar e reconhecer esse direito, que, contud 
para o seu aproveitamento (REsp ° 1.0.' 
mesma decisão antes referida). 

2. Conceito, Origem e Finalidade 
2.1. O que se deve entender por um tribut 

A expressão tributo não cumulativo 
tributo que não se acumula. Essa classifica 
não se aplica aos tributos que incidem sob 
considerar um tributo cumulativo ou não 
alcançar um processo econômico no qual 
ções envolvendo pessoas distintas. 

Diante de um processo econômico d 
uma única vez em qualquer dessas fases t 
Fátima Rodrigues e Ives Gandra da Silva 
a não-cumulatividade pode ser alcançada 
da tributação monofásica, que alcança apc 
nômico, podendo ser a primeira (produçã 
decorrer, ainda, da incidência do tributo s 
das fases de um processo econômico. 

•A incidência sobre o valor agregado, 
uma forma, conforme ensinam Fátima Ro 
tins: 

"(...) essa modalidade de tributaçã 
nas diversas etapas do ciclo econôrr 
de forma que o contribuinte que pi 
gado a recolher o tributo calculado 
lizadas, deduzindo, porém, o mont 
à forma de cálculo, o imposto pod 
meiro caso, o valor do imposto se 
ção verificada em determinado peri 
- o que foi gasto na aquisição de m 
e, dependendo o tipo de imposto a 
produção adquiridos no período ou 
de de cálculo, também chamada 
operacionais que apresenta, não é 
var ao cálculo do valor acrescido: 

Fátima Rodrigues e Ives Gandra da Silva Martm 
PIS/Pasep e Cofins", A Não-cumulatividade do 
dro Paulsen, São Paulo: IOB Thomson; Porto A 
p. 18. 
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verificadas em um período, o das aquisições de matérias-primas, mate-
riais secundários e investimentos; ou b) mediante o método de subtra-
ção 'imposto sobre imposto', que consiste em deduzir do imposto a pa-
gar pelas vendas realizadas em determinado período, o valor do impos-
to que incidiu sobre matérias-primas,, materiais secundários e investi-
mentos adquiridos no mesmo período."' 

Assim, um tributo é não cumulativo quando incidir sobre apenas uma das 
fases de um processo econômico, ou também quando sua incidência alcançar 
apenas o valor agregado em cada uma dessas fases, apurado por uma das for -
mas de cálculo acima referidas. 

2.2. Onde surgiu a idéia de tributos não cumulativos, ou incidentes sobre o 
"valor agregado"? 

A doutrina indica que a não-cumulatividade foi aplicada pela primeira vez 
na França, em 1954. 6  

2.3. Tributo não cumulativo é  mesmo que tributo incidente sobre o valor 
agregado? Caso não seja, quais semelhanças e diferenças podem ser 
apontadas entre essas duas figuras? 

Como dissemos na resposta à pergunta 2.1, um tributo que incide sobre 
apenas uma das fases de um processo econômico é não cumulativo, pois o seu 
ônus não se acumula no decorrer desse mesmo processo, embora não tenha 
qualquer relação com o valor agregado em cada uma das suas fases. 

A tributação sobre o valor agregado, portanto, não é a única maneira pela 
qual um tributo é não cumulativo, embora seja a mais lembrada quando se tra-
ta desse assunto. - 

A não-cumulatividade é gênero e a tributação sobre o valor agregado é 
espécie. Assim, não é o caso de buscarmos semelhanças ou diferenças entre tri-
buto não cumulativo e tributo sobre valor agregado. 

2.4. Qual(is) a(s) finalidade(s) da não-cumulatividade? Quais vantagens 
podem ser obtidas, com a adoção dessa sistemática em relação a 
determinado tributo? 

A não-cumulatividade sob a forma de tributação pelo valor agregado é a 
sistemática de preferência do Fisco brasileiro, que aponta como finalidade a ser 
alcançada com a sua adoção a neutralidade da incidência do tributo durante as 
diversas etapas do processo econômico. Isso não só diminuiria a carga tributá-
ria, como permitiria se saber qual o montante total do imposto que onera o pro-
duto sujeito a essa modalidade de incidência, desde a produção até o consumo 
final, independentemente do número de operações intermediárias, ao mesmo 
tempo em que distribui o ônus fiscal por toda a cadeia de operações. 

Fátima Rodrigues e Ives Gandra da Silva Martins, "A Não-cumulatividade das Contribuições: 
PISfPasep e da Cofins", ob. cit., p. 18. 

6  Hugo de Brito Machado, Aspectos Fundamentais do ICMS, São Paulo: Dialética, 1997, p. 132. 

SCHUBERT DE FARIA 

Essa anunciada finalidade, contudo,: 
diversas exceções e ressalvas que sempr 
cumulatividade ou impedem a obtenção 
o ônus fiscal em determinada etapa do pr 
mos sobre as vantagens da não-cumulath 
gunta 1.4. 

Ainda sobre a finalidade da não-cun 
bre isso diz a exposição de motivos da Me 
to de 2002, que a instituiu na apuração da 

"2 - A proposta, de plano, dá curs 
brança das contribuições sociais in 
instituição da cobrança monofásica 
se pretende, na forma desta Medid 
der-se à introdução da cobrança es 
mente com o PIS/Pasep para, post 
para o Financiamento da Segurida 
3 - O modelo ora proposto traduz d 
ma tributário brasileiro sem, entre 
contas públicas, na estrita observâi 
cal. Com  efeito, constitui premissa 
carga tributária correspondente ao 
cobrança do PIS/Pasep. 
4 - Cumpre esclarecer que qualqu 
manter o montante arrecadado im 
ção da carga tributária entre setore 
(...) 
44 - (... 
a) a introdução da incidência não ci 
prevista nos arts. 10  a 70,  rigoros 
cal, porquanto a alíquota estabelec 
projetada, precisamente, para comp 
culo."7  

A "modernização do sistema tributári 
risco o equilíbrio das contas públicas" é fi 
ral, impedindo verificar se foi alcançada. .A 
trou-se falsa, pois implicou importante inc 
Cofins. Ao que parece, a real finalidade d( 
cumulatividade em relação ao PIS e à Cofin 
to da alíquota desses tributos e ao mesm 
manipulação do ônus que representam, mt 
créditos, reais ou presumidos. 

Conf. informa o site da Presidência da República 
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2.5. Pode-se dizer que a substituição tributária "para frente" neutraliza, em 
parte, essas vantagens? 

A substituição tributária "para frente" é instituto que deforma o Sistema 
Tributário, na medida em que impõe como regra geral a incidência de tributo 
antes da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação tributária e sobre 
uma base de cálculo estimada pelo Fisco, contrariando a lógica jurídica e fe-
rindo de morte o princípio da legalidade. De todo modo, com a inclusão do 
parágrafo 7° ao art. 150 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal admitiu 
a sua validade. 

Essa modalidade de substituição é aplicada em relação aos tributos de 
múltipla incidência em um mesmo processo econômico. Consiste na atribuição 
a um dos contribuintes (que passa a ser o contribuinte substituto) da responsa-
bilidade pela apuração e recolhimento do tributo que ainda incidirá sobre as 
etapas seguintes e será devido por outros contribuintes (que passam a contri-
buintes substituídos). 

Na verdade, tal sistemática implica a transformação da múltipla incidên-
cia em única incidência, embutindo a grande desvantagem de permitir a cobran-
ça do tributo antes da ocorrência do seu fato gerador e com base de cálculo es-
timada pelo Fisco. Além disso, concentra o ônus fiscal em uma única etapa do 
processo econômico, esvaziando a vantagem anunciada da não-cumulativida-
de, conforme dissemos na resposta à pergunta 1.4 acima. 

2.6. Um tributo monofásico, incidente apenas em um momento da cadeia 
produtiva, é também não cumulativo? Atenderia, caso positivo, a exigência 
do art. 154, 1, da CF188, caso se tratasse de imposto residual? 

Sim. Um tributo residual de incidência única seria um tributo não cumu-
lativo e atenderia à exigência do inciso 1, do art. 154, da CF/88. Destacamos, 
contudo, que a Constituição garante aos contribuintes do ICMS e do IPI o di-
reito à compensação do que for devido em cada operação com o montante co-
brado nas anteriores.' 

Com relação ao ICMS vale observar ainda a previsão constitucional da 
possibilidade de sua incidência única em relação aos combustíveis e lubrifican-
tes.9  

3. O Princípio e os Limites à sua Regulamentação 
3.1. E possível falar-se hoje, no Brasil, em um princípio constitucional da 
não-cumulatividade? Caso afirmativo, em relação a quais tributos? 

A doutrina tem marcada divisão quanto a considerar a não-cumulativida-
de como um princípio constitucional. Hugo de Brito Machado, depois de indi-
car essa divergência, ensina que a não-cumulatividade pode ser vista como prin-
cípio e também como técnica. E princípio quando enunciada genericamente e 

8  CF/88, art. 153, parágrafo 30,  II, e art. 155, parágrafo 2°, 1 
CF/88, art. 153, parágrafo 2 0, XII, letra "h". 

SCHUBERT DE FARI? 

técnica quando vista pelo modo como se 
mo Tribunal Federal tem referências reitc 
vidade, como se pode verificar nos casos 
gunta 1.5 acima. 

Não podemos deixar de considerar, 
expressamente que, com relação ao IPI e 
dará mediante a compensação do que for d 
tante cobrado nas anteriores. Isso a lei na(  
de melhor disciplinar a técnica da não-cu 

Com relação às contribuições para 
impostos residuais, não há referência ao r 
mulatividade. Na resposta à pergunta ante 
um tributo de incidência única - e por iss 
essa exigência constitucional.` Nesses ca 
nição do modo pelo qual será alcançada a 
com relação à Cofins e antes da Emenda 
mo decidiu que o legislador que instituiu 
à exigência contida no inciso 1, do art. 15 

Vale destacar, ainda, que o Supremo 
considerou "princípio da não-cumulativid 
reito ao aproveitamento do crédito de IC 
sobre os bens adquiridos para integrar o ai 
lecimento. 13  O direito ao crédito nessas s 
nosso ordenamento com a Lei Compleme 
visão do valor respectivo em 48 parcelas 
vo, e até aqui repetidamente postergado ( 
que tem previsão para ser aproveitado ape 
Essa postergação é de validade duvidosa, 

3.2. Na implementação da não-cumulativ 
infraconstitucional estabelecer-lhe restri 
em certas situações, prazo para o aprovei 
alguma diferença, para a aferição da vali 
não-cumulatividade haver sido deter,nint 

A supremacia constitucional impõe qi 
podem alterar o conteúdo ou o alcance da 
sim, é imprescindível o prévio exame da r 
tividade, antes de se aferir a validade das 
temática. 

Hugo de Brito Machado, Aspectos Fundamentai 
CF/88, arts. 154, 1, e 195, parágrafo 12. 

12  Ag. Reg. no AGTR n° 550.491-8-RI, em 21.06. 
13  RE no 200.168-6-RJ, 08.10.1996; Ag. RE n° 

413.077-7-SP, 28.09.2004 - www.stf.gov.br . 
14  LC n° 8711996, arts. 20 e 33, com a redação dai 
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SCHUBERT DE FARI, 

Como vimos na resposta à pergunta anterior, a Constituição de 1988 não 
faz referência ao modo pelo qual será obtida a não-cumulatividade nas contri-
buições para a seguridade social e nos impostos residuais. Fica o legislador li-
vre para estabelecer uma forma que evite acumular o ônus do tributo durante 
as operações que integram um processo econômico, sendo possível, inclusive, 
criar um tributo de incidência única - e por isso mesmo não cumulativo - para 
atender a essa exigência constitucional. 

Ao tratar do ICMS e do IPI, todavia, a Constituição diz expressamente que 
a não-cumulatividade se dará mediante a compensação do que for devido em 
cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Isso a lei não pode 
mudar, mesmo que a pretexto de melhor disciplinar a técnica para se alcançar 
a referida não-cumulatividade. Assim, o direito ao crédito do tributo devido na 
operação anterior não pode ser suprimido. Registramos que o Supremo enten-
deu válida a técnica utilizada no Convênio n° 66188, que aplicou o chamado 
crédito físico. Nessa modalidade somente pode ser aproveitado o crédito rela-
tivo ao imposto incidente nas entradas dos produtos que venham a sofrer tribu-
tação direta quando da saída do estabelecimento adquirente, ou quando incor-
porados a um produto industrializado ou beneficiado, ou seja, quando tenham 
a condição de insumo estrito senso. Admitiu o STF, portanto, a possibilidade 
de a lei negar o direito ao crédito dos valores do imposto antes incidente na 
aquisição de bens para integrar o ativo permanente ou para o consumo no nor -
mal exercício da atividade do contribuinte.` Esse entendimento dajurisprudên-
cia do STF teve como base a posição antes adotada pelo antigo Tribunal Fede-
ral de Recursos.` 

3.3. Caso não exista determinação constitucional para que determinado 
tributo seja não cumulativo, o legislador infraconstitucional pode, mesmo 
assim, adotar essa sistemática? Será ele então, nessa hipótese, livre para 

"Ementa: Tributário. Pretendido Crédito Relativo ao ICMS Incidente sobre a Energia Elétri-
ca Consumida em Estabelecimento Comercial.Descabimento. 'Não implicará crédito para 
compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes, a 
entrada de bens destinados a consumo ou à integração no ativo fixo do estabelecimento' (art. 31, 
II, do Convênio ICMS 66188). Se não há saída do bem, ainda que na qualidade de componen-
te de produto industrializado, não há falar-se em cumulatividade tributária. Recurso não co-
nhecido." (STF, ia  T., RE n'200.168-6-RJ, Rei. Min. limar Galvão - www.stf.gov.br ) 
"Tributário. IPI. Princípio da Não Cumulatividade. Telas e Feltros. Fabricação de Papel. Cons-
tituição, art. 21, par. 3°; CTN, art. 49. Lei n. 4.153, de 1.962; Lei n. 4.502, de 1.964; Decreto-
lei n. 1.136, de 1.970; Decreto n 56.791, de 1.965; Decreto n 61.514, de 1.967; Decreto 
n. 70.162, de 1.972; Decreto n. 83.263, de 1.979. 1. A dedução do IPI pago anteriormente so-
mente poderá ocorrer se se trata de insumos que se incorporam ao produto final ou, não se in-
corporando, são consumidos no curso do processo de industrialização, de forma imediata e 
integral. H. Telas e feltros empregados no processo de fabricação de papel e celulose, inexis-
tência do direito ao credito do IPI. III. credito físico: sua adoção pelo direito brasileiro. IV. 
recurso provido." (Rei. Mia. Carlos Mano Velloso, Revisor Mia. Hugo Machado - TFR, julg. 
em 27.09.1982, AC 34.898-SP, 4  T., Fonte DJ de 25.11.82 - www.stj.gov.br  - jurisprudência 
do TFR) 

estabelecer quaisquer restrições ao uso õ 

contribuintes que poderão se submeter a 
Sim. A falta de previsão constitucion 

ter a apuração de um tributo a uma técnic 
dade. Tanto é assim, que a Medida Provi 
instituiu a não-cumulatividade para o PIS 
cional para tanto. 17  Na ocasião o legisla 
contribuinte deveria calcular o tributo pel 
sua receita e deduzir o valor decorrente dl 
bre as despesas relativas a bens adquirido 
zados como insumos, energia elétrica, aluI 
de bens para o ativo imobilizado, assim 
imóveis de terceiros. Não existia uma rela 
o fato de ter havido incidência e ou pagai 
ções anteriores. 

Posteriormente e em especial depois 
de para a Coflns, 18  o legislador passou a ir 
aproveitar créditos, assim como inúmeras 
tica não cumulativa desse tributo, o que toi 
mente complexa. 

Tais limitações ainda não tiveram a s 
Tribunal Federal ou Superior Tribunal de 
que não nos parece possível que uma lei q 
cumulatividade para determinado tributo, 
mediante débitos pelas saídas e créditos p 
ao aproveitamento de determinados crédito  
buto cumulativo. 

3.4. Adotada a não-cumulatividade, há cn 
são válidas, e quais não o são, no que per 
ao cálculo do tributo por essa sistemática 
consideravelmente a alíquota de um tribw 
passará a ser não cumulativo, e, paralelai 
diversas restrições ao uso de créditos? 

Em nosso País, a implantação da nã 
como resultado um grande aumento do ôn 
se torna não cumulativo, sobretudo com 
enorme complexidade das normas que tratã 
tas das normas que se propõem a regular 

17  Com a Emenda Constitucional a° 42, de 19 de de: 
fo 12 ao art. 195, determinando que a lei definiu 
quais as contribuições de seguridade incidentes 
não cumulativas. 

18  Lei n° 10.83312003. 
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impõem limites ao aproveitamento do crédito inerente a essa sistemática, o que que culmina com a receita, e não 
implica elevar o ônus. processo formativo de um determ 

Entendemos que o limite ao aproveitamento do crédito decorrente da sis- um processo formativo de um pro' 
temática da não-cumulativade, sempre que implique tornar o tributo cumulati- caráter físico a ele relativos, o proci 
vo, é inválida, pois contraria a própria essência desse instituto jurídico. da na direção de todos os elementos 

A não-cumulatividade foi elevada à categoria constitucional e a lei não a sua obtenção. Vale dizer, o unive 
pode alterar o seu conceito e alcance, como está declarado no art. 110 do CTN. cumulatividade de PIS/Cofins é ma 
E certo que não existe fórmula única e exclusiva para se chegar a um tributo não Embora a não-cumulatividade seja i 
cumulativo. Mas é igualmente certo que existem critérios seguros para se iden- a diferença de pressuposto de fato 
tificar quando um tributo - que deveria ser não cumulativo - se toma cumulati- ta) faz com que assuma dimensão 
vo. Sempre que isso vier a ocorrer, a norma que estiver impondo essa situação tender aplicar na interpretação da 
será inválida. formulações construídas em re1aç 

rentes pressupostos constitucionai 
3.5. Se um contribuinte submetido à sistemática da não-cumulatividade dência de PIS/Cofins; e c) contrar 
adquirir bens ou serviços já tributados através de substituição tributária pois esta se forma a partir do pressi 
"para frente ", é possível o aproveitamento do crédito correspondente? Há disso a constatação de que o ponto 

diferença na hipótese de, em vez de substituição propriamente, dita, tratar-se plica o sentido das normas que comp 

de tributação monofásica no início da cadeia? ainda que eventualmente utilizen 

A adoção da técnica da substituição tributária implica negar a única van- âmbito do IPI, serem também dife 

tagem da não-cumulatividade, pois concentra todo o ônus tributário em um se agregue indissociavelmente à i 
único ponto do processo produtivo. A substituição tributária como vem sendo Ross no seu clássico Tâ-TO. O sig 

praticada no âmbito do ICMS, por exemplo, toma esse imposto de incidência determinado pelo contexto em que 

única. ficado das palavras utilizadas nas 

Sendo assim, um produto sujeito à substituição tributária não acarreta dé- pectivo pressuposto de fato constit 

bito ou crédito para os contribuintes que com ele realizem operações. Depois utilizada num contexto cujo pressuj 

da incidência única do imposto cobrado por substituição tributária, as operações tido e alcance diferente do que resi 
to de fato é 	produto industrializa seguintes - tributadas que foram por antecipação - não podem mais ser alcan- 

Partindo da distinção acima referida, çadas por esse tributo. Não há, portanto, diferença entre a substituição tributá- 
nica da não-cumulatividade usada na apur ria para frente e a tributação monofásica no início da cadeia. 
to sobre imposto, e aquela usada na apur 

3.6. Quais as principais distinções entre aforma com que a 
base. 

 
não-cumulatividade foi adotada no âmbito do IPI, do ICMS, do PIS e da 

3.7. Há alguma relação entre a não-cumu 
Cofins? 

Responderemos a essa pergunta com as palavras precisas de Marco Auré- 
do CTN? E correto o entendimento de qu 
indireto e repercute, e todo tributo cumult 

lio Greco, que muito bem se posicionou sobre a questão, dizendo que Já escrevemos que é inconstitucional 
"a não-cumulatividade é técnica voltada a dimensionar o montante da indébito tributário, prevista no art. 166 do 
exigência a recolher, porém 	- como técnica que é - não possui essência Além disso, não é juridicamente se 
própria que permita considerá-la isoladamente como se apresentasse diretos e indiretos. Conforme registra Alioi 
natureza jurídica autônoma. Não se pode olvidar que estamos perante ferido no RE n° 45.977, 
contribuições cujo pressuposto de fato é a 'receita', portanto, a não-cu- 
mulatividade em questão existe e deve ser vista como técnica voltada a 
viabilizar a determinação do montante a recolher emfisnção da receita. 19 "Não-Cumulatividade no PIS e na Cofins", N& 

Esta afirmação, até certo ponto óbvia, traz em si o reconhecimento de ob cit., pp. 108 e 109. 
20  Schubert de Farias Machado, "O Direito à Rep 

que o referencial das regras legais que disciplinam a não-cumulativida- Indébito e Compensação no Direito Tributário, 
de de PIS/Cofins são eventos que dizem respeito ao processo formativo Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET, 1999, p. 402. 



•Z0t7 d '6661 'J231 :zpwoJ 	0!19TTU :on 	OAJUUOJ oss000d or o!cTsoJ mozip onb 
os 'opqo1IAI ol!jg op °H 	'oJpJnqyj oJ!al!U OU or3vsuadwo3 a oiqpuJ 

-1p!ATTflUiflO-OU 1 uiuidiosp rib s2o 
op ov3zjada 	oTq9puJ op o2adaj 	oiau 	o,, 'opaqo,s suj ap ioqnqo 

60T 	80T dd 'uio qo 	p o:uom!ooqu000J o  !s 	ziji 'rnAq9 01U 

'su!:foJ vp a dasvJ,gJd op apvpittlw/flUIfld-OVJJ 'SUJO 	1U 	SJd OU 	61 	Vl•7d3?J VjV O5Ufl.J'U! 	JO1JjOOOJ R 	U11jUOffl 

E 1P11jOA 13!U391 011100  12SIA  JS OAp O 

-n3-ou r 'o3uipod ',rijonoi,oiij op oi 
'LL6* Ç-P u DJ OU OTJOJ 	.oluLjod 

-ojcl OIOA jJSTTU TU 'OJ!j1[ mUJO!jy JS!J UUOJUO 	SO1JIpUi O SOOJT 	
sowso onb Jp!AjO pod os O N 

ossuiuosoidt, os omoo o2u!u1p1os! 
tuo soinqljl sop Oo!J!SS1jo L, iJnos o1uOm1o!Pun[ 	Ou 'OSSip 	9IV iiouoss inssod oim - 	onb oiuo 	omoo - 

OZNLJ O 	99J 	Jt ou 1jsiAaId 'ouinqLii oiqpuJ 
op oi5iiadaj op oiiaup crn oi5ipimj 	juo!onirisuoouT 	onb SOUJOAOJOS 	

ouuom o Juoisum!p 1 	pjOA RO!tI 
onb opuozip 'oisnb i aiqos nouc 

anaiadai opu a oaqp a ot.iw7nuino oJnqJJ opo a 'arnojadai a oaqpu -aInv oop ap ssioaid sJA1j1d s moo 
? oilw/nwno opu oJnqJ1 opoj anb ap ojuauqpuarna o oauoo 	IV 	ai-' 	- 

991 IJV OU oisodsip o a apvpviniuno-opu JJ aua ovávIai VWfl1V P11 L vp a Sjcf op 'pijjj op 'jj op oiquip 

vq 	
ti anb moi vuuof vanua  

as 
àiqos asvq op i SU!JOD/SId op o5indi 1u ipisn tlonbu o 'ozsodwz aiqos o 
-sodun p 	SIAIDI op 0icii op o5nd 1u i3pisn apVp!tl4W/flU1fldO72U J) 1O!U 	1!OPIO p OL)Jui OU °! 

inop i 'puoJoJ iioi 0E5u!:ls!p ip OpU!1.fld 	
-nqu3 o5imisqns i OJUO 15UOJOJ!P 'oiiut 

onb opipuoiuo mo iuu 	m 
6j;opoJom op o5inauo i no op1zTjlUJsnpui o2npoid O 9 oiij op o 	-uioi jos snm mopod ou - oid!ooiu 

-sodnssojd o onb mo oxouoo op 	inso onb op oivaiojip oouoj 	soo5odo s 'unqu o5rnsqns iod op 

-uos omnssi 	T000J, i 	owj op osodnssaid ofno oixoiuoo mnu pzijin 	siodoU so5jodo mozipoJ aio moo onb s 

iwd y op1oJip?nb oiuomjinioioniusuoo owj op osodnssojd oATpod 	-op 	uio ou unqui o5insqns 	oi p  
-sai ojod opiuJop 9 spimuuxo Sial Sim S1P1Z!T!Jfl sJA1I1d sip opoj 
-TUTS o 'oso ON 	JApd 	pizqun onb mo oxoiuoo oiod opimniuoiop 	ou9pou! ap oisodui osso 	'ojdmox 

O JOfl3OPO1UT OU OjWOOAO O 	•- 	opuos UJOA omoo tlgçjnqun o5in2usqn5 v 

jjy noJsuomop of omoo - jwjd 	OuOmOAiOossipui ono 	mn mo ouinqu snu9 o opoi UUOOUOO 

onb op 	ou op1ojiuis o so3uoJojip m9qm1 moios 'IclI op o3iqm 	-USA umun. u nou ioqdmi iunqu oii 

ou spizijun sJAjd simsom sL, mozijun oivamjiniuoo onb L'puTLI 	01 dpvj vp 
'suuoj/sId op ojuoumuopJoqns o moçdmoo onb simuou s1p opnuos o EoTjd 	as-ivwii 'vip aivawvudod op3wpsqns' 

-mi onno 	puoiomnsuoo ipipd op oiuod o onb op opStntlsuoo i ossip 	P11 i auapuodsaoo 01p9J3 op ouauw 

m9jy onpod, ou o 	i000J, oisodnssojd op n1md 	uuoj os 	so siod 	vJpnqJJ op5mnsqns ap StVJW sOp 

'ouxo Ep tuoui uljuejo03 E jiuixuoo (o o SUiJO/SId op ltLOU9p 	apvpt'uw/nuina-OpU vp V3iJpWdJSls 
-joUl ip oppipmoT31J L, J!OJ 	(q suUOioruqsuoo soisodnssojd souoi 
-OJTp 50 J1JOp!SUOOSOp (E10 IdI OU o5ijoj mo s1pjni2suõo soQjnuuoJ 
no souoiijo SU!JO/SId op SimLIOU Sp o5ojd.ioiui rnJ =TIdu iopuol 	o5rnuis osso opuodmi JOAjlSO onb =ou 
-aid 'ozJ iiso JOd souT1sip iijiod o osomip uwnssL, onb moo zij (itt 	-Tjnmno flUO2 OS - oAjnmno OU JOS tu 
-10001 SUSJOA ojwzipu.i2snpui onpod) owj op o2sodnssojd op 3UoJoJTp 	-uOpi os ind sonos sojJ9jJo mols!xo onb 
'SU!JoJ/SId o 1d1 u mnmoo m9p! mn ifos oppiAiwjnmno-ou u rioquigou o2nqUl mn u noqo os imd tAisn13xo o 

op 'ojdmoxo jod 'onb op olduiu siRm 9 SUODISId op oppTAiwjnmno 	NJ3 OP 011 *pm oi opvvoap LIMO omoo ' 
-ou ijod s!oAd10 souomojo op OSJOATUfl o 'ozip OIiA o5uoiqo uns: g 	ogu ioj -e o pmoionplsuoo 1TJO0flO 
itmd SOUAOjOJ (siimoiounj no sooisjj) souomojo SO sopoi op o15oJip iu ip 	ç 	oopjinF o1mT3su! ossOp 1jOU9SSO ij. 
-itjuodi 1ti000J mun op OAfliIUOJ oss000d o 'soAijoJ ajo L, ooTsjj jolyjLJ 	-i1jnmn3 oinqui o MujoionbTIdwi onb OJ( 
op SOIUOAO op opiuos ou iiiuodi oinpod mn op OAfl1UUOJ oss000d mn 	-515 13p oiuoi000p O1Tp910 0j3 O2UOTI119110A0J 
oiuimbuo 'oiuompo 	oinpod opimiunojop mn op 0AT3IUuJOJ oss000d 
or oiiodsoi mnTp onb SOIUOAO sLuodL, ou o 'ii000i i moo imimjno onb 	onb o 'oumo1sis OSSO L, OUOJOUJ oiip9Jo O 

961v 	OGVH3VLAJ SVIUVJ 3C1 1H38flH09 	viyinalIJ 	avainiu 



496 	 NÃO-CUMLJLATIVIDADE TRIBUTÁRIA 

"( ... ) os financistas ainda não conseguiram, depois de 200 anos de dis-
cussão, desde os Fisiocratas do século XVIII, um critério seguro para 
distinguir o imposto direto do indireto. O mesmo tributo poderá ser di-
reto ou indireto, conforme a técnica de incidência e até conforme as os-
cilantes e variáveis circunstâncias do mercado, ou a natureza da merca-
doria ou a do ato tributado. Para não alongar essa verdade, reporto-me 
às lições de O. Jèze (Cours El Science Finances, p. 398/9), que uma das 
mais recentes obras eleva ao título de maior financista da França neste 
século. A falta de um conceito legal, que seria obrigatório ainda que 
oposto à evidência da realidade dos fatos, o Supremo Tribunal federal 
inclina-se a conceitos econômicos-financeiros baseados no fenômeno da 
incidência e da repercussão dos tributos indiretos, no pressuposto errô-
neo, data venha, de que, sempre êles comportam transferência do ônus 
do contribuinte de jure para o contribuinte de facto. Então, haveria lo-
cupletamento indébito daquele às expensas deste, motivo pelo qual de-
veria ser recusada a repetição. E o suporte pretendidamente lógico da 
súmula 71 "21 

O ICMS e o IPI há muitos anos estão sujeitos à sistemática da não-cumu-
latividade e também são considerados indiretos, sobretudo em razão de o seu 
valor ser expressamente destacado do preço do produto nos documentos fiscais. 
Isso, contudo, não nos permite estabelecer uma relação direta entre a não-cu-
mulatividade e a classificação desses impostos como indiretos, até porque o 
tributo direto e cumulativo pode repercutir na formação do preço. 

4. IPI 
4.1. Na hipótese de o contribuinte do IPI adquirir produtos isentos, não 
tributados ou tributados com alíquota zero, e vender produto tributado, é 
possível aproveitar o crédito relativo às entradas? Caso afirmativo, como 
será ele calculado? 

Essa questão foi recentemente definida pelo Supremo Tribunal Federal, 
que decidiu não ser possível ao contribuinte do IPI que adquirir produtos isen-
tos, não tributados ou tributados com alíquota zero, e vender produto tributa-
do, aproveitar o crédito relativo às entradas. Entenderam os Ministros do Su-
premo que a expressão utilizada pelo constituinte originário - montante "cobra-
do" na operação anterior - afasta a possibilidade de admitir-se o crédito de IPI, 
quando nada tenha sido cobrado na operação de entrada de produtos isentos, 
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 22  

Resta ressalvar, contudo, que o posicionamento do STF não impede o con-
tribuinte de aproveitar o crédito relativo ao tributo efetivamente pago nas ope-
rações que ocorreram antes da operação isenta. A regra constitucional que im- 

21  STF - Recurso Extraordinário n°45.977; Recorrente: Estado do Espírito Santo; Recorrido: João 
Zanotti; Publicação: 22.02.1967. 

22  Ag. Reg. no REx n° 372.005-8-PR, em 29.04.2008 - www.stf.gov.br . 

SCHUBERT DE FARI! 

pede esse aproveitamento diz respeito ap 
reza de exceção ao princípio da não-cumu 
interpretada de forma restritiva, não se ap 

4.2. Faz alguma diferença, para a resposi 
insumo submetido a isenção regional? N 
nessa hipótese, não neutralizaria complei 

Aqui é importante esclarecer que diai 
Supremo Tribunal Federal passou por três 

No primeiro, ainda em 1998, admit 
mesmo quando a operação anterior era ise 
tabelecido na Zona Franca de Manaus. Th 
pe para o preparo da coca-cola, que sofria  
outras regiões do País, sendo isentos apena 
cá de Manaus. Considerou o Plenário do 
ao crédito do IPI, nesses casos, implicari 
medida em que igualaria o preço dos fabri 
dos na Zona Franca não mais poderiam 0ff 
dito do imposto. Restaria a isenção reduzi 

Depois, o STF alargou esse entendini 
casos de isenção, e em seguida aos casos 
à alíquota zero. 25  

Por fim, os contribuintes passaram ar 
dito de IPI, mesmo quando a matéria-prim 
tabela do IPI como NT. Para tanto, usarai 
valor do crédito a alíquota do imposto mci 
da industrialização. Foi quando o STF alt 
negar o direito ao aproveitamento do créd 
fosse isenta, sujeita à alíquota zero ou nã 
posta à pergunta anterior. 

Ao adotar esse novo posicionamento 
tais casos e aqueles nos quais havia confer 
tasse de isenção para estímulo do desenvo. 

4.3. Caso se dê resposta afirmativa à que 
insumos submetidos em todo o território 11 

haverá violação ao princípio da seletivkk 
essencialidade? Um mesmo insumo, usad 
fabricação de remédios, dará direito a um 
e a um diminuto - ou inexistente - crédito i 

Respondemos negativamente à quesfl  
princípio da seletividade - de igual status e 

23  CF/88, art. 155, parágrafo 2°, H. 
24  STF, RE n° 212.484-2-RS, julg. em 05.03.1998, 
25  STF, RE n° 350.446-1-PR, julg. em 18.12.2002, 
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relativo à entrada de insumos seja aproveitado mediante a aplicação da mesma 
alíquota que incidente na saída do produto resultante. Realmente, a aplicação 
seletiva do IPI restaria não só anulada como brutalmente invertida, se um mes-
mo insumo, usado na fabricação de bebidas ou na fabricação de remédios, im-
plicasse elevado crédito no primeiro caso, e diminuto - ou inexistente - crédito 
no segundo caso. O Supremo também considerou esse aspecto na decisão re-
ferida na nossa resposta à pergunta 4.!, como se vê no voto do Ministro Marco 
Aurélio de Melo. 

4.4. Na hipótese inversa, de saída de produtos isentos, não tributados ou 
tributados com alíquota zero, subsiste o direito ao aproveitamento dos 
créditos relativos às entradas tributadas? O art. 11 da Lei 9.779199 veicula 
norma de direito material, constitutiva do crédito, ou meramente 
procedimental, relativa à forma de sua utilização, podendo ser aplicada em 
relação a créditos decorrentes de entradas anteriores à sua vigência? 

Essa questão foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, que uniformi-
zou seu entendimento considerando que o direito do contribuinte do IPI ao cré-
dito nessa situação era anterior à Lei n° 9.779199, cujo art. 11 tem caráter me-
ramente elucidativo e explicitador. Apresenta nítida feição interpretativa, poden-
do operar efeitos retroativos para atingir operações anteriores ao seu advento, 
em conformidade com o que preceituã o art. 106, inciso 1, do Código Tributá-
rio Nacional. 26  

5. ICMS 
5.1. Em face do disposto no art. 155, parágrafo 2°, II, da CF188, o que deve 
ocorrer em face da concessão de isenção subjetiva, ou imunidade, a 
contribuinte situado em zona intermédia da cadeia de circulação de uma 
mercadoria? Perdem-se os créditos relativos às operações anteriores? 

Na vigência da Constituição de 1969,0 Supremo consagrou o entendimen-
to segundo o qual uma operação intermediária realizada com entidade imune 
não retirava do posterior adquirente da mercadoria o direito ao crédito relativo 
ao 1CM incidente nas operações anteriores. Isso ocorreu quando os torrefado-
res que adquiriram café nos leilões promovidos pelo Instituto Brasileiro do Café 
- IBC (entidade imune) pleitearam o direito ao crédito relativo à operação an-
terior na qual o IBC havia comprado o café dos produtores, que fora regular-
mente tributada. Entendeu o STF que havia o direito ao crédito em razão do 
princípio da não-cumulatividade. A multiplicidade de casos deu origem à Sú-
mula n° 571: "O comprador de café ao IBC, ainda que sem expedição de nota 
fiscal, habilita-se, quando da comercialização do produto, ao crédito do 1CM 
que incidiu sobre a operação anterior." 

Diante do posicionamento da nossa Corte Suprema, o governo tratou de 
promover uma alteração na Constituição, de forma a proibir a manutenção do 

26  REsp n° 1.034.398-SP, em 08.04.2008 - www.stj.gov.br . 
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crédito do 1CM, quando na cadeia de cir 
isenta ou sobre a qual não incida o imposs  

A Constituição de 1988 repetiu aqu 
dar entendimento segundo o qual 

"o princípio da não-cumulativi& 
pago na entrada da mercadoria co 
da, evitando-se a sua cumulação. 5 
não há possibilidade de cumulação  
sação. Disciplina, ademais, do art. 
deral ... ". 28  

Esse entendimento tem levado, conta 
ção é conferida nas últimas etapas de circi 
ção às operações posteriores em um aum 
tributária como um todo, pois nas operaç 
to incidirá como se a primeira operação 
operações anteriores se perde e são anula 
cumulatividade, que mais uma vez servin 
to disfarçado de tributo. 

5.2. No caso de produto submetido à sub.i 
fabricado em determinado Estado e trans 
federação, é possível cobrar-se o ICMSs 
produto já fora integralmente tributado a 
fabricante? 

A substituição tributária implica a Ir 
de circulação da mercadoria, da produção 
trado o valor que a mercadoria terá ao che 
ele é aplicada a alíquota do imposto. Sen 
dência do ICMS em qualquer das etapas 
frete relativo ao transporte dessa mesma 
inclusive o frete - foi (ou deveria ter sido) 
bre o qual o imposto foi cobrado antecipa 

5.3. Quais limites devem ser observados  
regulamentação da técnica da não-cumul 
prorrogação do termo inicial para o apro 
aquisição de bens de uso ou consumo? 

Nas respostas às perguntas anteriore 
válida a técnica de não-cumulatividade ac 
faz, negando o crédito do ICMS que incid 
uso ou consumo. 

27  Emenda n° 23, de 1 de dezembro de 1983. 
28  RE n° 212.019-7-SP,julg. em 01.12.1998, Rei.] 



JqAopsMMM - SAIV IULOJOW UJIJJ JJ '866FZT10 u' jflÇ 'dS-L-6TOZTZ 0U )J 
86T op oiquizp p j op 'E  0u uPuowg  Z 

•ou!nsUoo no osn 
md suopoJom op siudmoo siu nipioui onb SWD1 op oTpjo o opuiou 'zij 

-UOJ O '99 0U  O!U9AUOD opd upulopu apvphtlW/flUlfld-OVU Op U31M91  
noJp!suoo ouiojdnS o onb SOLUTA sojoliolut,  s14unJod su sijsodsoj SIN 

OWflSUOd no osn ap suaq ap o5!sznbv 
v souJv/aJ soi!ppía ap ojuduivjiaojdv o wvd /vwiui ouuaj op ov3nXoiioid 

vpnXas ti' ]a(tpozvJ j apvpluw/nuina-opu vp viu vp 9p5vjuawvjnXai 
nu UpluduídIdmoaiópols18d1 ojad sopvtLasqo ias waaap savun/ slvnÔ ç 

oiuomipdToou opiqoo loj oisoduii  o pinb o oiq 
-os JOj1A op o5inqj iu opluop!suoo (op!s joi 1uoAop no) ioj - OIIOJJ o oAisnIou! 
- osno nos o OO4 sjod 'iuopiojom musom issop opodsrnj ou oAT1oJ ooj 
o oiqos onb omsom 'sEuipouuo1ui sdio  sip jonbjunb mo sj"oi op Eiou9p 
-ioui i imd o5idso q  ou 'mTssi opuo osodmi op uionbji po!Id  ojo 
aiqos o ju ouinsuoo op iidio L,  .noip ou io itiuopaiom L,  onb JOA o opiiui 
-iqn 9  'ou  11d  pmj omnsuoo ou o5npod iip '1uiop1oJom p o5ijnano op 
1uopo r upoi op Ep1dToouE o51tinqu2 i wildun uuulnqpl oinp3sqns y 

aJuvdJqvf 
ouawaa/aqvlsa op J!vs OV opninqyj a1uauqvJaizul viofpfornpwd 

o anb as-opuwapsuoo 'aiaif o aiqos EpVDI o as-JvJqoa latVssod ? 'opiviapaf 
vp sapvpun sw,zno vivd opvuodsuvii a opolsj opvu!uLIdiap  uia opvo.uqvf 

aiva4'vivcl,, nu pJnqui oi'3inmsqns o oppauiqns onpoid ap oso.9 °N zç 

-olnqpl op op1rnjsip o 
-uomn mn iitijijiqissod imd simodt J[AJOS ZOA iuun sunu onb 'apvpituw/nuina 
-opu Up SUQ,5LIJULIA sipoaidi su suprInur os o opiod os sooj.iorn soQ5luodo 
su od osodmi op JOJ1A o ossoj onuodo inomud ii os omoo uipToui o 
-nqgl o 'itijuosi ul-anbr soJouo2sod soQ5luodo su sod 'opoi um oiiioo uuulnqgl  
itino ip o ooijoodso oinqyl op oluome mn ff0 sojouoisod soo5iuodo se o5 
-joJ juoijdmi '1uiopioJom iip o5jnano op sixJijo smu1jjl sim puojuoo o5 
-UOS! u oputn OSUOS-itiiuOO mn ii? 'Oprnuoo 'op1Aoj moi oiuompuoiuo OSS 

-oj o5iniiisuoj ip ', 'II '0z § 'ççj ix op 'sumop1 'iurjdiosi o5is 
-uodmoo ii iud odso opuiisrxom 'o5ijnmno op opipijiqissod jq ou 
'pnqui 9 OU soQ5luodo sip imn o o5ijnmno ins r os-opupAo 'ip 
-js ip o!snoo iod OpTAOp JOJEA o moo rniopioom ip iipiuo 1iu od 
oinqui op o5isuodmo3 ii iuodo opTp!Auhlqnmno-ou rp oidouud o,, 

jimb o opunos ojuouupuoiuo iip 
-OSuØo I1S ° OUA0j 'm11T0u ijonbi 11!iod0J 8861 op oiniTisuoj v 

Uoisodm! o 1lpTom ou jimb ii oiqos no itiuosi 
o?3Elodo JOAnoq oinpod op ojnano op inopo 1u opuimb IWDI op oppaio 

66? 	OQVH3VLAJ sviuvj 3G J28flH3S 

op o5uonuim i jiqjoidu rniuoj op 'o5mi 
Oji' flO1tiI3 OUJ0AO O 'imoJdnS opoD issou 

w» op oiip9Jo  o 'oinpod op o5zqioi 
1iou op o5ipodxo mos onb ipuui '  ou 
-~iS R mouo nop sosio op opipiotjdjnm ' 

op oz1i ff0 oi!p910 ou oioJip o IUAq ont 
-njnoi iuoj onb 'sooinpoid sop 9JR0 o op 
-ui o5itiiodo u OATWjOJ oiJp9Jo ou o1oJTp O 

9JWJ Oji' oJJo[Is1fl olrq!lsul ojod SOpIAOWOJ( 

-op1JoJJo2 so opuinb non000 ossj soiouoil 
OA!i1I0J oppio o1 o3IoJTp O iuiopioiom 1p 

ounun op1puuo moo iip1z1poJ iu1p2uu31I 
-uoiuipuoiUo o nosuoo omoJdn °'6961 

s'aiouaiuv sao5viado sj sotuwjai 
own ap op.5v/ndJa ap viapva vp vip9u 

v 'apvp!unul!  no 'v'tpafqnsop.5ua 
attap anb o ',ijj vp 'Ii 10Z ofvi2pivd' 

-inquj oTp93 op 'j  osIou' '9j i-n ouni! 
'oiuoApu nos ou sojogolur sooSujodoiiWuíl  
-uopod 'A,iioJdJoirn o5ioj ipii;u l3iuosold) 
-011! J0JIO U!0 TI OÇflo '6616LC6 0U 10 

-9J0 0-0  liii op oiuTnquiuoo  op  oiiaup  o onb 
-!uuojlun onb '5iisnç op pmnquj iouodng 
• vu3itt uns o saiouaiuv svpvJu 

tua vpvoidv ias opuapod 'op3vzijpn vns 
ajuawviaw no 'ol.lpid op V4JJ 

vinola4  66161-L 6 197 073 [[ lJV  O i EPP'01  

sop ouaumviiattoidv 00 oJa.mjlp o ais: 

no sopvjnqui o'u 'soivasi sojnpoid a 

OOJJAj OJ2S!UIIAI Oji' 020A  OU OA 05011100 '[fr 
-oj osioop Im opodsr OSSO noJopisuoo !U9 

oi!p910 
- oiuoisixoui no - oinupup o 'osio c 

-mi 'soip9mol op oioUqij mi no spJqoq 

-Som mn os '1p1iJOAU! oiuomjitiniq moi up 
ouSujildu v 'oiuompo>j oiuinjnsoi oinpoid 
musom ip oioijdi 1! oiumpow  Op1i1oAOJd 

vIHvinalHI JavaIAIJ» 



500 	 NÃO-CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA 

O direito ao aproveitamento desse crédito foi introduzido no ordenamen-
to pela Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, que trouxe uma 
condição de tempo para o seu exercício, previsto para ocorrer em 1 de janeiro 
de 2000. Tal marco temporal, contudo, tem sido constantemente postergado. A 
última alteração agora indica o dia 1 de janeiro de 2011. 

Entendemos que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
devem sempre orientar o intérprete da norma jurídica, inclusive em situações 
como esta. Isso nos leva a concluir que não é razoável nem proporcional a con-
duta do legislador, quando passa a repetidamente postergar a data para o apro-
veitamento do crédito antes referido, sem qualquer motivação relevante para 
tanto. Na verdade, tais prorrogações implicam oblíqua negativa do direito ao 
aproveitamento desse crédito, pelo que também por essa razão restam inváli-
das. 

6. Contribuições PIS e Cofins 
6.1. E válido o estabelecimento da sistemática da não-cumulatividade 
apenas para determinados contribuintes, e não para outros? Como deve ser 
entendido o parágrafo 12 do art. 195 da CF188? Pode-se dizer que 
contribuintes submetidos à tributação pelo lucro real configuram um "setor" 
da economia? 

Os princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da proporcionali-
dade e da razoabilidade devem guiar a nossa resposta. 

Vimos que a Constituição não impõe a fórmula a ser seguida pelo legisla-
dor para implantar a não-cumulatividade relativa às contribuições sociais. Isso 
não significa, contudo, que o legislador possa tudo. 

A sistemática adotada pela lei - qualquer que seja - deve necessariamente 
resultar na não-cumulatividade de tais tributos, que, por sua vez, com exceção 
das operações de importação, incidem sobre a receita das pessoas jurídicas, com 
a dedução do valor corresponde à mesma alíquota aplicada sobre as despesas. 
E a técnica da base sobre base. 

O parágrafo 2° do art. 195 da CF/88, por sua vez, determina que a lei defi-
nirá os setores de atividade econômica para os quais essas contribuições serão 
não cumulativas. 

Será muito difícil conferir lógica e coerência ao regime da não-cumulati-
vidade das contribuições sociais pela técnica da base sobre base, sendo aplica-
do a determinados contribuintes e a outros não, para tanto separados por seto-
res da atividade econômica, quando os reflexos financeiros entre esses diver -
sos setores são inevitáveis. 

A distinção adotada pela lei no que diz respeito ao regime cumulativo e 
não cumulativo do PIS/Cofins, tendo como fator diferenciador a opção do con-
tribuinte pela apuração do imposto de renda pelo lucro real ou presumido, a 
nosso ver, não cuida de um setor da atividade econômica e, por isso mesmo, não 
tem amparo constitucional. 

Na verdade, a distinção entre o regime da cumulatividade e pseudo não-
cumulatividade do PIS/Cofins está restrita a uma mera medida da carga tribu- 
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tária. Cabe ao contribuinte verificar se lhe 
tu, ou 9,25% com o aproveitamento de alg 
sistema não cumulativo desses tributos, as 
do ônus tributário. 

Destacamos aqui e adotamos como n 
nandes Rodrigues de Souza e Ives Gandn 
novo regime não cumulativo do PIS/Cofin 
contribuintes -, não veio abrandar a carga t 
a -, instaurou verdadeira balburdia no regi 
nortear o contribuinte, comprometer a segi 
depressa a sociedade sentisse saudades da. 
mulatividade. 29  Passados quatro anos, somo 
regula a pseudo não-cumulatividade do P1 
e beira o ininteligível. Isso aumentou a ba 
buinte, assim como também desnorteia os 
gurança jurídica. 

6.2. Como deve proceder o contribuinte su 
cmulatividade, quando adquire bens ou s 
inseridos nesse regime e submetidos, porta 

A (muito) confusa modalidade não c 
aproxima do sistema de base sobre base. 
dito com o efetivo pagamento desses tribut 
crédito é obtido pela consideração do valoi 
tanto, excluir uma despesa da base de apu 
deu com contribuinte sujeito à modalidade 
manteve a vigência conjunta dos dois regin 
que podem envolver contribuintes que façar 
nômico, também admitiu a possibilidade di 
cumulatividade, mesmo quando adquirir pr 
gue esses tributos cumulativamente. 

6.3. O contribuinte sujeito ao regime da nâ 
bens ou serviços de contribuinte optante & 
creditar-se relativamente a essa operação? 
disposto no art. 23 da LC 12312006? 

Pelas mesmas razões esboçadas na res 
mos que o contribuinte sujeito ao PIS/Cofir 
dutos ou serviços de um contribuinte sujeitc 
essa despesa na base de apuração dos seus i 

O art. 23 acima referido tem a seguinti 
empresas de pequeno porte optantes pelo Siri 

29  Fátima Fernandes Rodrigues de Souza e Ives Gar 
dade das Contribuições: PIS/Pasep e Cofms", ob.. 
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priação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abran-
gidos pelo Simples Nacional." E norma encartada em diploma que trata espe-
cificamente da forma de tributação identificada como Simples Nacional. Diri-
gi-se, apenas, às empresas que se sujeitam a essa modalidade de incidência tri-
butária especial. Não se aplica, portanto, aos contribuintes sujeitos à modalidade 
não cumulativa do PIS/Cofins, que calculam seu crédito a partir do valor das 
despesas. 

Além disso, caso as compras efetuadas de empresas sujeitas ao Simples 
Nacional não pudessem ser incluídas na apuração dos créditos de PIS/Cofins 
pelo regime não cumulativo, isso implicaria pesado gravame a impedir tais 
empresas de competir em igualdade de condições com as maiores, contrarian-
do a finalidade do sistema de tributação diferenciada e diversas garantias cons-
titucionais. 

Tanto é assim que a Receita Federal do Brasil editou o Ato Declaratório 
Interpretativo RFB n° 15, de 26 de setembro de 2007, reconhecendo expressa-
mente que as 

"pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa da 
Contribuição para o PISfPasép e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofms), observadas as vedações previstas e de-
mais disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos cal-
culados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica 
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006". 

6.4. O que pode ser entendido como insumo, para efeito de creditamento de 
PIS e Cofins? O legislador ordinário é livre para fazer essa definição? 

Destacamos que a palavra insumo usada pela lei do PIS/Confins não cu-
mulativo tem sentido e alcance distintos da mesma palavra insumo usada na 
legislação do IPI. De fato, no IPI é adotada a técnica não cumulativa de impos-
to sobre imposto, onde o produto tributado é fisicamente identificado e o tribu-
to devido na operação anterior é necessariamente considerado. No PIS/Cofins, 
como visto nas respostas às perguntas anteriores, a (muito) confusa técnica não 
cumulativa mais se aproxima da base sobre base, onde toda a receita e toda a 
despesa são consideradas e o tributo incidente na operação anterior não é leva-
do em conta. 

Assim, a palavra insumo utilizada no contexto de uma exigência cuja hi-
pótese de incidência é a receita (PIS/Cofins) tem sentido bem mais amplo do 
que quando é usada na legislação do IPI, que adota como hipótese de incidên-
cia a industrialização de determinados produtos. De forma mais objetiva, po-
demos concluir que todo e qualquer fator de produção que integre o processo 
do qual resulte a prestação de serviços ou a fabricação e comercialização de bens 
ou produtos, é alcançado pelo sentido da palavra insumo posta no inciso II, do 
art. 30,  da Lei n° 10.83312003. 
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1.2 - No Brasil, a não-cumulatividade te, 
majoração ou redução do ônus representi 
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A carga tributária no Brasil, considi 
como o marco inicial da constitucionalizi 
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1  Confira ICMS - Problemas Jurídicos. São Paulc 
et a11, 1996. 

2  Emenda Constitucional n°18 de 1 de dezembro 


