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

Orador Não Identificado [0:00:29]: Bom dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado pela resposta. Eu 
queria lembrar a todos que na próxima semana nós vamos ter 
Assembleia Geral Ordinária do instituto. Vamos para a matéria de 
pauta, relatório da diretoria sobre atividade do ano passado e relação 
das contas do ano passado. Então, por favor, lembrem-se da presença. 
Algum(F) expediente, alguma informação a mais? Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é um comunicado, é apenas uma 
observação e até uma coisa boa, que até você, Ricardo, tem sempre 
levantado aqui, a respeito da aplicação da Lei Complementar 9598. Eu 
tive a oportunidade ou, talvez, assim [ininteligível 0:01:32] de ouvir a 
reunião da Comissão de Constituição Mista do Congresso que aprovou 
a minuta da Medida Provisória 627, e um dos membros lá, o líder 
[ininteligível 0:01:50], ele questionou a questão da aplicação da Lei 
Complementar 95 na Medida Provisória, e listou uma série de coisas 
que não tinham nada a ver com o objetivo da medida, mas diz que já é 
uma regra estabelecida, dois me disseram, que é uma regra 
estabelecida pelo presidente do Congresso, no sentido de que pode-se 
fazer daquele jeito lá e seguir em frente. Mais tarde, no julgamento de 
uma lei de Minas Gerais, que foi julgada inconstitucional, a Ministra 
Carmen Lúcia, no voto dela disse: “Olha, o pessoal que legisla no Brasil 



precisa aprender a fazer lei, conforme determina a Lei Complementar 
95.” Foi citando os artigos que ela viu que naquela lei não tinham sido 
aplicados, confusa, mal feita, feita por endereçamento e não diferente 
do objeto da lei. Eu fiquei assim, pelo menos parece que já está sendo 
plantada as sementes de um futuro melhor para essa lei, que hoje em 
dia realmente é difícil você saber o que está sendo declarado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ontem eu estava me 
preparando para fazer a minha intervenção no encontro, nosso 5° 
Encontro Nacional, aliás, nacional não, 5° Encontro Jurídico da 
Associação dos Advogados de São Paulo, que será realizado amanhã e 
eu tenho um painel que eu vou participar e eu estava me informando, o 
pessoal veio me falar sobre essa Lei 9495, que o tema é legalidade e 
direitos fundamentais. A legalidade começa por aí, né, respeitar a Lei 
Complementar sobre o fazimento das leis, né? Então, eu acho que é um 
ponto importante realmente. É bom a gente saber que aos pouquinhos 
essa lei, que já devia ter pego, porque ela é de 96, ela vai completar 20 
anos, 98, então, ela não... Não, é 96. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Noventa e cinco? Não, a Lei 
Complementar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Noventa e oito? Bom, então 
próximo. E ainda não pegou, né? Não pegou no próprio Judiciário, no 
próprio Legislativo. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Esse era o comentário que eu ia fazer, você 
fez uma observação que alguém disse que já tinha se entendido que 
podia fazer lei desse jeito, mal feita, isso para mim foi extraordinário, 
isso é bem extraordinário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que a Dra. Elidie se 
manifestou, eu quero fazer a apresentação dela, que não precisa 
apresentação, mas é a nossa Conselheira e hoje temos a grata 
satisfação de tê-la aqui, conforme anunciado na semana passada, para 
tratarmos, voltarmos a tratar da Lei 12.546 e suas alterações sobre o 
prisma das soluções de consulta, já que nós já discutimos 
suficientemente a Lei 12.546. Na semana passada, eu manifestei aqui 
que achava que ela tinha alguns pontos divergentes e que parece que foi 
a opinião preponderante da Mesa, mas ao longo da semana, 
conversando com ela, eu percebi que era uma impressão errada minha, 
eu tinha lido só uns slides dela e tinha ficado com a sensação de que 
ela teria alguns pontos de vista divergentes, mas não tem. Então, na 
verdade, a nossa concentração, até poderá surgir durante as discussões 
algum ponto de divergência, mas a nossa concentração será mesmo 
confrontar as nossas opiniões com aquela que a Receita Federal vem 
divulgando. Para encerrar o pequeno expediente, vocês viram o cartaz 
nosso aí, do congresso do mês que vem do instituto, e eu solicito que 
vocês divulguem o máximo que puder, se quiserem solicitar o cartaz 
eletrônico para Eloiza para enviá-lo para os seus mailings, quanto mais 
presença, nós não estamos atrás de inscrições ou de dinheiro, o 



congresso, aparentemente, está pago pelos patrocínios e tem um 
número esperado mínimo de inscrições, mas quanto mais gente tiver, 
especialmente sendo no salão nobre, melhor para o prestígio do 
instituto e para o sucesso do evento. Então, se alguém quiser levar 
também o cartaz físico, nós temos uma quantidade razoável, aí, na... 
com a Eloiza e mesmo eletronicamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, me permite. A programação está 
muito boa. Não sei se vocês já chegaram a ver, e os que já viram, peço 
que peguem o eletrônico, ponham no seu Facebook e depois nos 
informe quantas curtidas você teve, porque é essa a comunicação que 
existe mesmo e LinkedIn também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sou mais ou menos do 
tempo do Professor Rui Barbosa Nogueira, que se ele tivesse presente 
aqui ele não ia entender, o que seria Facebook? Curtida? Eu estou vivo 
ainda e tenho filha da idade de curtir e não sair do Facebook, mas eu 
não estou entrosado com esse, eu acho que nunca vou estar entrosado 
com esse sistema, mas realmente, nós inclusive temos divulgado 
através do nosso Facebook e alguns associados já estão divulgando 
também nos seus ‘LinkedIns’ e em outras redes. Então, por favor, façam 
também a maior divulgação possível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, diz que os jovens estão saindo do 
Facebook exatamente porque os velhos estão entrando, viu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eles vão voltar para o 
Outlook. Agora, eu queria aproveitar também, você fez uma referência 
elogiosa ao conteúdo do programa, ele nasceu da comunidade, para 
falar um termo bem da atual, bem atual, foi o grupo de dez associados 
que voluntariamente se apresentaram para participar da concepção do 
programa. Nós não temos, como é comum inclusive nos nossos eventos, 
oficialmente uma comissão científica, mas esse grupo no início foi muito 
ativo por vias de comunicações eletrônicas e nós montamos o programa 
com a participação dessas sugestões, então, agradeço a eles. Hoje na 
pauta nós temos a presença da Dra. Elidie, e já combinei com ela que 
nós vamos, devido apenas um outro assunto na pauta, nós vamos 
alterar a ordem e vamos começar com um assunto colocado ontem pelo 
Dr. Hiromi Higuchi, que é de interesse geral, e haverá tempo suficiente 
para a exposição da Elidie e a verificação das soluções de consulta. 
Hiromi, por favor? O tema é o Recurso Extraordinário 568503, do Rio 
Grande do Sul, sobre, do mês passado essa decisão, sobre a validade ou 
não dos prazos fixados em medida provisória que resulta em lei, com 
alterações. Coisa comum, não é? 

Sr. Hiromi Higuchi: Esse recurso extraordinário foi julgado naquele 
sistema de... 

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

Sr. Hiromi Higuchi: É. Eu acho que o Supremo não fez distinção entre 
medida provisória convertida e medida provisória não convertida, eu 



acho que o erro está aí. Porque, pela Constituição, a medida provisória 
se não tiver nenhuma alteração, a sanção cabe ao presidente do 
Senado. Agora, se tiver qualquer alteração, a medida provisória torna-se 
projeto de lei do Executivo. Então, e, aí, nesse caso, nós estamos 
falando, cabe à Presidência da República, então a distinção importante, 
porque se a medida provisória... Porque nesses últimos dez anos eu vi 
uma medida provisória que não teve nenhuma alteração e a sanção 
coube ao presidente do Senado. Então, todas as medidas provisórias 
editadas sempre sofre alteração, então a sanção vai para à Presidência 
da República. Agora, nesse caso aí, de aumento de PIS/Cofins, né, o 
Supremo decidiu que, se o prazo, aquele prazo de 90 dias, se já estava 
na medida provisória vale na lei. Eu não concordo, porque essa medida 
provisória, nasceu com... acho que 27 artigos e a lei tem 53 artigos, 
então teve alteração e a sanção foi para a Presidente da República. 
Então, nesse caso, a medida provisória no momento da sanção da lei ela 
perde a validade como medida provisória porque ela tornou-se projeto 
de lei do Executivo na forma da Constituição, no § 12 do art. 62 da 
Constituição está dito isso daí, quer dizer que a medida provisória que 
teve alteração ela visa projeto de lei, então, se virou projeto de lei, então 
aquele prazo de 90 dias que está na medida provisória não passa para a 
lei, não é aproveitado, porque a medida provisória perdeu a validade na 
data da sanção. Porque é projeto de lei, se é projeto de lei, a lei não leva 
nada do que está na medida provisória, porque se a medida provisória 
não tivesse nenhuma alteração, aí a sanção é do presidente do Senado, 
nesse caso, aquele prazo que está lá, vale na lei, agora, se teve 
alteração, aquele prazo valeu enquanto a medida provisória teve 
validade, mas depois ela não passa para a lei. Eu acho que o Supremo 
não fez essa distinção, e diz que como o prazo estava na medida 
provisória vale para a lei. Eu acho que eu não concordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já dou a palavra. Você fez 
uma crítica aí, sobre um ponto específico, eu quero fazer uma crítica 
mais genérica, sem entrar no tema especificamente. O grande culpado 
disso é o próprio Supremo, o próprio Supremo lá atrás, logo posterior a 
inicio da vigência pela Constituição de 88. A medida provisória, ela é 
excepcional, ela não é um instrumento de legislação como está se 
tornando, como se tornou, ela... Houve uma deturpação completa da 
concepção, ela é para situação de emergência, de interesse público 
relevante e o Supremo se nega a avaliar, pelo menos se negou ano 
passado, agora temos uma composição tão nova que a gente nunca 
sabe, mas o Supremo ainda mantém a ideia de que não cabe a ele 
decidir. Cabe sim, ele teria que verificar. E não deveria ter sido deixado 
ao critério do Poder Executivo e do Poder Legislativo sem controle 
jurisdicional, justamente essas artimanhas que a gente vê na prática, 
como esse é um exemplo característico. Schoueri, depois Brandão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em boa parte não vou concordar com o 
Hiromi, a menos que a situação seja tal e o pretexto de lei incremente 
tributo previsto em medida provisória, ou seja, a medida provisória 
previa uma alíquota, a lei previu outra alíquota, a medida provisória 



previu uma base de cálculo, a lei previu outra, neste caso é claro, que a 
instituição ou majoração, se deu pela lei, não pela medida provisória. 
Agora, tirados esses dois casos, ou seja, vamos dizer o seguinte: eu 
tenho uma medida provisória, cujo artigo tal, prevê a instituição do 
tributo ou a majoração, esse artigo permanece inalterado, ou tem uma 
mudança na redação mínima, mas a instituição, a majoração já estava 
lá e tem outros dispositivos que se inserem que é muito comum. Bom, 
eu vou tentar [ininteligível 0:15:01] que seria a situação que eu estou 
imaginando, então houve uma mudança, mas não houve mudança no 
que se refere à instituição ou majoração do tributo. Conste ou não em 
medida provisória, o fato é que o constituinte derivado regulou a 
matéria. Ou regulou a matéria de seguinte modo, primeiro, medida 
provisória sozinha não é suficiente para que se cobre o tributo, porque é 
necessária a conversão em lei, e, aí, sim, eu terei uma lei e com base na 
lei, cuja conversão se deu até 31 de dezembro, é que eu posso ter a 
cobrança do... área de imposto, que é o termo que a Constituição 
utiliza. Então, eu teria, vamos assim, o fundamento de validade da 
cobrança do imposto jamais será a medida provisória, será a lei. Daí, eu 
me pergunto, mas qual é o sentido de se prever uma medida provisória 
se o próprio constituinte diz, derivado diz, que somente por força de lei 
é que o tributo será exigido, porque a medida provisória deve ser 
cometido com regime em lei, quer me parecer que é exatamente o 
sentido de assegurar esse aviso dos 90 dias para, aí, o início da 
cobrança, e, aí, estaria inclusive a urgência. Ou seja, é o Executivo 
dizendo: “Eu preciso, eu vou instituir um tributo, preciso informar à 
sociedade que esse tributo vai ser criado, eu edito uma medida 
provisória, prevejo o tributo, dou os 90 dias e passados os 90 dias 
convertida em lei, aí a lei, aí, eu atenderia os requisitos, primeiro, já 
terei lei como exige o art. 62(F) para cobrança, mas a instituição ou 
majoração se deu respeitados os 90 dias.” Então, a função da medida 
provisória é exatamente a de aviso, a de alerta de cumprir a questão da 
segurança jurídica. Então, desculpe-me, Hiromi, não consigo concordar 
com a sua posição, exceto, insisto, se houver uma mudança de um 
texto para o outro. Do ponto de vista formal, já que o Hiromi quis a 
parte formal, só lembrar, a medida provisória cujo texto seja alterado 
pelo Congresso, mantém a sua validade no período em que ela esteve 
em vigor até que seja editada a lei. E qual é o único efeito dessa medida 
provisória, mais uma vez, se não era autorizar a cobrança, já que por 
ela não é possível? O único efeito que é possível manter nesse período é 
contar o prazo de 90 dias. Então, do meu ponto de vista e discordando 
com todo o respeito do Hiromi, deste caso não vamos estar juntos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, você destacou 
que a Constituição fala em imposto, no § 2° do art. 62 e como fica a 
contribuição? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Direto, assim? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nós estamos tratando 
de contribuição e a contribuição tem um prazo de 90 dias. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu te diria que no caso da contribuição 
não há impedimento que uma medida que por força já de medida 
provisória, desde que ‘ineditáveis’ evitar os 90 dias, já se inicia a 
cobrança, porque a restrição para que haja texto de lei é para imposto, 
e o constituinte é muito sistemático ao diferenciar imposto de 
contribuição, a contribuição nada mais é que um imposto com 
destinação específica, mas o constituinte quando utiliza a expressão 
imposto, em todo o texto, ele utiliza do ponto de vista técnico e eu não 
posso entender diferentemente aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Já o assunto perigou para 
vários temas, mas eu vou concentrar. Exatamente em função do que 
você disse agora, Ricardo, quando foi criada a contribuição para o PIS, 
em 1995, que houve aquela mudança, ela foi sendo revigorada e só se 
transformou em lei em 1998, e o Supremo Tribunal Federal diz que a... 
Exatamente. Agora, voltando-se ao fato concreto. Hiromi, esse caso que 
você trouxe, o fato concreto vem assim, para verificar, porque foi feita a 
medida provisória e foi feita uma alteração para incluir uma 
contribuição para o PIS sobre a água mineral, não é esse o caso? É, 
nesse caso. E, então, não estava na medida provisória, e havia um 
entendimento da Receita Federal que o PIS não era contribuição à 
seguridade social, portanto, não estava sujeito à [ininteligível 0:19:28]. 
Bom, como o Supremo já anteriormente num grande acórdão, disse: 
“Olha, as contribuições para a seguridade social são tal, tal, PIS”. Já 
está, isso já está resolvido. Ora, se o PIS foi considerado pelo Supremo 
Tribunal Federal como uma contribuição à seguridade social, então 
essa medida provisória que incluiu uma incidência só de PIS, ela só 
pode valer 90 dias depois da lei. Foi o que o Supremo disse. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas em sentido... Não, mas o Supremo decidiu 
que como não estava na medida provisória foi incluído, só passa a valer 
da lei, então, aí o Supremo também está decidindo que se estivesse na 
medida provisória era, mesmo, vale para a lei aquele prazo. Agora, 
acontece que medida provisória que teve alterações como esse aí, que de 
27 artigos passou para 53, comparando-se o 12° do art. [ininteligível 
0:20:39] 62, é claro. Essa medida provisória torna-se projeto de lei do 
Executivo, não é mais medida provisória, quando foi alterado. Então, 
como é que projeto de lei, a medida provisória está dizendo que perde a 
validade na data da sanção da lei, então o projeto de lei não carrega o 
que estava na medida provisória, isso que eu quero dizer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me permite, Roberto, Ricardo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, é exatamente o que eu estava 
dizendo, mas confirmando o que você(F) disse, não foi discutido essa 
questão nesse acórdão, a repercussão geral foi no sentido que o PIS é 
uma contribuição federal e social e se foi colocado numa lei está 
valendo 90 dias a partir da lei, não é isso que você quer? 



Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu estou dizendo que se o Supremo diz que 
se, como não estava na medida provisória, vale a partir da lei, mas se 
não estiver, se estivesse na lei vale a medida provisória, isso que eu não 
concordo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas ele não disse isso nesse acórdão. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, isso não disse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas já disse antes, é isso 
mesmo. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu 
estou me lembrando aqui daquelas situações em que uma lei anterior, 
por exemplo, a uma emenda constitucional possa estar em conflito ou 
não com a nova redação da Constituição. E o mesmo raciocínio pode-se 
aplicar também a questão de uma medida provisória. Ora, para saber se 
ao ser convertida em lei, mesmo com alterações, se aquilo que está na 
medida provisória foi ou não recepcionado pelo legislador na conversão. 
E nesse sentido, eu posso até concordar com os dois, concordar com o 
Schoueri, concordar com o Hiromi. Com Schoueri, com Hiromi. Então, 
vamos analisar casuisticamente, se houve, por exemplo, não houve 
alteração da medida provisória naquele tópico, vamos dizer, relacionado 
com o tributo, na subsequente lei de conversão, evidentemente aquele 
prazo lá previsto deveria ser respeitado, o prazo de 90 dias, contando-se 
da data da medida provisória, da edição da medida provisória. Agora, a 
outra situação seria essa medida provisória, esse dispositivo da medida 
provisória, vamos dizer, vir a ser alterado na subsequente conversão em 
lei, aí, nós temos uma situação diferente, não houve recepção caso em 
que, portanto, o prazo deveria contar-se da data da publicação da lei 
subsequente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi vai falar, depois 
eu acho que nós já... 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, aí... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Falamos o suficiente sobre 
esse tema. 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque no caso, o Dr. Plínio está dizendo que se 
não alterou aquele artigo vale para a lei, mas acontece que mesmo não 
alterando aquele artigo de prazo, se acrescentou outros artigos ou 
reduziu alguma coisa, então já perdeu a natureza de medida provisória, 
passa a ser projeto de lei. Então, nesse caso, aquele, a partir da sanção 
a medida provisória não tem mais valor, aquelas decisões do Supremo 
anterior que quando poderia reeditar, eu acho que não tem mais 
validade depois desse § 12 do art. 62. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a mensagem 
está dada, né, é uma mensagem que a interpretação do art. 62 deveria 
ser a mais rigorosa possível e não é isso que está acontecendo, tem 
tolerado variantes de aplicação do art. 62. É o famoso jeitinho jurídico 



brasileiro. Elidie, por favor. Você conduz como achar melhor a 
abordagem do tema. Já dei uma indicação geral, vamos nos concentrar 
em soluções de consulta, mas evidentemente a Elidie vai fazer a 
apresentação de uma maneira organizada, não é? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu quero dar bom dia a todos, eu agradeço 
aqui ao Ricardo o convite. Eu tenho um impedimento constante às 
quintas-feiras de vir às reuniões do IBDT, apesar de conselheira e 
apesar de trabalharmos juntos, eu não consigo vir às quintas-feiras, e 
eu essa quinta-feira eu fiquei liberada, então é uma excelente 
oportunidade de encontrar vocês todos. As soluções que eu trago para a 
gente conversar elas se referem a alguns temas que, quer dizer, na 
minha visão parecem ser os temas mais relevantes, ontem o Ricardo e 
eu tivemos uma interessante experiência fazendo uma apresentação 
num grupo de pessoas, que eu diria, são pessoas com pé no chão, são 
pessoas que estão no dia a dia da vivência empresarial, e parece que as 
questões envolvendo a natureza das atividades, o verdadeiro 
enquadramento, quem se enquadra, quem tem soluções que se 
enquadra, aí, a base de cálculo, são para serem os elementos mais 
importantes, então as consultas às repostas aqui que eu trago, elas são 
sempre voltadas a isso. E fazendo alguns comentários adicionais. 
Queria também dizer aqui para os senhores que por premissa minha eu 
entendo que a contribuição é obrigatória por determinação de nova 
opção de enquadramento ou não, embora na origem até se pretendesse 
quando se fez a alteração constitucional, inspecionar os motivos da 
justificativa, parecesse muito mais uma opção para desonerar, dar esse 
nome, mais ou menos estranho que a lei tomou, então eu parto da 
premissa de que ela é obrigatória, e é obrigatória para a quem exercita a 
atividade empresarial, esse conceito de empresa ele vem solto dentro da 
lei, mas ele tem uma referência muito importante, porque ele diz que o 
que se considera como empresa, e não a empresa que está efetivamente 
registrada e depois faz uma equiparação de algumas entidades à 
empresa. E o conceito de empresa que me parece que é trabalhado aqui 
nessa legislação e nas respostas à consulta, é o conceito de atividade 
econômica organizada, então é o conceito do nosso Código Civil. Então, 
só essas premissas e agora vamos aqui para os nossos comentários. 
João, quando eu te der um número você consegue localizar a resposta? 

Sr. João Francisco Bianco: Vou fazer um esforço. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Ai, que bom então, obrigada. E quero dizer 
também que eu sou bastante informal, Ricardo, você, por favor, 
[ininteligível 0:27:44] porque a gente fez uma apresentação muito 
proveitosa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mesa é informal, ou 
procura ser. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Foi muito proveitosa ontem, né? Então, a 
primeira questão para a gente já entrar nas respostas da consulta, é 
que do ponto de vista geral, a lei selecionou para efeito de substituição, 



eu saio da contribuição de folha e entro na contribuição sobre receita 
bruta, ela trabalha com atividades e quando eu digo de atividades 
também estou falando tanto da atividade industrial, comercial, como 
prestação de serviço, porque, às vezes, identifica alguma MDS, eu já 
estou considerando como atividade, ela entra com produtos que são 
aqueles listados na TIPI especificamente, e ela entra com o Cnae e o 
Cnae é a surpresa mais interessante. Então, só antes de a gente entrar 
na primeira consulta aqui João, que é a consulta 41, é a consulta 41 de 
2013, o Cnae por muito tempo era uma obrigação de preencher um 
código, ficava até às vezes para o escritório de contabilidade escolher e 
eleger, e hoje em dia, diante da utilização do Cnae como um dos 
elementos que levam à substituição ao nível da folha para a receita 
bruta, ele passou a ser olhado com muito mais cautela. E o Cnae, até 
por determinação na leitura que se faz das instruções de preenchimento 
da Comissão Nacional de Classificação, ele considera não aquilo que 
consta do contrato ou do estatuto social da empresa, se não aquilo que 
é a principal atividade. E algumas vezes ele fica referido também ao 
maior número de pessoas... Bom, eu vou ler aqui a ementa dela e a 
gente vai ver porque eu coloquei ela aqui. É solução Cosit 4113, de dois 
de dezembro de 2013, João. O que... Aqui ela faz referência. Ela diz: "A 
contribuição substitutiva, atividade econômica principal é a definida pelo 
Cnae, correspondente à receita esperada, se inicio de atividade ou receita 
auferida nas demais hipóteses". Aqui existem duas considerações 
interessantes e que a solução cobre, primeiro, ela respeita 
integralmente esse conceito de atividade empresarial, o Cnae está 
vinculado com atividade empresarial do nosso Código Civil e ela dá uma 
solução para quem começa a sua atividade ou para aquele que já está 
no curso da sua atividade. No exame do Cnae, queria aqui só trazer 
uma abordagem de experiência prática, eu já tenho tido soluções 
interessantes de pessoas mal qualificadas e o Cnae mal qualificado 
pode trazer duas importantes decorrências, ou eu paguei mais do que 
devia ou eu tenho um risco de estar pagando menos do que devia. 
Então, a qualificação que não é dada pela empresa e fica sujeita 
eventualmente a um exame do Fisco, ou algum questionamento. Mas 
me parece que essa consulta ela é importante no sentido de fazer 
referência ao adequado uso do Cnae para efeito de qualificação. Essa 
era uma primeira abordagem que eu queria fazer. Tem outras de Cnae. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos comentar essa 
solução de consulta, né, vamos uma a uma, porque assim... 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu acho que é interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se houver alguma opinião 
divergente, se alguém quiser fazer algum comentário, a palavra está 
dada. Então, prosseguimos. 

Sra. Elidie Palma Bifano: E é só para confirmar a instrução normativa 
foi muito feliz, assim, nesse sentido, ela é bastante esclarecedora, e ela 
com objetividade diz que o Cnae é a atividade principal da sociedade. A 
outra consulta, João, é que a gente tem é a 4613. 



Sr. João Francisco Bianco: É só voltar nessa consulta, então, só para 
verificar... É claro que o Cnae deve representar a realidade social da 
sociedade, o objetivo social, mesmo porque essa é uma das condições 
inclusive agora de você incluir pela medida provisória 607(F) ficou 
muito claro pela alteração do art. 12, do Decreto-Lei 1591/77, 
que: “Será considerado como atividade ou objeto social aquilo que 
constar do contrato social como efetivo objeto da sociedade”. Embora isso 
parecesse, a Receita Federal vinha sempre entendendo que tudo aquilo 
que não estava no contrato social era considerado como uma receita 
que se agregaria à base de cálculo, principalmente na medida de lucro 
presumido, né, no caso, para dizer por que ela tinha essa posição. 
Então, uma empresa que tinha por atividade, escritório de advocacia 
nosso, e a gente tivesse um imóvel e alugasse, é claro que nós não 
podemos ter como objeto social a compra, a venda e locação de imóveis, 
então, o valor do aluguel era acrescido à receita. Isso agora ficou muito 
claro no Decreto-Lei 1.598, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, 
pelo que eu vi, ele não tem...um acórdão até eu citei, a Valdirene(F), né, 
você chegou a examinar, que a atividade, na verdade, não é dada pelo 
contrato social, mas, sim, pelo aquilo que a empresa exerce, inclusive 
locação, bens móveis, bens imóveis. Então, o Cnae, ele pode representar 
a realidade social, mas, na verdade, tem que se verificar o que a 
empresa realmente pratica, né? Porque se ela estiver em um ano ruim e 
praticou locação de bens móveis e ficou parada na sua atividade de 
construção, a atividade dela é locação de bens móveis, né? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu acho que o exemplo mais típico disso, é a 
legislação que cuida das instituições financeiras. Pode ser instituição 
financeira até uma pessoa física que exercite a atividade de uma 
maneira não formalizada, então a atividade principal, realmente, é o 
que eu faço, não necessariamente o que eu declaro fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu queria sobre esse 
tema ainda, com provimento, Brandão... Há um critério objetivo na lei, é 
o Cnae. Ninguém dá muita... Nós aqui, pelo menos, não damos muita 
atenção ao Cnae, como também não damos atenção ao código de 
arrecadação, mas... a lei não diz que é o Cnae, ela e a instrução 
normativa são claras, o Cnae na atividade principal é determinado pela 
maior receita do ano civil anterior, com mais ou com menos de 12 
meses. Então, eu posso ter um enquadramento em uma atividade 
principal que não está batendo porque está no meu estatuto, e não está 
batendo também com o meu Cnae, porque meu Cnae estava errado. 
Então, a ideia do Cnae não é dizer: “Olha, o seu Cnae, do seu...” Não sei 
onde aparece o Cnae, no CNPJ? É você estar incluído neste regime ou 
no outro conforme o Cnae que você declarou. Não, é conforme a sua 
atividade principal. Principal, no sentido de comprovadamente foi a que 
lhe gerou maior receita no ano anterior. Bom, essa atividade, eu acho 
que tem que começar ao contrário, tem que começar vendo: no ano 
passado qual foi a atividade que gerou maior receita. Foi ‘X’. ‘X’ 
representa a que Cnae? Representa a esse Cnae. Aí, que eu vou ver se 
esse Cnae está na lei, eu não posso começar no sentido contrário, 



porque, aí, eu vou gerar todos esses problemas. A advertência que a 
Elidie fez e que passou a ser importante a revisão do Cnae que está lá é 
para evitar problema, não é? Porque se de repente eu estou numa 
atividade e o meu Cnae declarado não está correspondente a essa 
atividade, aí, eu posso entrar num regime, não interessa se é por bem 
ou por mal, por maior ou por menor arrecadação, mas de uma maneira 
errada, nesse novo regime. Então, eu penso assim. Eu acho que nós... 
Eu queria até fazer um comentário de caráter geral, eu acho que essa lei 
ela tem, apesar de tantas alterações, do casuísmo na escolha de quem 
está e quem não está, você eu tiro você eu ponho, isso, aí, infelizmente 
está acontecendo, como acontece na legislação de PIS/Cofins, né? Eu 
acho que a lei, ela tem uma estrutura bem harmônica, a lei não está 
mal feita não, e a instrução normativa não precisou corrigir a lei, a 
instrução normativa ela vem dentro da sua função. E este é um 
exemplo bom, há um critério objetivo na lei. Só dizer... No microfone, 
por favor. Então, olha, para evitar... 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não, Ricardo, também-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que, ás vezes, é só um 
comentário rápido. 

Sra. Elidie Palma Bifano: É muito importante agora essa questão do 
Cnae, porque eu tenho visto até muitos comentários em jornal, “ah, não 
sei o que o Cnae”. Também o mau uso, aqui só uma ressalva, um mau 
uso do Cnae, sobre o argumento que você fugiria a contribuição do 
Cnae seria uma situação de risco, então é esse conceito. João, esse é o 
46? 

Sr. João Francisco Bianco: Esse é o 41. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Então, esse é o que a gente acabou de falar. 
Então, o 41 que reforça o que a gente falou. O 46, João, se você quiser 
projetar, ele também fala da, confirma esse nosso conceito da receita da 
atividade principal também que ela deve ser integrada também por 
todas as demais, deve ser considerada, então a atividade principal é 
algo relevante na solução do nosso enquadramento e da possibilidade... 
da possibilidade não, da obrigação de ter que adotar, porque o nosso 
conceito aqui é de que é obrigatório, ninguém tem a faculdade de 
escolher ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer... Você me 
permite? Vamos mais para a gente tentar... Para a gente tentar fechar 
essa questão, eu acabei de dizer que foi com um critério objetivo. Há um 
outro critério objetivo também que é na receita esperada, mas esse é 
um objetivo meio subjetivo, porque a esperada se aplica quando se trata 
de atividade nova, ou melhor, de empresa nova, ela não tem resíduo 
anterior, então, não tem um critério objetivo, aí, ela espera, é subjetivo 
dela, ela espera que esse ano a minha receita principal está nesse Cnae. 
O problema que não está resolvido é se não estiver, se depois no fim do 
ano não se completar realmente esse esperado, o esperado foi 



inesperado, então qual fica a solução, né? Há uma infração, não há 
uma infração? 

Orador Não Identificado [0:38:28]: É uma retificação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, aí, é caso a 
caso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, nós estamos, só para, nesse caso aí 
nós temos uma regra, não houve tributo, que realmente diz assim, você 
não está iniciando as atividades e durante três anos, se você se 
enquadrar nessa atividade ganha efeito retroativo e com multa, e 
acréscimo, sim, pela incorporação dos bens nos ativos imobilizados, se 
você provar nos seis anos seguintes que exerceu uma atividade que não 
seja imobiliária, está livre do imposto lá atrás. Nesse caso seria mais ou 
menos a mesma coisa, só que diferentemente você vai entrar em uma 
situação de pagamento de tributo, porque na medida em que você 
coloca uma atividade que não está sujeita à substituição, você vai pagar 
o INSS pela folha de pagamento, e depois se verificar que você estava 
sujeita à contribuição substitutiva, você vai voltar e compensar tudo 
que você pagou sem acréscimo, com acréscimo de juros, evidentemente, 
mas sem, e o outro pagar o outro fico com a multa, então precisaria. 

Orador Não Identificado [0:39:39]: Dá o inverso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu apurar que no outro 
regime eu teria uma repetição de indébito. Então, eu tenho obrigação ou 
eu tenho direito decorrente dessa espera? Ou esse critério desde que no 
caso não seja justificado. Porque eu posso jogar um Cnae qualquer lá, 
dizer que é essa nova receita que me interessa, mas eu posso justificar 
pela estrutura que a empresa está sendo montada. Mas afinal, houve 
uma outra atividade mais rentável que produziu mais receita, como 
fica? Posso aplicar por analogia essa norma do imposto sobre 
transmissão imobiliária? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu ia fazer uma observação sobre o 
esperado. O comentário que eu ia fazer é com muita influência minha 
de conviver muito com contadores, mas quando eu digo que é uma 
receita esperada é o melhor julgamento possível que eu posso fazer 
naquele momento. Eu não tenho uma bola de cristal para saber o que 
vai acontecer, e muitos eventos podem ocorrer, se a minha atividade 
não resultar em qualquer evento econômico, evidentemente que a 
minha qualificação ela não pode ser desconsiderada, porque eu tenho 
que pagar um tributo ou uma multa, ou alguma coisa, se eu não 
cumprir aquela meta. Então, eu acho que não é muito diferente do 
sujeito que compra um investimento com ágil e no ano seguinte ficou 
ruim, nem por isso o critério que ele adotou na compra era um critério 
ruim, eu acho que é justificar naquele momento, para mim o esperado é 
o melhor julgamento possível documentado naquele momento. 

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



Sra. Elidie Palma Bifano: Eu não sou advogada da Petrobras nem 
quero ser. Dela só quero por gasolina, mais nada. 

Sra. Sônia: Sônia. Na verdade, é uma dúvida, essa utilização de Cnae 
quando a lei elege a atividade econômica, porque ela tem também a 
situação em que ela elege produto. E quando foram criados e, na 
verdade, começou lá atrás em 2011, começou timidamente com as 
empresas de TI, esse critério de Cnae não estava na norma, ele veio via 
instrução normativa, solução de consulta e isso veio aonde? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está na lei. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não. Está na lei. 

Sra. Sônia: Veio na lei? 

Sra. Elidie Palma Bifano: É, a 12.546 sofreu alterações, primeiro ela só 
tratava... Eu tenho até a relação aqui... 

Sra. Sônia: Então, nós temos um período em que não tinha essa regra? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não se aplicava, tinha call center, e tal, e TI, 
exatamente, depois ela começa a trazer outras atividades nos primeiros 
Cnaes, e a última alteração que a 12.875, [ininteligível 0:42:19] 715, a 
ultima alteração traz uma infinidade de Cnaes para serem incluídos 
dentro desse critério. E a gente comentava ontem, o Ricardo e eu, que é 
um casuísmo que nós não conseguimos fazer relação nem com 
desoneração supostamente se aqui existe, em muitos casos pode existir, 
a gente não consegue fazer uma relação lógica do benefício para certos 
produtos da tabela de IPI, o último que entrou são jogos e brinquedos, 
fico pensando o que tem a ver? Têm varejos de vários tipos, varejos que 
já entrou e que já saiu, eu não consigo achar uma linha lógica nessa 
relação, se é um número de empregado, ele tem empregabilidade maior, 
não se consegue detectar o que é. Mas veja, se você tiver uma certa 
atividade que poderia ser de produção lá de um produto que está 
listado, se você tiver um Cnae, ele é efetivo, o Cnae é que vai determinar 
a tua qualificação, ele se torna um elemento preponderante. 

Sra. Sônia: Então, nessa colocação do Professor Ricardo, se eu olho a 
receita no ano anterior, então a tributação vai refletir sempre com um 
período, né, então, eu olho para o ano passado para definir a minha 
suposta desoneração no ano seguinte, não é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que mais um 
dado que eu acho que precisa ser considerado, é... Essas operações são 
mensais, me ajuda, as operações são mensais, mas a entrada no 
regime, o enquadramento do regime é com base na receita do ano 
anterior. Então, você fica aí enquadrado esse ano todo. Se não houver 
adiamento terminará esse ano, 2014, mas vamos supor que haja 
adiamento ou que o fato pode ter acontecido no passado, eu posso em 
um ano ter tido uma receita bruta de um Cnae maior do que no ano 
seguinte, então eu tenho que começar o ano sempre verificando qual é a 
minha receita bruta maior do ano anterior. 



Sra. Elidie Palma Bifano: Você já faz isso no lucro presumido, né? 

Sra. Sônia: Sim. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não é novidade, o conjunto normativo ele 
tem um encaminhamento lógico. Só não se encontra muita lógica em 
exoneração [ininteligível 0:44:40] as atividades. 

Sra. Sônia: Tem um ponto também já em [ininteligível 0:44:47] esse 
assunto, que paralelamente ele também majora alíquota da Cofins, 
importação em relação a alguns produtos, é como se ele quisesse de um 
lado supostamente desonerar [ininteligível] porque a gente sabe que 
nem todo mundo teve de desonerar(F), mas ele acaba aumentando a 
alíquota em alguns produtos na hora de importar. Talvez tenha alguma 
conta mágica, aí, em cima de algumas atividades, produtos que queiram 
não favorecer importação em detrimento de favorecer a mão de obra, 
emprego da mão de obra. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Você tem razão, isso, por exemplo, aconteceu 
na atividade de produção de partes e peças de aviões, foi bem 
específico, aquilo que você importa, você teve uma oneração na 
importação e uma desoneração em folha, é meio uma troca, não sei 
muito bem qual é a razão fiscal de acontecer isso. Mas você tem razão, a 
mesma lei que introduziu produtos, aumentou a tributação na 
importação em alguns segmentos. E, Ricardo, a gente discutiu isso no 
próprio arrendamento, porque o arrendamento não entrava... o 
arrendamento de avião não entra por conta de ser arrendamento, mas a 
importação de peças, sim, com [ininteligível 0:46:05] de aviões, acabou 
sendo onerado, isso eu tive um caso muito atípico, mas existe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas a oneração do processo foi para 
todas as importações. 

Sra. Elidie Palma Bifano: É verdadeiro, é verdadeiro, mas por que a 
troca? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em termos jurídicos aqui, o 
que interessa mais para nós é o seguinte, partindo do pressuposto que 
o PIS/Cofins nada tem a ver com essa contribuição. Segunda coisa, a 
liberdade que o § 12 do art. 195 da Constituição dá ao legislador para 
fazer essas escolhas é muito grande. Os critérios de discriminação são 
tantos que praticamente para tudo cabe ali. Eu até agora não consegui 
detectar na Lei 12.546 nenhuma inconstitucionalidade, apesar deste 
casuísmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O casuísmo não é... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permite, justamente o casuísmo, 
não só dessa lei, mas de outras que vem desse modo, é a 
inconstitucionalidade, a questão está mais forte, eu acho que nós não 
podemos, Ricardo, nessa Mesa dizer: “Não há inconstitucionalidade.” 
Quando o legislador é casuísta, quando ele adota critérios, quando ele 
não adota critérios, quando ele simplesmente arrola conforme pressões 



de grupos, lobbies e sem qualquer visão sistêmica. Se eu não sou capaz, 
se nós não somos capazes de dizer por que este e não aquele, é 
casuísmo, se nós identificarmos um critério, por exemplo, uso intensivo 
de mão de obra, critérios que a Constituição já indicou... se acharmos o 
critério, aí nós estamos melhor, sim, § 12 do art. 195 indica critérios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que eu 
concordo, totalmente, talvez eu tenha me expressado de maneira um 
pouco ampla demais e permitido a crítica, que eu recebo como 
procedente, não é? Todo o Poder Legislativo está sujeito ao limite da 
razoabilidade no mínimo e não vamos tratar disso nos detalhes. O que 
eu disse, quis dizer, então eu vou esclarecer para não haver dúvida, é 
que o § 12 do art. 195, ele se refere... Não, o § 12 se refere às atividades 
em que será não cumulativa. Eu me referi ao 12 erradamente, é o 9°. O 
art. 9° fala: “As contribuições sociais previstas no inciso I...” Todas 
aquelas, está certo, da empresa e, portanto, também as nossas, essa 
nossa. “Poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão 
da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte 
da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho”. De uma 
maneira geral, evidentemente que cada caso ou, cada caso com que está 
sendo casuístico, a escolha de uma determinado atividade econômica 
poderá ser questionada. Mas a diferenciação em função de atividades 
econômicas em princípio está abrangida, em tese, pela possibilidade 
dada pelo art. 195, § 12. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, Professor, mas se tratar de uma 
nova contribuição não seria, por exemplo, [ininteligível 
0:49:21] conforme o § 4? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é uma pergunta boa 
também, acontece que a nova contribuição não é uma nova 
contribuição, além daquelas que estão listadas no 195, as fontes do 195 
[ininteligível] complementar e esta está no 195. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu queria fazer uma observação. 
[Ininteligível]. Eu queria fazer uma observação, esse dispositivo que 
considera as contribuições em relação à atividade, você já tem 
aplicação, você já tem uma contribuição social sobre os danos que é 
diferente dos demais, os danos pagam também alíquotas 
previdenciárias da escolha e são diferentes e a justificativa é porque eles 
têm uma maior empregabilidade. Essa contribuição substitutiva na 
origem ela era para permitir a empregabilidade, então acrescentar 
alguma coisa é ruim. Então, o que se imagina que você migre da folha 
para a receita, é porque isso em um termo comum é mais barato e vai 
permitir você contratar mais pessoas. Seria isto. Eu não consegui ler, 
até agora, nesse casuísmo do legislador, isto. E a segunda questão que 
eu queria colocar, já que você está falando desse legislador, quando ao 
legislador ordinário foi dado esse poder, se deu competência para 
legislar sobre a matéria, isso já acontece no PIS/Cofins, esse é um 
legislador perigoso, eu ontem, eu comentei isso com o Ricardo, se 
amanhã o nosso legislador acordar de mau humor, vai acabar o PIS 



não(F) cumulativo, porque ele tem poder... Eu faço essa pergunta para 
você, ele tem poder para mexer nessa contribuição substitutiva de uma 
maneira que seja ruim para os contribuintes? Ele é um legislador 
perigoso. É isso que eu queria deixar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja. Um: ele tem poder para mexer. Dois: 
Ele não tem poder para ser arbitrário. Ou seja, quando eu tenho, não é 
o bom legislador, não é a boa Constituição, a Constituição é nesses 
termos, ou seja, eu não posso entender uma carta em branco, o 
constituinte seria um brincalhão se ele estivesse em um lugar exigindo 
consistência, igualdade e no outro lugar dissesse: “Faça o que você 
quiser, identifique o setor que tiver, que lhe der na boa e velha veneta”, 
e como lhe der na veneta, que é o nome bonito para o lobby, para a 
pressão, para quem paga mais, para quem financia uma campanha, 
ponha em um setor ou no outro. Isso é inaceitável. Ou seja, enquanto 
eu estiver com uma racionalidade que seja até para incrementar 
emprego, que é uma norma indutora, me parece perfeitamente válido, 
se eu não identificar, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos de acordo? É sobre 
esse tema? 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: É sobre esse tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, se não nós não 
passamos para outro. Eu acho que essa questão é muito clara. Não, 
fale, por favor, eu não quero tirar a palavra. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Tá. Plínio Gustavo. Eu acho que nós 
estamos aqui diante de um sistema cada vez mais maluco, o sistema 
tributário cada vez mais complexo, um sistema tributário que cada vez 
mais prejudica o desenvolvimento do país. E eu vejo, aí, que certas 
garantias constitucionais não estão sendo respeitadas pelo legislador, 
basta dizer que muitas vezes nós temos emendas à Constituição que 
são manifestamente inconstitucionais e de outro lado não vejo como 
possa, por exemplo, esse tipo de contribuição substitutiva ser uma 
contribuição substitutiva compulsória, sem que disso não decorra uma 
inconstitucionalidade. Porque, na realidade, se nós analisarmos o art. 
195 da Constituição nós temos ali no 195 o A, B e C. A contribuição 
substitutiva se refere aquela da alínea ‘a’, que é sobre a folha de 
pagamentos da empresa, e o resultado que advém dessa alteração, 
dessa imposição de contribuição substitutiva é exatamente a de criar 
situações assim, de disparidade entre empresas. Se, na realidade, o 
objetivo é reduzir, vamos dizer assim, o peso sobre a folha, não quer 
dizer que necessariamente deva resultar em um acréscimo, vamos dizer, 
de carga tributária sobre a pessoa jurídica, não me faz, não me parece 
fazer sentido isso, e de qualquer maneira uma coisa é aquela empresa 
que se pode considerar beneficiada por esse novo sistema, a outra é 
aquela empresa que está sendo prejudicada, e evidentemente, o 
caminho aí é ser a busca dos seus direitos pela via do judiciário. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria, para boa 
ordem aqui da nossa Sessão, eu não quero ser um legislador arbitrário 
e que de acordo com a minha veneta, eu dou ou não a palavra. Eu 
quero ser razoável, eu quero ser um legislador racional, como dizem 
alguns, na concessão da palavra. O objetivo da vinda da Elidie, não é 
discutir esse tema da constitucionalidade, é discutir se as soluções de 
consulta que ela selecionou estão de acordo com a lei. Está certo? Esta 
questão de ser redução ou não da carga tributária, isso aí nós já 
discutimos isso longamente algumas semanas atrás, então o objetivo 
hoje é outro. Então, por favor, quando pedirem a palavra, é dentro 
dessa perspectiva, se não ela não vai falar sobre solução de consulta 
nenhuma, porque eu tenho certeza que nós vamos passar a manhã 
inteira e vamos querer voltar a semana que vem para discutir os 
aspectos constitucionais e os direitos individuais do contribuinte. 
Elidie, por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aceito a crítica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nós todos divergimos, 
essa crítica não é a quem pediu a palavra especificamente, todos nós 
nos distanciamos do objetivo.  

Sra. Elidie Palma Bifano: É que eu sou [ininteligível], eu que estou 
trazendo a discórdia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A culpa não é sua, a culpa é 
minha que estou dirigindo a Mesa aqui. 

Sra. Elidie Palma Bifano: João, a 3913, vamos agora para a segunda 
hipótese de quem é contribuinte por produto que industrializa. E essa 
solução aqui 3913, também da mesma forma me parece bem adequado, 
porque ela considera que entra no conceito aí da substituição aqueles 
que industrializam, inclusive por encomenda. A atividade em 
industrialização por enquanto, é industrialização em um conceito do 
nosso direito, então é uma abrangência. Ou seja, se eu fizer uma 
industrialização... Ela é 3913. Ou seja, se o trabalho e a 
industrialização, surtido como um [ininteligível] industrial, também eu 
poderei me prevalecer do benefício da atividade dos produtos 
industrializados, todas as respostas da consulta, eu tenho essa e depois 
eu tenho mais uma outra, me pareceram coerentes com o conceito da 
legislação e atendem a própria instrução normativa também isso aqui 
atende. Eu não vi nenhum problema maior no que diz respeito aos 
produtos. A questão será uma questão de enquadramento na tabela, é 
um problema particular de cada um dos contribuintes, não é, de 
qualificação, classificação. Não sei se você tem algum comentário.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não, eu achei que esse é um tópico assim... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Orador Não Identificado: Microfone. 



Orador Não Identificado: Acho que não tem necessidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Infelizmente precisa, 
porque é gravado. Infelizmente não. Felizmente, muita gente consulta 
depois a gravação. 

Sr. Allan: Allan. A lei, essa Lei 12.546 me parece que o art. 7°, ela 
trouxe as hipóteses tratando da prestação de serviços, pelos 
contribuintes, e no art. 8° das hipóteses de industrialização. E nessa 
hipótese de industrialização ela também acrescentou a industrialização 
por encomenda. Acontece que fazendo um paralelo com a interpretação 
do STJ, o que seria industrialização por encomenda o regime da Lei 
Complementar 116, que salvo engano é o subitem 14.05 da lista, ele 
interpretou, o STJ, não é, interpretou a industrialização por encomenda 
ou(F) prestação de serviço, seria irrelevante nos termos dessa lei, os fins 
dessa lei, dessa contribuição? A questão da industrialização por 
encomenda ser juridicamente interpretada pelo STJ como prestação de 
serviço, e a industrialização por encomenda está inserida no art. 8° da 
lei como uma hipótese só sobre o aspecto da industrialização? 

Sra. Elidie Palma Bifano: A disputa entre ser prestação de serviço ou 
ser uma atividade de industrialização vem desde a década de 60, 
quando entrou em vigor a Lei 406, a Lei Complementar 406. Na 
verdade, esse é um aspecto relevante da discussão, na minha visão, 
daquele que tem o seu produto e que se qualifica e se enquadra. Agora, 
a Receita Federal sempre entendeu que a parcela feita por encomenda 
não era de prestação de serviço e tinha uma incidência de IPI, tem até 
um ato declaratório, têm até muitas manifestações nesse sentido, eu 
acho que são coisas diferentes que nós temos que examinar, primeiro é 
a determinação da lei e a leitura da contribuição previdenciária e a 
leitura disso em relação ao contexto legislativo que a gente tem, o outro 
é a sua disposição de se enquadrar, porque veja, que sempre é um 
enquadramento seu, se você, independentemente da industrialização de 
encomenda, se você faz um determinado produto e você se qualifica em 
certo item da tabela de unidade do IPI, é por sua conta e risco você 
estar ou não estar aqui na contribuição. Eu acho que a gente entraria 
na mesma discussão, em um conceito aqui já de um exame jurídico, 
acho que é relevante, se a gente olhar do ponto de vista jurídico qual é a 
natureza dessa atividade, eu acho que fica relevante, se eu disser que 
isso daqui é serviço e não é um serviço listado, ou um serviço que 
deveria ser incluído, eu acho que você tem argumentos, mas eu digo na 
tomada de uma decisão prática é o que a empresa entende que se 
qualifica. Eu acho que esse deve ser o primeiro referencial e tem que ser 
visto caso a caso, eu não sei como é que vocês encaram isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um 
complemento do que você está mencionando para deixar claro a todos, 
que eventualmente estejam lembrando de detalhes da lei. O art. 8° 
mencionado, ele trata, diferentemente do art.1º, que vai por produto, do 
Cnae, por atividade, o art. 8° ele concentra nas empresas que fabricam 
produtos classificados na Tipi, cujos códigos estejam no Anexo 1. 



Então, a porta de entrada aqui no regime é empresa fabricante. O § 2º 
desse art. 8° tem o cuidado de dizer que: “Deve ser considerado os 
conceitos de industrialização e de industrialização por encomenda 
prevista na legislação do IPI”. Novamente o critério bem objetivo para 
que não fique discursando. A colocação que o colega está trazendo diz 
respeito à antiquíssima controvérsia da possibilidade de incidir IPI 
quando não incidi ISS ou a possibilidade de incidir os dois tributos ao 
mesmo tempo, portanto, é uma discussão particular desses dois 
tributos do conflito de competência relativo a esses dois tributos. Eu 
não estou vendo em princípio uma repercussão direta aqui, porque aqui 
não é relevante se é tributado pelo ISS, pelo IPI, se a atividade tem uma 
cara maior ou menor de fabricação para eu ser o vendedor do produto, 
fabricação com o prestador do serviço, o importante é atividade de 
industrialização, que não afasta, entretanto, a possibilidade de em 
casos específicos se disser: “não, mas na verdade isso não é 
industrialização por encomenda, isto é um serviço puro e simples”. Eu 
não conheço a decisão do STJ, se está mencionando, mas conheço a 
discussão, pode ser que eu tenho uma situação em que chega a 
conclusão, não, não é industrialização por encomenda. Agora, se essa 
conclusão é exclusivamente porque há um conflito entre IPI e ISS, eu 
não, pessoalmente eu não vejo relevância. 

Sra. Elidie Palma Bifano: No entendimento é se o contribuinte se 
qualifica como produzindo um certo item que está qualificado na Tipi, 
ela já entra automaticamente, agora, se ele não se qualifica porque ele 
entende que há uma outra tese, que ele presta um serviço, eu acho que 
a gente tem uma outra discussão, se for o caso até um arrisco, 
eventualmente, de um questionamento, mas se ele se qualifica é porque 
é objetivo. Todos os movimentos são movimentos dos contribuintes, veja 
que a ele se enquadrando no Cnae, ele qualificando seus produtos como 
na Tipi, então se ele se qualificou eu não tenho dúvida que ele está 
dentro da abrangência da contribuição. 

Sr. Allan: Eu só fiz essa colocação porque o STJ, ele parte da premissa 
de que industrialização por encomenda é prestação de serviço, então 
concluindo o raciocínio do professor, eu acho que em princípio não 
haveria problema nenhum, por exemplo, para o contribuinte se a 
industrialização por encomenda que ele realiza se caracteriza como uma 
prestação de serviço, ele está sujeito ao ISS, isso está totalmente 
distinto e não correlacionado com o fato dele ser abarcado pelo novo 
regime que é obrigatório. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa eu só fazer uma palavrinha. É, 
na verdade não é bem tão genérico assim, porque toda industrialização 
constitui prestação de serviço, só aquelas, aqueles casos, aqueles 
casinhos que está previsto no artigo que ainda vigora, não é, da Lei 116, 
que criou essa dúvida naquilo que [ininteligível], porque você fazer... 
Outro dia o professor Roberto trouxe um exemplo muito bom, das 
empresas que fabricam sabonetes, nenhuma delas tem fábrica, elas 
podem estar em escritório lá no centro empresarial e compra matéria-
prima, manda entregar em tal local e ela é a industrializadora, vai 



exportar, é ela que tem os incentivos, é ela que tem que contribuir com 
o IPI e a empresa que fez não vai pagar ISS nessa operação porque é 
uma operação que está dentro do campo de incidência do ICMS e do IPI, 
a dúvida que tem, seria essa situação quando prestado ao consumidor 
final, então essa industrialização por encomenda pertence ao campo de 
incidência do ISS. Aqui em São Paulo essa questão, inclusive, está 
resolvida porque a prefeitura diz: “quando estiver dentro do campo de 
incidência do ICMS, não há incidência do ISS”. Aqui em São Paulo tem 
essa posição, alguns municípios aí, falam: “Não, está na lei, então eu 
quero”, aí também o IPI quer, e o IPI eu não tenho nada com isso, você 
paga o ISS e é uma industrialização e eu quero receber o IPI. Sou contra 
essa decisão porque realmente onde incide o ISS, não deveria incidir 
nem IPI, nem ICMS [ininteligível]. Olha outra discussão? Para ficar 
assim nessa situação por encomenda, parece que essa consulta que a 
Elidie trouxe, ela exige que ambos tenham a participação, tenho dúvida, 
não é, porque nesse caso, por exemplo, de uma empresa que se não 
compra tudo... 

Sra. Elidie Palma Bifano: Tem encomendante... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem que ter pelo menos alguma parte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera aí vamos deixar 
claro, isso é outro aspecto. O que [ininteligível] diz, solução de consulta, 
deve estar refletindo em instrução normativa é que se os dois, o 
encomendante e o prestador da encomenda fizerem trabalhos, os dois 
estão incluídos. Não é só um o industrializou por encomenda. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu entenderia exatamente isso, 
quem encomendou e quem está fazendo estão dentro da... 

Sra. Elidie Palma Bifano: São ambos industriais. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mesmo porque se houvesse aí esse 
caso extremo, como o Roberto trouxe, de ter um escritório no centro e 
que manda fazer tudo, aí vai ter uma mão de obra muito pequena. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Brandão, a maior parte das empresas que 
trabalham com produtos de alta tecnologia são industriais, mandam 
industrializar e vou dizer o nome porque ela é internacional, na 
Flextronic, que está no mundo inteiro, industrializa tudo para todo 
mundo por encomenda, manda de volta, a empresa que faz central 
telefônica, ela só põe inteligência, ela é industrial e é outra industrial 
[ininteligível], para todas as finalidades, então não é rara a hipótese, 
não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu sei, o extremo quem trouxe foi 
o Dr. Roberto, que se destacou. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Então vamos lá. Industrialização ficou 
resolvida para nós? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que aí nós teremos 
que ir diretamente na legislação do IPI dizer quem que é o 



industrializador de acordo com a legislação do IPI, isso que eu acho que 
é importante. Ou em casos particulares procurarão conflito com o ISS. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Saindo já dessas, das nossas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De acordo com a legislação 
do IPI, o encomendante é o industrializador, mas as vezes o que 
também faz a encomenda, ele também é sujeito ao IPI, está certo? 

Sra. Elidie Palma Bifano: É o meu caso que eu citei das empresas 
centrais de alta tecnologia. Vamos para os aspectos da base de cálculo. 
A gente pode ter dois tipos, a lei quer rever dois tipos de base de 
cálculo. Assim como no PIS/Cofins eu posso ter, estar em dois regimes 
cumulativo e não cumulativo, nesse aqui eu também posso ter uma 
proporcionalização, posso ter atividades que estão submetidas à folha, 
não foram agraciados aí com a desoneração e outras que estão vindo a 
desoneração e a lei estabelece aí um critério de proporcionalidade, e ao 
falar da proporcionalidade, como ela é calculada, embora as receitas de 
exportação sejam excluídas da base de cálculo do tributo, ele, a lei 
determina que se mantenha na receita total, para estabelecer o 
percentual, a própria receita de exportação e eu já vi que muita gente 
tem dúvida, porque uma vez que ela é excluída, por que deveria entrar? 
Porque a relação tem que ser feita com a receita total. E me parece 
bastante razoável, a gente tem aqui uma resposta à consulta, João, 
acho que essa daqui, serviço de... não, não é isso, é uma outra, eu já te 
falo já, já qual é. Me parece que tem uma razoabilidade muito grande, e 
isso eu não vejo nenhum equívoco, mas muita gente com essa dúvida, 
não sei o que a Mesa pensa, me parece a lei determina assim, e não vejo 
nenhuma inconstitucionalidade diante disso. Eu vou dar a consulta já, 
já para você. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Claro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, para fazer o cálculo 
proporcional, a receita de exportação ela fez uso da mão de obra, 
portanto, ela deve entrar no cálculo de rateio, eu acho que realmente 
não seria, ao natural que se fizesse isso. Tanto, inclusive, também para 
o cálculo de crédito ou de outras atividades, tipo, ICMS, IPI, PIS/Cofins, 
a receita de exportação é considerada como uma operação tributada 
para esse efeito, para efeito de crédito, não que vai pagar, ela não paga, 
há exoneração total, mas para efeito de cálculo do benefício, ou no caso 
da inclusão, é natural que se coloque a receita de exportação, vamos 
supor que a empresa tenha 100% de exportação, ela vai ter desoneração 
total, se ela não produzir aquele produto que está sujeito à folha de 
pagamento, o 100% dela de exportação vai ser desonerado. Exato? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Exatamente. Então eu não vi nenhum tipo 
de ilegalidade. Mas muita gente protesta. Não achei, preciso achar a 
solução. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A instrução normativa o art. 
8° desse assunto... 

Sra. Elidie Palma Bifano: Isso. Ela confirma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o § 1° fala: o valor da 
receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da 
proporcionalidade que se refere o inciso II, no caput tanto na receita 
bruta de atividades não relacionadas no anexo um, ou na produção 
de [ininteligível] que não estejam em anexo [ininteligível], quanto na 
receita bruta total. 

Sra. Elidie Palma Bifano: É o 4014, João, desculpe, eu fiquei perdida 
aqui na referência que eu fiz. Então essa me pareceu, é uma dúvida que 
tem aparecido. Outra dúvida que tem aparecido, ainda no que respeito 
a base [ininteligível] cálculo, diz respeito a considerar as outras 
exportações, além das duas que são listadas, são listadas de transporte 
internacional e a exportação direta, e a exportação através de trading ou 
para até para Zona Franca de Manaus, ela não aparece e a instrução 
normativa reitera isso, de que não deve ser excluída, então essa parece 
também ser uma questão que tem gerado em termos de base de cálculo 
algum desconforto. E a instrução exclui expressamente, não é, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exclui expressamente. 
Agora eu quero propor a respeito desse assunto específico, eu quero 
trazer ou arrastar o professor Schoueri para a discussão, que está meio 
ausente aqui, está fiscalizando, está ouvindo e de vez em quando eu 
pergunto se ele está de acordo e... Essa é uma questão que diz respeito 
a essa nossa contribuição, [ininteligível] também às soluções de 
consulta, mas ela na verdade, extravasam um pouquinho para 
PIS/Cofins, não é? A Constituição no art.149 diz que é imune a receita 
decorrente de exportação, imune às contribuições. Como fica na sua 
observação, que está propondo, as vendas internas que lei ordinária e 
que para a exportação, é o caso de venda, mais comum de venda para 
empresas comerciais exportadoras com destino específico para a 
exportação. Essa equiparação legal estaria dentro da imunidade? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, o problema... Me parece, pelo 
menos para lembrar, é algo semelhante ao que acontece no âmbito do 
ICMS também [ininteligível] para a exportação, quando a legislação 
federal trata algo como equiparado. Eu estou me lembrando aqui, 
Ricardo, o caso de drawback, ou seja, o drawback, a legislação federal 
trata como exportação algumas situações que não são, o tal 
do drawback interno, o legislador federal trata como exportação 
acabando trazendo consequências para fim do ICMS. Sabe 
o drawback que você faz para fornecedor? Por exemplo, agora mesmo 
teve outra, o Repetro também tem isso, ou seja, nós temos alguma 
experiência já com situações em que o legislador federal equipara a 
exportação e o legislador estadual acaba indo na carona e fala: “bom, se 
é exportação, então que seja exportação”. Por conta desse caminho é 
que a gente tem que dizer que se for considerado exportação a princípio 



teria imunidade. Quer dizer, esse seria o ponto. Eu não sei se tem essa 
equiparação a esse ponto. Nos termos do texto constitucional 
claramente seria só a receita decorrente de exportação e havendo 
mercado interno, não é venda para exportação, principalmente se a 
venda no caso estaria tratando de produto acabado ou matéria-prima? 
Produto acabado? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Havia na década de 80 e é até vigente, um 
Decreto [ininteligível], que se você identificasse e se comprovasse que o 
destino foi aquele, efetivamente seria destino exportação ou quando 
você manda para um depósito... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eram as comerciais exportadoras. 

Sra. Elidie Palma Bifano: As comerciais exportadoras. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As vendas para comercial exportadora 
eram equiparadas à exportação. 

Sra. Elidie Palma Bifano: E usufruiu inclusive os benefícios de imposto 
sobre a renda e tudo. São equiparadas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta que eu tenho Elidie, talvez você 
possa dizer, é uma equiparação apenas para efeitos tributários ou 
realmente é considerado exportação com fins aduaneiros? Ou seja, o 
produto já passa a ser considerado fora do país? 

Sra. Elidie Palma Bifano: É, uma exportação com essa finalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sra. Elidie Palma Bifano: Você está dizendo se eu... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta é a seguinte, para todos os 
efeitos legais ou é especificamente para aquele tributo? Porque aí está 
dizendo uma questão... Qual a diferença que eu quero dizer, se o 
produto saiu de Minas para a comercial exportadora e da comercial 
para fora, quando o produto sai de Minas esse produto ainda está no 
mercado interno ou não? Eu acho que ele está, ele é destinado à 
exportação, mas não houve ainda exportação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa é uma... Dá licença... A questão é 
assim, claro que o produto sai de Minas, ainda está no mercado 
interno, mas se ele sai com o fim específico de exportação, para efeito 
tributário o exportador é o produtor que deu saída para a exportação. A 
consequência lá na frente, se eventualmente a empresa Trading não 
cumprir essa comissão é ela que vai responder pelos tributos, o 
exportador é o fabricante que deu saída com o fim específico de 
exportação, é ele que vai constar da guia de exportação... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É essa a pergunta. Desculpe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu acrescentar algo 
aqui para ficar, para instigar o seu pensamento. Você nota alguma 



diferença entre a Trading em que a saída do produtor é especificamente 
destinada à exportação, com todo esse acréscimo de detalhes 
importantes, essa receita tem mais cara de receita decorrente de 
exportação do que uma venda para a Zona Franca de Manaus, que não 
vai para o exterior e que tem uma equiparação para determinados 
efeitos fiscais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A primeira situação, como o Brandão 
descreve e me dá uma informação importantíssima, que a própria guia 
de exportação consta como exportador, portanto, para efeitos 
aduaneiros, a exportação ocorre desde Minas Gerais, por intermédio de 
Trading, uma empresa de Minas Gerais, aí eu acho difícil que alguém 
sustente que não se aplicaria a imunidade para essa situação. A outra 
situação não é uma exportação, a venda para a Zona Franca de Manaus 
não é uma exportação, e neste caso não me parece que eu aplicaria, 
salvo a disposição de lei, que aplicaria o mesmo benefício. Para poder 
raciocinar de outro modo, só para fazer um exercício aqui, agora, eu 
estou me lembrando de um trabalho antigo que eu orientei do Miguel 
Hilú, esse livro foi publicado, e o Miguel Hilú sustentava que a Zona 
Franca de Manaus, não, embora fizesse parte, é óbvio, do território 
nacional, não faria parte do território aduaneiro, sustentando, portanto, 
que o fato gerador de imposto de importação acontece quando sai o 
produto da Zona Franca de Manaus para algum lugar, porque a ida a 
Zona Franca de Manaus, posto que território nacional não seria 
território aduaneiro. Eu precisaria revisitar essa dissertação para olhar 
isso, porque se este caminho estiver correto e eu me lembro de que ele 
trabalhava muito bem isso, o livro é publicado, Miguel Hilú, se a Zona 
Franca de Manaus não é parte do território aduaneiro, posto e claro, 
para o território nacional, aí eu posso falar de exportação porque deixou 
o território brasileiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém da Mesa discorda? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu discordo, porque na verdade nós já 
temos visto a Zona Franca de Manaus está completando 47 anos, já se 
provaram que vai 50, não é, e ao que vem sempre sendo listado e que as 
vendas para a Zona Franca de Manaus, nós tivemos até um período de 
discussão do PIS e da Cofins, que depois se transformou em alíquota 
zero, mas transformar em alíquota zero, não quer dizer dar 
conhecimento de imunidade para a exportação, porque senão não 
precisaria ter alíquota zero, bastava aplicar a regra da imunidade. Não 
tem para o Reintegra, o Reintegra é um incentivo à exportação que já 
acabou, mas quando ele vigorou não se aplicava à Zona Franca de 
Manaus, não vi nenhuma ação judicial dizendo: “eu vendo para o Zona 
Franca de Manaus, eu quero o Reintegra”. E também não teve na época 
a isenção do Imposto de Renda das saídas de São Paulo para a Zona 
Franca de Manaus, só tem imunidade aqueles produtos que nós, você 
vê, imunidade não, desculpe, a isenção para a Zona Franca de Manaus 
é uma regra de lei, da própria Decreto de Lei 288 e que exclui vários 
produtos que para a exportação são imunes, tipo, revólveres, bebida, 
etc, alguns produtos que na exportação o ICMS é imunidade total, para 



a Zona Franca de Manaus tem restrições, tem restrição inclusive 
quanto ao IPI e produto importado que é vendido na Zona Franca de 
Manaus, cujo direito ao crédito o contribuinte não tem. O ICMS, nós 
estamos com uma ação direta de inconstitucionalidade desde 1990 
sobre liminar, que não é permitido a manutenção do crédito de ICMS na 
saída de produto da Zona Franca de Manaus, só uma liminar do estado 
Amazonas, que já está a 24 anos lá pendente, mantém os contribuintes 
de São Paulo com essa manutenção. Então por tudo que a gente vê 
nesse sistema todo, saída para a Zona Franca de Manaus 
definitivamente não é uma exportação com esses efeitos. 

Sra. Elidie Palma Bifano:  Eu queria fazer só duas observações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que nós estamos 
todos, por um caminho ou por outro, do mesmo ponto de vista, não é? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu queria fazer duas observações, zonas 
francas e aqueles depósitos alfandegários, eles não são realmente 
território internacional em um conceito exportação e importação 
aduaneira. Exatamente, então essa é uma primeira consideração. A 
outra Zona Franca foi preservada na nossa Constituição de 88 e eu 
sempre tive para mim que a expressão usada na lei ordinária, isenção 
alíquota zero, na verdade é uma expressão tecnicamente, uma prova 
tecnicamente incorreta, mas que a gente está tratando mesmo de uma 
imunidade. Eu tenho um pouco de dúvida de uma conclusão de que 
não seria uma imunidade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas no seu caso, só para confirmar Elidie, 
o que você está me dizendo é que se, se, e veja, eu estou pondo 
condicional porque seria algo para estudar, mas admitindo que não 
será para o território aduaneiro, então, Brandão, a resposta que você 
pode ter, que quando se pretende tributar a remessa de armas para a 
Zona Franca de Manaus, nós estamos diante de um 
inconstitucionalidade, é outra solução possível também. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não, e veja Luís, se você tiver, você colocar 
as suas mercadorias alfandegárias em um desses depósitos, enquanto 
você não sair, você não tem a incidência de nenhum tributo porque ela 
é considerada fora do território aduaneiro, então se você levar de volta 
para o exterior não tem nenhuma tributação. Então eu só queria 
colocar nossa consideração que a gente talvez tenha um pouco mais... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos prosseguir? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Vamos, vamos em frente. E o que eu queria, 
depois da nossa proporcionalidade e da base da cálculo, eu queria 
trazer aqui uma consulta que me chama a atenção, são duas na 
verdade, uma primeira, João, é a 3613, que fala de, que não é um 
assunto comum, são as empresa áreas internacionais que pela 
legislação do imposto sobre a renda, as suas filiais no Brasil, elas não 
são tributadas, elas são tributadas só na matriz dessas sociedades, e o 
que elas, o benefício que é dado na legislação do imposto sobre a renda, 



ele está diretamente associado com a reciprocidade que o país lá da 
sede da sociedade deu para o Brasil. Então deve-se dar também uma 
isenção aí, uma dispensa da tributação, da mesma maneira também 
que no Brasil nós vamos fazer. Isso aparece nessa solução e me chama 
atenção, porque eu acho que trouxeram um conceito do imposto sobre a 
renda, que eu também não sei se seria aplicável, não se submete se 
houver um tratado internacional prevendo isenção tributária em regime 
de reciprocidade. Eu não sei se ele fala reciprocidade para todos os 
tributos, do que se fala, porque tratados internacionais em matéria de 
aviação civil nós temos poucos, nós temos com a Inglaterra, temos acho 
que com a Irlanda, a gente não tem muita coisa, temos uns três ou 
quatro só, especificamente sobre esta atividade. Então eu fiquei na 
dúvida do seguinte, essa filial de empresa área internacional que ela 
tem empregados, ela paga a folha, para migrar para a receita, ela só 
poderia se o... ela fizer comprovação que no outro país também se 
tributa uma contribuição. Eu fiquei em uma dúvida extraordinária, 
Luís, ou se a gente dá outros benefícios ou se é geral. Eu trago como 
dúvida realmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Elidie, eu te ponho a seguinte questão, 
assim, para ser... se essa filial estiver em um país que tem acordo de 
bitributação, o art. 24 de não discriminação, não é limitado ao Imposto 
de Renda, ele diz que a filial, a empresa estrangeira não terá o 
tratamento discriminado em relação ao nacional em geral, então como o 
art. 24 não se limita ao imposto de renda, eu entenderia que havendo 
um acordo de bitributação, com o cálculo de não discriminação, aquilo 
que se aplica à empresa brasileira, se aplica também à filial de empresa 
estrangeira aérea ou não aérea, se for uma filial autorizada no país. Nos 
termos do art. 24. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Então nós temos uma solução dos países 
que tem tratado? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De acordo... Eu quero dizer o seguinte, não 
é apenas os acordos de aviação, acordos de bitributação em geral, cujo 
art. 24 em geral prevê já a não discriminação. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Então nós temos três diferentes situações 
aqui, Luís, a dos acordos prestados para a tributação, dos tratados 
específicos de aviação que cuidam como a gente vai tratar dessas 
receitas e nós temos a questão da reciprocidade. Eu já me envolvi em 
uma questão que levei para a Receita Federal, que outro pais também 
dava uma isenção para as filiais das empresas aéreas brasileiras lá e 
eles deram automaticamente, não tinha tratado, então era 
reciprocidade, entrava de reciprocidade. A minha pergunta nessa 
reciprocidade... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deram reciprocidade sem tratado? Ou 
seja, deixaram de cobrar? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Pode. Porque ele provou que lá no país dele 
não tem lei que mandava tributar os resultados das filiais brasileiras. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero [ininteligível] a pergunta: Qual é 
a base legal para se deixar de cobrar um tributo com base na 
reciprocidade? Não existe que eu saiba, e posso estar enganado por 
isso, algum princípio do direito internacional que exija que se respeite a 
reciprocidade. Pode ser de boa prática, mas não me consta que seja um 
costume internacional que todo estado, na medida em que alguém faz 
alguma coisa o outro estado está obrigado a fazer algo igual. Me causa 
até alguma estranheza. Então, na falta de um costume internacional, 
na falta de um tratado internacional, na falta de um princípio geral 
sobre o assunto e também na falta de lei versando sobre a matéria, me 
causa estranheza a dispensa da cobrança do tributo na falta de 
[ininteligível] 

Sra. Elidie Palma Bifano: Eu queria só acrescentar um dado para você 
também, eu fiquei fazendo declaração de expatriados americanos no 
Brasil. Nós provávamos que os Estados Unidos dava crédito para a 
pessoa física... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Lei de Imposto de Renda, pessoa física 
brasileira, prevê que em caso de reciprocidade se dá o mesmo 
tratamento, então aí nós temos lei, o que e estou dizendo é que não me 
consta que com relação à legislação de contribuição sobre faturamento 
exista previsão legal para a reciprocidade. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Essa é a minha pergunta, de onde ele tirou 
isso? Se ele tira da legislação sobre o imposto sobre a renda ou não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Ele erra. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Era só essa a questão, só para colocar, ou se 
é um erro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, veja bem, Elidie, nós 
estamos tratando de migração de um regime de tributação, contribuição 
previdenciária para outro regime, nós não estamos tratando de isenção. 
E aí, nós começamos a encontrar uma dificuldade para solucionar a 
sua questão na própria lei. Porque ele se refere ali ao inciso III, do § 3°, 
do art. 8°, que diz: “O disposto no caput desse artigo, também se aplica 
às empresas de transporte aéreo de passageiros regular”. É curioso, não 
é, que este art. 8°, é aquele que trata das empresas que produzem 
mercadorias de acordo com a legislação do IPI. Então, na verdade eu 
acho que o 8° não é só, ele se estende pelo § 3° a outras atividades, e de 
transporte não tem nada a ver com o IPI. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu posso? Assim, um elemento 
que eu achei que você fosse mencionar isso e que talvez possa ser uma 
explicação, talvez possa ser uma explicação, porque nós falamos de 
acordo de tributação, falamos de acordo de companhias áreas, 
falamos... mas deixamos de mencionar que existem tratados brasileiros 
em matéria previdenciária, e também se fala em reciprocidade. Aí é uma 
construção um pouco mais difícil, mas possível, de se essa contribuição 
é substitutiva da contribuição previdenciária, ela só pode ser devida se 



a própria contribuição previdenciária fosse devida, porque ela vem em 
substituição de algo que seria devido, não sendo devida à contribuição 
previdenciária tão pouco seria a sua substitutiva. Essa tese eu já ouvi 
com relação a empresas sem empregados, dizendo: “olha, não tenho 
empregados, não devo contribuição sobre folha de salário”, eu teria isso. 
Até é parecida, seria dizer, se eu tiver um tratado dizendo “não 
colaborarei com contribuição previdenciária porque você não cobra”, eu 
não posso dar um passa moleque no meu adversário, no meu parceiro, 
dizer: “olha, parceiro, nós combinamos, você não cobra, eu não cobro, 
mas agora eu não estou cobrando mais isso, eu estou cobrando outra 
coisa”, se essa outra coisa é substitutiva da primeira com a qual eu me 
comprometi, é exatamente quando eu celebro um tratado, assumo um 
compromisso, mudo minha lei interna de tal modo de dizer: “olha, o que 
eu prometi foi A e agora o que eu fiz foi B, e B não está no tratado”. 
Então, talvez seja essa a explicação para se dizer que não seria cobrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que eu quero emitir é 
uma outra conclusão, nesta perspectiva a gente encontra uma base 
legal para a-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Talvez. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --solução de consulta, mas 
isso me leva a uma outra consideração. Se coloca... aliás, nós 
discutimos isso aqui, se coloca aqui, é válida aqui aquela decisão do 
Supremo, das contribuições da seguridade social são devidas, ainda que 
a pessoa jurídica não tenha empregado? O Supremo diz: “Sim”. Mas, 
essa decisão do Supremo não significa que uma empresa seja obrigada 
a recolher contribuição sobre a folha se ela não tiver empregado, ela é 
obrigado a recolher CSL, PIS/Cofins, isso sim, de acordo com o 
Supremo, certo ou errado, é o que o Supremo diz. Agora, ela não fica 
obrigada a recolher contribuição sobre a folha porque ela não tem 
empregado, ela está dentro de um campo de incidência, mas não têm 
empregado, não ocorre o fato gerador específico dessa contribuição. Ela 
continua dispensada da contribuição institutiva(F) porque ela não tem 
empregada? Na minha visão assim a primeira vista, sim, porque essa 
contribuição é substitutiva de uma outra que pressupõe a existência de 
um folha de pagamento. Se esta solução de consulta for interpretada na 
visão que o Schoueri está trazendo aqui, é uma indicação que a Receita 
Federal também está vinculando essa contribuição à folha de 
pagamento, aquela que seria devida. Aqui ela está dizendo: “não”, 
segundo o Schoueri. Não é devida à substitutiva porque a originária não 
poderia ser devida por força do tratado. Essa aqui é a única conclusão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É uma tentativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma tentativa. Se isto for 
verdade, nós temos uma pista favorável a sustentar de que a pessoa 
jurídica, ainda que se enquadre no 7° ou 8° da Lei 12.546(F), mas ela 
não tendo folha, ele não precisaria recolher a contribuição institutiva. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso colocar uma outra visão, 
professor Ricardo? Porque na verdade eu acho que o objetivo da lei e a 
sua interpretação sistemática, eu não quero cometer heresia e nem 
[ininteligível], porque nós já tivemos um caso e estamos a uma semana 
discutindo isso. Mas na verdade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não terminamos ainda. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não terminamos ainda, não é? Mas de 
qualquer maneira sempre se questionou que de um lado nós temos uma 
indústria extremamente intensiva de mão de obra que precisava ser 
beneficiada, [ininteligível] a indústria exportadora calçadista, se ela tiver 
100% de exportação, ela está totalmente desonerada de uma folha de 
pagamento que é extensa, muito grande, é só empregado mão de obra 
quase manual, a indústria têxtil também, e assim por diante. De outro 
lado, também com o objetivo da lei e, aliás, é assim, quase que um 
futuro, as empresas estão se livrando da mão de obra, as empresas de 
alta tecnologia têm um faturamento extremamente grande e uma mão 
de obra extremamente pequena, embora cara, mas pequena. Por quê? 
Porque geram-se vendas on-line e de alto preço, isso, então o governo 
está dizendo o seguinte: “ora, a seguridade social tem que encontrar um 
mecanismo para tributar essas empresas que tem o uso pequeno ou 
quase nenhum de mão de obra, e fazer uma contribuição substitutiva”, 
então nesse caso, embora ela não tenha empregado, ela tem o que vai 
acontecer, exatamente, a todo mundo deve pagar, eu acho que seria 
mais justo se pagasse realmente sobre faturamento, desonerando toda 
a mão de obra. Se o objetivo é desonerar a mão de obra, eu acho que 
não seria o caso de dizer que quem não tem empregado não pode estar 
sujeito à contribuição substitutiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta é a seguinte, a substitutiva é 
de caráter jurídico ou pré-jurídico? É razão de legislar ou faz parte da 
norma dizer, haveria uma primeira visão, ou seja, para construir a 
hipótese, eu tenho vários elementos, primeiro, deve ser sujeito à 
contribuição previdenciária. Brandão, eu pensava como você, mais uma 
vez, eu cheguei a olhar um pouco mais isso e fiquei bastante inseguro 
com relação ao meu posicionamento que até então, era igual ao seu, 
que aí me parece que o legislador foi um pouco mais, ele utiliza várias 
vezes a ideia de substituição, essa expressão aparece no texto, não na 
exposição de motivos, não em entrevista de jornal, o próprio texto utiliza 
essa em substituição à aquela. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quero dizer... Licença, 
quero dizer que... só, depois você fala. Quero dizer que é [ininteligível] 
na própria Constituição. [ininteligível] fala substituição. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, nós tivemos uma grande discussão, 
e eu queria trazer a jurisprudência, no passado, e até para consumar 
que é uma substituição jurídica mesmo, não econômica. É o caso da 
troca da instabilidade pelo fundo de garantia. Aí o pessoal dizia o 
seguinte: “olha, eu não opto pelo fundo de garantia, mas eu quero fazer 



o cálculo se eu tenho mais vantagem na instabilidade...”, e a discussão 
foi: A substituição do fundo de garantia pelo sistema anterior, era 
jurídica ou era econômica? [ininteligível], a substituição é jurídica. 
Quem optou pelo fundo de garantia poder ter vantagem e desvantagens, 
não importa. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Econômica, é essa motivação. Eu queria só... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho tempo para mais 
três minutos. 

Sra. Elidie Palma Bifano: É porque que eu trouxe essa da filial, para 
não trazer a da sociedade vazia de empregados, que eu acho que até já 
foi discutido, porque nessa a gente colhe exatamente, a questão de a 
sociedade que é vazia de empregados e nunca pagou folha, se ela é 
substitutiva, eu entro no critério de que aquilo lá, é essencial para ter a 
substituição. E no caso da filial, a minha pergunta é a seguinte: não 
tem reciprocidade, a empresa de passageiros, ele só foi perguntar se 
podia porque ele estava listado, a empresa de passageiros tem que 
entrar, é obrigatório, a nossa premissa é que ela é obrigatória, a 
substituição é obrigatória. Se ele não pode entrar na substitutiva, aonde 
ele vai entrar? Veja, se eu fico, eu sou uma empresa de passageiros, 
uma filial de sociedade estrangeira que trabalha com passageiros, a de 
transporte de passageiros está na contribuição substitutiva, o sujeito 
diz que só vai dar se tiver reciprocidade, ele continua na folha ou a 
folha, ela desapareceu porque a substitutiva substituiu 
obrigatoriamente? Eu fiquei com essa dúvida, como é que se aplica a 
norma em uma situação dessa? Eu não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas a interpretação 
que o Schoueri deu significaria que ele já não estaria sendo tributado 
sobre a folha, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sra. Elidie Palma Bifano: A solução parece ser. Mas, veja, desculpe, a 
condicionante da resposta não é essa, é a reciprocidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem mais alguma...  

Sra. Elidie Palma Bifano: Só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que não suscite tanta 
discussão, por causa do tempo? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não, vamos em frente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar de alguma 
solução de consulta? 

Sra. Elidie Palma Bifano: Não tem mais tempo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então agradecemos a 
presença da Elidie. Seria de se dispuser fora da Mesa fazer uma análise 
um pouco mais profunda dessa solução de consulta, e na perspectiva 



trazida pelo Schoueri, seria muito interessante, ela não poderá vir na 
próxima quinta-feira ou em outras, pelo menos por enquanto, mas eu 
traria a sua solução para divulgar aqui, se poder fazer, não é? Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aproveitando os dois minutos para 
informar que a revista de Direito Tributário Atual no momento já 
recebeu vários artigos, está passando por um [ininteligível] blind 
review(F), tem sido extremamente saudável, muitos artigos até vão 
voltar, sinto muito, mas a ideia é que a revista vá buscar melhor 
qualidade, então não temos só a questão do tamanho do artigo, como a 
questão formal, não utilizar transcrições, etc. Nós temos tomado algum 
cuidado em também fazer uma revista... isso que vocês depois 
associados vão nos criticar... enquanto conselheiros editoriais se 
acertamos, a ideia é que cada artigo que você encontre, você fale: “Puxa, 
este eu quero ler”. Ou seja, nós não estamos aceitando mais aqueles 
artigos que “chovem no molhado”, por mais que bem feitinho, vou usar 
o bem feitinho no diminutivo para dizer que está certinho, mas o leitor 
não quer ler, porque já leu isso em outro lugar, está somente repetindo, 
não trouxe alguma, não trouxe contribuição. Então peço que quando 
enviarem os artigos pensem nisso, esse artigo, tomara que queiram ler 
porque eu estou acrescentando algo, não é mera repetição. Esse é o 
objetivo desta linha que nós estamos seguindo na revista Direito 
Tributário Atual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria aproveitar na sua 
direção, Schoueri, para agradecer a quantidade de contribuições que 
nós recebemos essa semana, na semana passada, eu disse que nós 
tínhamos poucas contribuições, fazia tempo estava pedindo ainda 
contribuições, essa semana realmente o nosso editor-chefe, que esteve 
aqui a semana passada, o professor Roberto Ferraz, deve estar só 
trabalhando com a revista de Direito Tributário Atual. Outra coisa 
complementar que o Schoueri mencionou, é que nós, por essa razão de 
queremos equalizar, nós estamos fazendo o que se chama blind review, 
ou seja, cada contribuição, cada artigo, iria analisá-lo por dois revisores 
que não sabem o autor, então não há possibilidade da favorecimento ou 
de dizer: “Ah, mas esse aqui contribui tanto, está toda hora dentro das 
nossas Mesas, ou é um professor importante”, e infelizmente a semana 
passada nós detectamos uma opinião negativa para um professor, 
porque realmente não houve empenho no artigo. Eu queria aproveitar 
essa oportunidade. Ele claramente pegou um trabalho profissional, que 
é uma fonte de inspiração para artigo, claro, o sujeito fez um estudo, 
aprofundou para resolver um problema profissional, deve aproveitar 
aqui para fazer um artigo, mas simplesmente pegar o parecer, uma 
opinião, e tirar o nome do cliente e mandar, aí você nota vestígios 
claros, de que se trata de simples uso de um trabalho, não houve 
contribuição científica nenhuma, esse é o ponto adicional. Para ser 
cientista do direito, não precisa ser o professor Schoueri, basta ser 
qualquer um de nós que realmente queira fazer o que ele falou aqui, 
contribuir com algo novo. Então, isso, isso é um novo [ininteligível] do 
trabalho profissional, mas, por favor, façam uma adaptação. Então 



o blind review nos deixa, nós da diretoria aqui, com, libertados do 
incômodo que nós tivemos até o último número, que a gente tinha que 
fazer as pessoas que [ininteligível] estima, que contribuiu bastante, 
recusar um artigo porque não estava de acordo com a linha da revista, 
agora nós nem sabemos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe-me, só isso. Agora, se 
você escreveu um artigo e recebeu com críticas, por favor, receba as 
críticas, repense nisso, volte a submeter o artigo, a ideia é que todos 
nós associados aprimoremos o nosso instrumento, que é Direito 
Tributário Atual, não tome uma recusa como: “não mando mais”. Ao 
contrário, deixa eu compreender o que houve porque todas as recusas 
são aplicadas porque, e faça melhor, vamos tentar crescer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Finalmente, para quem não 
sabe, eu não sabia até pouco tempo atrás, a bonificação [ininteligível] 
valoriza o trabalho, para aqueles que querem carreira acadêmica e 
outras carreiras, um trabalho complicado igual em muitas revistas que 
tem grande circulação não tem valor científico nenhum, não acrescenta 
um ponto, nem meio ponto, nem um décimo de ponto. A nossa revista 
vai passar a qualificar os trabalhos quando citados em jurisprudência, 
quando citados em tese de doutorado e em outros trabalhos científicos, 
de forma que isso é um estímulo a mais para todos nós. Muito obrigado. 
Lembro a todos novamente, que a semana que vem, além da Mesa, 
mandem colaborações para a Mesa, para a pauta, teremos a Assembleia 
Geral Ordinária. Muito obrigado. Obrigado, Elidie. 
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